
 

 
Digital registrering med UT.no – appen, den digitale plattformen til DNT. 

Søk etter «lister  i nærheten»  eller Ut på tur i Stor-Elvdal 2021. Registrer posisjon når du har kommet fram til 

blåmerket varde eller stolpe ved turmålet som er oppgitt.  Alle som er registrert med minst 5 av årets 10 blå-

merkede turer deltar i premietrekning etter 20 .september  

Ut på tur i Stor-Elvdal 2021  -  med 10 flotte turopplevelser  

Turmål sommeren 2021:  

Du finner digitale turkart og beskrivelse på UT.no ved å søke på navnet på turen. Beskrivelse kan også lastes 

ned fra kommunens hjemmeside, eller du kan be om papirutskrift på biblioteket. Turene passer for de fleste 

turgåere, og vil by på varierte opplevelser i ulike deler av kommunen vår. HUSK DIGITAL REGISTRERING PÅ 

TURMÅLET. Vi godtar også bilde som bekreftelse, evnt skriftlig oversikt med dato og navn på deltakere. 

1 Storvola(1435 moh) om Brettingsdalsbua—middels krevende fottur i nydelig fjellterreng med start 7,4 

 km fra Friis vegen 

2 Trønneskampen (1134) om Holmsbu—middels krevende fottur på 5,9 km i åpent fjellterreng med 

 start fra Vinjevegen 

3 Rokkdammen på Langmoen– lett fottur på sti og i skog.  ca 4,4 km . Mange kulturminner. Start fra Lag

 moveien, Koppang 

4 Kvitskjæret på Atna (841) —middels fottur til flott utsiktspunkt. Ca 7 km i variert, bratt terreng. Start 

nord for Atna  

5 Gråkletten (937) ved Koppangkjølen. En enkel tur som passer både store og små., men med flott utsikt 

fra varden på toppen. I alt ca  6,30 km med utgangspunkt fra Koppangkjølen 

6 Grytvola (1187) i Sollia. Middels tur i fjellterreng. I alt 7,1 km . Ubetjent DNT hytte i Storgrytdalseter 

7 Bjønnstilla ved Birkebeinervegen. Middels tur i til dels bløtt terrng. I alt ca 5 km . Utgangspkt ifra  Bir

 kebeinervegen. 

8 Eldåhøgda (1232) ved Gåla seter. Middels tur på god sti . Flott utsikt fra varden. I alt ca 13 km. Start 

 fra Gåla seter. 

9 Evenstadkletten (796) ved Evenstdsetra. Enkel tur på i alt ca 5 km på traktorvei og sti. Start fra Even

 stad. 

10 Gamle Kongevei og Koppangsøiene. Enkel sykkeltur på kultursti i  kulturlandskapp, LNF område. Ca  

 14,3 km, evnt som  kortere  fottur. Start fra Koppang sentrum 

«Ut på tur  i Stor-Elvdal» er 

et Samarbeid mellom DNT 

og kulturavdelingen  


