


Alvdal  
Turforening

• 1. Formålsparagraf.
Alvdal Turforening har som 
formål å fremme tur- og 
friluftsaktiviteter i bygda vår, 
samtidig som vi vil verne om 
natur og miljø.

• Basert på frivillig arbeide og 
lite kommersiell virksomhet

• Folkehelse og trivsel å leve 
og besøke Alvdal





Ferdsel i 
naturen i 
Alvdal

• Alvdal Kommune har gjort et godt arbeide med 
arealplan over mange år, sist revidert i 2009

• De aller fleste går etter merkete stier og 
skiløyper både sommer og vinter. Østkjølen har 
stor aktivtitet hele året.Nyere tid: Sykkel på stier 
på begge sider av Glåma og hundekjøring 
utenom vei på snø i Vestfjella.

• DNT. Korsberg,Storgrytdalen og Breisjøseter.

• Vi blir mer individuelle som turmennesker, 
utfordrende å få med folk på fellesturer. Nytt 
2023: Siktskive på Store Sølnkletten.

• Folk legg ut skrytebilder på sosiale medier og får 
tilbakemelding på sin turer, ofte utenfor 
merkede løyper. Vi blir mer individuelle og 
mindre fellesopplegg.



Ferdsel i 
naturen i 
Alvdal

• Ingen sommeraktiviteter sør for Auma før langt 
ut i juni

• Er skiltet og merket i Dokkan, Baugsberget og 
Haustdalen vest for Glåma, mest på Østkjølen. 
Hauståsbua og Tylldalsbua er nye turmål siste 5 
årene. Eiemokoia i Vestate borti Vola.

• Skiløyper i Haustdalen,Sølndalen og 
Finnbudalen

• Ikke turkart fra AT eller henvisning digitalt til sør 
for Auma, kun til  DNT hytter og Breisjøseter

• Mange gamle ferdselsveier blir borte, det gror 
(veldig) fort igjen

• Vi skåner bruk av Vestfjella, er kun TI PÅ aktiv 
TOPP aktivitet med  maks 100  turgåere



Alvdal 
Turforening 
mot år 
2050 vest 
for Glåma

Ti på topp i hele Villreinområdet – i samarbeid 
med rettighetshavere og Sølnkletten Villreinutvalg

Vinteraktiviteter med oppkjøring av skiløyper som 
i dag

Bruk av historiske steder ifbm.  Fellesturer 
sommer

Noe bruk  av steder ifbm.   Digitale  turpunkter

Villreinen gleder turfolket men ikke omvendt. Vi er 
med og tar ansvaret for reinen i Sølnkletten. 
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