
 

 

Ut på tur i Stor-Elvdal 2021—Gamle Kongevei og Koppangsøyene 

ADKOMST/STARTPUNKT: Storstua i Koppang sentrum. Evnt fra Koppangshammeren gård  

Kulturstien Gamle Kongevei har i alt 18 flotte infoplakater med bilder og tekst—ta deg tid på turen! 

BESKRIVELSE:  Dette er en rundtur på ca. 14 km som passer for tursykkel. Alternativt som kortere tur til fots, 

enten fra Koppang eller Koppangshammeren gård.  Sørover i Koppang sentrum og over jernbanen, deretter 

svakt til høyre der du finner første infotavle for Gamle Kongevei. Du passerer gårdene Nordstu Koppang og Lil-

lestu Koppang og fortsetter rett fram  på sti der grusveien svinger mot høyre. Over fv 30 og videre på sti kryss m 

infotavle om Koppang Gamle skole. Videre på Hammarvegen til Koppangshammeren gård. Videre rett fram og 

ned bakken på tilrettelagt sti til venstre for gårdstunet. Flotte steinbruer over Kjemåa og inotavler om kraftver-

ket er verdt en stopp!  

Du passerer snart Bakken småskole, deretter går turen sørover langs Glomma forbi Bakkengårdene og utover i 

LNF området Ko pangsøyene. Følg jordbruksvei og sti i elvekanten helt til du kommer til infoplakat om fiske i 

Glomma. Turmålet er i elvekanten der du ser rett over på Stor-Elvdal hovedkirke. Husk innsjekk i appen UT.no  

Tilbakeveien følger jordbruksveien ut på fv 606, Staiveien, deretter nordover til Lykkjevegen der du tar til venst-

re. 

Etter å ha passert Bakkengårdene igjen tar du grusvei til venstre, deretter stien i elvekanten nedenfor Hammar-

kollen. Bortest på jordet anbefales en kort avstikker til fots til infotavlene om jordbruk og fløtning nær utsikts- 

og badeplassen Gamlehammeren. Det kan være litt tungt å dytte sykkelen opp den bratte bakken, men vel verdt 

strevet. Nesten oppe kan sykkelen ligge mens du tar stien opp på Koppangs flotteste utsiktspunkt, Hammarkol-

len. Hjemveien går rett fram gårds- og skogsvei forbi Øvergård, og videre rett fram i trivelig skogsterreng, kryss 

fv 30 og fortsett på skogsveien tilbake til Eldestuveien møter Atnaveien/Sundfloveien. Du er nå nesten tilbake, 

men anbefaler å ta ekstrasløyfen opp Bøveien, til venstre på Bergestugu-

tua og deretter rett fram på gammel sti mellom steingjerder tilbake til ut-

gangspunktet ved den første tavlen. 
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