
 

 

Husk digital registrering av turmålet med 

UT.no appen!  SØK OPP : Ut på tur i Stor-Elvdal 

2021 ( 10 på topp) 

Ut på tur i Stor-Elvdal 2021—Grytvola i Sollia 

ADKOMST/STARTPUNKT: Fra Storstua i Koppang sentrum kjører du ned til riksvei 3, kjør så nordover til At-

na. Kjør Rv 27 fra Atna og opp til Atnbrua. Kjør av til høyre rett etter brua og følg vegen sørover retning forbi 

Amperhaugen og videre mot Finstadgrenda. Etter ca. 4 km kommer du til et postkassestativ på venstre side i et 

vegkryss. Ta setervegen opp til venstre i vegkrysset. Kjør rett fram til du kommer til en liten parkeringsplass på 

høyre side litt lenger oppe i vegen. Her står infotavle om turmålet. 

BESKRIVELSE:   Turen følger setervegen opp lia. Etter ca. 4 km passeres Haugasetra, Mosetra og Ny-

gardsetra. Her stopper vegen og det fortsettes på god sti merket med en blå treflis ved bekk rett etter å ha pas-

sert lite tømmerhus på setra. Stien går gjennom løvskog opp mot fjellet. Hold til venstre i stikryss oppover lia. 

Du ser etter hvert Grytvola foran deg. Når du har kommet deg opp på snaufjellet vil du etter hvert se en kjem-

pediger stein med en stor stein liggende oppå. Den kjempedigre steinen ligger like ved stien, på venstre side. 

Til høyre foran deg har du nå god utsikt til varden på toppen 1187 moh. Du kan herfra velge å gå stiløst til top-

pen - eller evt. gå litt lengre på sti for så å ta første sti til høyre (blå treflis på høyre side rett etter stikrysset). 

Det er mye dyretråkk av sau oppe på snaufjellet her, så det kan være vanskelig å velge en sti som tar deg kor-

teste veg helt til toppen… Etter ca 6,5 km fra start er du oppe på toppen av Grytvola og kan sjekke inn turmålet 

i appen "UT.no" i nærheten av den blå stolpen ved varden. 

På godværsdager er det flott utsikt til alle kanter: mange kjente fjellområder rundt deg og bl.a Storgrytdalseter 

som er eneste DNT-hytte med beliggenhet i Stor-Elvdal kommune. Følger du fjellryggen nordover møter du på 

en T-merket sti, tar du den ned til høyre kommer du ned til selvbetjeningshytta Storgrytdalseter, hvor du med 

DNT-nøkkel kan overnatte (etter forhåndsbestilling i koronatid) og returne-

re dagen etter – eller forlenge turen og fortsette videre til nye hytter. 


