SKOG, FJELL, JAKT, TURLIV
Stor-Elvdal kommuneskoger

TRYVANG SOR

Bo i ett med naturen
Stor-Elvdal har en variert og vakker natur, som veksler fra
elvene Glomma og Atna i dalbunnen av Østerdalen, til virkelig
høyfjell som Gravskarhøgda med sine 1.767 moh. rett vest for
Rondane. Østerdalen er kjent for sine store skoger, men
halvparten av Stor-Elvdal er faktisk fjellområder.
FJELLIDYLL 800 METER OVER HAVET
Tomtefeltet Tryvang Sør ligger omringet av flott natur og
fantastiske friluftsmuligheter bare 15 minutter kjøretid unna
Koppang sentrum. Tryvang Sør har beliggenhet på ca. 800
meter over havet med flott sol og utsiktsforhold. I skisesongen
preppes skiløypene som ligger rett ved tomteområdet hyppig.
FANTASTISKE FRILUFTSMULIGHETER ÅRET RUNDT
Det er fantastiske friluftsmuligheter til alle årstider med skiturer
til Fampehøydene innover mot Ringebufjellet. Området byr på
flotte fiskevann, fjellturer, gode muligheter for jakt og bærsanking.

Vinjevegenområdet er et rolig fjellområde for deg som liker
tradisjonelt friluftsliv omgitt av stillhet og uberørt natur. Av
tilrettelagt friluftsliv er det merkede stier og oppkjørte skiløyper
i umiddelbar nærhet til Tryvang Sør.
MIDT IMELLOM OSLO OG TRONDHEIM
Stor-Elvdal kommune ligger i Hedmark fylke, nesten midt
i mellom Oslo og Trondheim. Kommunen grenser i nord mot
Folldal og Alvdal, i øst mot Rendalen, i sør mot Åmot og
Ringsaker, i vest mot Øyer og Ringebu, og i nordvest mot
Sør-Fron.
AVSTANDER
Kommunesenteret ligger ca. 3 km fra avkjøring RV3. Avstander
fra Oslo (230 km), Gardermoen (157 km) Trondheim (270 km).

GoZee-appen gjør brosjyren levende

SKOGFARET 19, 2480 KOPPANG

GoZee: Hvordan komme i gang i
løpet av 30 sekunder
1. Skriv «GoZee» i søkefeltet i App Store eller
Google Play, og last ned appen til smarttelefon
eller nettbrett.
2. Åpne appen og bruk den på sidene med
GoZee-ikonet.
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VEDLIKEHOLD OPPUSSING
SMÅBYGG SNEKKERARBEID

LOKALE TURSTIER MED
ALPINT OG GOLF

en kjoretur unna

Det er et stort utvalg merkede tur og sykkelstier som innbyr
til aktive dager. Dette er et område som er perfekt for deg
som liker tradisjonelt friluftsliv, med stort fokus på familieaktiviteter. Ønsker du å kjøre alpint finnes det to anlegg ca.
en times kjøring fra området. Golfbanen på Sorknes ligger
også bare 1 times kjøring unna.
TEKNAPARK
Sentralt ved Koppang sentrum ligger Tekna park, med
bl. a. Nordens første tubebakke. Tekna park er en flott
familiepark som byr opp til lek, moro og sosialt samvær.
Dette er en samlingsplass for hele familien for moro og
sosialisering uten krav til prestasjon eller ferdigheter. Parken
har en liten slalåm bakke, en tubebakke, som for øvrig er
Nordens første, og en akebakke. Stedet er også et ypperlig
utgangspunkt for skiturer i preparerte og oppkjørte løyper
innover Morakjølen.
FRILUFTSLIV, FOR HELE FAMILIEN
Med sin flotte beliggenhet ligger tomtefeltet Tryvang Sør
midt i sentrum for fantastiske naturopplevelser. Naturen byr
på spennende opplevelser fra fiske i elver og vann til toppturer med god utsikt over vidder og urørt natur. Turgåere
har mye å velge i både til fots og med ski på begge sider av
dalen.
JAKT OG FISKE
Tilgang på småviltjakt er god, mens tilgang på storviltjakt er
begrenset. Hundetrening i et avgrenset område på fugl og
hare er et populært tiltak høst og vinterstid.
Informasjon og kortsalg for småviltjakt og hundetrening
gjøres via nettsiden: inatur.no
Informasjon om storviltjakt, elg/rein finnes på hjemmesiden
til kommuneskogen: kommuneskog.net
Glomma fiskeforening administrerer fiskekortsalg i store
deler av kommunen, og med hovedkortet får du tilgang til
nærmere 50 gode ørret- og røyevann og mer enn 90 km
elvestrekning fra Atna i nord ned til kommunegrensen mot
Åmot i sør.
Det er også meget god tilgang på fiske etter både ørret og
røye i nærliggende fjellvann. Fiskekort kan kjøpes via
nettsiden: inatur.no
Høstens harrfiske i Sundfloen fluesone er et attraktivt fiske
for mange sportsfiskere. Fluesonen ligger nord for Koppang,
og veksler mellom strømrike og stilleflytende partier brutt
opp av øyer og holmer i elvestreng. Dette gir et variert og
spennende fiske.

KORT OM

Stor-Elvdal lommuneskoger
Stor-Elvdal kommuneskoger forvalter 200 000 dekar skog og
utmark. Av dette er ca. 80 000 dekar produktiv skog og resten
fjellskog, myr og snaufjell. Stor-Elvdal kommuneskogers arealer
ligger spredt over store deler av kommunen og er
medlem av flere utmarksområder i kommunen.
VERNEVERDIG OG URØRT NATUR
Stor-Elvdal kommuneskoger har opprettet et stort område
som heter Kvandskadklette naturreservat, som består av
42990 dekar. Formålet med naturreservatet er å bevare natur
og gammel urørt skog av furu med innslag av gran- og
bjørkeskog, ulike sumpskog og myr, samt to velutviklede
bekkekløfter med fossefall og delvis fosserøyk-sone.

Reservatet er også et viktig kalvingsområde for villrein i
Rondane sørområde. Området har stor betydning for biologisk
mangfold ved at det er leveområdet for en rekke arter knyttet til
eldre bar- og løvskog samt bekkekløfter.
FOKUS PÅ MILJØ OG BÆREKRAFT
Vårt område er et jomfruelig og uberørt naturområde.
Vi vil vektlegge uberørt natur i all fremtid, rett i tomtegrensa. Det
er viktig for oss og våre samarbeidspartnere, at alle tar del i vårt
arbeid. Man går rett ut i uberørt natur fra det regulerte
tomteområdet på Tryvang Sør.
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Stor-Elvdal kommuneskoger
Storgata 121. 2480 KOPPANG, Stor-elvdal, Hedmark
Representant for grunneier Stor-Elvdal kommuneskoger:
Haakon Akre
Tlf. 958 87 099 • E-post haakon.akre@stor-elvdal.kommune.no

Vi takker vare
samarbeidspartnere
Våre samarbeidspartnere bygger nøkkelferdige
fritidsboliger av høy kvalitet for salg. De bygger
hytta for deg, slik at du kan ta et pauserom i
hverdagen.
Alle våre samarbeidspartnere setter naturvern høyt,
noe som er meget viktig for oss. Arbeidet med
bygging av hytter er tilrettelagt slik at det ikke
berører naturen på utsiden av tomtegrensen.

Sundflovn. 13, 2480 Koppang • Tlf. 950 87 200
E-post: post@berg-sandboe.no

Daglig leder Magne Austeng
477 57 242 - magne@storelgeneiendom.no

Får vi innrede hytta?
Kortreiste møbler i heltre.
Få en helhetlig stil på kjøkken, bad, garderober og senger.

E-post: post@sr-produkter.no
Øverengsmoen 20, 2480 Koppang
Tlf: 62 46 06 11 • www.sr-produkter.no
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VI BYGGER NØKKELFERDIGE HYTTER AV HØY KVALITET
www.berg-sandboe.no

