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        Innherred Røros  NAMDALSKYSTEN  FOSEN          OPPDAL



Stisykling i verdensarven
Naturen rundt Røros byr på store variasjoner, fra vidde til skog til kultur-
landskap og med tydelige spor etter 333 års gruvedrift. Tre løypeområder 
med hvert sitt tema er skiltet med utfyllende info gjennom QR-koding: 
Nordgruvfeltet – sykle i Falkbergets rike, Storwartz – i bergmannens 
fotspor, og Mølmannsdalen med Skåkåsen - sporene etter istiden.

I tillegg finnes det mange fine seterdaler med gode sykkelmuligheter, f.eks. 
i Dalsbygda, Vingelen, Hodalen og Hessdalen. Dessuten finnes det noen 
langruter, som langs Femunden, med overnatting og båttransport.

Les mer og bestill sykkelpakker på roros.no

Kulturmangfold
Røros ble i 2015 for tredje gang kåret til landets beste kulturkommune, 
med store arrangementer året rundt, bl.a. friluftsspelet “Elden”. 
Mat er også kultur. Røros-regionen er et av landets viktigste områder for 
lokalprodusert mat og man snakker faktisk om “Terroir Røros”. På mange 
setre og gårder får du kjøpt god, hjemmelaget mat og både bergstaden og 
resten av Rørosregionen har flere gode restauranter som baserer seg på 
lokale råvarer.

Bestill bergstadvandring, lokalmatsafari eller andre 
kulturaktiviteter på roros.no

Foto: Rolf Opdal



      

Nordgruvfeltet
 1. Rugldal  - Mugg  3,0 km
 2. Ratvolden -  Mugg  3,0 km
 3. Kongens  -  Mugg 6,2 km
 4. Kongens - Rugeldal 7,5 km
 5. Ratvolden -  Sextus  4,2 km
 6. Kongens  - Ratvolden  4,0 km
 7. Rugldalen -  Glåmos 8,6 km
 8. Bergan  -  Sextus  3,8 km
 9. Kongens  -  Sextus  1,5 km
 10. Nordgruvfeltet   4,1 km 
 11. Rødalen - Kongens 14,5 km
 12. Vintervollen -  Storwartz 7,0 km
 13. Røros - Kongens 16,3 km

 
familieturer
Det åpne landskapet rundt Røros byr 

-
levelser. Terrenget er ganske tørt og lett 
å bevege og orientere seg i. Innsjøer, 
vann, bekker og elver byr på gode 

bruke fantasi og kreativitet og gå på 
skattejakt i våre rikholdige skattkam-
mer. Fiskekort fås kjøpt på Røros Sport 
AS i Bergmannsgata 13 og Intersport 
AS på Domus-senteret Røros. Se også 

aktører tilbyr hest- og hundekjøring. 

 
family outings

The open terrain around Røros 
offers plenty of opportunities to have 
wonderful experiences in nature. The 
semi-arid landscape makes it easy to 

Lakes, ponds, streams and rivers offer 

herbs, mushrooms and berries can be 
found just about anywhere in the area. 
Let your children use their imagination 
and creativity and go treasure hunting 
in our abundant treasure troves. You 

Røros Sport AS on Bergmannsgata 13 
or Intersport AS at Domus Shopping 

no as well. The area is also well suited 
for horseback riding and canoeing, 
and there are several places that have 
horse and dog racing.

Sykle i verdensarven
Terrenget omkring Røros byr på en 

-
kre omgivelser. Tre løypeområder med 
hvert sitt tema (se nærmere beskrivel-
ser på den andre siden), med totalt 297 
km løyper er merket opp og egner seg 
utmerket til dagsturer ut fra Røros sen-
trum. Løypene går i variert natur med 
kulturlandskap, skog og høyfjellsterreng 

mange og tydelige spor etter 333 års 
-

ding av landevei (grus), stier og gamle 
kjerreveier. Vanskelighetsgraden er fra 
lett til medium og egner seg utmerket 
for familier med barn. Vær oppmerksom 
på at løypene benyttes både til sykkel 
og vandring, så vis hensyn!

Go biking around a  
UNESCO World Heritage Site
The landscape around Røros offers a  
number of great opportunities for bicycling 
in beautiful surroundings. Three trail are-
as, each with their own theme (see more 
detailed descriptions on the second page), 

are perfect for day trips out of Røros town 
centre. The trails pass through a variety 
of nature and cultural landscapes, forests 
and high mountain terrain. You will also 

the summer months for grazing, as well as 
the distinct marks that 333 years of mining 
have left on the landscape. Most of the 
routes are a combination of country roads 
(gravel), trails and old cart roads. Their 

-
dium, so they are perfect for families with 
children. Keep in mind that the trails are 
used by both cyclists and hikers, so please 
be considerate of other visitors!

Turkart  
verdensarven
Guide deg selv i våre  
kulturminner via QR-koden. 

 
information about the cultural  
monuments using the QR code  
on your cell phone. 

Fri ferdsel under ansvar
Friluftsloven gir deg rett til fri ferdsel 
– under ansvar. Det er ditt ansvar å ta 
hensyn til kulturminner, natur, dyreliv og 
næringsutøvelse. Forlat naturen slik du 

Ta hensyn til andre  
som bruker naturen:
I sommersesongen er det dyr på beite. 
Ta hensyn og respekter båndtvangen! 

Ta også hensyn til at syklister og vandrere 
bruker samme sti!

Enjoy nature,  

The Norwegian Outdoor Recreation 
Act states that everyone has the right 
to passage and access land freely, as 
long as you act responsibly. Showing 
respect for the cultural monuments, 
nature, fauna and local businesses is 
your responsibility. Leave nature as you 
found it!

Be considerate of others 
who visit natural areas
There are animals grazing in the pastu-
res throughout the summer. Remember 
that your pet must always be on a le-
ash! Remember that hikers and cyclists 
are using the same trails!

Olavsgruva  
og Storwartz
 14. Røros  - Storwartz  10,1 km
 15.  Storwartz - Vintervollen 7,0 km
16.  Storwartz  - Aursunden 5,0 km
17.  Storwartz  - Tyskvollen  4,0 km
18.  Olavsgruva - Bekkosen 25,0 km 
19.  Olavsgruva     6,0 km 
20.  Storwartz - Hittersjøen 5,5 km
21.  Erlia    14,7 km 
22.  Røros -  Enarsvola  4,0 km
23.  Storwartz -  Erlia 3,7 km

Mølmannsdalen  
og Skåkåsen
24. Røros - Møllmansdalen 2,9 km
25. Mølmannsdalen 9,8 km 
26. Mølmannsdalsgården  3,3 km
27. Avholdshytta   2,6 km
28. Skistuggu   2,1 km
29. Skåkåsvollan  15,4 km
30. Hådalen   19,7 km 

Kart i mobilen: Kommunekart. Appen er tilgjengelig i Appstore og på Google play. The map can be found in the free App Kommunekart. The App is available in the Appstore and on Google play. 
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1. Nils Aas Kunstverksted / Art Workshop
2. Mære kirke / Church
3. Gjørv gård / Gjørv Farm
4. Gulburet / Farmshop / Food and drinks
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Tusen års historie på sykkel
Innherred i Nord-Trøndelag er bare 1 time nord for Trondheim. Regionen er 
rik på historie med Stiklestad som et naturlig midtpunkt og huser en rekke 
prisbelønte leverandører og serveringssteder med lokal mat. Dette er en sykkeltur 
på 34,5 km rundt Borgenfjorden i Inderøy og Steinkjer. Ruta slynger seg mellom 
trønderske gårder og vakkert kulturlandskap langs Den Gyldne Omvei, og passerer 
historiske steder som Mære kirke, Gjørv Gård  og Gulburet. Ønsker du å legge til 
flere dager er det godt mulig. Se flere turforslag på visitinnherred.com 

Start: Turen er gjort med start i Straumen i Inderøy, men kan gjøres fra 
Steinkjer, Sparbu eller Røra togstasjoner. 
Første del går fra Straumen i retning Røra. Etter 4,9 km på asfaltvei, ta til ven-
stre – skiltet «Røskje/Grandmarka». Følg grusvei 3 km, deretter ta til venstre 
opp mot gård. På gården – hold høyre bak siloen/låven og fortsett gjennom 
gårdstunet på nabogården. Her går det hester, så opptre hensynsfullt. Ta til 
venstre når du igjen møter asfalt. Rett etter Lorvik Nedre er det en fin raste-
plass. Herfra går veien først nedover til den møter fjorden, deretter langs 
fjorden. Her er det bademulighet om været frister. Etter 5 km ta til venstre mot 
Mære kyrkje – det er 2 km opp til kirken. Følg forbi Mære landbruksskole, og ta 
til venstre mot Korsen. Etter 2 km, ta til venstre mot Gjørv gård. Etter en km, 
hold venstre – dere passerer nå Gjørv gård. Følg veien i 4 km til dere treffer Fv 
761 igjen. Sving til venstre inn på Fv 761. Tilbake til Straumen er det ca 6 km 
enkel sykling. Gjør et stopp på Gulburet underveis. Når dere først er i Straumen 
anbefales et besøk på Nils Aas kunstverksted og Muustrøparken. 

Visit Innherred tilbyr baggasjetransport, henting og bringing av 
sykler, samt gratis planlegging av turer på Innherred og omegn.
Ta kontakt på tel.: 74 40 17 16 eller post@visitinnherred.com



Øyhopping med sykkel på 
Namdalskysten
Namdalskysten fra Namsos i sør til Leka i nord byr på variert natur, spen-
nende øyer som Leka og Jøa, vakre Abelvær og det fredede fiskeværet Sør-
Gjæslingan. Kombinasjonen hurtigbåt og sykkel gjør dette til en variert 
og spennende tur. Turen kan også forlenges nordover som starten på en 
sykkeltur langs hele Kystriksveien. Her kan du finne spor etter hundre- og 
faktisk tusenårig bosetting og en kultur som har utviklet seg på grunnlag av  
tilknytning til sjøen og havet og veksling mellom småbruk og fiske.

Turen starter i Namsos med hurtigbåt til øya Jøa. Deretter går turen med 
båt til Abelvær og Rørvik, øya Leka, og tilbake igjen til Namsos.

Gratis sykkelkart og hjelp til planlegging
Sykkelbrosjyren «Sykling fra Steinkjer til Leka» inneholder detaljerte kart 
og beskrivelser fra hele ruta og er gratis. Kystriksveien Reiseliv tilbyr også 
gratis hjelp til ruteplanlegging og booking av overnatting og opplevelser 
underveis.

Turforslag, sykkelkart og beskrivelser finner du på kystriksveien.no/sykkel







Der himmel og hav møtes
Kysten av Trøndelag er variert og vakker, med et yrende fugle- og dyreliv 
og et magisk lys. Her finnes en eventyrlig blanding av levende kystkultur 
og spor etter 12000 år gammel bosetting. Kystlandskapet er som skapt for 
sykkelturer, og det er utarbeidet flere forslag til turer gjennom små 
pittoreske kystsamfunn og idylliske øyer.
 
Turen Ørland rundt går via Grandefjæra naturreservat, den sjarmerende Sjø-
gata på Uthaug og det historiske Austråttområdet. Mesteparten av Ørland 
er flatt, så her er det lett å sykle. Det er et variert kulturlandskap med store 
fjærestrekninger og frodig åkerland, men de østre delene har berghauger 
med skog og åkerland imellom. Fra Brekstad er det også mulighet for 
øyhopping ut til Garten, Storfosna og Kråkvåg.

Smak av kysten
Vi er stolte av den kortreiste maten og råvarene vi har rett utenfor døra. 
Flere spisesteder tilbyr lokal mat med smak av kysten. Du får blant annet 
servert villsau, hjort, blåskjell, kamskjell, krabbe og grotteost.
 
Se flere turforslag og andre opplysninger på 
www.kystnorge.com 



OPPDAL – møtestedET for syklister
Oppdal byr på de fineste opplevelsene fra sykkelsetet. Her finnes storslått natur 
med skog og lett tilgjengelig høyfjellsterreng. 40.000 sauer på beite hver sommer 
bidrar til stort og mangfoldig stinett og gjør Oppdal til et eldorado for stisyklister.  
Samtidig er våre seterdaler svært egnet for tursykling, med kombinasjonen 
kulturarv og turopplevelse. En uforglemmelig reise på grusvei i frodig natur, med 
mulighet for innblikk i Oppdals tradisjoner innen mat, byggeskikk og jordbruk.

Skardalen - for hele familien
Stivarianten: Start fra Skaret P-plass. Kryss brua vest for parkeringen, følg veien til 
endes til en ny grusvei. Følg skiltet sti ”Bårdsfjellet”. Klopper bygd på dugnad gir 
god og tydelig sti – du er ikke i tvil om du er på rett vei. Siste etappe mot toppen 
er bratt, men belønningen i en fantastisk utsikt fra toppvarden, er ikke langt unna! 
Følg samme vei ned igjen. 

Familievarianten: Turen går langs Skarvatnet, få høydemetre, perfekt for barn 
som vil sykle i fjellet! Følg grusveien fra Skaret P-plass, kryss brua og fortsett langs 
veien til den møter ny grusvei som går langs Skarvatnet helt til nordenden av vat-
net. Ta gjerne turen rundt Skarvatnet: Følg Fylkesvei 512 tilbake til Skaret P-plass. 

For sykkelguiding/sykkelutleie sjekk fjellsentralen.no eller turkompaniet.no. For mer 
info om sykling i Oppdal se oppdal.com eller Stisykkelfører for Oppdal & Omegn.

Det beste med Oppdal er den lett tilgjengelige naturen. Lekegrinda er stor for den som 
liker ski – sykkel – vandring. Samtidig tilbyr Oppdal sine besøkende mat basert på råvarer 
i verdensklasse. I fjellkommunen kan du også bli nærmere kjent 
med urdyret moskus eller villreinen som finnes på Dovrefjell. 





For mer info om sykling i Trøndelag
samt andre opplevelser, se:

Trondelag.com/booking

Transport:
 nsb.no
 norwegian.no
 sas.no
 wideroe.no
 atb.no

Fotos: Forside: Rolf Opdal (hovedbilde), Steinkjerfotografen, Tom Gustavsen, Anne Haga, Marius Rua 
og Martin I. Dalen/OPPDAL:365. S. 2-3: Rolf Opdal. S. 4-5: Steinkjerfotografen og Klaas Jan Jonkmann. 
S. 6 -7: Olav Breen og Terje Rakke. S. 8-9 Petter Bueng, Marius Rua, Robert Selfors. S. 10-11: Martin I. 
Dalen/OPPDAL:365

Tlf.: 74 40 17 17 
E-post: post@kystriksveien.no

kystriksveien.no

Tlf.: 74 40 17 16 
E-post: post@visitinnherred.com

visitinnherred.com

Tlf.: 72 41 00 00 
E-post: post@rorosinfo.com

roros.no

Tlf.: 407 20 755 
E-post: info@kystnorge.com

kystnorge.com

Tlf.: 00 00 00 00 
E-post: post@oppdal.com

oppdal.com

Eller ta kontakt med:


