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Sykkelrutene i Selbu har 3 hovedstartsteder, og består av totalt 15 ruter som gjør det mulig å 
sykle i ulikt terreng og ulike deler av kommunen. Sykkelrutene viser attraktive områder både 
når det gjelder natur, kultur og evt. attraksjoner. 
Rutene varierer med tanke på lengde og vanskelighetsgrad. Noen ruter er lette og passer 
for alle, mens andre er mer krevende og det vil være en fordel å være sykkelvant og i bra 
form. Sykkelrutene er skiltet med informasjonstavler og ulike skilt, og hver rute har unikt 
rutenummer fra 1 - 15.  
Vanskelighetsgrad framgår også av beskrivelsen for den enkelte rute.

Selbu KommuneSykkelruter i Selbu
1 Langs Selbusjøen Nord 

Middels krevende tur fra Tømra til Draksten på 29 km en vei fordelt på 530 
høydemeter. Turen går på fast underlag, grus og trillesti. 

2   Tømra - Fuglem - gml. vei Grøtte - Fosshode - Tømra  
        Krevende tur på 18 km en vei på fast underlag, grus og trillesti.  
       Turen kan kombineres med sykkelrute 1.

3     Tømra - Espet - Mogrenda  
4,4 km på underlag grus. Kan gjerne kombineres med rute 1 og 2.

6     Gammelveien Garberg - Tømra 
Lett tur på 5 km på fast underlag, grus/kjerrevei.

Fra Innbygda  kan følgende sykkelturer anbefales:

4    Børsjørunden 28,5 km 
       Middels lett rundtur på hovedsakelig grusdekke, noe fast underlag og trillesti. 

5     Stråsjøvolln rundt 25 km 
Middels krevende tur på hovedsakelig grusdekke, noe fast underlag og trillesti.   
Turen kan kombineres med sykkelrute 4.

6     Gammelveien Garberg - Tømra 
Lett tur på 5 km på fast underlag, grus/kjerrevei.

7 Mebonden - Hersjøen - Hoemskjølen 14,7 km 
Middels lett tur på litt fast underlag og hovedsakelig grusdekke fordelt på  
195 høydemeter.            

8 Mebonden - Hersjøen - Røssvegen - Roltdalen 26 km 
Middels krevende tur på litt fast underlag og hovedsakelig grusdekke fordelt  
på  222 høydemeter. 

9 Kalvåarunden 22,6 km 
Lett rundtur på 75 % fast underlag og 25 % grusdekke fordelt på 250 høydemeter.

10 Mebonden - Kalvåa - Flora - Heggsetdammen - Græsli 44 km 
Middels krevende tur på noe fast underlag, men mest grusdekke fordelt på 427 
høydemeter. Kan kombineres med rute 9, 11 og 12.

11 Flora - Roltdalen (Startsted Flora) 11 km 
Middels krevende tur på grusdekke fordelt på 394 høydemeter.   
Kan kombineres med rute 8 og 10.

12 Mosletta - Skyttholet (Startsted Mosletta) 14,3 km 
Middels krevende tur på grusdekke fordelt på 468 høydemeter.   
Kan kombineres med rute 9 og 10.

13  Sørungen rundt - (Startsted Mebonden) 41 km 
Middels krevende rundtur på 25 % fast underlag og 75 % grusdekke fordelt på  
560 høydemeter. 30 km fordelt på 510 høydemeter dersom startsted 
Vikvarvet.  

14 Renårunden - (Startsted Mebonden) 43 km 
Middels krevende tur på 25 % fast underlag, 70 % grusdekke og noe trillesti fordelt  
på 595 høydemeter. 32 km fordelt på 540 høydemeter dersom startsted Vikvarvet.  
Kan kombineres med rute 13 og 15.

15 Selbusjøen Syd - (Startsted Mebonden) 28 km 
Middels krevende tur med noe fast underlag men hovedsakelig grusdekke.

Flere ruter/more routes -  visitselbu.no, ut.no, og godtur.no

Enkel Middels Krevende Ekspert

Vær oppmerksom på 
All ferdsel på eget ansvar. Ved ulykker ring 112 eller 113.
 

Caution
•  All passage is at your own risk. Call 112 or 113 in emergency situations. 3145U

76%
3145U 3125UNEA      CK

Fra Tømra kan følgende sykkelturer anbefales:

Fra Mebonden kan følgende sykkelturer anbefales:


