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Hærvola 

Kart: Norges-serien 10095 Levanger 

Hoh.: 753 

Lengde på tur: Alt.1: 2,5 km   Alt.2: 4 km 

 

Adkomst til start:  

Fra Verdal sentrum, kjør Rv 757 forbi Vuku til Vollen. Sving her venstre og følg skilting mot Malså 

gruver. Ved Gravdalen har du den første merkede stien (alt. 1) opp mot toppen. 2,5 km lenger inn i 

dalen kommer du til Holmlitjønna der det er merket en kortere, men litt brattere oppstigning til 

toppen. Denne stien anbefales. Det er satt opp infotavler ved begge oppgangene. Da stien opp fra 

Holmlitjønna er mye tørrere og da letter å gå til tross av at den er brattere. 

 

Turbeskrivelse:  

Alternativ 1:  

Gå opp fra Gravdalen (den første infotavla du kommer til). Her følger du skilt og rødmerking opp 

gjennom skogen over noen blaute plasser og siste delen på snaufjellet til toppen.  

 

Alternativ 2: 

Fra parkering følg skilt og rødmerking opp traktorvei til venstre ved Holmlitjønna. Det er er bratt i 

begynnelsen så ikke start for hardt. Total stigning er nesten 500 m fra vegen og opp til varden på 

toppen. Bekken som kommer fra Hærvola er Holmlibekken. Denne renner i en dal nedover og den 

følges oppover. Følg merking på venstre side et lite stykke opp i kanten av dalen. Litt over halvveis 

går ei dalsløgd langs med Hærvola. Herfra og opp så følg ei lei litt til venstre istedenfor rett opp. Da 

skal du treffe treffe toppunktet ganske bra. Begge alternativene fra parkering er merket etter det det 

nasjonale skilt og merkeprogram med blå skilter og røde merker.  

 

Om turmålet: 

Hold deg unna vestsida av fjellet, der er det bratt og umulig. Høysjøen sees i sør, Tinnsklumpan 

nærmest, og Skjækerhattan lenger borte i øst. Ogndalen med Mokk og Lustadvatnet i nord. 

Leksdalsfjellet i vest med mange fine fiskevann og moltemyrer. 

 

Kartutsnitt og GPS-spor: https://ut.no/tur/1114741/hrvola-fra-gravdalen/kart  
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