
Vingelen
- i Nord-Østerdalen er ei tradisjonsrik fjellbygd med solid rotfeste i 
tidligere tider. Vingelens første hyttefelt ligger ved Knausvola, litt ovenfor 
bygda inn mot Forollhogna nasjonalpark. 

Vingelen har en aktiv seterkultur, flott turterreng, ypperlige jakt- og 
fiskemuligheter og kort avstand til mange aktiviteter og attraksjoner!

Både Røros, Hummelfjell, Alvdal, Tynset og Savalen ligger innenfor en 
avstand på 4 - 5 mil fra bygda.

Knausvola hyttegrend 
i Vingelen

- 20 tomter inn mot Forollhogna 
nasjonalpark...

Aktiviteter
Om vinteren er Vingelen et av de mest snøsikre stedene i Sør-
Norge. I et normalår kan du gå på ski rett utenfor hytteveggen fra 
november til mai. Store urørte vidder ligger og venter på deg. 
Løypemaskina kjører ukentlig løyper på begge sider av bygda. Det går 
f.eks. an å gå fra Vingelen til Tynset på ski fordi løypetrasèene møtes 
på fjellet.

Om sommeren er fotturer, sykkelturer og kanskje turer med 
hest en fin aktivitet i det bølgende terrenget rundt bygda og innover 
mot Forollhogna. Nesten 100 km med seterveier strekker seg langt 
innover “mørkan”. 

Fiske etter ørret er mulig i mange fine vann både nær vei og langt 
inne på fjellet. Tre fine fiskevann ligger i gangavstand fra Knausvola. 
Isfiske er tillatt i alle vann der det selges fiskekort. Det finnes også 
utleiehytter inne på fjellet der du kan leie både båt og garn.
Glomma, en av landets beste fiskeelver, ligger bare ca. 5 km sør 
for bygda.

Jakt er veldig populært og etterspurt. Rypejakta i Vingelen 
er veldig god og reinsjakta er den beste i nord-europa. 
Forollhogna-stammen er den mest produktive (høyeste vekter) i 
Norge!

Seterkulturen er fremdeles levende i Vingelen. Bygda har mer 
enn 30 aktive seterbruk om sommeren. I tillegg er det mye sau 
og storfe på utmarksbeite. Flere av setrene tilbyr aktiviteter, 
matservering eller overnatting.

Beliggenhet
Vingelen ligger i Tolga kommune i Nord-Østerdalen. Avstanden til 
Trondheim er 180 km og til Hamar 210 km. Selve bygda ligger ca. 5 
km ovenfor riksvei 30. Utmarksområdet vi disponerer strekker seg fra 

Glomma/riksveien til langt inn i Forollhogna nasjonalpark. 
Vi har god plass: Bygda har ca. 450 innbytggere, men disponerer et 
utmarksareal på hele 380 kvadratkilometer!

Kontakt:

Vingelen Hytter BA
Sagmoen Næringsbygg

2542 VINGELEN

E-post: hytter@vingelen.no
Telefon: 62 49 46 65 - 901 30 667

http://hytter.vingelen.no



Hyttefelt
Tomter
Knausvola hyttegrend ligger 5 km ovenfor selve bygda. 
Hyttegrenda ligger helt oppe i tregrensa på ca. 950 
meters høyde. Her er det tilrettelagt med helårsvei, vann, 
strøm og komunal kloakk til alle tomter. Tomtene er på 
mellom 1 og 1.5 daa. Last ned tomteplan i PDF-format.

Hyttegrenda ligger vendt mot sør og vest og har utsikt 
mot Rondane. Knausvola er Vingelens eneste hyttefelt og 
ligger nesten på grensa til Forollhogna nasjonalpark.

Fra reguleringsplanen: 
På hver hyttetomt tillates hytte, uthus og anneks. Største tillatte 
bygningsareal pr. hyttetomt er 150 m2. Dette inkluderer et anneks 
på inntil 20 m2 og et uthus på inntil 10 m2. Det er tillatt å bygge 
terrasse. 

Alle hyttene må ha saltak og skal tekkes med torv eller tre. Skarpe 
eller lyse farger tillates ikke. Fasadene skal ha oppdelte vinduer. Det 
tillates ikke inngjerding av hele tomta, men begrenset inngjerding av 
tunet er tillatt.

“Skihytta” til idrettslaget ligger i nærheten av hyttefeltet og der er det 
noe matservering og vaffelsalg i helgene. Skihytta er en fin arena for 
sosiale treff.


