
G O D T U R !
Velkommen til friluftsliv i naturskjønne omgivelser på
statsgrunn i Malvik og Jonsvassområdet. Her er det et
familievennlig turterreng for turer både sommer og vinter.

S TAT S S K O G E N E I M A LV I K – JO N S VAT N E T

Eiendommene Hønstad, Øydalsaunet og Kuset statsskoger
er innkjøpte statseiendommer. De ligger i sammenheng
med statsallmenningene Haukås og Malvik, slik at samlet
statsgrunn i området er på til sammen 35 000 da. (35 km2).
Eiendommene har en svært produktiv mark og en stor
betydning innen produksjonen av trevirke.
Etter hvert har disse eiendommene, med sin nærhet til store
befolkningssentra i Trondheim og Malvik, fått stadig større
betydning for jakt, fiske og andre friluftsaktiviteter. Her er det
skiløyper, stier og skogsveger som er godt egnet til turbruk. 
I Hønstad stats-
skog har Statskog
satt opp informa-
sjonstavle ved
Skjeltjønna og en
gapahuk ved
Hyllvatnet.

A D K O M S T

Områdene er lett tilgjengelige både med sykkel og bil.
Utgangspunkt kan være parkeringsplassene på Hønstad,
Jervskogen, Saksvikvollen og Kuset. Det er også flere 
plasser langs veiene hvor man kan parkere.

U T FA R T S H Y T T E N E

Vulusjøhytta og Fjellstuggu hvor det er servering i helgene
i skisesongen, kan være mål for en tur. Fjellstuggu har fem
sengeplasser pluss hems og leies ut av Malvik fjellstyre .

E N S Y K K E L R U N D E

Vi anbefaler en sykkelrunde som er avmerket på kartet, på
20 km med start og mål på parkeringsplassen på Hønstad.
Fra parkeringsplassen er det jevn stigning opp til Skjeltjønna.
Det blir flatt og lett langs vatnet før det kommer en ny stigning
opp til Vulusjøen. Etter Vulusjøen blir det lett stigning til
Ertstjønna før en kommer opp på bomveiens høyeste punkt
på Husmyra. Fra Husmyra går det nedover til en kommer
til bommen og treffer på FV 876, hvor en tar til høyre. 
Etter toppen, ved kommunegrensa mellom Malvik og Trondheim,
er det bratte utforbakker ned mot Jonsvatnet. Fra Jervan til
Kuset er det så vekslende oppover og nedover, delvis langs
vatnet og delvis et godt stykke ifra. Fra Kuset via Herjuan
og tilbake til Hønstad er det lett stigning.

Turen kan utvides med avstikkere til fiskevatn, karakteristiske
høydepunkt, setervoller, pilegrimsleden eller annet. Langs
sykkelrunden er det mange fine rasteplasser. 
Fra Hønstad til Ertstjønna ligger
de på rekke og rad, de fleste ved
vatnene. Fra Jervan til Kuset er
det fine plasser langs Jonsvatnet.

R A ST EPLA SSER OG T UR M Å L LA N G S SYK K ELR UN D EN

Hyllvatnet: Kort vei til rasteplass med gapahuk. Merket fra veien.
Skjeltjønna:Rasteplasser langs tjønna.
Mørkdalstjønna: Tømmervei/sti til Ålvatnet (20 min).
Vulusjøen: Rasteplass ved Vulusjøhytta. En av de mest karrige
av setervollene i allmenningen er Magervollen som ligger på
sørøstsiden av sjøen og er stedbestemt med navneskilt (20 min).
Fiskevatna øvre og nedre Svarttjønna (45 min) etter skitraséen
mot Sveberg. Rasteplasser ved vatna.
Pilegrimsleden krysser skitraséen/lysløypa 10 min gangtid
fra Svarttjønnene (mot Sveberg). 
Ertstjønna: Rasteplasser med bord/benker på odden.
Vikhammervollen: Sti til Jervfjellet. Høyeste punkt er
Trulsen 504 moh (1 time). Herfra er det lett terreng til
skogskoia Fjellstuggu (30 min). På turen til Fjellstuggu kan
en ta av til Naustvollen som er den plassen hvor setring ble
opprettholdt lengst i Malvik, til ca 1890. Naustvollen er
den høystliggende vollen i allmenningen med fin utsikt mot
Mostadmark og Selbu. Røverhula Finn-Pål stuggu kan nås
fra Jervfjellet. Fra Jervfjellet i sør går det en sti ned mot
Bjørnstadtjønnene. Denne stien møter en sti som igjen
leder til hula.

Jervan: Gjervan er navnet på to gårder. Her kommer vi til
Gjervan øvre. I 1600 tilhørte den lagmann Jakob Pederssøn
og i 1615 ble den krongods. Den ble bondeselveie i 1746
og har tilhørt nåværende slekt siden 1846. 
Jonsvatnet: Vatnet har et areal på 14,3 km2 og er regulert
som drikkevannskilde. Det er tillatt å fiske i vatnet, men
bading er forbudt. 
Kuset: Gården Kuset er første gangen nevnt i 1559 og var i
1647 krongods.
Herjuan: I krysset tar man til høyre og har 1,1 km igjen til
parkeringsplassen på Hønstad.

T I L FO T S O G PÅ S K I

Det er mange muligheter for fine turer i området. Terrenget
er familievennlig med utfordring om å nå til topps på Jervfjellet.
Her er det mange turstier og preparerte turskiløyper å velge
mellom.

B Æ R PL U K K I N G

Blåbær og tyttebær er de to årvisse bærsortene i disse områdene.
Regelmessig hogst av tømmer gjør at en får stadig nye
områder med tyttebær.
Molteplukking har tradisjonelt vært forbeholdt de "lokalkjente",
men mange små bøtter har blitt fylt av de som søker på rett
plass til rett tid.

K U LT U R M I N N E R

Som det fremgår av kartet er det mange fraflyttede hus-
mannsplasser/rydningsbruk og setervoller i allmenningene.
I Haukås statsallmenning er det satt opp informasjonstavler
som forteller stedets historie og hvem som har bodd der. 
På Skivevollen er
bygningene fortsatt
intakte. Der har fjell-
styret satt opp en
større informasjons-
tavle, med blant
annet mange bilder
fra hverdagslivet på gården.
Skolene i nærområdet har inngått en leieavtale på bruk av
stedet i læringssammenheng.
I Malvik statsallmenning er setervollene merket med navneskilt.

FI S K E O G JA K T

I Malvik statsallmenning er det fritt fiske. Det er mange fine
fiskevatn blant annet Skjeltjønna, Vulusjøen, Ertstjønna,
Ålvatnet, Herjuvatnet, Nedre og Øvre Svarttjønna,
Midtidammen og Jovatnet. I Nedre Svarttjønna er det drevet
kultiveringsarbeid i noen år. 

Fiske i Haukås statsallmenning er del av TOFAs
"Jonsvannskortet". Fiskekort
kan kjøpes i sportsbutikkene
Lefstad og Axel Brun i
Trondheim. 
Det er mange gode fiskevatn i
området. Ved Sandtjønna og
Jovatnet er det tilrettelagte med
bord og benker. I Jonsvatnet
er det meget gode forekomster
av ørret og her er det ikke
uvanlig å få fisk på flere kilo. Isfiske er populært på vinteren
spesielt på Jonsvatnet, Hestsjøen og Jovatnet.
Det tilbys jakt på elg, rådyr og småvilt i områdene.

S TAT S A L L M E N N I N G E N E

De første skrevne lovregler om allmenningsbruk finnes i
landskapslovene, særlig Gulatingsloven og Frostatingsloven.
Bestemmelsene ble senere avløst av Magnus Lagabøtes
landslov av 1284, Christian IV’s norske lov av 1604 og
Christian V’s norske lov av 1684.
Da eksporten av tømmer og trelast tiltok på 1500- og 1600-tallet
økte allmenningenes verdi, og derved kongens interesse for
områdene. Utover 1600- og 1700-tallet, og under påvirkning
av romerretten med utviklingen av den moderne eiendomsrett,
trengte den oppfatning igjennom at all fast eiendom som
ikke var i privat eie tilhørte Kongen.

Statsallmenningene og bygdeallmenningene har den samme
opprinnelse. Utover 1600-tallet solgte Kongen ut allmenninger
både til de bruksberettigede og til utenforstående privat-
personer. De eiendommene som ble solgt til privatpersoner
ble skiftet, og eiendommen delt mellom de bruksberettigede
og kjøper. På denne måten oppsto bygdeallmenninger. 
Etter hvert som kongemakten ble svekket og den moderne
stat vokste fram, ble områdene hetende statsallmenninger.

FJE L L S T Y R E O G A L L M E N N I N G S S T Y R E

Hver statsallmenning har et fjellstyre. Fjellstyret som opp-
nevnes av kommunestyret, administrerer rettigheter etter
fjelloven herunder jakt, fiske, beitebruk og setring. I en del
statsallmenninger er det også et allmenningsstyre som velges
av og blant de som har virkesrett. Allmenningstyret har blant
annet som oppgave å tildele tømmer og ved til rettighetshaverne
etter behov.
Vis hensyn !
I statsallmenningene beiter sau og storfe om sommeren.
Alle som ferdes i området må ta nødvendig hensyn og
passe på å lukke grinder etter seg på innfallsveier inn i
området. Både av hensynet til viltet og til beitende husdyr
bes alle om å overholde båndtvangen.

N AT U R E N E R D I N – TA VA R E PÅ D E N !
Du kan gjøre ditt for å verne om natur og dyreliv:
- Forstyrr ikke fugler i hekketida
- Unngå skader på planter og trær
- Bålbrenning i og ved skog er forbudt i tiden 

15. april til 15. september. Engangsgrill regnes som  bål.

Takk for at du tar med deg søpla hjem !

Fiske ved Hyllvatnet

Finn-Pål stuggu

Ertstjønna

Skivevollen

Kafferast ved Sandtjønna

Jonsvatnet 
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