Folldal Turlag
- løypeinformasjon
Litt om de forskjellige løypene:
1. Grimsbu Turistsenter – langs Kakella – Fatfjellsætran – 7 km
Fra Grimsbu Turistsenter kan du følge løypa langs elva Kakella til Langbekken (4 km) og
videre opp gjennom furuskogen til du kommer opp på snaufjellet nedenfor setervangene til
Fatfjellsætran. Flott usikt mot Alvdal Vestfjell.
2. Grimsbu Turistsenter – Jensasetra – Grønhøa – Folldal Fjellstue - Gruvekroa – 14 km
Om du starter fra Folldal eller fra Grimsbu, så må du først gå et stykke i furuskog før du
kommer opp på snaufjellet. På strekningen fra Jensasetra til Grønhøa ligger løypene over
tregrensa, og du får en fantastisk utsikt mot Rondane-massivet i sør.
Rundløype også fra Gruvekroa via Husbekken til Grønhøa med retur via Folldal Fjellstue, 12
km.
3. Skogsløypene mellom Grimsbu og Krokhaug – 12 km
Fra lysløypa på Krokhaug er det flere løypetilbud i skogen ned mot Grimsbu. Du kan velge
mellom ei rundløype i skogen (9 km) eller å fortsette inn på løypa fra Grimsbu Turistsenter via
Jensasetra til Folldal (løype nr. 2)
Fra Krokhaug er det også kjørt opp løype via Folldal Fjellstue til Gruvekroa, og ved å følge
løype nr. 2 videre, er dette et tilbud for de ivrigste og gir en ”langrunde” på 22-23 km.
Disse skogsløypene blir prioritert i perioder med urolig vær, da sporene erfaringsmessig vil stå
best her. I tillegg er traseene hogd ut og ryddet slik at det prepareres både for klassisk stil og
skøyting.
4. Stomoegga – Reinslia – Alvdal kommune – 6 km
Til vinterferie og påske er det kjørt opp skiløype fra Stormoegga langs bilveien opp på Reinslia
og grensen mot Alvdal kommune. Her knyttes løypa sammen med løypenettet i Alvdal via
Høstdalen, og for den ivrige skigåer ligger det muligheter for en skikkelig langtur i
naturskjønne omgivelser over i Alvdal Vestfjell.
5. Gruvekroa – Husgardene – Furutjønna (”Solsideløypa”) – 14 km
Skogsløype i småkupert terreng som ender opp ved Furutjønna ved veien inn til Einunndalen.
Fin løype i urolig vær og med flott utsikt i sørlig retning. Løypa starter som en fortsettelse av
løypa fra Gruvekroa til Grønhøa. Fra Furutjønna kan du også følge løype videre via Eide bru til
Sletten Fjellgard. (Løype 7)
Det er også oppkjørt løype langs Fjellveien fra parkeringsplassen ved Furutjønna opp bakkene
til du kommer opp på snaufjellet. Løypa blir oppkjørt til ”Buste” – 3 km.
6. Borkhus Hytter – inn Kvitdalen – Flåman Naturreservat – 9 km
Med utgangspunkt Borkhusgardene vest for Dalholen kan du følge løypa inn Kvitdalen via
Dovrekvitdalssætran til Flåman Naturresrvat. Delvis bjørkeskog og delvis snaufjell, flott tur!

7. Sveen/Fallet – Nygruvhytta – Lurven– Sletten Fjellgard - 15/18 km
Godt opparbeidet parkeringsplass ved Sveen, avkjørsel fra RV 27 ca. 1 km fra Folldal sentrum.
Løype i variert terreng som for en stor del går i skogen fra Fallet til du kommer inn på løypene
fra Sveen. Herfra og inn til Nygruvhytta går du delvis i bjørkeskog med flott utsikt mot toppene
i Rondane. Fra Nygruvhytta til Lurven går løypene i snaufjellet. Du kan også følge veien ned
Nygruv-lia til Folldal Sentrum. Denne veien blir brøytet opp til påske, jfr. nærmere
plakatoppslag om dette.
Fra Lurven går løypa ned mot dalen og etter kryssing av Gåsåa, går løyetraseen i furuskog i
variert terreng opp til Sletten Fjellgard. (Løype til Fjellsyn Skitrekk underveis)

