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Når du gjennomfører Kjentmannsmerket får du stadig nye mål for turene dine; du 

kommer deg ut, og det blir enklere å legge turen i ukjent terreng. Om du klarer å 

besøke alle postene, vil du få oppleve noe av naturens mangfold i Orkdal, og vi 

håper og tror du vil få mange flotte turer! Vi anbefaler deg å ta med kikkert. 

Postene i Kjentmannsmerket er spredt over hele kommunen. De har varierende 

vanskegrad, og varierende lengde fra veg/parkering. De 12 postene som er 

beskrevet i denne brosjyren står ute fra slutten av mai 2019 til 1. oktober 2020. 

Hvis du under turen oppdager at noe er galt med posten, slik som nedblåst tavle, 

forsvunnet stifteklemme, mangelfull merking eller annet, blir vi glade om du melder 

fra om dette til:

Jarle Tuflått, tlf. 994 78 826 eller Else Kristensen, tlf. 950 63 394

Kjentmannsmerket i Orkdal

- et prosjekt i trimavdelinga i Orkdal Idrettslag 

Praktiske opplysninger

Kjentmannsmerkebrosjyren inneholder informasjon 

om hver post, med plassering, veibeskrivelse og 

hvordan du kommer dit. I konvolutten ligger også 

registreringskort.

Postene består av ei lita tretavle med nr. og navn på 

posten, stifte-klemme til registrering, og ofte også 

informasjon om stedet du står på.

Registreringskort består av nr. og navn på posten og 

et felt som du skal klippe i med stifteklemmene som 

henger på postene. Pass på å klippe i riktig felt. Du kan 

kjøpe enkle registreringskort til familiemedlemmer.

Premiering, alle som har besøkt minst ti poster og leverer inn registreringskortet sitt 

ved Orkdal folkebibliotek innen 31.10.2020, er med i trekningen om fire gavekort à kr. 

500,-.

Pris

Informasjonspakke med 1 kort: kr. 100,-

Ekstra registreringskort: kr. 20,- 2



Veibeskrivelse:

Utgangspunkt rundkjøringa ved Forvebrua. Kjør Fv65 10,5 km og ta av til høyre ved 

skilt Orkdal Bygdetun like etter Groven gartneri. Derfra 3,5 km etter 

Asbølljårvegen/Berbusjårvegen. Parkering på høyre side ved avkjørselen til Orkdal 

Bygdetun. Derfra merket løype. Det er 1,6 km frem til posten. Her kan joggesko 

benyttes.

Postbeskrivelse:

Dette er et flott utsiktspunkt. Det ligger 397 m.o.h. med utsikt mot sør. 

Post 1 - Berbuskammen
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Post 2 – Svarttjønndalen

Veibeskrivelse:

Med utgangspunkt i rundkjøringa ved Amfi, kjør E39 til Gjølme Gård og videre på 

Fv710 til Ofstad. Ta av til venstre og følg Husdalsvegen (skilt: Kvernmo) fram til bom 

ved Kvernmo. Bomavgift kr 60,-. 

Postbeskrivelse:

Svarttjønndalshytta var en del 

av Sognlieiendommen under 

Christian Thams eie. Den 

består av i alt 4 bygninger: 

hovedhytte, vakthytte, uthus 

og naust. Hytta ble bygget i 

1930 og omfattende restaurert 

i 2002. Da Thams solgte sine 

aksjer i Songli inngikk ikke 

Svarttjønndalen i handelen. 

Eiendommen har derfor helt 

frem til 1990 vært i familien 

Thams sitt eie. Fremdeles kan 

en føle en viss fordums 

storhet ved 

Svarttjønndalshytta der den 

ligger vakkert til ved 

Svarttjønna. Flere busker og 

treslag – bl.a. epletre, er 

plantet ved hytta, og en kan 

se rester etter steinlagte 

trapper/ganger.

Følg veien videre frem til låst bom ved 

Fjellkjøsvatnet og parker der. Turen 

herfra er 6,4 km frem til posten. De 

første 2 km er etter vei, og her er det 

mulig å benytte sykkel. Fra veien 

slutter er det 1,3 km sti til Bjørndalen 

og videre derfra 3,1 km til 

Svarttjønnhytta. Fjellsko/støvler 

nødvendig.
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Post 3 – Gammelvegen fra Kjørmoen til 
Klomstein

Postbeskrivelse:

Denne turen følger den gamle 

hovedveien over Geitastranda. 

Du går ned til Kjøra. Herfra går 

turen opp til Halsen Gård. 

Videre langs fjorden til 

Klomstein. Dette var siste 

etappe av en utbedring som 

startet på Rove på 1930 tallet 

og som ble fullført på 1950 

tallet.

Veibeskrivelse:

Følg E39 /FV710 fra 

Bårdshaug mot Lensvik. 

Etter ca. 20 km tar du av 

ved avkjørsel til Geita. 

Parker ved vanntårnet på 

høyre side av Geitavegen

Turens lengde frem til 

posten er ca. 5 km.
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Post 4 - Årlia

Veibeskrivelse: 

Parkering på parkeringsplassen ved Orkanger Idrettsforening sin skihytte i 

Ulvåsen. Derfra merket løype. Det er ca 2,6 km frem til posten. Turen går for det 

meste på skogsvei.

Postbeskrivelse: 

Årli-gardane var to av mange markagardar som var busett på 1600-talet. Det var 

fast busetting frå 1620 til 1720. 
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Men som mange andre 

gardar på den tida vart 

desse gardane avlsgardar 

og dei skifta ofte brukarar.

Herfra er det utsikt mot 

Baklia og åsane innover i 

Skaun.

(Info: Folke Forfang)



Post 5 - Selmohøgda

Veibeskrivelse:

Alternativ 1: Utgangspunkt rundkjøringa ved Forve bru. Følg Hemnevegen 

(Fv6484) 18,3 km. Parker på Bjørkøybekk parkering som ligger på høyre side av 

veien. Plassen drives av Orkdal Idrettslag. De som har kjøpt materiell til 

Kjentmannsmerket slipper å betale avgift.

Alternativ 2: Utgangspunkt rundkjøringa ved Amfi. Du følger E39 i 23,3 km frem til 

Bjørkøybekk parkering. 

Det er 4,3 km frem til posten. Tørr vei/sti i 4 km, myr siste 300 m.

Postbeskrivelse:

Selmohøgda, 372 m.o.h. er høgste punktet på Selmoåsen som ligger øst for 

Svorkbygda.

Herfra kan du i sør se Jamtfjellet og Songmoen. Mot nordøst ser vi Orkdalsfjorden  

med Byneset i bakgrunnen. Mot sør ser vi Gimshøgda med Trollheimen i 

bakgrunnen.
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Post 6 – Gapahuk ved Lomtjønna - Melandssetra

Veibeskrivelse:

Utgangspunkt rundkjøringa ved Amfi. Kjør E39/Fv710 og ta av ved avkjørsel til 

Gjølme skole. Derfra videre på Tungvegen oppover bakkene til Tungen gård.
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Postbeskrivelse:

Dette er en gammel 

sætergrend som ligger 

mellom Råbygda og 

Fjellkjøsen. Posten ligger 

ved en gapahuk som U&IL 

Glimt har satt opp ved 

Lomtjønna. 

Dette er et mye brukt 

turområde både sommer 

og vinter.

Parker på merket plass 

ved starten på lysløypa. 

Det er ca 3,4 km fram til 

posten. Fjellsko/støvler 

anbefales.



Post 7 - Gråfjellet - Kaiavarden

Veibeskrivelse:

Alternativ 1: Utgangspunkt rundkjøringa ved Forve bru. Følg Hemnevegen 

(Fv6484) 22,5 km. Parkering på parkeringsplassen til Søvassli Ungdomssenter 

(avgift kr. 50,-)

Alternativ 2: Utgangspunkt rundkjøringa ved Amfi. Følg E39 ca. 27,5 km frem 

til parkeringsplassen på Søvasslia Ungdomssenter.

Det er ca. 2,6 km fra parkeringsplassen frem til posten.

Fjellsko eller støvler anbefales.

Postbeskrivelse:

Dette er et fjellområde vest for Omnfjellet. Posten ligger ved Kaiavarden.

Herfra ser vi ned på Søvatnet, videre mot sør ligger Slettfjellet og Jolifjellet.
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Post 8 - Svelstadsetra

Veibeskrivelse:

Utgangspunkt rundkjøringa ved Forve bru. Følg Hemnevegen (Fv6484) 

2,4 km og ta av til høyre på Sølbergvegen (Fv6480) i retning Snausen i 

6,1 km. Like før Osbrua ved Gangåsvatnet går det av en skogsvei til 

høyre. Parker der på merket plass. Fra parkering til posten er det 3,4 km 

én vei.

Postbeskrivelse:

I «Gardtales i Orkdal» kan vi lese at det i 1865 var fast busetting her. Ti 

år seinere var det ei mor og datter som budde her. Dei hadde ei ku, en 

kalv og seks sauer. Desse var truleg dei siste som var fastbuande. No er 

berre tuftene tilbake. Sætervollen ble tilplantet en gang etter krigen.
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Post 9 - Hostokammen

Veibeskrivelse:

Utgangspunkt rundkjøringa ved Forve bru.

Kjør til Hoston via Vormstad. Etter ca 18 km målt fra Forve bru tar du av ved 

avkjørsel på høyre side merket med skilt Kjentmannsmerket. Videre ca 300 m 

og parkerer ved skihytta til Fjellmann IL. Det er ca 2,6 km frem til posten.

Det meste av turen går på vei/sti, med noen korte strekninger med myr.

Postbeskrivelse:

Denne posten er et populært turmål med fin utsikt. De to gårdene som vi ser 

nærmest, heter Løkken, eller Lykkja som de kalles i dagligtale. De ligger ved 

vegen mellom Hoston og Svorkbygda. 
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Post 10- Tangdalsegga

Veibeskrivelse:

Fra Fannrem følg Fv65 frem til Vormstad. Ta av til høyre mot Hoston. Følg veien 

i 1,1 km, ta så av (like før Brattli grendahus) Vormdalsvegen på høyre side og 

følg denne i 1,4 km til du kommer til et skilt på høyre side der det står «Tursti P». 

Denne veien fører til parkeringen som ligger ved et sommerfjøs. Her starter turen 

som går etter traktorvei, sti og myr. Det er en rundtur på ca 3,5 km. Det er ca 2,6 

km frem til bord og benk der posten ligger.

Godt fottøy, noe myr.

Postbeskrivelse:

Utsiktspunkt som ligger på ca 300 moh i området Togstadjåren. Fin utsikt østover 

og nordover mot Orkdalsfjorden.
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Post 11 – Ellingsgardsfjellet/Svartfjellet

Postbeskrivelse:

Et fint utsiktspunkt mot Fjellkjøsvatnet, Gangåsvatnet og Våvatnet, og en ser 

Våmyrene mot Råbygda og Orkanger, Andølskammen, Jamtgårdfjellet, Omnfjellet 

og Våvasslifjellet fra Våvatnet til Kokstein. Ellingsgardsfjellet er et av de få fjella med 

to offisielle navn. 

Veibeskrivelse:

Kjør E39 i retning 

Hemne/Hitra. Etter 

Harangstunnelen tar du av i 

retning mot Hitra. Like etter 

det store veikrysset går det av 

en ny vei til høyre som er 

skiltet «Songli». Kjør helt fram 

til Sognlia gård og parker på 

merket plass bak husene. 
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Ellingsgardsfjellet var 

navnet fra Råbygda 

og Gjølme mens 

Svartfjellet var navnet 

fra Gangåsvass-

bygda.

(Info: Folke Forfang)

Følg merking langs traktorveien ca 200 m før det tar av en sti opp til høyre. Derfra er 

det 2,2 km til toppen.



Veibeskrivelse:

Oppstart Fannrem. Følg Fv6490 til Solbu ca 6,5 km. Ta til venstre i veikryss på 

vei skiltet Svorkmo og følg den ca 2,5 km. Ta igjen av til venstre ved skilt 

Solsjøen. Kjør denne til endes hvor det ligger en parkeringsplass. Den ligger et 

lite stykke innom den siste gården (Brattlia). Det er ca 2,7 km frem til posten. 

Fjellsko eller støvler er nødvendig.

Postbeskrivelse:

Det godkjente navnet Ølshøgda er en topp som danner grensepunkt mellom 

Skaun, Melhus og Orkdal. Navnet er omdiskutert. I Orkdal kaller de fleste 

toppen for Elgshøgda. Det ligger 537 m.o.h. Det er et populært utfartsområde 

både vinter og sommer, og er mye brukt fra alle tre kommunene.

Post 12 – Elgshøgda
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Andre turopplevelser med 
idrettslagene i Orkdal:



Vil du støtte arbeidet med Kjentmannsmerket 

ved å bli medlem i Orkdal IL?

Send en e-post til: kasserer@orkdal-il.no

Oppgi navn og kontaktopplysninger, og skriv at 

du ønsker å bli medlem.
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