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NIDELVA

Hvorfor gå denne turen?
I godvær er dette en nydelig plass lå legge inn en rastepause angs Nidelva. Turmålet ligger ved en
av TOFA (Trondheim omland fiskeadministrasjon) sine gapahuker ved elva.

Vårt forslag til nærturrunde
Startsted Sjetne Bydelhus i Sjetnemarka. Ev. parkering på grusbanen ovenfor kunstgressbanen i
Sjetnemarka.
Om du ønsker en kortere tur kan du parkere nede ved Nedre Leirfoss og gå opp mot Fossestuen for
så å følge siste del av turbeskrivelsen.
Fra Bydelshuset går du ned Parallellen mot Hallsteinjordet og tar så til venstre inn i Haldor Flatens vg.
I svingen går det ned en grusveg ned til høyre. Følg bakken helt ned til kraftverket og fortsett bortover Mellomfossveien til Nedre Leirfoss og Fossestua (det store gule huset like ved fossen)
Ved Fossestua går det en grusveg ned til elva (se nederste innramma foto i kartet på siste side i turbeskrivelsen) Ta til venstre ved «fisking forbudt» skiltet (øverste innramma foto) Fra snuplassen i enden av vegen går det en sti ned til elva, hvor du finner Gapahuken.
Hjemturen kan du legge ved å gå opp til Fossestua, fortsette til høyre gjennom Kroppanvegen mot
Rema 1000. Derfra følger du sykkelveien langs gamle E6 opp mot Tonstadkrysset og deretter inn til
Sjetnemarka, forbi den lilla benken.

Her finner du Markaposten: Posten henger i et tre ved gapahuken.
Lengde på turen, etter vår turrute:
Etter vår turbeskrivelse er turen ca 7 km

Nyttig info
Ruteforslaget er godt egnet som sykkel og trilletur, men et par av bakkene på turen kan være litt
bratte for uerfarne syklister. Det er fin rasteplass i gapahuken, så ta gjerne med niste og nyt livet ved
Nidelvens bredder.

Kartbeskrivelse nærtur NIDELVA
Turforslaget tar utgangspunkt i start og mål ved Sjetne Frivilligsentral i Sjetne
Bydelshus.

Turbeskrivelse, datert august 2019. Vi mottar gjerne rettelser/tilføyelser.
Foto: Siri Kvande
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