
Sammen med våre samarbeidspartnere kan 
vi tilby nøkkelferdige hytter:

2540 TOLGA 
Telefon: 

901 26 445
901 27 445

Nordens hovedleverandør av malmfuru!
- lafting av hus og hytter  - alt av spesialvirke

Adresse: Sagmoen, 2542 VINGELEN,
Telefon: 62 49 43 68 / 913 60 373   Telefaks: 62 49 42 13

E-post: firmapost@materialbanken.no

Utsikt fra hyttefeltet ned mot Hundsjøen

Vingelen

Oslo

Hamar

Trondheim

Kristiansand

Stavanger

Ålesund

Bergen

Røros

Vingelen Innkjøpslag BA
2542 Vingelen

Tlf: 62 49 44 01
Fax: 62 49 44 59

Tømmermester 
Espen Karlsen 
tlf. 91 58 44 14

En trygg og 
sikker løsning...
Torvtaksmembran fra

Knausvola hyttegrend 
i tradisjonsbygda Vingelen

- ved inngangen til 
Forollhogna nasjonalpark

Eksklusivt hyttefelt
Knausvola hyttegrend ligger 4 - 5 mil sør for Røros i fjellbygda Vingelen. 
Avstanden til Trondheim i nord er ca. 20 mil og Hamar er ca. 22 mil syd. 
Hyttegrenda ligger ca. 950 moh. helt inntil Forollhogna nasjonalpark. 
Tomtene ligger i et område uten annen bebyggelse og er bygdas eneste 
hyttefelt. Feltet er lite og eksklusivt og alle tomtene er tilrettelagt med 
strøm, vann, kommunalt avløp og helårsvei.

Rypejakt utenfor hyttedøra!
Eksklusivt er også det faktum at hytteeiere i 
Vingelen prioriteres ved tildeling
av rypejakt. Det vil si at du som 
hytteeier går foran alle andre når 
rypekortene fordeles.
Tomtenes beliggenhet i Grårabben-
feltet gjør at du kan jakte rype rett
utenfor hytteveggen!

Vingelen Hytter BA
Sagmoen Næringsbygg

2542 VINGELEN
Telefon: 62 49 46 65

E-post: hytter@vingelen.no

http://hytter.vingelen.noDe
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Trenger du snekker?
Nystuen/Nordset

Tlf: 916 04 568 / 911 75 442



Aktiv seterdrift.  

Vinter i Vingelen

Sett fra syd: Hyttefeltet i forgrunnen, Forollhogna nasjonalpark bak med Storbekkhøa og Langfjellshogna.

Tradisjonsrik bygd
Vingelen er bygda med en av Norges best bevarte trehusbebyggelser.  
Kulturlandskapet er holdt godt i hevd takket være aktiv utmarksdrift. 
Seterkulturen står sterkt i bygda og setrene drives aktivt. På sommerstid har 
du muligheten til å oppleve seterlivet på nært hold: Prøv deg i fjøset sammen 
med budeia eller ta en smak av setermaten i Nord-Østerdalen.

Vingelen ble i februar 2008 tildelt status som nasjonalparklandsby for 
Forollhogna Nasjonalpark. Kriteriene for dette er bla. at bygda kan tilby 
service, informasjon, guiding, mat og overnatting. Man skal også være 
“kulturbærer for egne tradisjoner”. Mer informasjon om bygda finner du 
også på www.vingelen.no og www.vingelen.com. Friluftsliv

For den som er glad i friluftsliv kan Vingelen og området rundt gi 
fantastiske muligheter:  
- 120 km med seterveier som er kjempeflotte for sykling
- store områder med lettgåtte fjell og gode stier
- vinterstid er Vingelen en av de mest snøsikre områdene i landet 
  med gode langrennsmuligheter fra november til mai
- skiløypetras éen går rett nedenfor hyttefeltet

Utsikten fra Knausvola - rett ovenfor hyttefeltet

Jakt og fiske
Vingelen har Norges beste reinsjakt og rypejakt. Forollhogna-stammen er 
kjent for å ha de største reinsdyrene i Norge og rypeterrenget omkring og 
inne i nasjonalparken er blant de beste i landet.
Fiskemulighetene er mange. I Vingelens område kan du fiske i nesten 
30 fjellvann der ørreten vaker, tre fiskevann ligger i gangavstand fra 
hyttefeltet. I dalen nedenfor Vingelen renner Glomma - et eldorado for 
sportsfiskere!

Høstdag ved Bjønntjønnan


