
Du finner riktignok ikke 
vingårder her, slik du gjør som 
sykkelturist lenger sør i Euro-
pa, men lokalt øl kan du sma-
ke flere steder på øya. Ikke 
minst på Inderøya Gårdsbryg-
geri. 

Et must når du først er her 
i hjertet av Trøndelag, er også 
«nasjonalretten» Inderøysodd. 
Enten du foretrekker ost eller 
iskrem til dessert, så finner du 
lokale varianter av dette også. 

Populære jenteturer
Daglig leder Anna Haga i Visit 
Innherred anslår at rundt 75 

prosent av turistene langs Den 
Gyldne Omvei er nordmenn. 

– Den drøyt tre mil lange 
løypen er blitt stadig mer po-
pulær blant venninnegjenger 
som ønsker å nyte det gode liv 
i eget tempo fra sykkelsetet. 
Med over 20 besøkssteder kla-
rer du fint å fylle opp en lang-
helg, forsikrer Haga. 

Har du lyst til å utvide besø-
ket, kan du peile deg inn på én 
eller annen festival. Mellom 
april og september avvikles en 
rekke festivaler og arrange-
menter: Soddjazz, Tour de In-
derøy (sykkelritt), Midt-Nor-

Ta en  
gyllen omvei

Drømmer du om en weekendtur på to 
hjul med gode venninner, eller noen da-
ger på sykkelen med familien gjennom 
vakker natur? Da bør du ta turen til den 
Den Gyldne Omvei på trivelige Inderøy.

N Veistrekningen har det 
meste av det du trenger 

og drømmer om som sykkel-
turist: Lokal mat på koselige 
spisesteder, gårdsutsalg, 
kunsthåndverkere, gallerier, 
historiske minnesmerker, fan-
tastisk utsikt og nærhet til sjø 
i vakkert kulturlandskap.

Trøndersk 

ferieidyll

Tekst: Bjørg Engdahl
Foto: Steinar  
Johansen, Visit 
Innherred
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▴LOKALT ØL: Prøvesmaking av Inderøyøl er populært blant 
turister. Byggmester Steinar Kvam brygger etter gamle hånd-
verkstradisjoner ved Inderøy Gårdsbryggeri, omtrent fem kilo-
meter fra kommunesenteret. 

disk kunstfestival, Kortreist 
Dansefestival, Inderøyfest, Båt-
treff og mye mer.

To hovedløyper 
Den Gyldne Omvei kan sykles 
på både som rundtur og frem 
og tilbake. De fleste velger én 
eller to hovedruter, Borgenfjor-
den Rundt og Inderøy Rundt, 
begge på omtrent 30 kilometer 
hver. Tettest på sjøen kommer 
du via runden Borgenfjorden 
Rundt, der du både kjørere på 
asfalt og grusvei. Du kan også 
sykle fra kommunesenteret 
Straumen til Mosvik, via den 

spektakulære Skarnsundbrua, 
som er på 18 kilometer én vei.

 Og skulle det bli litt slitsomt 
å sykle med bagasje, så kan du 
få hjelp med den. Turistkonto-
ret og dens samarbeidspartene 
sørge for at du og bagasjen 
gjenforenes på riktig sted, alt 
etter hva slags komfortbehov 
du har for natten. Her kan du 
velge mellom alt fra moderne 
hotellrom til gårdshotell med 
interiør fra oldemors tid og 
ekte hanegal som vekkeklok-
ke. Telt, sjøhus eller hytter  
i skogen er også blant alterna-
tivene. 

▴ ISKREM: Lokal gårdsis er sjelden feil på sykkel-
tur, og på Inderøy vet de hvordan den skal lages.  
Ispausen kan du enten ta på Gulburet eller  
på Gangstad Gårdsysteri, eller  
begge steder. 

▾ DET GODE DYRELIV: Tar du sykkelrunden Inderøy Rundt 
kan du hilse på dyrene som bor på Berg gård ved Kjerknesvå-
gen. Her er også eget slakteri, landhandel og gårdsmatkjøkken
 Foto: Magnar Kirknes 

◂ SJELERO  
PÅ TO HJUL:  

Både forsommeren  
og august kan være fine  

måneder å ta tuen til Inderøy 
på. Da har du veien enda 
mer for deg selv enn midt  

i fellesferien. Her fra  
stedet Mære langs  

løypa Borgenfjorden  
Rundt. 

▸ PANORAMAUTSIKT:  
En kortreist lunsj på  

utsiktsplatået Øyna vil  
gi deg Trondheimsfjordens 
lengste utsikt til i alt åtte 

kommuner. På Øyna  
finnes også aktivitets- 

løype, fotballgolf  
og gårdsutsalg.
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UNIK JEKT: 
Hver søndag 
hele som-
merhalvåret 
kan du bli 
med på gra-
tistur med 
jekta Pauline 
fra Kjerknes-
vågen.

Det eneste du trenger er fak-
tisk å møte opp. For eksempel 
på togstasjonen Røra, hvor for-
håndsbestilte sykler står klare 
til bruk. Herfra er det en én mil 
inn til kommunesenteret Strau-
men, hvor du altså kan velge 
hvilken (om) vei du ønsker. De 
lokale kreftene bak Den Gyld-
ne Omvei, sier det sånn: «Det 
beste i livet finner du gjerne 
når du tar en omvei.» ◆

 bjorg.engdahl@egmont.com

TILBAKE TIL  
FORTIDEN: På Strøms-
nes overnattings- og  
serveringssted er du om-
gitt av oldemors interiør, 
enten du vil bo eller spise 
her, blir du servert av 
tausa. Omvisningen kan 
du få av 150 år gamle  
fru Schärer. 

Ta en  
gyllen  
omvei

BO PÅ GÅRD: 
Husfrua Gårdsho-
tell er en restaurert 
trønderlån med ni 
rom, og den ligger 
på en gård med  
dyr og full drift.  
Å våkne til hanegal 
er en del av  
konseptet. 
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SPESIELL BRO: En sykkeltur fra Inderøy til Mosvik via Skarn-
sundbrua er en spektakulær og luftig opplevelse. Denne skrå-
kabelbroen er 1010 meter lang og har en seilingshøyde på 45 
meter. Fra Straumen til Mosvik 18,4 km. Og når du først er i 
Mosvik, kan det passe med en rast på Mosvik Brygge. Har 
også overnattingsmuligheter i sjøhus eller i skogsstuer.  
Les mer på nett: www.mosvikbrygge.no

SYNGENDE FLYNDRE:  
Muustrøparken på begge  
sider av Granaelva er et av 
mange kulturstopp du kan  
ta som sykkelturist. Den  
Syngende Flyndre er en av  
11 skulpturer av Nils Aas. Den 
skifter sang alt etter vær og 
vind og årstider. Nils Aas 
kunstverksted har eget kunst-
verksted for barn og unge.  
Få mer informasjon på tlf.: 
74155212 eller på nett: www.
nils-aas-kunstverksted.no

▴ MIDT I TRØNDELAG:  
Inderøy ligger i hjertet av 
Trøndelag omgitt av tre  
fjorder.

▴ VARIERT: 
Den Gyldne Omvei  
byr på både asfalt, 
grusvei og stier.

LAVT TEMPO: Det er kort 
vei mellom stoppesteder og 
hvilemuligheter på Inderøy. 

◂ DET GULE BURET: 
Shoppingmulighetene  
er mange langs Den 
Gyldne Omvei. På gårds-
butikken Gulburet er det 
mye godt å få kjøpt. 
Gullburets eier Liv Elin 
Olsen kan blant annet 
friste med nybakt brød. 

Hvor?
Inderøy kommune ligger  
i Nord-Trøndelag, nord  
i Trondheimsfjorden, og 
har 6700 innbyggere. 
Kommunesenteret heter 
Straumen. 

Fakta om  
Den Gylne Omvei
Den Gylne Omvei er en 
veistrekning gjennom 
vakkert kulturlandskap  
i Inderøy kommune i 
Nord-Trøndelag. Korte 
avstander mellom lokale 
bedrifter og mye slake 
bakker gjør den velegnet 
for sykkelturister. Her er 
ikke egne sykkelstier, 
men veiene er lite trafik-
kerte med en kombina-
sjon av asfalt, grusvei og 
stier. Uansett hvilken rute 
du velger å sykle vil du 
ha sjø i umiddelbar nær-
het: Beistadfjorden, 
Trondheimsfjorden og 
Borgenfjorden.
Den Gyldne Omvei ble 
etablert av et andelslag  
i 1998. Aktørene bak har 
som mål å gi varierte kul-
turopplevelser med både 
tradisjon og nyskapning. 
Den gylne omvei har 
vunnet flere priser, 
deriblant Den nasjonale 
bygdeutviklingsprisen 
(2005), Triveligste reise-
mål i Trøndelag (2005) og 
Bondevettprisen (2009).
Les mer på nett:  
www.dgo.no

Den Gyldne  
omvei med bil
Med bil kan kjøre Den 
Gyldne Omvei via tre  
hovedveier:
1. Nordfra langs E6, ta 
av på Vist, 7 km sør for 
Steinkjer
2. Sørfra langs E6, ta av 
på Røra, 9 km nord for 
Verdal.
3. Kommer du via 
Fosen, kjør mot Mosvik 
Rv 755

KJERKNESVÅGEN 
KAI: Her kan du nyte 

rolige dager, eller 
yrende liv under  

det årlige Båttreff  
4.–6. juli. 
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