
OM KVIKNE
Kvikne-bygda ligger i vannskillet mellom
Østerdalen og Trøndelag. Storparten av dalføret 
ligger nord for vannskillet, der Orkla starter sin 
ferd mot havet. Lengst sør søker Tunna seg sør-
over mot Glomma.

Kvikne er ei typisk fjellbygd med jordbruk som 
hovednæringsveg. Sauehold, storfeavl og melke-
produksjon utgjør hovedtyngden, men de senere 
år har også dyrking av mandelpotet tatt seg opp. 
Det finnes også bedrifter innen datateknologi i 
Kvikne. I tillegg er folk beskjeftiget innen service- 
og omsorgsyrker, foruten i noen håndverks- 
yrker. Det er dagligvareforretning, bensinstasjon, 
byggvare-utsalg, håndverksutsalg, friluftssenter 
og hotell i bygda.

Siden midt på 1960-tallet har Kvikne vært en del 
av Tynset kommune. Gjennom bygda går  
Riksveg 3, og det er bare 120 km til Trondheim 
og 400 km til Oslo. Gruvehistoria på Kvikne 
startet allerede rundt 1630, og på tomtene etter 
det gamle Kvikne Kobberverk kan man finne spor 
som tydelig forteller om denne tida. Enda lengre 
tilbake går sporene man finner i de gamle kleber-
steins-bruddene fra 400-300 f.Kr.

Kvikne byr også på andre historiske severdig-
heter. Kvikne Kirke fra 1652 er et enestående 
byggverk med sin særpregede utsmykning. På 
Bjørgan ble Bjørnstjerne Bjørnson født, og på 
Vollan storgård kan man "gå tilbake i historien" 
bl.a. i det særegne gårdskapellet.

Kvikne byr på rike muligheter for frilufts-
aktiviteter. Mer enn 70 fiskevann, foruten Orkla,  
er tilgjengelig på fiskekort, og i enkelte av disse
vatna er det tatt riktig stor fjellørret.

Vi har mange spennende områder for den som
ønsker å søke seg bort fra en stressende hverdag
og heller lete etter opplevelser i naturskjønne
omgivelser. På østsiden av dalføret ligger
Forollhogna Nasjonalpark som ble opprettet i
2001. På vestsiden finner vi Knutshøområdet som
er en del av verneområdene på Dovrefjell.

Fjellområdene er lett tilgjengelige,  
familievennlige og "snille", med muligheter for 
spennende opplevelser både sommer og vinter.
Oppdatert informasjon om skiløyper finnes på
www.skisporet.no Fysakturer oppdateres hver
sommer og er varierte og fine turer som kan gi 
hele familien store opplevelser. Turene finner du 
på https://kvikne.no/idrett/fysak/

Vil du vite mer, kan du se på www.kvikne.no!
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※ Kvikne kirke  
Kirken har en av landets fineste altertavler,
og har rik innvendig dekor. Kvikne kirke
ble bygd i 1654. Omvisning etter avtale med  
Jan Haugan tlf: 90763508 eller  
Egil Ween tlf: 91850825

※Kvikne kobberverk
De første kjente malmfunnene ble gjort på
Kvikne i 1629, og dette ble starten på Kvikne
kobberverk. Her var det storstilt gruvedrift fram
til «Storofsen» fylte gruvegangene med vann i
1789. Kvikne kobberverk ligger i dag uberørt
som et verdifullt minne om eldre tiders gruvedrift.

※ Klebersteinsbruddet  
Bruddet ligger om lag 1000 meter over havet, like 
vest for Sandbekkdalen. Kan dateres tilbake til år  
400-300 f. Kr. Det ble i 1960-åra tatt ut kleber til 
restaurering ved Nidarosdomen. Det er en unik 
følelse å ta på merkene etter gryteuttakene og 
vite at her var det stor arbeidsaktivitet for 2 500 år 
siden.

※ Røstvangen gruver
På Røstvangen kan du oppleve restene etter
gruvesamfunnet som eksisterte i 17 år, fra  
1904-1921. Gruvedrifta ved Røstvangen endte 
med datidas største konkurs i Norge. På det mest
folkerike bodde det ca. 500 innbyggere i der. Der
fantes alt som hørte et lokalsamfunn til. I dag er
det bare grunnmurene som står igjen. Det er
satt opp informasjonstavler om livet på
Røstvangen.
 
※ Eidsfossen kraftverk
En halv mil sør for Yset ligger gamle Eidsfossen
kraftverk som ble bygd i perioden 1915-1917. 
Den skulle forsyne Røstvangen gruver med  
elektrisk strøm.
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