
  

TYLLDAL FISKEVEI 

TIL KORAFISKE I TUFSINGDALEN 

Oldtidsfunn har bekreftet at det bodde folk i     

fjellene våre allerede i steinalderen.   

Gode fiskevann var gull verd opp gjennom         

årtusenene, noe alle steinalderboplassene nær 

gode fiskeplasser forteller oss. De som bodde 

langt unna fiskevann måtte dra lange veier for å 

oppsøke fiskeplassene, og sjøene i øst var          

populære.                                                                    

Sik går gjerne opp elver og gyter om høsten.        

Så også i elva Tufsinga, og ifølge sagnet ble dette 

oppdaget av en fredløs tylldøl på 1400 tallet.                           

Han dro hjem og fortalte at siken sto så tett i   

nedre del av elva (Kora) at man kunne gå          

tørrskodd over. Etter dette ble han løst fra      

dommen, for oppdagelsen var viktig for             

befolkningen, og et stort fiske ble igangsatt.                                          

Folk fra mange bygder, både rendøler, tynsetinger 

og vingelsinger kastet seg på dette fisket.  

Og ikke bare i Tufsinga, men alle sjøer fra Hodals-

vassdraget, Femunden og Isteren ble flittig brukt.  

For å komme til disse rike vannene måtte tylldølene 

ta seg frem 7 mil over flere fjell og daler.   Kløvstier 

ble merket og ryddet, og disse var i bruk frem til  

midten på 1800 tallet. Forskjellige veier har nok vært 

brukt, avhengig av vær og føre. Den sannsynligvis 

opprinnelige kløvstien er på nytt tilgjengeliggjort ved 

merking og rydding, og målet er at moderne mennes-

ker skal gå stien, nyte naturen, og kjenne på strabase-

ne forfedrene opplevde i sin kamp for føda.   

Utgangspunktet for vandringa er det gamle 

ungdomshuset Tronshall, sentralt i Tylldalen. 

Fra en høyde på 500 moh i Tylldalen gikk de 

etter kløvvei over åsen nær Abbelvorda på    

860 moh, deretter ned i Brydalen på 500 moh. 

Derfra på nytt oppover forbi Spekehøan 1030 

moh. Videre ned i Spekedalen 800 moh og nå 

nærmer fiskeveien seg Øversjødalen 700 moh. 

Men først måtte kløvhestene over Brurhøgda 

1220 moh. Siste etappe går oppunder Sålekinna 

1180 moh og så ankomst Tufsingdalen 700 

moh.  

En utfordrende tur for folk og hester i til dels 

steinete og ulendt terreng. Men turen var    

opplagt verd strabasene, store notfangster  

fulgte med på hjemturen.  



  Prosjektet er  
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Nøyaktige fangstrapporter fra 1885 og fremover 

forteller om gode fangster.  Snittet fra 1885-1906 

var 2774 fisk, eller 1350 kg. Regner vi en fisk    

(500 g) pr middagsporsjon, tilsvarer dette 30  

middager for 90 mennesker. Opplagt en viktig 

ressurs for å klare seg gjennom vinteren.  

Som kartet viser går fiskeveien over flere dalføre, 

og det er mulig å følge traseen over kortere strek-

ninger. I tillegg til Tylldalen og Tufsingdalen kan 

man komme inn på veien i Brydalen, Spekedalen 

og Øversjødalen. Fiskeveien er merket med rød 

fisk som på forsidebildet, og informasjon, kart og 

GPS-logg finnes på Os- Tolga- og Tynset kommune 

sine nettsider. Skriv fiskevei i søkefeltet.  

Det er ikke tilrettelagt overnatting, telt anbefales.                                                       

For fiskeinteresserte er det mange muligheter  

underveis, sjekk www.fishspot.no for info og      

fiskekort.                                                  GOD TUR! 


