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Leder
DNT FINNSKOGEN OG OMEGN
I 2019 hadde vi i DNT satsing på mangfold
og inkludering med mottoet «I naturen
er alle velkommen». I DNT FO har vi flere
ak tiviteter som skal bidr a til å gjøre
naturen tilgjengelig for flere. Vi kan nevne
Til Topps i samarbeid med Røde kors og
Hamar og Hedemarken Turistforening,
Friluf t sliv Tilrettelagt for Ut viklingshemmede, Ferskingkurs i Friluftsliv og samarbeid med BUA. Mangfold og inkludering
vil alltid være viktig. Vi vil fortsatt utvikle
tilbud slik at alle skal få muligheten til å
komme seg ut i vår vakre natur.
Det er ikke mulig å oppsummere 2019
uten å nevne «Kampen mot vindmøllene».
I samarbeid med flere andre organisasjoner
fikk vi synliggjort at nåværende konsesjonsordning og politikk ikke var bærekraftig.
Den tok blant annet for lite hensyn til lokale
natur- og kulturverdier. På Finnskogen ser
vi konsekvensen av denne politikken ved
at det ble gitt konsesjon til utbygging av
Kjølberget. Heldigvis lyktes det å stoppe
nåværende konsesjonspraksis, og NVE sin
rammeplan ble forkastet på Stortinget. Men
kampen for naturen er ikke over. Ny politikk
for energi og utbygging av vindmølleparker
skal på plass. Da må vi være på banen og
sikre vern av natur- og kulturverdier.

«Kjølberget er tapt, men Finnskogen lever»
Det må være vårt hovedbudskap framover.
På Finnskogen finnes utallige natur- og
kulturperler som bør synliggjøres, tas vare
på og utvikles slik at flere kan få oppleve
dem. Dette gjøres best gjennom samarbeid.
DNT FO ønsker å ta sin del av ansvaret
for å skape de gode natur- og kulturopplevelsene. Gjennom våre fantastiske
frivillige tar vi vare på ca. 1300 km med
stier, og arrangerer turer som bidrar til
naturopplevelser, formidling av kulturhistorie og bedre folkehelse. Det samme
gjelder for våre hytter. Vårt fokus framover
er å ytterligere forbedre tilgjengelighet og
kvalitet på våre stier og hytter. Nytt kart for
Finnskogen Sør og satsing på friluftsportalen
ut.no kan gi inspirasjon til nye, spennende
turer i 2020.
I 2020 skal DNT nasjonalt ha fokus på
bærekraft med mottoet «Ren Turglede».
Lokalt ønsker vi å konkretisere dette blant
annet gjennom å satse på utvikling av nærturstier der hvor folk bor.
Ha et riktig godt turår!
Trond Asle Daltveit
Styreleder DNT Finnskogen og Omegn
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Flotte turløyper i Risberget
sommer som vinter

Nord i Våler kommune ligger grenda Risberget. Det er stadig færre fastboende der, men engasjementet for grenda er stort fra fastboende, hyttefolk og andre med tilknytning. Ikke minst er grenda et
eldorado for den som liker å komme seg ut i naturen, uansett om det er til fots, på sykkel eller i en kano
på Kynna.
TEKST OG FOTO: ERIK ØSMUNDSET, LEDER AV RISBERGET TURFORENING

I disse dager venter entusiastene på at
snøen skal komme, slik at løypekjører
Torleif Bølla i Risberget IL kan sette skispor i Risbergsmarka. De første sporene
vil bli satt langs bilvegen fra Jørnsgarden,
den ligger ca 1 km sør for samfunnshuset, og inn til Kaskonsmyra, der gapahuken
“Harmoni” er et fint stoppunkt. Parkering
som utgangspunkt for skiturer, kan være
ved jordet ovenfor Jørnsgarden og ved
samfunnshuset. Etter hvert som det blir
nok snø, vil Torleif kjøre hele den såkalte
«Bakglattrunden» fra samfunnshuset til
Jørnsgarden, Kaskonsmyra, rundt om og
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oppom Kaskonsberget og ned til samfunnshuset igjen.
Etter hvert som snømengden øker vil
løypenettet i Risbergsmarka bli utvidet
med en runde fra Kaskonsmyra, bortom
Abbortjernet og Gjerdtjerna der man
kan ta en rast ved den fine gapahuken
«Pitka Aitalampi» som er satt opp av Våler
Jakt- og Fiskeforening med støtte fra en
rekke offentlige institusjoner, bedrifter og
private. Løypene som Torleif Bølla kjører
opp med bandvogn, er av beste kvalitet
og kan sammenlignes med løyper på de

store skistedene på Østlandet. Det er
bare å glede seg til vinteren. Et tilleggstips:
Truger er også en fin måte å gå tur på om
vinteren. Prøv gjerne det.
Sommerløyper
DNT Finnskogen og Omegn sørger for at
Finnevegen er godt merket fra Gravberget
gjennom Risberget og ned til Braskereidfoss, eller videre mot Elverum. Gjennom
Risberget kan man fra et punkt som heter
Venda, velge å gå ned til Lundebyvollen og
videre ned til Kynnbrua, eller gå turen om
Fiskelaustjernet, samfunnshuset, Nyborg

FISKELAUSTJERNET – En perle av et turmål sommer
som vinter. Mange fiskere nyter stillheten her.

Mer info:
• Facebooksiden til
Risberget Turforening
• Turbrosjyre fra
Risberget Turforening
• DNT Finnskogen
og Omegn

Høstfarger kan man oppleve samtidig som man
ser ut over Finnskogens enorme skogsområder.
Som her fra Stordigerheden.

Torleif Bølla,
løypekjører.

og ned om Rostille, der løypa kommer inn
på Risberget rundt-løypa. Finnevegen er
som andre DNT-løyper merket med blå
maling på trær og steiner.
Risberget Rundt-løypa er nå permanent
merket av Risberget Turforening med
gult. Utgangspunkt for denne fine turen
er paviljongen ved Kynnbrua. Gå eller
løp asfalten ca 200 meter nordover, da
svinger løypa av, følger sti og grusveg en
drøy kilometer, før den tar av til høyre oppover bakkene til Rostille og Jørnsgarden.
Jørnsgarden kan også være utgangspunkt
for denne turen. Ved Jørnsgarden følges
vegen 200 meter sørover, før det igjen går
oppoverbakke og bort til Fiskalustjernet,
ned til Lundevbyvollen, inn Rundbergsvegen, ned til Holsetra, der det er en
fantastisk utsikt over Kynna, langs Kynna

og tilbake til paviljongen ved Kynnbrua.
Gåtid ca 2 timer.

av grensen. Gåtid 15-20 minutter hver
veg.

Toppturer
Gå gjerne tur til Bølsjøknappen og få den
fineste utsikten over nordre og Søndre
Bølsjøen blant annet. Utgangspunktet
her er på sørsiden av Bølsjøknappen. Dit
kommer man ved å kjøre Gravbergsvegen
til Søndre Bølsjøen, kjøre langs dennes
sørside og opp til parkering. Turen
til Bølsjøknappen tar 20-30 minutter hver
veg.

Sykkel og kano
Kynnavassdraget egner seg utmerket for
kanoturer. Et fint utgangspunkt er Holsjøen, der Våler kommune har anlagt en
fin plass på sørsiden av sjøen. Å sykle langs
de mange fine skogsbilvegene i Risbergsmarka er også en fin måte å komme seg
ut på. Sykle gjerne Halakoievegen fra
Risberget gjennom Svartberget til Gravberget. Nordre Kynndalsrunden er en fin,
merket rute.

En annen topptur i nærområdet er opp
til Stordigerheden. Det er merket veg
fra Gravbergsvegen. Da får man et godt
inntr ykk av hvor store skogområder
Finnskogen består av. Det er nærmest
uendelig både på norsk og svensk side

Å gå tur i Risberget sommer som vinter
er helt gratis, og sett i et folkehelseperspektiv noe av det fineste som finnes.
Ildsjeler har lagt forholdene til rette, det
er bare for folket å bruke dem.
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INTERVJU MED PER LUNDSTEIN

vikarierende daglig leder i 2020
TEKST: LENE MARGRETHE SÆTABERGET
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Per er en ungdommelig mann på 64 år,
som har kommet flyttende til Kongsvinger
fra Hedemarken. En oppvekst på Herstad
Gård på Nes ved Mjøsas bredder, hvor
husdyr, jord- og skogbruk var en del
av hverdagen, gjorde vel sitt til at han
ble en jordnær mann med et lunt lynne.
Oppgjennom årene har han hatt flere
interesser som fotball, hopprenn og etter
hvert forskjellige verv innen idrett og
kulturliv. I tillegg er han over middels teknisk
interessert, med andre ord en mann med
store variasjoner i kunnskap og erfaring.
På spørsmål om hva han brenner for,
kommer det første svaret kjapt; «Det er så
viktig at vi omgås naturen og det rike
kulturlandskapet som omgir oss på en
bærekraftig måte. Vi må stå vakt om
naturen så den ikke ødelegges av ensidige
økonomiske interesser.» Det er som tatt
ut av DNT’s bærekraftmål og glir rett inn
i Bærekraftsåret 2020. At han i tillegg
brenner for industri- og næringsutvikling
i Glåmdalen, gir gode forutsetninger for
et videre godt samarbeid mellom DNT
FO og våre samarbeidspartnere, samt den
videre utviklingen i foreningen.
Men hva får egentlig en mann med fast
jobb til å søke på et års vikariat i DNT
Finnskogen og Omegn? «Med bakgrunn
i min oppvekst var det nesten en selvfølge
at jeg gikk på Jønsberg Landbruksskole.
Etter dette ble det teknisk utdannelse og
markedsføringsskolen (BI) på Gjøvik.
Videre i yrkeskarrieren har jeg fått bred
prosjekteringserfaring som nok vil være
til nytte, men mest av alt er prosess- og
organisasjonsutvikling samt det å kommunisere med folk de viktigste egenskapene her.»
Han utdyper dette med: «Når hver enkelt
tar ansvar, og vi hjelper hverandre når vi
ser det trengs, så ser vi alle mening i det vi
gjør. Det er viktig å ha fokus på oppgaven,

men det er samtidig viktig å ha det moro.»
Og det er jo nettopp sånn det skal være
å være frivillig i DNT, og som han som
daglig leder skal legge til rette for. Per
forteller videre at han har vært stifadder
i DNT, noe han synes har vært en fin
aktivitet og et pusterom i en travel hverdag.
Det, i tillegg til interessen for Finnskogen,
inspirerte han til å søke, og med sin relevante yrkesbakgrunn har han potensialet
til å gjøre en god jobb her.
Når jeg spør han om hvorfor dette er
drømmejobben, svarer han dypt; «Vi søker
alle mening med det vi gjør. Rett utenfor
døra er fjell, elver, bekker, skog og innsjøer
med uendelig mye historie, som alle kan
ta del i på en eller annen måte. Tenk å få
være med på å legge til rette for dette…»
Og selvfølgelig må Per få sette opp noen
punkter for hva målet hans for DNT Finnskogen og Omegn i 2020 er:
• Videreutvikle organisasjonen i henhold
til styrets mål og retningslinjer.
• Videreutvikle prosesser og styringsverktøy for å gjøre oss mer effektive.
• Videreutvikle avtaler mot grunneiere
og andre viktige institusjoner.

• Øke antall medlemmer og frivillige til
viktige oppgaver ved å:
• Bygge opp turmuligheter/turopp		 levelser med selvguiding.
• Bygge enkle overnattingsmuligheter
		 med naturopplevelse.
• Prioritere løype/sti-nett som er viktige
turmuligheter fremover.
• Sikre gode økonomiske rutiner og
prioriteringer.
• Markedsføre DNT FO i Innlandet og
nærområdet.
Og visjonen for året som kommer er:
«Bli den viktigste aktøren for bærekraftig
leverandør av turmuligheter for alle.»
Vi ser her at vi har fått en vikar med et godt
engasjement og gode forutsetninger for å
gjøre en veldig god jobb i året som kommer, og vi ønsker Per velkommen med på
laget!!
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Foto: Lene Margrethe Sætaberget.

Finnskogen fra en
Vestlendings perspektiv
– Anne Knarvik skriver om sitt møte med Elverum og innlandsklima på godt og vondt:
TEKST OG FOTO: ANNE KNARVIK

Jeg er tobarnsmor, naprapat og elsker
trening og helse. Er Vestlending med stor
V med alt det det innebærer, og elsker å
være ute.
Jeg er født og oppvokst på en værhard
øy i Nordhordaland som heter Radøy. Den
er grønn, lang og smal, med mange topper og ca 5000 innbyggere. Vi har en jevn
temperatur på ca 5 + hele året og stabilt
vær med konstant regn.
Ganske så annerledes enn Elverum i
grunn!
For to år siden flyttet jeg og familien til
Stavåsen og overtok min mann, Martins
barndomshjem inne i skogen. Friluftsliv
ble plutselig noe helt nytt og annerledes
enn jeg var vant til. Jeg skal innrømme at
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jeg var skeptisk da jeg først flyttet hit - vekk
fra fjorder, fjelltopper, knauser, fisking og
myrløping. Jeg måtte starte helt på nytt. På
vinteren var det MYE kaldere enn jeg noen
gang hadde vært vant til, og på sommeren
MYE mer mygg enn jeg hadde vært vant
til. Det er vel noe av det Elverum er veldig
kjent for, så det er ikke noen nyhet.

ikke er noen greiner før man kommer til
toppen av treet.

Vill i Elverumsskogene…
Jeg ble veldig positivt overrasket over
hvor fin skogen er. Hvor lyst det er inne i
den, og hvor mykt det er å gå i terrenget
her. Noe annet som fascinerer meg med
skogene her er skogbunnen, utrolig fin med
mose og sopp, tyttebær og andre bær. Den
ser faktisk ut som en juledekorasjon.
Det har flere av mine familiemedlemmer
fra vestlandet også kommentert. Det er
også morsomt med furuskog, da det

På vestlandsturene sliter man seg opp på
en topp og gleder seg til å komme dit. Det
har sin sjarm det også, men det er mest
av hverdager, og hverdagsmosjonen er
den som former oss. Det er mye lettere å
komme seg ut i marka etter jobb når det
er stabilt og fint vær, og det ikke alltid må
være blytungt å sette i gang. Det går fint
å ta seg en rask tur etter jobb, enten med
eller uten hunden. Har man små barn som
enda ikke holder ut en hel gåtur, kan de

Måten vi går tur på her i Elverum, er at
turen er målet. Man har jo kommet seg
inn i skogen, og det er ikke noe nytt man
skal se. Skogen er lun og mild, samtidig
som den gir lys.

sykle ved siden av, eller om de er enda
mindre, putte de oppi en meis. Når det er
sagt, så blir ofte turene lengre enn planlagt
også - iallfall for min del. Jeg løper meg
bort nærmere halvparten av turene mine,
da det er mange fine, nye stier å velge i,
men alt ser likt ut inni der, så det er lett å
miste retningen.
Bakkeintervall-treningen da?
Martin har passet nøye på å få introdusert
meg for samtlige bakker i byen, da han
gjerne vil overbevise meg om at vi kan ha
gode bakkeintervaller her også. Har dere
testet Stavåsbratta?
Hver høst hører vi klapring i staver forbi
huset vårt i skogen når Strandbygdagjengen begynner å kvesse formen opp
bakkene til skisesongen. Vi har også hatt
gleden av å ha orienteringsposter på
eiendommen og mange ivrige O-løpere
forbi.
Ydalirbakken er også fin å bruke for å få
opp pulsen en ettermiddag. Om man går
opp trappene, tar utfall eller løper, så er
det fin trening. For de med kneproblemer
kan det være nyttig å rygge ned igjen,
eventuelt gå runden rundt og ned.
Variasjon i treningen er viktig, og Elverum
har utrolig mange gode treningstilbud
ute. Det har kommet mange Tufteparker
de siste årene og flere begynner å bruke
naturen til mer enn bare ski, sykling og
løping. Det er et fint triathlon-miljø i byen,
hvor de samles og svømmer i Sagtjernet,
sykler i lokalmiljøet og springer i skogene.
Spark i gang treningen på vinteren!
Den andre vinteren vår ble mye bedre, for
da hadde jeg klare mål om å løpe minst en
gang i uken ute gjennom hele året. Det er
utrolig bra for skjelettet og selvfølgelig for
mye annet også. Skigåingen er mye mer
skånsomt for leddene enn løping, men
liker du å løpe på vår/sommer og høst,
bør en ikke legge det helt vekk på vinteren.

Skigåing kan alle gjøre. Selv om en har
blitt eldre, eller det er lenge siden man
har hatt ski på beina, finnes det så utrolig
mye bra på markedet i dag. Vi har felleski
slik at vestlendinger som ikke tør å renne
fort ned bakkene, kan ha kontroll opp
og ned bakkene, smørefrie ski, slik at
en ikke trenger kunnskap for å treffe på
smøringen når det ikke er blå Swix-føre.
Elverum har utrolig fine skiløyper, og det
blir kjørt opp ganske raskt og lagd en
fin såle så snart det er kommet nok snø.
De sporene vi har her, kan jeg si med en
gang at store deler av landet misunner
oss! Vi har dem rett utenfor stuedøra, og

kan spenne på skiene på mandags ettermiddag og bare skli ned til barneskirenn
og sosialt samvær med hele nabolaget.
Første vinteren jeg var her, fikk jeg virkelig
flashback til Snekker Andersen. Jeg trodde
virkelig ikke at spark var et fremkomstmiddel som brukes i 2019. Det er jo så
gøy også! Så morsomt å se at syklene ved
sykkelstativene ble byttet ut med sparker
på vinteren, og at gymtimene ofte består
av skilek ute. Vi hadde en skidag på hele
vinteren, og ikke hver vinter en gang, da
jeg vokste opp. Det er så fantastisk at vi kan
bruke naturen hele året her.
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Sparketur i Stavåsen.

Ydalir-trappa.

Foto: Lene Margrethe Sætaberget.

Første vinteren gikk ungene amok. De
lagde snøhuler, sto på ski og skøyter hele
sesongen. De hadde nok mange år å ta
igjen, stakkar. Martin også, han kunne
være på Fylken i timevis, stå på skøyter
og spille hockey både med ungene og
løkkehockey med kompiser. Jeg, derimot
var ikke klimatisert, så jeg frøs etter et par
timer og fikk vondt i beina…
I vinter har vi fått vår egen skøyteis, Skogis,
med flombelysning og musikkanlegg, så
de som vil ha stille turer, går kanskje ikke
forbi huset vårt på turen sin… På åpningen
10

av Skogis var det over 60 stk innom for å
prøve isen og leke med oss. Det var så gøy!
Barn og voksne var der i timevis og lekte.
Elverum er en folkehelseby!
Vi er utrolig heldige som har naturen så
tett på oss og så tilgjengelig.
Mange lokale ildsjeler legger til rette
for stolpejakt, langrennsløyper, lokale
arrangement og hverdagstrening ute.
Elverum er en fin by å være barn i, for jeg
tror at Elverums barn er mer ute og leker
enn mange andre barn. Vi merket iallfall

stor forskjell når vi flyttet hit. Det er også
godt å være voksent friluftslivmenneske
i Elverum. Du har kanskje ikke den mest
spektakulære naturen med bratte fjell som
stuper ned i dype fjorder, men den er til
gjengjeld veldig tilgjengelig for alle.
Akkurat som folkeslaget i Hedmark, så er
den stille, lun og fredelig. Bli venn med
naturen her og du har en venn hele året
og hele livet. Dette er mine observasjoner
som energisk vestlending som alltid har
elsket å trene og å være ute.

VÅRE FRIVILLIGE

– En presentasjon av fire av dem
Frivilligheten står meget sterkt i DNT FO. Innsats fra engasjerte, motiverte og
turglade frivillige er selve grunnmuren til foreningen. Uten alle dere hadde ikke
tilbudet om aktiviteter, arrangementer, turer og merkede, ryddige stier vært så stort.
Det settes utrolig stor pris på all den innsatsen som legges ned fra hver enkelt, og hva dere alle
klarer å få til. Det er veldig mange som bidrar med godt arbeid i distriktet vårt. Vi har snakket
med noen frivillige med ulike roller i DNT, og stilt dem fem spørsmål som vi har fått svar på;
TEKST: TONJE KONGSRUD

1

Hvem er du?

2

Hvilken rolle har du i DNT Finnskogen og Omegn?

3

Hvorfor velger du å bruke av din tid til dette?

4

Hvis du snakker med noen som vurderer å bli frivillig i DNT FO, hvilke tips har du?

5

Hvorfor anbefaler du DNT FO til dine nære og kjære?

Vi håper at svarene på disse spørsmålene kan være til inspirasjon til å fortsette
som frivillig, eller bli med i gjengen. Her er alle velkomne.

Se neste side!
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Atle Sæther Løvaas, Nestleder i styret, DNT FO
1. Mitt navn er Atle Sæther Løvaas. Har
allerede rukket å leve i drøye 44 år.
Bor i Kongsvinger med familien på 6.
Har 2 barn på henholdsvis 4 og 15 år,
pluss 2 bonusbarn som er 14 og 18
år. Jobber som laborant i forskning og
utviklingslaboratoriet for herdeplaster
i Mapei A/S, som ligger i Nord-Odal.
Fritiden fylles med mye variert som
trening, musikk, hytteliv i Trysil, og å
være ute i naturen. Er veldig glad i skog
og fjell.
2. Jeg har snart vært en del av styret i
DNT FO i 2 år. Ble valgt inn av årsmøte
i 2018 som styremedlem. Ble konstituert av styret som nestleder våren 2019.
Trives veldig godt med oppgavene
vervet innebærer, og de nye bekjentskapene jeg har fått. Dette er også en
unik mulighet å lære mer om DNT som
organisasjon. Samt at jeg har fått en
bredere innsikt i mulighetene som bor
i DNT FOs ansvarsområde.

3. Motivasjonen er å lære mer om mitt
eget turområde, og kunne være en
bidragsyter i DNT FOs arbeid. Det er
mange som har brukt av sin fritid til å
tilrettelegge slik at jeg kan få en god
turopplevelse. Derfor er det fint å gi
noe tilbake.
4. Er lurt å få oversikt over de muligheter
som finnes, og sette seg litt inn i disse.
Kjenne etter hva lysten sier. Kanskje er
det flere oppgaver som frister? DNT
FO har også kurstilbud. Ta kontakt
med vår daglig leder og meld din interesse. Er du ikke medlem?...…..»Løp
og kjøp».
5. Vi representerer en unik, robust, og
seriøs organisasjon. Har et godt lavterskeltilbud for alle, og Finnskogen
med masse spennende historie en liten
biltur unna. Gjennom medlemskap hos
oss er du også med på å støtte foreningen, dens videreutvikling og betydning
i regionen.

Vidar Holter, Hytteansvarlig Slettmoen

Slettmoen.
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1. Mitt navn er Vidar Holter, jeg er 70 år
og pensjonist. Hobbyer er friluftsliv,
gamle mopeder og mopedturer med
«Blåreik»

4. Hvilke tips gir du dem som vurderer
å bli frivillig i DNT FO: Prater varmt
om turer og å bli kjent i eget distrikt
sammen med andre med samme mål.

2. Min rolle i DNT Finnskogen og
Omegn: Jeg er stifadder og turguide.
Jeg er kontaktperson og har oppsynet
med Slettmoen turisthytte i Eidskog
kommune.

5. Hvorfor jeg vil anbefale DNT FO:
Det må være tilbudet som DNT FO
har, med alle oppmerkede stier og
overnattingsmuligheter ved alle
turisthytter som er i Norge.

3. Hva motiverer meg til å bruke av min
fritid: Samholdet med andre som liker
friluftsliv.

Ann Silje Torpen Sæther, Leder i Barnas turlag Solør
1. Mitt navn er Ann Silje Torpen Sæther.
34 år. Jobber som barsel- og barnepleier. Har krysset Grønland med ski
og pulk i 2015, har gått finnskogleden
i 2016, Norge på tvers i 2017, Sørøya
på langs i 2019. Hobby er friluftsliv,
venner og alt som er gøy.
2. Min rolle i DNT FO er leder i Barnas
turlag Solør. Vært det siden oktober
2018.
3. Min motivasjon for å være leder i Barnas turlag Solør er å få foreldre og
barn ut i naturen, og vise dem at det
trenger ikke være innviklet og mye
mas og tjas. Det korte og nære er helt
perfekt. Og det å få barna til å prøve
og feile, få inspirasjon til å være ute og
kose seg på tur. F. eks ta middagen/
kveldsmaten ute, leke, klatre i trær,
hoppe i vann og bruke kroppen og
hodet. Og ikke minst det at foreldrene
er med på turene våre med barna.

4. De som ønsker å være frivillig i DNT
FO kan kontakte den lokale avdelingen, og høre om de kanskje vil bli
med som medturleder, deretter ta turlederkurs og ha sine egne turer. Det
er veldig morsomt og lærerikt, og du
kommer deg ut og blir sosial og får nye
bekjentskaper. Og ikke minst, du blir
kjent i nærmiljøet.
5. Jeg vil anbefale DNT FO til kjente og
kjære eller nye medlemmer for at de
kan bli kjent i nærmiljøet. Kanskje
noen er skeptisk å være på tur alene,
og da er det flere å gå på turer med.
Vi har hytter som bør bli brukt mer, og
stiene bør brukes mer for å holde de
oppe, og da er det greit å informere
de om mulighetene som finnes.
Vi er en del som jobber som frivillig i DNT
FO og det er veldig hyggelig, inspirerende og lærerikt.

Dorte Camilla Kongsrud, Stifadder i DNT FO
1. Mitt navn er Dorte Camilla Kongsrud.
Jeg er 30 år. Jeg er glad i å være ute og
på tur, enten i nærmiljøet eller andre
steder ute i verden.
2. Jeg har rolle som stifadder i DNT FO.
Det er en oppgave jeg trives med. Å
være stifadder vil si at jeg har ansvar
for å bidra til at ”min sti” er ryddig og
godt merket, slik at den kommer til
glede for andre. Jeg har ansvaret for en
av etappene på Finnskogleden. Finnskogleden er en historisk vandringsled
på til sammen 240 km fordelt på 13
ulike etapper.
3. Det som motiverer meg, er å kunne
bidra til at andre kan få gode turog naturopplevelser på Finnskogen.

Samtidig er det en ypperlig mulighet
til å komme seg ut i skog og mark.
4. Hvis du vurderer å bli frivillig, finnes det
mange ulike måter å bidra på, blant
annet som stifadder, turleder, hytteansvarlig m.m. Ta gjerne kontakt med
lokallaget, for å finne noe som passer
deg.
5. Jeg anbefaler DNT FO fordi det gir en
unik mulighet til å bli kjent i nærmiljøet
og med historien som Finnskogen har
å by på. Det er mange som legger ned
en enorm innsats for at vi skal kunne få
magiske turopplevelser. Det er givende
å kunne gi noe tilbake, ved å være med
å bidra.
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REN TURGLEDE

– DNT satser på bærekraft i 2020
I 2020 skal DNT nasjonalt satse spesielt på bærekraft. Navnet på denne satsingen er Ren Turglede,
et smart og artig navn med dobbelt betydning som begge klinger godt i våre DNT-hjerter. Samtidig
ligger det en tydelig ambisjon bak om å gjøre virksomheten til DNT enda renere og mer bærekraftig.
TEKST: TROND ASLE DALTVEIT

skal være inkluderende, og vi tror kortreist
friluftsliv blir viktig i årene som kommer.
Hvilke planer legges det nasjonalt for at
vi i DNT skal bli enda mer bærekraftige
og hvordan vil våre medlemmer og andre
tur- og frilufts interesserte merke dette i
2020?
Medlemmene våre forventer at vi gjør
miljøsmarte valg, og når vi har aktiviteter
og hyttedrift i sårbar natur, må vi være
best i klassen. Internt i organisasjonen
skal vi sette konkrete mål for egen drift,
og så skal vi samtidig gjøre det lettere for
medlemmene våre å drive friluftsliv med
lavt klimaavtrykk. Utstyrsutlån, et enda
mer inkluderende turtilbud, mer fornybar
energi på hyttene og flere aktiviteter der
folk bor eller som er tilgjengelig med
offentlig transport, vil være noe av det som
medlemmene våre vil merke framover.
Få flotte tur- og naturopplevelser med våre turledere nær der du bor.

Mange vil tenke at vi i DNT allerede er
flinke på dette. Vi protesterer mot naturinngrep, og har et oppriktig ønske om å
ta vare på natur, kulturarv og miljø. De
opplevelsene vi tilbyr er kortreiste, nær
der folk bor, og vi tilbyr noe for alle. DNT
Finnskogen og Omegn er nysgjerrig på
om det er noe vi kan bli enda bedre på,
og sendte derfor noen spørsmål til ledelsen
i DNT om bærekraftåret, og generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang har
svart oss på noen av dem.
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Hva er bakgrunnen for at DNT i 2020
satser spesielt på bærekraft og hva
legger DNT i dette begrepet?
Å tilrettelegge for et enkelt friluftsliv
har alltid vært viktig for DNT, og er vårt
viktigste bidrag til et bærekraftig samfunn.
I 2020 setter vi ekstra fokus på dette, og vi
skal utarbeide en bærekraftstrategi som
skal gå fram mot 2030. Her skal vi være
tydelige på hvordan vi jobber for naturvern, for grønn transport og mer miljøvennlig hyttedrift. Aktivitetstilbudet vårt

Har ledelsen i DNT noen tips til konkrete
tiltak som vi DNT Finnskogen og Omegn
kan jobbe med i 2020?
DNT ung har noen miljøvettregler som
kan inspirere. Terskelen for å drive med
friluftsliv bør være lav, så legge til rette
for at man kan låne eller leie turutstyr,
alle trenger ikke eie alt. Eller arranger en
byttedag, så det er mulig å kjøpe brukt
turutstyr. Kan flere fellesturer eller
-aktiviteter starte med utgangspunkt i
offentlig kommunikasjon, eller kan dere
legge til rette for samkjøring? Dette bidrar
til å gjøre aktivitetene mer inkluderende.

VINDKRAFT
På DNT’s Landsmøte i 2019 hadde
DNT Finnskogen og Omegn 3 representanter til stede. Totalt var det 389
delegater fra hele landet der. Landsmøtet er en svært viktig arena, og årets
landsmøte viste igjen at også mindre
foreninger blir hørt, og har en viktig
rolle. Gunn Marit Lindmoen, som en av
våre representanter, fremmet forslag til
underpunkt i DNT’s handlingsplan for
arbeidet med vindkraft:

Med 13 ubetjente hytter som alle kan
benytte, har DNT Finnskogen og Omegn
et godt tilbud innen «delingsøkonomien»
og en undersøkelse fra Sverige viser at
klimaavtrykket for et døgn på en turistforeningshytte er veldig lavt. Sannsynligvis er det småting som kan gjøre hyttedriften enda mer miljøsmart. Vi har sett
at medlemmene våre for eksempel er
opptatt av at det brukes nedbrytbare
vaskemidler.

Ja, her ga ledelsen i DNT oss noen fine
utfordringer, og vi ser at vi allerede er
godt på vei. Vi har samarbeid med flere
BUA-ordninger, vi har arrangert byttedager, og vi har et turprogram med masse
gode lokale tilbud hvor det oppfordres til
samkjøring. Vi har selvfølgelig en god del
å jobbe videre med, og vil la oss inspirere
av Miljøvettreglene til DNT Ung i tiden
som kommer.

Presisering av verdien av definerte
områder i norsk natur. DNT mener det
er viktig å intensivere og synliggjøre
verdien av definerte naturområder i
norsk natur, som f.eks. LNF (landbruks-,
natur- og frilufts-) områder, Unescos
verdensarv og nasjonale minoritetsgruppers historiske plasser der stier,
leder og friluftsområder er tillatt brukt
til friluftsliv. DNT kan utgjøre en forskjell
også her, med en slik vinkling om å forebygge og verne friluftsområder og natur.
Dette ble enstemmig vedtatt på
landsmøtet, og anses som en viktig
presisering for arbeidet videre.
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DROPPED

En tur etter konseptet ”å bli droppet i skogen”
TEKST: PIA SÆTABERGET OG TONJE KONGSRUD. FOTO: DORTE KONGSRUD

For et par år tilbake gjorde vi en liten vri på
jenteturen vår. Vi lagde vår egen versjon
av ”dropped”. Vi hadde satt av ei helg til
gjennomføringen.

fikk ingen informasjon om området eller
stedet før vi begynte å gå, men vi fikk pekt
ut en retning for hvor vi kunne starte, og
det ble sagt at målet var ”Guds hus”.

ikke klart for oss likevel, neste utfordring
var å finne ”Guds hus”. Vi så på kartene
våre og staket ut en kurs mot Rotberget
bedehus.

Vi ble kjørt ut fra Kongsvinger på fredag
med bind for øynene. Kjøreturen varte i
omtrent en time, inkludert noen omveier
og finter for å sette oss ut av spill.

Vi begynte å vandre i skogen og brukte
etter hvert litt tid på kartdelene vi hadde
fått utdelt.

Etter flere kilometers vandring ankom vi
Andersmyra i kveldingen, et sted ingen
av oss kjente til, men som alle var enige
om at var en utrolig flott plass. Dette ble
vår teltplass for natten. Middagen lagde vi
på stormkjøkken. Selv om navnet på stedet
beskriver ei myr, fant vi en utrolig flott teltplass med utsikt over vannet, Storfløyta,
langs åa. Åa måtte vi for øvrig krysse på
vei til denne teltplassen.

Vi ble sluppet av ved Anderstorpet i
Tvengsvika på Grue Finnskog. Her fikk
vi ta av oss øyebindene. Vi fikk utdelt 8
kart, hvor fem av dem var over terrenget
vi skulle gå i. Det var som et puslespill. Vi
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Etter litt vandring kom vi fram til ei informasjonstavle, hvor navnet på naturreservatet vi gikk inn i stod skrevet. Nå visste vi at
vi befant oss i Lukashaugen naturreservat.
Det var slik vi fant ut hvilke fem kart vi skulle
bruke i puslespillet vårt. Men målet var

Lørdag morgen
Vi hadde avtalt på forhånd at vi kunne
ringe 3 ganger i løpet av helgen. Telefonsamtalene var ment som ”checkpoints” for
å få en bekreftelse på om vi gikk mot rett
mål eller ikke. Vår første telefonsamtale tok
vi etter frokost. Da fikk vi beskjed om at vi
vandret i feil retning. Naturlig nok brukte
vi da litt tid på kartene våre, og satte oss
Hof Finnskog kirke som mål, til tross for
at vi tenkte at det muligens var urealistisk
langt unna.
Vi gikk opp til Lukashaugen, og fulgte
flyktningeruta Spikeren over ”bakker og
berg”. På veg til Dvaladammen, som var
neste rasteplass for et lite mellommåltid,
fikk vi se bjørnespor og bjørnebæsj – små
opplevelser en kan sette pris på i naturen.
I en gapahuk her, tok vi neste telefonsamtale og fikk bekreftet at vi hadde satt
oss riktig mål. Nå gjensto spørsmålet om
når vi klarte å komme fram til målet.

Alle jentene ble veldig gira på å klare
målet en dag før fristen, så vi fant energi vi
ikke trodde vi hadde, og gikk i veg. Neste
checkpoint-telefon var avtalt kl. 18.00
lørdag kveld – for å avtale hentetidspunkt
ved målgang. Lunsjen inntok vi på et hyttetun i Austre Tysketorpet med nydelig
utsikt over skogene. Her fikk vi hentet inn
ny energi, klare til å ta fatt på vandringen
mot mål.
Det var flere fine utsiktspunkt langs ruta,
og vi stoppet litt ekstra på disse stedene
for å ta innover oss hvor fint det var å være
på tur. Da klokka nærmet seg 18.00, og vi
nærmet oss målet, var det nesten så vi
småløp. Vi måtte jo klare å sitte utenfor
kirken da klokken var 18.00, og vi kunne
ringe og fortelle at vi var i mål.
Vel fremme, godt slitne og fornøyde tok vi
telefonen: ”Hvor tror du vi er nå?”… ”Nei,
kjenner jeg dere rett så er dere vel ratt i
mål…” Og slik var det!

Siden det tok litt tid fra vi ga beskjed til
transporten kom, lagde vi oss middag på
stormkjøkkenet utenfor kirken. Det var da
stekt svinekjøtt, med potetmos og saus. På
korte turer med flere vandrere kan man
godt unne seg gode måltider. Dette gjør
mye med motivasjonen og man er sikret
et bra energinivå.
På forhånd allierte vi oss med en kjentmann. Det var han som sto for det meste
av planleggingen og kjøringen, da vi ikke
skulle vite noen ting. Både dette med kartpuslespillet, start- og målpunkt var totalt
ukjent for oss før turen, noe som gjorde
denne turen ekstra spennende. Vi hadde
sagt på forhånd at vi hadde en helg å
bruke til dette. Vi opplevde turen som en
kjempesuksess og kjempemoro, rett og
slett fordi det var en litt annerledes tur, og
med litt ekstra spenning.
Konseptet “dropped” er en turvariant vi
gjerne kunne gjort igjen.
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- og veien går videre.....
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Flott rasteplass i herlig sommervær.

På vandring langs Vegen
over 12-milsskogen
TEKST OG FOTO: INGRID GJETERUD

Tolvmilsskogen er navnet på skogsområdet som strakte seg fra Dalbyområdet i Värmland, gjennom Flisadalen
og ned til Glomma.

garden Baltebøl litt sør for Flisa i Solør.
DNT FO – Solør arrangerte fellestur
fordelt på 3 etapper langs denne veien
sommeren 2019.

Vegen over 12-milsskogen er en gammel
ferdselsveg gjennom dette området,
antagelig fra middelalderen. Dette var
lenge den viktigste mellomriksvegen på
hele østlandet. I dag er den skiltet og godt
merket med turistforeningens blåfarge
fra Medskogen i Sverige til den historiske

Søndag 30. juni starter vandringen. Da
det er veldig våte myrer ved Medskogen,
velger vi å starte litt nærmere riksgrensa.
Vi har nå et par km lett stigning på fin skogsti før grensepassering. Her faller denne
sammen med Finnskogleden, og også et
lite stykke inn i Norge på kjerreveg forbi
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plassene Bråten og Vesthaug. Vi jukser litt
her, tar av fra veien og går til Vestbakken,
for der har vi gjort avtale om rast hos
Solveig og Jan Larsson. Været er så fint
som det kan være en dag på tampen av
juni, så vi slår oss til på hagebenker og på
plenen og tar fram nistepakka mens vi
nyter utsikten mot Vermundsjøen. Vertskapet byr på kaldt kildevann og orientering om stedet. Vestbakken er Solveigs
hjemsted, og ble ryddet av skogfinner ca
1740. Foreldrene hennes har vært veldig

Jan viser oss det flotte gardsmuseet.

Det ble også en rast i ville skogen.

flinke til å ta vare på ting opp igjennom
tida. Hun og Jan har videreført dette
arbeidet, og kan vise oss et meget rikholdig og interessant gardsmuseum.

huk i området som passer bra for en liten
kafferast, før vi fortsetter til Rukinnrud. Her
må vi forsere et par små hogstfelt som ikke
er altfor godt ryddet, før vi er i mål.

Etter denne trivelige rasten «gjeiner» vi
over til Skogli og Sagbakken, og er inne
på vegen over 12-milsskogen igjen, som
nå følger godt ryddet sti over mot Velta.
Vi har biler parkert på skogsbilvegen
ovafor Li og avslutter der. Da har vi gjort
unna ca 12 km.

Onsdag 25. september går vi siste etappe,
også som kveldstur. Vi har igjen sløyfet
noen km, ca 5, gåing på asfaltveg og
starter inni skogen ved Losmyra. Vi følger
sommerveien i høydedraget langs myra.
Vinterstid var det i hine dager greit å følge
myrkanten med hesteskyss. Denne turen
er bare et par kilometer, så rast blir det
først når vi er framme på Baltebøl, men nå
har vi nådd det endelige målet, og feirer
med kaffe og kringle. Vertskapet på
gården har gått turen sammen med oss, og
nå får vi fortellingen om gårdens historie,
som går helt tilbake til 12 – 1300-tallet.
Den var kirkegods i middelalderen, men
ble krongods etter reformasjonen. Den lå
sentralt til ved pilegrimsleden der folk var
på vei til Nidaros, og likedan som vi nå vet
langs denne mellomriksveien. Slik sett ble
den nok et ganske trafikkert knutepunkt.

Onsdag 7. august gikk vi andre etappe,
en kveldstur på ca 6 km. Fra der vi avsluttet sist, er det ca ei mil med bilvei, mest
på asfalt og lite spennende å gå, så vi har
hoppet fram til der «vår» vei tar av på sti
inn i skogen igjen fra Trangenvegen. Vi må
inn på denne et lite stykke, og litt seinere
krysse den, men så er det god sti stort
sett hele veien videre til Trangen, stedet
for et historisk slag som fant sted i 1808
da Danmark - Norge var i krig med
Sverige, og en svensk tropp ble slått tilbake her. 25 svensker og 15 nordmenn
falt i dette slaget, og det er reist et stort
minnesmerke her. Kaptein Nikolai
Peter Dreyer ble dødelig såret, og har
seinere fått hovedvegen fra Flisa inn
mot Sverige oppkalt etter seg, Kaptein
Dreyers veg. Vi finner også en fin gapa-

Våningshuset er bygd på ei gammel
hustomt, og det gamle tømmerhuset
som sto der skal ha vært 20 meter langt.
Det kan man vel si vitner om storhetstid.
Det samme kan vel sies om bakerovnen
i drengestua som rommet 26 brød i

slengen! Stabburet er fra 1878, bygd
på en grunnmur av digre steiner i 2 1/2
etasje og med kjeller.
Den strategiske plasseringen har i sin tid
gjort gården til markedsplass. Opp mot
1830-tallet var det marked her i mars
måned. Det har vært fengsel her, og
gården har hatt både smie og meieri. På
1700-tallet var Solør kjent for sin store
humleproduksjon, og Baltebøl hadde også
sin humlehage.
Her har vært revegård en periode og
grustak med pukkverk. Mye grus er blitt
fraktet herfra til veibygging i Åsnes kommune. Det finnes også et steinbrudd i
området, der den såkalte Åsnesgranitten
ble utvunnet. Den er sjelden, og har vært
brukt til gravsteiner og fasadestein. Den
ble eksportert til Japan og Amerika.
Ja, vi skjønner at vi er på historisk grunn
her. Dette var interessant å få vite, og det
blir både mørkt og kjølig før vi klarer å rive
oss løs og takke for oss.
For å hjelpe på hukommelsen, har jeg støttet meg litt på nettsida www.baltebol.no
der Åsa Gimse Leigland har skrevet mye
mer om Baltebøl.
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Finnskogrunden

Byvåpen
KONGSVINGER KOMMUNE
www.kongsvinger.kommune.no

KONGSVINGER KOMMUNE

KONGSVINGER KOMMUNE

www.kongsvinger.kommune.no

KONGSVINGER KOMMUNE

Finnskogrunden • 60 km

En av få utvalgte Historiske Vandreruter
i Norge. Historiske vandreruter
er
utarbeidet i et samarbeid mellom
Riksantikvaren og Den Norske
Turistforening,
og gjør at gamle ferdselsveier
blir bedre kjent og mer brukt.
Dette gir flotte
friluftsopplevelser i kombinasjon
med unik kulturarv.
På Finnskogrunden vil du oppleve
et tverrsnitt av Finnskogens særegne
historie og kultur. Eksempler
du vil se er: garder, kulturlandska
p, kulturminner i tillegg til variasjonen
i Finnskogen natur og skoglandskap
. Underveis på runden finnes informasjons
tavler, som gir mer detaljert informasjon
stedene tavla er satt opp med
ulike temaer i Finnskogens historie
og kultur.
Det er mulig å ta buss fra Kongsvinger
www.hedmarktrafikk.no/reise/ruteta til Austmarka, se
bell
Generell

Høydeprofil

Lett
Middels
Krevende
Ekspert

Våre publikasjoner

Symbolene angir hvor krevende
turene er. Sorte symboler på
hvit bunn
er generelle, dvs. ikke graderte.

TEKST: LENE MARGRETHE SÆTABERGET

Vi jobber hele tiden for at vårt trykte
materiell skal være så oppdatert og godt
som mulig.
Vi har i år oppdatert vårt planleggingskart, og gjennomgått listen med kontaktinformasjon til alle som er oppført der.
Dette for at det skal være lettere å planlegge turen for de som vil gå over flere
dager. Kartet egner seg ikke som noe
turkart, men det gjør derimot Finnskogen
Sør, Finnskogen Midtre og Finnskogen
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Nord. Nytt kart har det blitt på Finnskogen Sør, et omfattende arbeid som vi
er godt fornøyd med, og fått i havn. Her
finner man ruter for fotturer, skiløyper,
merkede sykkelstier og anbefalte kanoruter. Vi har fått lagt inn svært mange
av stiene med GPS-spor, noe som gir et
vesentlig kvalitetsløft fra tidligere Finnskogen Sør-kart. I tillegg dekker kartet
nå et adskillig større område, hvor hele
Kongsvinger og Eidskog kommune er
med. Kartet vil være tilgjengelig for salg

hos oss og våre samarbeidspartnere på
nyåret. Vi har også søkt spillemidler for å
gjøre en tilsvarende jobb med Finnskogen
Nord-kartet, og vi håper at kartet kan
ferdigstilles våren 2021.
Nå er også Finnskogleden-kartheftet
tilgjengelig på Engelsk, noe som har vært
etterspurt i flere år.

Foto: Lene Margrethe Sætaberget

LEBIKOSOMMEREN
og Terjes turtips
TEKST: TERJE KVISLA, FOTO: LENE M. SÆTABERGET

Det har også i 2019 vært en sommer med
mye trafikk på Lebiko, Terje har holdt åpen
kiosk der tirsdag til søndag hele fellesferien og langhelger både før og etter.
Dette er et tilbud som får svært mange
gode tilbakemeldinger, og gir DNT
Finnskogen og Omegn veldig nyttig
informasjon om hvor mange som faktisk
passerer her. Og at Finnskogen er populær
levnes det liten tvil om, da Terje har talt
opp til 3580 passerende i løpet av den
tiden han har vært der. I tillegg vet vi at det
har vært trafikk også etter at han har endt
sin sesong. Så at vi trygt kan si over 4000
passerende på Lebiko i 2019 er fantastisk!
Også antall overnattinger er positive tall
å lese med ca 80 overnattinger i år. Dette
har gitt en inntekt som har gått direkte
tilbake til drift av Lebiko. I tillegg til gass,
ved, lys og andre forbruksartikler, har vi
byttet ut de fleste madrassene i sengene

og det er kommet flere dyner med sengetrekk hit.
«Varaldskog-runden» - 6 torp og en
nedlagt skole:
På Lebiko får jeg av og til spørsmål fra turgåere som ønsker en noe lengre tur enn
«bare» 7-torprunden. Jeg har da tipset
om en tur til Abborhøgda (Yöperinmäki)
Responsen har vært bra i forhold til
Abborhøgda, men «litt kjedelig å gå
tilbake samme veien»
Det slipper man om man velger å følge
mitt andre tips (Varaldskog-runden);
Følge Finnskogrunden/skolevegen til
over Varaldskogberget, Nordre Varaldskog, Varaldskogskolen (nedlagt 1946)
og videre via Rattiken, Otertjernet, Sørli
(Kvåho) og tilbake til Lebiko. «Varaldskogrunden» er et par kilometer lenger enn

7-torp (h.v.v. ca. 10 og ca. 8) Det er også
noe større høydeforskjell; laveste punkt
på 7-torp er ca. 280 m.o.h. og høyeste ca.
400 m.o.h. Mens for Varaldskog-runden
er laveste punkt litt over 200 og høyeste
litt under 400. Man kan selvfølgelig også
starte runden fra f.eks. skolen, da får man
motbakken i begynnelsen og det blir lett
å gå tilbake nedover fra Lebiko, og nokså
bratt ned fra Varaldskogberget! Men det
er veldig flott utsikt.
Varaldskog skole eies og drives nå av Tove
Embre, og det avholdes både utstillinger
og konserter hver sommer - og en søndag
i august blir det vandring med guide med
start derfra. Følg med på LEBIKO på
Facebook, der kommer det mer info når
dag og tid nærmer seg. Her vil også
åpningstider for 2020 og andre arrangementer på Lebiko publiserers
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Gå hele Finnskogleden
med guide i løpet av 2 år
TEKST: LENE MARGRETHE SÆTABERGET. FOTO: ANN SILJE TORPEN SÆTHER, ANNE KARIN JOHNSÆTER, TROND ASLE DALTVEIT OG LENE M. SÆTABERGET

Det har gjennom året vært diskutert
muligheter for å arrangere turer langs
Finnskogleden, da mange opplever at
leden er litt uoppnåelig å gå fordi den er
lang og litt unna allfarvei.
Dette ønsker vi å gjøre noe med, og
lokallagene har satt opp 6 etapper i 2020.
Datoene du bør holde av er 31. mai,
5.juli, 2. august, 22. august, 23. august
og 19.september. Se vårt turprogram og
våre hjemmesider for mer informasjon.
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Vi vil sette opp 7 turer i 2021 for å få gått
resten av Finnskogleden da.

man med, kan man finne spor av elg, rådyr,
gaupe, ulv, bjørn osv.

Finnskogleden strekker seg over 240 km
på kryss og tvers av grensen til Sverige
gjennom Finnskogen, fra Morokulien til
Søre Osen.

I tillegg er det fullspekket med historie
her. Man passerer mange gamle skogfinske bosteder, flyktningeruter som
reddet mange liv under 2.verdenskrig, og
historie fra vikingtiden.

Her møter man vakker natur; stille skogstjern, skogkledde åser og høydedrag som
viser den uendelige skogen så langt øyet
kan se. Her er det unikt dyreliv, og følger

Så da er det bare å spenne på seg turskoene og møte opp til 6 flotte turer i
sommer.

Fortidsminneforeningen
fylte 175 år i 2019
Dette ble markert med en større bursdagsfeiring den 5.oktober på Abborhøgda.
Det var en dag fylt med godt innhold. Riksantikvar Hanna Geiran og Generalsekretær i DNT
Dag Terje Klarp Solvang startet dagen med å gratulere jubilanten og ønske alle velkommen.
Det var over 130 personer som hadde møtt opp. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen holdt første
tale, hvor han fortalte om Abborhøgda og viktigheten av ivaretakelse av disse kulturlandskapene.
TEKST: LENE MARGRETHE SÆTABERGET

Videre var det vakker musikk fremført
av Roger Græsberg, som ga en liten pause
i talene, før administrerende direktør i
Statskog, Gunnar Lien tok ordet. Han
takket alle de krefter som har stått på for å
ivareta Abborhøgda frem til nå, og overrakte gavebrev til Fortidsminneforeningen
som bevis på at de får hele Abborhøgda
samt 120 mål skog og naturlandskap
rundt. I tillegg til dette fikk de en gavesjekk
på en million kroner for å kunne ivareta
bygningene.

Foto: Trond Asle Daltveit

Foto: Lene M. Sætaberget

Riksantikvar Hanna Geiran kunne fortelle
om jobben som var gjort til nå med å frede
bygningene, tuntreet og nyttehagen. I
tillegg ble nå hele kulturlandskapet fredet,
og Fortidsminneforeningen fikk beviset
på dette.

kjørt stoler og bord fra Orala, og Norsk
Skogfinsk Museum ryddet og reparerte
i forkant sånn at plassen ble ekstra innbydende. Også representanter fra Riksantikvaren og Statskog var med fredagen
og lørdag morgen for å ordne de siste
detaljene.

et spennende foredrag om magiske
symboler. Birger Nesholen fortalte om
Abborhøgda og bygningenes historie,
og Leikny Bekkevold kunne fortelle om og
vise fram neverarbeid.

Generalsekretær i Fortidsminneforeningen, Ola H. Fjeldheim kunne fortelle
om planene fremover på Abborhøgda,
hvordan de vil samarbeide med både
Nor sk Skogfinsk Museum og Rik santikvaren for å ivareta, men også gjøre
plassen om til et sted hvor man kan oppleve og leve i kulturlandskapet og ikke
bare passere forbi på vandring.

Og så vil vi selvfølgelig fremheve samarbeidet med Græsberget Grendefor ening s om fik k i s t and v ask av
hovedbygningen, samt servering av silpo
til 130 personer. Dette var en rett som
mange ikke hadde smakt før, og som
høstet mange gode ord. Det er jo heller
ingen bursdag uten kaker, og det ble
servert marsipankake.

DNT Finnskogen og Omegn som sto
for det praktiske rundt arrangementet,
fikk god hjelp fra mange hold, det ble

Etter at alle hadde spist seg mette, var det
tid for faglig påfyll fra dyktige foredragsholdere. Terje Audun Bredvold holdt

Det var gjennom hele dagen aktiviteter
for barna med Barnas turlag Solør og
Kongsvinger, ung huslfid Grue, og tegning
av magiske symboler. Her ble det laget
trekniver, lekt og grillet pølser og pinnebrød.
Det ble også arrangert vandring fra
Lebiko til Abborhøgda med Åsmund
Skasdammen som guide. Her var det
hele 37personer som var med og gikk,
og turen høstet mange rosende ord.
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HORNKJØLTÅRNET 434 MOH
- Et levende kulturminne på Eidskogens tak
TEKST OG FOTO: BRITT KRISTIN INGELSRUD

Litt om foreningen Hornkjøltårnets venner
I det vi skriver 2020 kan vi se tilbake på
snart to svært aktive år i Hornkjøltårnets
venner. Foreningen ble stiftet våren 2018
etter initiativ fra ildsjeler som ønsket at det
gamle branntårnet fra 1942 på Hornkjølberget skulle restaureres og tas vare på til
kommende generasjoner.
Utseendemessig har tårnet forfalt mye
gjennom årtiene som har kommet og
gått, fra den dagen brannvakta forlot sin
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post for siste gang i 1972. Tårnet og koia
er dessverre ikke bare preget av vær og
vind, men er også blitt utsatt for hærverk
flere ganger.
Heldigvis for oss er det mulig å foreta
en restaurering, da det er en solid byggkonstruksjon, og tårnet står på en åpen og
luftig plass. Men det er likevel en god del
som må skiftes ut, og fordi vinduer mangler
helt og taket er ødelagt, begynner det å
haste med utbedring for å redde tårnet.

Oppstar ten fikk en god medfar t da
kommunestyret i Eidskog godkjente
restaurering og bevilget midler til dette på
budsjettet i 2019. Men selv om dugnadsånden var god og viljen til jobbing tilstede,
var det ikke bare å brette opp armene og
umiddelbart starte med det praktiske
arbeidet. Administrativt har det vært et
omfattende arbeid, siden det er mange
aktører og instanser inne i bildet, og
mange vedtak som skal fattes underveis.
Vi har måttet forholde oss til kommunen

Utsikt mot Hornsjøen.

som er eier av bygget, grunneieren av
området og fylkeskommunen som har
sitt å si når det gjelder bevaring av kulturminner. Kultur faglig ved Hedmark
Fylkeskommune avla en rapport med
anbefalinger, som vi har tatt med i planen
videre. Det vektlegges at tårnet bevares
mest mulig slik det opprinnelig har sett ut.
Innvendig planlegger vi noen endringer,
bl.a. at det skal legges golv på bakkeplanet
med adkomst dit.
En gjeng med ivrige dugnadsfolk har
hogget og ryddet skog og rusk og rask,
og med oss på laget har vi hatt en meget
velvillig grunneier. Uten Astrup ville hele
prosjektet ha stoppet opp. Det er anlagt en
transportveg fra Hornkjølvegen og opp til
tårnet, og all hogging nedover lia har gjort
at utsikten er blitt formidabel.

Koia ved tårnet
Mange av dere har tatt turen opp brattbakkene og sett at den lille koia er satt i
stand slik at den kan benyttes til rastebu.
Vi må berømme dugnadsmannskap for
iherdig innsats for tårnet, koia og området
rundt. Alle artige påfunn med troll og
skilter er det mange som setter stor pris på.
Vi registrerer at trafikken har økt merkbart, og tilbakemeldingene tyder på at
det kommer besøkende fra langt utenfor
kommunegrensen til Hornkjølberget.
Ivar-stien og Varden
Parallelt med restaureringsprosessen
jobbes det med kartlegging av historie,
gamle stier og andre kulturminner i Hornkjølberget. Siden oppstarten i 2018 har vi
gått over stiene i området, og har laget en
stiplan som går 5 år framover i tid. Vi har

fått med DNT Finnskogen og Omegn som
ansvarlig for turstiprosjektet og søknad om
midler. Dersom søknaden om spillemidler
godkjennes, vil det muliggjøre merking og
skilting for turstiene.
Så langt har vi hatt fellesvandringer på
«Ivar-stien» til Høiby, via Rauhella, til tårnet og til «Varden». Ivar-stien er oppkalt
etter Ivar Høiby som tok turen hjemmefra til tårnet mange ganger i løpet av sitt
liv. Stien ble merket opp av familien hans
i forbindelse med et slektstreff for noen
år siden. «Varden» er stedet der vi har
fått påvist at den gamle krigsvarden på
Hornkjølberget sto for noen århundrer
siden. Den var en av 13 varder i Eidskog,
og sist rustet opp under krigene først på
1800-tallet.
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Skolevegen fra Sjøenden til Holmen skole
Vi har vært heldige og fått hjelp til å finne
igjen noen av stiene og plassene av folk
som engang brukte dem. I sommer gikk
Sjøenden-brødrene den gamle skolevegen sin fra Ellingsrud til Holmen skole ved
Høiby. En utrolig skoleveg må det ha vært,
særlig på vinterstid, da foreldrene måtte
tråkke i snøen på forhånd for de to smågutta. Undertegnede ble imponert over
den bratte stien enda vi gikk på barmark
og jeg skjønner godt at de gutta ble gode
i idrett.
Brannvokterstien
En annen sti vi fikk hjelp med i sommer var
brannvokterstien fra Kjelsrud til tårnet.
Søstrene Karin, Inger og Margit viste
oss veg og fortalte fra deres oppvekst
da de ofte tok turen til tårnet fordi både
bestefar, far og onkel var brannvoktere.
En spennende sti, stedvis bratt og sikkert
en utfordrende arbeidsveg sjøl om den
ikke er så lang i luftlinje. Når vi rydder og
merker den på nytt, blir den lagt litt unna
husene i Kjelsrud, men ellers blir den
omtrent slik den gikk en gang. Foreningen
fikk også overrakt en helt spesiell gave;
kikkerten som ble brukt i branntårnet, og
kopi av bilder fra oppveksten til søstrene
knyttet til branntårnet.
Andre gamle stier og kulturminner
Siden stiene allerede ligger der, blir det
gjenfinning i utydelige partier, kvisting
og merking som skal til. Noen av stiene er
veldig gamle, da det tidlig var en del
ferdsel i området pga setring og avsides
bosetting. Finneinnvandringen fr a
1600-tallet gjorde også sitt til at stier ble
gått mye i området. Bl.a i Hornkjølen og
ved Sigernessjøen bodde det finner. En
kan også se rester etter gamle oppbygde
heste-kjøreveger oppe i skakkliene under
Hornkjøltårnet. Det var også to steder,
en på øst- og en på vestsida som ble kalt
for «Sleppet» der tømmerstokker før ble
sendt utfor den stupbratte lia.
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Tilskudd og støtte
Takket være mye god økonomisk støtte er
koia oppgradert, men det er også kjøpt
inn flere krakker og bord, en utedo og
grillring. Vi ønsker også å lage en større
grillplass når tårnet er ferdig, som etter
planen blir høsten 2020.
Arrangementer
Vi i Hornkjøltårnets venner, men også
andre aktører, har hatt en del arrangementer for publikum siden oppstarten av
foreningen. «Åpent tårn med vandring»
har det vært flere ganger, med servering
og guidet tur. Vi har også tatt på oss å være
med grupper utenom arrangementene
som vil ha veiviser med på turen og litt
informasjon om tårnets historie.
En viktig dag som virkelig blir husket er
Kulturminnedagen 2018, der rundt 150
deltagere møtte, det var Veteranbusser
og mange lokale foreninger som deltok på
en svært vellykket dag. Åpent tårn-dagen
påsken 2019 med strålende vær og
mange besøkende, der vi gikk tom for
vafler og alt av bakverk vi kunne oppdrive,
blir heller ikke lett å glemme for oss.
Pubkvelden høsten 2019 blir også husket
som en helt spesiell opplevelse, med en
stemning av de sjeldne, med lyssetting
og musikk inn i høstmørket med tårnet i
bakgrunnen. Men det er heller ikke lett å
glemme de koselige turdagene der regnet
silte ned og vi klemte oss sammen inne i
koia for å spise kringle og dele historier.
For å få mer oversikt over historien om
tårnet og området Hornkjølberget er vi
takknemlige om noen vil dele sine kunnskaper med oss. På nyåret vil vi arrangere
en sammenkomst på Fjeld Grendehus for
medlemmer og andre interesserte. Så følg
med!
Hornkjøltårnets venner kan nås på e-post:
hornkjoltarnet@gmail.com eller søkes
opp på Facebook og Instagram.

ÅRSMØTEINNKALLING
MANDAG 2. MARS KL. 19.00
Saker som ønskes behandlet må
være styret i hende seinest 10.
februar. Saker kan sendes pr. e-post
til gro@blaaka.no. Medlemmer som
har betalt kontingent for 2020 og
har postadresse i Kongsvinger
eller Eidskog kommune har stemmerett. Styret vil i tillegg til de faste

SAKSLISTE:
årsmøtesakene informere litt om hva
laget har å by på av muligheter i vårt
område. Enkel servering.
STED
Promenaden, Kristian Walbys veg 13
på Langeland, Kongsvinger.

ÅRSRAPPORT
STYRET:
Styret i DNT FO - Kongsvinger/Eidskog har
i 2019 bestått av:
Leder:
Gro Blåka
Nestleder:
Aud Synnøve Eek
Sekretær:
Marit Slåen Sæther
Styremedlemmer:
Arne Normann, Finn Høgåsen,
Gunn Bakken.
Vararepresentanter:
Kirsten Aanerud, og Inger Moe Gauden
Valgkomité:
Ola Amblie, Sigrunn Fenne, Einar Julshamn
har erstattet Kai Ljøner som dessverre
døde på våren
Leder Barnas Turlag, Kongsvinger:
Marit Slåen Sæther
Årsmøtet 2019 ble holdt 4. mars på
Åbogen Grendehus i Eidskog med 30
frammøtte med stemmerett. Birger
Nesholen holdt et interessant foredrag om
Abborhøgda. Les mer om Abborhøgda
annet sted i bladet. Pr. 01.11- 2019 hadde
laget 742 medlemmer, en økning på kun

2020

DNT Finnskogen
og Omegn
– Kongsvinger/Eidskog

2019

1. Åpning og info om lokallaget
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Valg av 2 til å underskrive protokollen
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Årsberetning 2019
6. Regnskap/ budsjett
8. Innkomne forslag
9. Valg

DNT Finnskogen og Omegn – Kongsvinger/Eidskog

6 fra samme tid i 2018. Vi bør nok bli
flinkere til å verve medlemmer framover.
I løpet av 2019 har vi hatt 8 styremøter
og pr. 01.11 har vi behandlet 57 saker. På
DNT Finnskogen og Omegn`s årsmøte ble
det vedtatt nye vedtekter for lokallagene,
noe som har vært etterlyst noen år. Leder
har deltatt på styremøtene i FO og på
landsmøte som ble holdt i Svolvær i Juni.
Styret i FO vedtok en forbedret organisering av styret i FO og lokallagsstyrene med
en klarere arbeidsfordeling. Ut fra det ble
det opprettet nye funksjoner i styret i FO
og tilsvarende funksjoner i lokallagene,
stiansvarlig, hytteansvarlig, turansvarlig
og kommunikasjonsansvarlig. I vårt lag ble
funksjonene fordelt som følger:
Stiansvarlig: Aud Synnøve Eek
Turansvarlig: Finn Høgåsen
Hytteansvarlig og kommunikasjonsansvarlig: Gro Blåka
Det har blitt avholdt møter i de tilsvarende
gruppene som vi har deltatt på, med
unntak av kommunikasjonsgruppa hvor
møtet foreløpig er holdt innen medlemmer
i styret i FO.

Stiansvarlig har via SMS og telefoner tatt
kontakt med alle stifadderne for å få oppgradert stifadderlista med mailadresser.
Noen trakk seg, og en jobb ble gjort for å
finne nye stifaddere, men vi mangler fortsatt noen få. Vi ønsker å få inn oppdaterte
rapporter fra stifadderne.
To nye stier har kommet til, og det jobbes
med en 6-torpsrunde i Rålia vest for
Bæreia i Kongsvinger. Flyktningeruta fra
Stampetorpet til Askosberget (den går
videre inn i Sverige,) er merket med 20
nye skilt i år.
Stiansvarlig arrangerte stifaddermøte
21. oktober hos Max Ivan i Eidskog, hvor
20 stifaddere og daglig leder deltok.
Merking og rydding av stier ble gjennomgått.
Hytteansvarlig har vær t på 4 hyttebesøk og skal sørge for bedre kontakt med
de som har tilsyn med hyttene og oversikt over de ulike behovene på hyttene.
Hyttene har til dels fått dyner, og tiltak er
gjort for å beskytte dem mot mus. Noen
behov er meldt videre til FO, og dugnad
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ÅRSRAPPORT
planlegges på Grasbråtan til våren. Det
er også i år lagt ned mange dugnadstimer
på Slettmoen av medlemmer fra Eidskog.
Lebiko har hatt ca. 82 overnattinger,
Vålet 7, Grasbråtan 12, Slettmoen 28
overnattinger pr. 25.10.2019.
Turansvarliges oppgaver er bl.a: lokal
evaluering av turene, bedre samordning
av turene på tvers av lokallagene. Sørge
for at turledere får aktuelle skjemaer, at
turinformasjon er kvalitetssikret og risikovurdert, og at turene blir gradert.
Kurs, arrangement og møter
“Kom deg ut-dagen» i februar sammenfalt med årets “akedag” og lokallaget stilte
med stand i akebakken. 4 fra Kongsvinger
deltok i “Støttemarsj for naturen” ved
Osensjøen i mai arrangert av DNT. Laget
har, sammen med daglig leder, engasjert
seg i Kongsvinger kommunes arealplanarbeid, og daglig leder holdt et innlegg på
informasjonsmøtet, og skrev en høringsuttalelse om planen til kommunen.
I tillegg har stiansvarlig og leder, samt 3
andre fra laget, deltatt på kurs arrangert
av DNT om stirydding og -merking. Leder
har bl.a deltatt på et møte om “Stiprosjekt
i Hornkjølområdet” og “Plan for friluftslivets ferdselsårer” arrangert av Hedmark
Fylkeskommune og Eidskog kommune.
DNT påtar seg ansvaret for stiene i Hornkjølområdet for å kunne søke om spillemidler, mens Hornkjøltårnets venner
sørger for stifaddere i området. To fra
styret deltok på stand under jakt og fiskedagene på Elverum. To fra laget i tillegg til
BT deltok på turen til - og arrangementet
på Abborhøgda i oktober.
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DNT Finnskogen og Omegn – Kongsvinger/Eidskog

TURVIRKSOMHET
Lørdagsturer:
Det ble arranger t 9 fotturer og en
sykkeltur i sommerhalvåret, derav 2 turer
i Eidskog, 1 i Grue og resten i ulike deler
av Kongsvinger kommune. Til 3 av turene
ble det brukt buss.
Det var i gjennomsnitt 13 deltakere på
turene, min. 7, maks. 33. Vi bør gjøre noe
for å få med de litt yngre på lørdagsturene,
nå er det i hovedsak den eldre generasjon
som deltar. Noen av deltakerne var med
på evalueringsmøte i oktober. Midt i juli
var det slåttehelg på Lebiko, hvor det ble
lagt ned ca 12 dagsverk.
Til integreringstiltak har vi mottatt 5000
kr fra Odal Sparebank som vi skal bruke
til våren i 2020.
BARNAS TURLAG KONGSVINGER
Barnas Turlag har arrangert 7 turer
i 2019. Vi har samlet mange små og
store til trilleturer, skileik, topptur til
Dronningens utsikt, grilling på Bæreiavangen og orientering på Liermoen. På
høstens kom deg ut-dag gikk turen til
Hornkjølberget. Rundt 40 små og store
ble med på turen, hvor vi blant annet hadde
turtipp og grilling av pølser. Trilleturer
langs strandpromenaden på våren slo an
for mødre og fedre i permisjon.
AKTIV I 100
Det har totalt vært 7 grupper, 4 i Eidskog,
2 i Kongsvinger sentrum og 1 i Brandval.
Turene blir i hovedsak annonsert i Glåmdalen og noen har egen facebookgruppe.
12. juni arrangerte vi fellestur med buss
til Lebiko, hvor alle gruppene var invitert.
Kaffe og kringle ble servert på Lebiko etter
7-torpsrunden. 46 deltok på turen.

Aktiv i 100 Finnsrud
De har gjennomført 19 turer på torsdager
med et gjennomsnitt pr tur på 11. Totalt
antall deltakere er 19. De har gått turer
på ca 3-6 km, i hovedsak i nærområdet,
men også litt lenger unna i kommunen.
De hadde sesongavslutning på Finnsrud
samfunnshus. 3 i gruppa er i tillegg stifaddere og rydder stier i området.
Aktiv i 100 Vestmarka
Gruppa, som totalt teller 55 medlemmer,
har gjennomført 32 turer med et gjennomsnittlig antall deltakere pr. tur på 16.
Turene har vært på 5-6 km, og fast turdag
er tirsdag med oppmøte Brustadvika.
Aktiv i 100 Skotterud
Gruppa har gått 18 turer på onsdager
med Emmas plass som fast oppmøteplass.
Gruppa har 23 deltakere og gjennomsnitt
pr. tur er 14. På noen turer har de hatt med
“kjentmann” og har da lagt inn et bedriftseller gardsbesøk. Turene har stort sett
vært på mellom 5 og 8 km, de fleste
innabygds og noen turer utabygds. De
tre ovenstående gruppene går sammen i
vinterhalvåret og kaller seg da Aktiv i 100
Eidskog. De fortsetter å gå turer og deler
på ansvaret.
Aktiv i 100 Magnor
Dette er en ny gruppe som Aktiv i 100,
men gruppa har gått “gubbeturer” siden
2015. De har totalt 15 deltakere og har
hatt 19 turdager. Gjennomsnitt pr. tur er
6, men 9 turer har hatt min. 8 deltakere.
Turene går på onsdager med fast oppmøtested Kapellvegen 1 på Magnor.
Turene har variert fra 4 –10 km.

ÅRSRAPPORT
Aktiv i 100 Brandval
De har gått turer i Brandvalområdet og
har brukt en del tid på å rydde og gjøre
klar stiene. De har gått 18 turer på skogstier med et gjennomsnitt på 20 deltakere
pr. Tur.
Aktiv i 100 Kongsvinger
Gruppa går turer på onsdager hele året,
t.o.m. oktober ble det 42 turer. Gruppa
har 56 registrerte deltakere, gjennomsnitt pr. tur blir 18. Vinteren byr selvsagt
på utfordringer i forhold til egnede turer
og værforhold. Gruppa har 2 faste oppmøtesteder, ved Puttara barnehage og
ved Randevu på Langeland. Turene har
i hovedsak vært i Kongsvinger kommune,
men det har vært noen turer i nabokommunene og 2 turer i Oslomarka.Turene
har vært fra 5 – 12 km. Gruppa avsluttet
sommersesongen med tur og lunsj på
Finnskogtoppen, og har også hatt møte
med evaluering av turene.
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Aktiv i 100 med hvilepuls (Kongsvinger)
Dette har vært et tilbud til eldre på sykehjem, i eldreboliger og hjemmeboende.
Turene har hatt utgangspunkt fra Holt
HDO (Heldøgns Omsorgsbolig) og
Langelandhjemmet med småturer i nærliggende område og etter hvert med
bybuss og rusletur i Byparken. Sosialt
samvær med enkel servering bl.a på
Kroa og biblioteket. Utflukter til Liermoen
og Skarstad var populære tiltak. Det har
vært tilsammen 11 turer med gjennomsnittlig 21 deltakere inkludert turvenner.
Friluftlivets uke
Barnas Turlag (se egen rapport) og Aktiv i
100- gruppene i Kongsvinger var med på
programmet i Friluftlivets uke også i 2019.
Dette skjer i samarbeid med Byen Vår og
med god hjelp fra Sentrum Videregående
skole ved Livsglede-elevene på “Helse og
omsorgslinja og “Restaurant og matfag”elevene. Vi var på programmet med:
Livsgledearrangement for “Hvilepuls”-
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gruppa med konsert i Herdalssalen med
servering og flott oppdekking i biblioteket.
Pga dårlig vær ble det bare innendørsarrangement.
Aktiv i 100, Kongsvinger gikk tur med
utgangspunkt fra Bæreiavangen med
påfølgende lunsj; grilla laksepakke,
grønnsaklapskaus og “Tilslørte bondepiker”. Langbordet var dekket til 37 turgåere. Lørdagsturen “Topptur langs
Rotna” var også satt opp på programmet.
13 deltok i plaskregn, men det var en fin
tur som gjerne gjentas i finvær.
INFORMASJON
Ved hjelp av midler fra Sparebankstiftelsen og lokallaget, har det blitt satt
opp ny Gapahuk ved Gartannstjennet.
Deltakere i Aktiv i 100 Finnsrud har
bidratt på dugnad. Daglig leder sto for
åpning 19. August. Det var mange frammøtte, og det ble grillet pølser og servert
kaffe.

DNT Finnskogen
og Omegn – Solør

2020

TIRSDAG 11. FEBRUAR 2020 KL 19.00
Medlemmer som har postadresse i e-post til hakensmoen@gmail.com.
en av Solørkommunene, har betalt
medlemskontingent i DNT for 2020 STED
og er medlemmer i DNT Finnskogen Møtelokalet i kjelleren hos Spareog Omegn, har stemmerett. Inn- Bank1 Østlandet, Flisa. Det vil bli
komne forslag må være styret i hende enkel servering. Velkommen!
senest 20. januar. Saker sendes på

SAKSLISTE:
1. Valg av møteleder, sekretær, underskrift av 		
protokoll.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Årsberetning for 2019
4. Regnskap 2019
5. Handlingsplan 2020
6. Budsjett 2020
7. Valg
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STYRET:
Styret i Solør har i 2019 bestått av:
Leder/turansvarlig:
Hilde Håkensmoen
Nestleder:
Turid Nordbye
Sekretær/leder Aktiv i 100:
Ingrid Gjeterud
Styremedlem/ansvar for hjemmeside:
Katinka Schjerven Eriksen
Styremedlem/hytteansvarlig:
Knut Sandberg
Styremedlem:
Mads Kornstad
Vararepresentanter:
Liv Sand Mellem og Kåre Holtmoen
Valgkomitè:
Eli Furuberg, Arne Skarderud og Erik
Ågård
Leder av Barnas Turlag:
Ann Silje Torpen Sæther
MØTER
Årsmøtet ble avholdt 26. februar i Stallen, Våler. Vi har i løpet av 2019 hatt 9
styremøter, og behandlet 45 saker. Leder av barnas turlag deltar på våre styremøter. Vi har hatt en representant til
stede på samtlige styremøter i DNT FO.
Stifaddermøte ble avholdt i Våler i
september.
AKTIVITETER
Vi har arrangert 15 fellesturer. Av disse var
8 heldagsturer og 7 ettermiddagsturer.
En overnattingstur ble avlyst på grunn av
værforholdene.
Aktiv i 100-gruppa er fortsatt aktiv med
sine ukentlige turer. Gjennomsnittlig
deltakelse på turene har ligget på ca 15
deltakere.
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DNT FO – Solør deltok på stand på De
nordiske jakt- og fiskedagene på Elverum.
Egen stand hadde vi på superlørdag på
Kirkenær i mai.
Leder i BT, Ann Silje Torpen Sæther deltok på årets landsmøte i Lofoten i juni, og
Ingrid Gjeterud og Thore Finberg fra
Aktiv i 100 var på nettverkssamling med
inspirasjon og kursvirksomhet i Bærum i
oktober.
STIER
Stirydding står jo alltid på programmet,
og vedlikehold skjer kontinuerlig i alle
3 kommunene. Østre Finneveg i Åsnes
anser vi nå som ferdig ryddet, og vi har
satt opp 6 informasjonstavler langs denne.
Vi har også fått opp turskilt fra Statens
Vegvesen som henviser til samme på to
steder ved Østre Gjesåsveg. Det er satt
opp nytt rekkverk på bru over Rotna i
nærheten av Dulpetorpet, der stien mot
Stemsrudberget krysser elva.
HYTTER
Det har vært utført dugnader på Smalberget og i Juvberget, og vi har hatt et møte
med eier i Juvberget og representant for
jaktlaget som bruker huset i jaktsesongen.
Daglig leder i DNT FO ledet dette møtet,
der det ble gjort avtaler for videre samarbeid. Vi har tilsammen utført 544
dugnadstimer.
DNT Finnskogen og Omegn – Solør har
nå 399 medlemmer. Det er en økning på
13 stk fra i fjor.
BARNAS TURLAG - SOLØR
Leder for 2019 har vært Ann Silje Torpen
Sæther.

AKTIVITETER
Vi har arrangert 12 turer. Det har vært
hundekjøring, 2 kom deg ut-dager, (den
ene med «natt i naturen»). Det har vært
søndagsturer, og det har vært kveldsmatturer på onsdag/mandag. Vi har også hatt
halloween-tur, og vi har hatt kanefart. Det
har blitt bålkos, pølsegrilling, kveldsmatlaging, lek og moro på disse turene. Oppmøtet har vært fra 5 til 60 barn i alderen
0-12 år med foresatte.
STAND/DIVERSE
Vi har hatt stand på «barnas dag» under
«Helt ville dager» på Skansen.
Vi har deltatt på aktivitetslederkurs
gjennom DNT. Leder har også deltatt på
landsmøtet til DNT i Lofoten. Vi har også
prøvd oss på grønn onsdag, uten den
største suksess. Det har blitt brukt 352
dugnadstimer på Barnas Turlag i 2019.
Vi i Barnas Turlag - Solør gleder oss til å
ta fatt på 2020 med flere turer og sprell.
Velkommen skal dere være.
Følg med på FB Barnas Turlag - Solør og
https://solor.dnt.no/barnas-turlag/ Se vår
turkalender.
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TIRSDAG 11. FEBRUAR 2019 KL. 18.00
Tekst her?

SAKSLISTE:
1. Valg av møteleder, sekretær, underskrift av
protokoll.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

STED
Hanstad Barne- og ungdomsskole

3. Årsberetning for 2019
4. Regnskap 2019
5. Handlingsplan 2020
6. Budsjett 2020
7. Valg
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DNT Finnskogen og Omegn – Elverum

STYRET:
Styret i DNT FO - Elverum har i 2019
bestått av:
Leder/representant DNT FO:
Johannes Haugland
Nestleder/markedsføring/Web-ansvarlig
Ane Tange
Leder turgruppe/FTU ansvarlig:
Fredrik Stenberg Thompson
Styremedlem/leder Barnas Turlag:
Hege Baardsgaard Hanssen
Styremedlem/hytteansvarlig:
Tom Jensen
Varamedlem/leder stigruppe:
Peter Mûrer
Varamedlem/opplæringsansvarlig:
Jan Cato Mathisen
Leder Aktiv i 100:
Geir Olav Nerby
Materialforvalter:
Berit Hole
Valgkomite:
Lars Norseth, Toril Jømne og Vegard Flom

• Styreleder har deltatt på 3 styremøter
i FO.
• Deltatt på møter i tur- og stigruppa.
• Har deltatt på 2 fjellsportmøter i regi
av HHT.

MØTER
• Styret har avholdt 6 styremøter og vi
har behandlet 52 saker. I tillegg har det
vært mye planlegging og koordinering
via mail og telefon.

ELVERUMSRADIOEN
I høst har vi hatt samarbeid med Elverumsradioen. Der har vi hatt en serie med
turtips som har blitt publisert over 10 uker.

KURS
DNT FO - Elverum har avholdt kurs for
medlemmer og ikke medlemmer:
• Ambassadørkurs 1. oktober. 5 stk deltok.
• Ferskingkurs: Med Elverum læringssenter med 30 stk. Her har vi et godt
samarbeid med læringssenteret, og
vi håper å treffe flere av de som har
vært med på kurs i naturen på et senere
tidspunkt.
OPPTUR
Vi har avholdt Opptur for 8. kl på Hanstad
Ungdomsskole 8. Mai. Ca 40 stk deltok
på arrangementet. Det var å anse som
veldig vellykket og noe vi ønsker å gjøre
også i 2020.

AKTIVITETER SOM DNT FO ELVERUMS MEDLEMMER HAR
DELTATT PÅ
• DNT FO - Elverum har sammen med
Norsk Skogmuseum og Speideren hatt
felles stand i forbindelse med Liv i
Leiret-arrangement 24. august. Vi var
3 stk fra styret som representerte DNT
FO - Elverum.
• Deltatt på arrangementet til DTN FO
under jakt- og fiskedagene.
• Kom deg ut-dagen i vinter/ høst.
●• 1 stk på sommerturlederkurs arrangert
av HHT.
Totalt i 2019 har vi 958 betalende
medlemmer. I løpet av 2019 er det nedlagt
ca. 700 timer med dugnad i DNT-regi.
SAMARBEIDSPARTNERE
• Sport 1 Elverum
Alle våre medlemmer får 15 % rabatt
hos Sport 1 i Elverum. Her vil det i
tillegg bli arrangert kundekveld for
våre medlemmer med gode tilbud og
god veiledning på turutstyr den 23.04
kl 18.00-20.00.
• Carma Fitness
50 kr avslag på treningsavgift.
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AKTIVITETER I BARNAS TURLAG
DNT FO - ELVERUM
I 2019 har Barnas Turlag DNT FO Elverum hatt 13 turledere som har ledet
16 trilleturer, 15 turer og aktiviteter og to
kom deg ut-dager. Ca. 1 000 personer
har vært med Barnas Turlag Elverum
på turer/aktiviteter og kom deg ut-dag i
2019.
Trilleturene har gått ca. annenhver tirsdag
hele året, og har et godt oppmøte. Det er
ofte 20 - 30 personer på turene når man
teller med store og små. De andre turene
har vært spredt over hele året, og har som
regel godt oppmøte med alt fra 10 - 30
personer på normale turer og inntil flere
hundre på arrangement som Kom deg
ut-dagene.
I 2019 hadde Barnas Turlag DNT FO Elverum akedag i Svartholtet, vinterovernatting i telt/gapahuk, stisykling i
Stavåsen og Svartholtet, bjørnehi- safari
i samarbeid med HHT, tur med Elverum
sopp- og nyttevekstforening, sykkel- og
fottur til Glitterheim og Glittertind, stand
og aktiviteter i forbindelse med «Liv i
Leiret», fottur til Flotsberget, fottur til
Skagsvola, refleks- og kveldsmattur i
Svartholtet, klatring i Terningen Arena og
juleavslutning på Munthe-gården samt
kom deg ut-dag på Fylken i januar og ved
Stavåsdammen i september.
Barnas Turlag DNT FO - Elverum har blitt
en stabil og god turledergruppe med
mange ivrige og positive turledere som
gjør en kjempeinnsats for at mange skal
komme seg ut på tur. Turlederne i Barnas
Turlag har egne barn i ulik alder og et mål
er at det skal tilrettelegges for turer som
passer både for små barn og for store
barn.
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Det er to planleggingsmøter i året (høst/
vinter) der turprogrammet planlegges.
Fra og med 2019, har vi forsøkt ett planleggingsmøte for hele året.
Turene med Barnas Turlag er lavterskel og
man trenger ikke noe spesielt utstyr eller
kompetanse for å være med. Turlederne
legger til rette for trygge turer i sosialt
lag, men foreldre/foresatte er ansvarlig
for egne barn. Deltakelse på turene er helt
gratis (noen unntak) og både medlemmer
og ikke-medlemmer kan delta.
Turledere i 2019 har vært:
Magnhild Medgard, Hege Baardsgaard
Hanssen, Gjøri Bakk Tveitnes, Vegard
Flom, Audun Rogstadkjærnet, Ida Solheim
Tveiten, Kjersti Stenbæk, Sissel Saucedo,
Marta Skorem, Ane Tange, Karen Sørum,
Birgitt Skeie, Tom Jensen og Johannes
Haugland.
Ny leder for Barnas Turlag DNT FO Elverum f.o.m. november 2019 er Dag
Ivar Mortensen.
TURGRUPPA
Turgruppa har i 2019 gjennomført 19
turer. Også i år er det svært varierende
oppslutning, og vi synes vi har hatt uflaks
med været på enkelte av turene. Turprogrammet for 2020 blir like omfangsrikt som årets.

FRILUFTSLIV TILRETTELAGT FOR
UTVIKLINGSHEMMEDE (FTU)
Friluftsliv Tilrettelagt for Utviklingshemmede (FTU) i Elverum er et samarbeid
mellom Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) Elverum og Omegn
og DNT FO - Elverum. FTU skal skape
et tilbud for utviklingshemmede, deres
familie, venner og støtteapparat. Gjennom
felles aktiviteter som er tilrettelagt for alle
funksjonsnivåer, ønsker DNT sammen med
NFU å skape en felles arena for å ha det
gøy sammen. Tilbudet skal være tilgjengelig
i alle årets sesonger. Det har vært jevnt
god deltagelse gjennom hele året ved ti
arrangementer utendørs i all slags vær
med 25-50 deltagere. Skogmuseet har
velvillig stilt sitt uteområde til disposisjon.
FTU skaper glede og mestringsfølelse, og
både deltagere og arrangører har stort
utbytte av arrangementene. Ansvarlige
ledere på F TU-arrangementene har
vært Geir Olav Nerby og Fredrik Thompson
fra DNT og Egil Pedersen og Asbjørn
Skogestad fra NFU.

I år har vi hatt medlemmer på både grunnleggende turlederkurs og sommerturlederkurs.

STIGRUPPA
I 2019 har det vært mindre aktivitet i
stigruppa enn i 2018. Vi har gjennomført
vedlikeholdsarbeid, målt opp avstander
og satt opp skiltplaner for stien fra
Nord-Flatåsen til Løvknutkoia. Vi har også
forberedt produksjon av manglende skilt
til stien langs Øksna og stien mellom
Rustad og Nordhue. Det har også blitt
utført stirydding og merking av stien
«Sirikuten».

Turledere i 2019 har vært Geir Olav
Nerby, Hallgeir Elvehøy, Ane Tange, Tore
Alme, Berit Holø, Gry Handberg, Peter
Mürer, Johannes Haugland, Siv Hansen
og Fredrik Thompson.

DNT Finnskogen og Omegn har dessuten
utarbeidet en prosjektbeskrivelse for nærturstier i Elverum som i første omgang
gjelder eksisterende stier i områdene
Svartholtet, Stavåsen og Grundsetmarka.

ÅRSRAPPORT
Foreningens arbeid i denne forbindelse
er blant annet å skaffe grunneiertillatelser, å gå opp alle turer som skal merkes
og skiltes med GPS og å lage skiltplaner.
Målet er å få merket stiene og satt opp skilt
og informasjonstavler i løpet av 2020 og
2021.
HYTTENE
Hyttene som DNT FO - Elverum har ansvar
for, har blitt brukt både vinter og sommer.
Det har blitt transportert ved til disse. På
hyttene er det også blitt oppfylt med vinterved.
Flisberget har vi hatt en takst på i sommer
pga rehabilitering som må gjøres for å
komme på et nivå som er tiltalende for
brukerne. I år ble det gjennomført slåttedag der 3 stk møtte. Det er anskaffet en
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gresstrimmer der, slik at den kan brukes
av medlemmene. Det vi mangler er en
hytteansvarlig der: Dens oppgaver er å
se til stedet et par ganger i året og drifte
slåttedagen.
Juskjølkoia blir og brukt sommer som
vinter. Det som trengs å få gjort der, er å få
jekket/justert opp hytta slik at den blir rett.
Løvknuten blir mest brukt på sommeren.
Der er det blitt montert brannplate under
ovnen.
Renosdammen er det Sørskogbygda
jeger- og fiskeforening som har ansvaret
for. Der ble det i sommer satt opp en
minneplakett til minne om Arve Øvre. Det
ble en fin dag for avdukingen av denne
med mange fine historier og musikk, sang
og taler. Det ble servert kaffe og kaker.

AKTIV I 100
Aktiv i 100 har gjennomført tur hver
onsdag gjennom hele året. Oppmøte er
på Glomdalsmuseet, onsdager kl 11.00.
Vi har hatt mange flotte turer med spreke
turdeltagere. Turene er fra 4 til 14 km.
Antallet har vært veldig bra på hver tur,
fra 8 til 28. På bussturen som vi hadde til
Skagsvola, sammen med Aktiv i 100 Solør,
var vi 32 stk som deltok. Vi har hatt fine
opplevelser og gode turminner. Utenom
4 uhell på turen til Skagsvola har alt forløpt
udramatisk. Har hatt gode hjelpere som
har gjor t tur ene v år e vellykket .
Eksempel på turer vi har hatt er, tur til
Blåenga i sør, Målia i vest og Skagsvola i
øst. Eller s har vi hatt mange flotte
turer i området.Omlag 40 personer har
deltatt gjennom året. Håper at oppslutningen i året som kommer blir like bra.

Foto: Tone Helen Henriksen
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ONSDAG 25.MARS 2019 KL 19.00
Saker som ønskes behandlet må og Omegn som medlemsforening
være styret i hende seinest 10. har stemmerett. Enkel servering.
februar. Saker kan sendes pr. e-post
til styreleder.finnskogen@dnt.no.
STED
Victoria Hotel Flisa.
Medlemmer som har betalt kontingent for 2020, og har Finnskogen

ÅRSRAPPORT
STYRET
Styret har bestått av:
Styreleder:
Trond Asle Daltveit
Nestleder:
Atle Sæther Løvaas
Styremedlem – kommunikasjonsgruppa:
Gunn Marit Lindmoen
Styremedlem – hyttegruppa:
Sturla Bønke
Styremedlem – stigruppa:
Turid Bjerkestrand,
Styremedlem – turgruppa:
Bjørg Gaarder
Varamedlem – kommunikasjonsgruppa:
Tonje Kongsrud
I tillegg er lokallagene representert med
møte-, tale- og forslagsrett i styret.
Daglig leder:
Lene Margrethe Sætaberget
Valgkomite:
Mette Korsmo, Geir Olav Nerby og Aina
Briskerud
Revisorer:
Bjørnar Søberg og Carl Jan Gaarder
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MØTER
Gjennom året har det blitt avholdt 10
styremøter. Det har i tillegg blitt opprettet egne grupper med fokusområder
sti, hytte, tur og kommunikasjon som også
har hatt møter. Dette for å sørge for en
bedre flyt gjennom hele organisasjonen,
og det gjennomføres mange gode tiltak for at våre medlemmer skal få best
mulige opplevelser. Det har også vært noe
mailkorrespondanse i styret.
AKTIVITETER
Også i år var DNT Finnskogen og Omegn
representert med stand på De nordiske
jakt- og fiskedagene, hvor det var samarbeid med flere aktører om en Opplev
Finnskogen-stand. Ekstra morsomt i år
var det at Opplev Finnskogen ble kåret til
vinner av årets aktivitet.
I tillegg har vi samarbeidet med Røde Kors
og Hamar og Hedemarken Turistforening
med gjennomføring av Til Topps, en tur
med fokus på integrering hvor man går
på tur sammen uavhengig av nasjonalitet.
Det ble et flott arrangement, og tilbake-
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SAKSLISTE:
1. Åpning og info om DNT Finnskogen og Omegn
2. Valg av møteleder sekretær og 2 til å
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3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
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meldingene var gode, selv om været la en
demper på dagen, da det regnet til dels
voldsomt hele dagen. Ekstra godt var det
nok da for deltagerne å komme inn og
spise gryte da turen var endt.
I vinter/vår hadde vindkraft et ekstra
fokus da plutselig veldig mange fikk
øynene opp for at det blir bygget vindkraftverk på Kjølberget, og 12.mai møtte
et 100-talls personer opp, og var med
og gikk for å markere sin motstand mot
vindkraft i norsk natur, og da spesielt på
Kjølberget/Finnskogleden.
5. oktober var en dag hvor mange kom
til Finnskogen og Abborhøgda. Fortidsminneforeningen fylte 175 år og DNT
og Riksantikvaren ga et bursdagsselskap
på Abborhøgda i gave. Ikke tilfeldig at
det ble lagt til Abborhøgda, da det ble
markert at området ble varig vernet. I
tillegg overrakte Statskog hele plassen,
pluss en million kroner til istandsetting til
Fortidsminneforeningen. DNT Finnskogen
og Omegn sto for det praktiske arrangementet, og det ble arrangert guidet tur fra

ÅRSRAPPORT
Lebiko til Abborhøgda, servering av silpo,
musikk, og mer faglige innslag. Det var
mange gode ord fra de rundt 130 frammøtte, og til tross for en bitende kulde så
det ut til at de fleste koste seg.
Vi har også inngått samarbeid om flere
BUA-ordninger hvor vi har utstyret vårt
stående til gratis utlån, i stedet for at vi har
det stående på lager. På den måten kan
flere komme seg ut uavhengig av hva de
har av utstyr.
MEDLEMSTALL
Også i 2019 har vi hatt en jevn økning av
medlemmer i DNT Finnskogen og Omegn,
noe vi er både takknemlige og glade for.
Ved årsskifte var det 2183 medlemmer,
noe som er en økning på 90 personer.
Uten medlemmene hadde vi ikke kunnet
vedlikeholde stier og hytter, arrangere turer
eller tale friluftslivets sak i så mange arenaer
som vi gjør i dag.
ØKONOMI
Også i år har vi takket være mange
prosjektmidler, tilskuddsordninger og
lokalstøtte fra bedrifter og kommuner
kunnet holde et høyt aktivitetsnivå. Også
i år har medlemskontingenten gått til
kostnader med å ha en ansatt og til oppgradering av hytter og stier. Siden det

2019
har vært stort behov for å gjøre tiltak på
stier og hytter mange steder, så blir vi ikke
sittende igjen med noe større overskudd,
noe som heller ikke er et mål i seg selv, da
vi ønsker at medlemskontingenten i størst
mulig grad skal komme våre medlemmer
til gode.
STI- OG HYTTEARBEID
Det jobbes godt i de to gruppene som er
opprettet, for at vi skal ha en gjennomgående god kvalitet på hyttene, og at
stiene også skal være i den stand som står
beskrevet på ut.no.
I sammenheng med arbeidet med stiene
kan vi også se det nye Finnskogen Sørkartet som nå er tilgjengelig. Det tok tid
å få det trykket, da vi var helt avhengige
av mer tilskudd enn først forventet, men
dette sørger igjen for at kartet er svært
godt, og vi håper brukerne av det blir
fornøyde. Vi har også søkt spillemidler
til et nytt Finnskogen Nord-kart, og med
erfaringene fra Sør-kartet er vi bedre
rustet til å produsere nytt Nord-kart.
Den største utfordringen er at vi trenger
GPS-spor på de fleste stiene, da disse i
sin tid er tegnet inn for hånd og dermed
til dels veldig feil. Vi har også søkt midler
til å merke og sette opp kartoppslag på
nærturstier i Elverum og Hornkjøltårnet.
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Dette passer godt inn i bærekraftsåret vi
kommer inn i, ved å gjøre friluftsliv til noe
man gjør utenfor stuedøra.
STOLPEJAKTA
Også i 2019 ble det arrangert stolpejakt i vårt område som et samarbeidsprosjekt, og vi hadde en økning med
stolpebesøk fra ca 170 000 besøk i 2018
til ca 214 000 besøk i 2019. Noe vi må si
oss veldig fornøyd med. Også en økning
i antall unike brukere har det vært fra
5 400-7 000, så at dette er et populært
lavterskel-friluftslivstilbud er det vel ingen
tvil om. Vi har et mål og ønske om at tilbudet skal fortsette også til neste år.
DAGLIG LEDER
Daglig leder fikk i vinter økt sin stilling til
100%, noe som har kommet godt med,
da det med mange prosjekter også er mye
som skal koordineres og administreres.
Nytt i 2020 blir at Lene går ut i permisjon
1. mars, og blir borte stort sett resten av
året. Sånn er det da man skal sørge for
økning av medlemsmassen selv. Med oss
på laget har vi fått inn Per Lundstein, som
begynner som vikar 1. februar. Mer om Per
kan du lese i eget intervju. Styret har god
tro på at han vil løse oppgavene til beste
for foreningen.

Foto: Lill Tonje Kongsrud
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Velkommen til

FINNSKOGTINGET 2020
Det nærmer seg tid for det niende Finnskogtinget. Tinget holdes lørdag
8. februar i Arstun, Austmarka,Vinger Finnskog. Arstun er Austmarka historielags
lokale og ligger midt i sentrum av Austmarka.

Dit kommer du ved å kjøre fylkesvei 202
fra Masterudkrysset der fylkesveien tar
av fra E16. I rundkjøringa i Austmarka
sentrum tar du til høyre mot «Lier». Etter
ca. 300 meter ligger Arstun, hvitt hus på
høyre side. Adressen er Åbogenvegen 28,
2224 Austmarka.
Vi begynner klokka 10.00 med registrering av deltakere, kaffe og «tetugg», og så

settes tinget klokka 11.00. Lunsj serveres
midtveis på Austbo som ligger rett over
veien for Arstun. Sluttstrek for tinget settes
senest klokka 16.00.

bistand ellers? Eller er det det motsatte
som kommer til å skje? Vi får besøk fra den
nye fylkeskommunen, som vil fortelle og
svare på spørsmål.

De tre hovedtemaene på dette tinget blir:
*Innlandet fylkeskommune
Hva får den å si for det frivillige på
Finnskogen? Åpner det nye muligheter
til for eksempel å søke om penger og

*Finnskogen Friluftsråd
Rådet er en del av Finnskogen natur- og
kulturpark. Daglig leder Ingrid Kilde
kommer for å fortelle og svare på spørsmål
om hva rådet kan gjøre for din forening –
og ta imot innspill fra din forening om hva
rådet kan drive med.
*Bolyst og bygdeutvikling på Finnskogen
Julie Therese Heglund har skrevet en
masteravhandling om dette temaet, der
Finnskogen er brukt som referanse. Hun
kommer for å fortelle om hva hun fant i
løpet av arbeidet. Her kan det være tips å
hente for lag, foreninger og grender.
*I tillegg blir det også flere mindre saker
som tas opp.
Finnskogtinget er en samlingsplass for
alle lag og foreninger fra Trysil Finnskog
til Vinger Finnskog. Vi håper at nettopp
du og din forening vil være med denne
gangen. Du melder deg på ved å sende
e-post til aasmund@east.no eller sms til
918 34 501. Påmeldingsfristen er siste
uke i januar.

Bolyst – hvem vil ikke bo her?
Foto: Lene Margrethe Sætaberget
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Vel møtt!
Åsmund Skasdammen
(leder i styringsgruppa for Finnskogtinget)

3 KJAPPE TURTIPS I

Kongsvinger, Grue og Elverum

FINNSKOGRUNDEN,
CA 60 KM

10-TORPS RUNDEN I
GRUE, CA 12KM

En av få utvalgte Historiske Vandreruter
i Norge. På Finnskogrunden vil du oppleve et tverrsnitt av Finnskogens særegne
skogfinske historie og kultur. Eksempler
du vil se er garder, kulturlandskap, kulturminner i tillegg til variasjonen i Finnskogens natur og skoglandskap. Anbefalt
start og sluttpunkt er Austmarka Bygdetun, og anbefalt retning er å gå turen med
klokka. Vi anbefaler to overnattinger - på
Grabråtan og på Lebiko. To ubetjente
DNT hytter som ligger med omtrent 20
km mellomrom. Anbefalte avstikkere
underveis på turen er Dronningens utsikt, Oppkjølberget og Kisthullet, alle er
merket fra stien. Du vil passere flere godt
bevarte finnetorp, og spesielt verdt å
merke seg er Orala, Abborhøgda og
Kvåho.

10-torpsrunden går som navnet sier
innom 10 torp. Noen av torpene er i dag
borte, men restene finnes i marka. Andre
er bebodd eller benyttes som feriesteder.
Utgangspunkt for runden er Bjørsjøtorpet
øst for Namnå. Anbefalt vandringsretning er fra Bjørsjøtorpet og sørover mot
Sollia (mot klokka). Denne retningen
er godt merket med skilt og piler. Man
bør sette av ca 5-6 timer på turen.
Det anbefales på det sterkeste å ta
avstikkeren fra Grøsetsætra til Maliskjæra, hvor man vil få en fantastisk
utsikt utover Rotnadalen.

TUREN OPP TIL ØKSNAFALLENE I ELVERUM,
CA 5,5 KM HVER VEI
Start ved Brenna ved Rv 3 Øksna er ei
lita elv med flere spektakulære fossefall. Vi kan nevne Nedre Øksnafall og
lenger opp i vassdraget finner vi Korpreiret
og Øvre Øksnafall. Hele vassdraget ble
utformet mot slutten av siste istid for
mellom 11.000 og 9.000 år siden. Ved
avsmeltingen gravde vannmassene seg
avløp østover mot Glommavassdraget. En
flott tur som byr på spektakulær natur og
bademuligheter. Utvis ekstra forsiktighet
ved høy vannstand.
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Foto: Lene Margrethe Sætaberget

Foto: Lene Margrethe Sætaberget

Hvordan tenne bål
Bål: når, hvor og hvordan?
Båltenning er en del av allemannsretten i
Norge, men kan ikke gjøres når som helst
og hvor som helst. Her er tingene du bør
tenke på før du gjør opp bål.
Når kan du brenne bål?
I perioden 15. april til 15. september er
det generelt bålforbud i Norge. Dette
innebærer at det ikke er tillatt å tenne opp
bål, grill og engangsgrill i, eller i nærheten
av skog og annen utmark. Det er likevel
tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart
ikke kan medføre brann. Se yr.no for oversikt over skogbrannfare.
Hvor kan du brenne bål?
Mange steder finnes etablerte bålplasser
som kan brukes året rundt. Flere kommuner har oversikt over godkjente ildsteder.
Se i alle tilfeller etter steder hvor det har
blitt brent bål fra før, for å unngå unødig
skade på naturen.
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Ellers er dette gode retningslinjer:
• Gjør deg kjent med reglene i området
du er i. Vær obs på egne regler i
verneområder og nasjonalparker.
• Unngå å tenne bål hvis underlaget kan
ta fyr.
• Unngå å tenne bål når det er sterk vind.
• Unngå å tenne bål tett inntil busker og
trær.
• Unngå bålplass på bart fjell da berget
kan sprekke.
• Sørg for å ha vann i nærheten.
Hvordan lager du bål?
Ta med tørr ved hjemmefra eller sank
underveis på turen. Bruk tørre kvister du
finner i skogen, men unngå å gjøre skade
på friske trær. Ha med spikkekniv slik at
du kan skjære av fliser og tynnere pinner
til opptenning. Bjørkenever fungerer også
godt, men ta bare av det ytterste laget slik
at du unngår å skade trærne.

Foto: Turid Blåsmo

Det finnes mange ulike måter å bygge opp
et bål på avhengig av hva du skal bruke det
til. Her er to av dem:
Pyramidebål, passer god til grilling med
spyd: Samle fliser, småved og never og
tenn på. Bygg på videre utover med større
og større pinner, og til slutt vedkubber når
bålet har tatt ordentlig fyr. Alt stables som
navnet sier, i pyramideform med pinner/
kubber stående støttet mot hverandre.
Pagodebål, her står kaffekjelen/stekepanna godt på toppen: Legg de største
kubbene ved siden av hverandre nederst
med litt mellomrom. På tvers av disse
legger du litt mindre kubber, og så et nytt
lag på tvers av disse igjen. Ha litt avstand
mellom kubbene slik at luft kommer til.
På toppen legger du opptenningsveden.
Når du tenner på småveden på toppen,
vil bålet brenne nedover og etter hvert vil
også de store kubbene ta fyr.

NATUROPPLEVELSER LANGS KYNNA
- Til inspirasjon for den uerfarne eller mer erfarne padler
Kynnavassdraget er ideell for padling med kano eller kajakk. Vassdraget består av innsjøer
og elva Kynna, som går gjennom Elverum, Våler og Åsnes kommuner. Den padlebare delen
av vassdraget er ca. 30 km lang. Skogsbilveger i området er merket med sykkelskilt og er del
av et nettverk av skiltede sykkelturer i Elverum, Våler, Åsnes, Grue og Åmot.

Turforslag 1
Start: Osvang, nord i Kynnsjøen, Elverum
Mål: Kynndammen, Åsnes
Distanse: Ca. 25 km (2–3 dager)
Krevende pga. stryk i øvre del mellom
Damtjenna og Silksjøen. Det er mulig å
trille kano på veg mellom Damtjenna og
Silksjøen.

Turforslag 2
Start: Silksjøen eller Kynnbrua, Våler
Mål: Sævsjøen eller Kynndammen, Åsnes
Distanse: 17–19 km (2 dager)
Lett, kun ett kort stryk på hele distansen

Mer informasjon om leirplasser, toaletter,
og anbefalte overnattinger finner du
på UT.no. Også på sykkel er det flott i
området, mer informasjon finner du på:
Sykkelruten.no og UT.no.
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Avsender
DNT Finnskogen
og Omegn
Postboks 88
2260 Kirkenær

Skogvettregler
1. PLANLEGG TUREN OG MELD FRA HVOR DU GÅR.
Titt gjinne på kartet før du stekker ut, men du blir som regel støtt friste teill å gå ansles einn du meite, læll.

2. TILPASS TUREN ETTER EVNE OG FORHOLD.
I skogen er det alltis einn tur som passer akkurat teill dæ.

3. TA HENSYN TIL VÆR- OG SKREDVARSEL.
Itte gløm regnfrakken, hvis itte du liker å gå nækjinn i regnet, da.

4. VÆR FORBEREDT PÅ UVÆR OG KULDE, SELV PÅ KORTE TURER.
Se opp før hulder, tusser og trøill, sjøl på stutte turer. Husk at på Finnskogen er det overnaturlige naturlig.

5. TA MED NØDVENDIG UTSTYR FOR Å KUNNE HJELPE DEG SELV OG ANDRE.
Det er itte nødveindi å ha meir i sækken einn det som er nødveindi, men du væla hå gøtt det er med litt ekstra...

6. TA TRYGGE VEIVALG. GJENKJENN SKREDFARLIG TERRENG OG USIKKER IS.
I stikysset bør du vælje blått. Se opp før blautmyr og høgstfeilt.

7. BRUK KART OG KOMPASS. VIT ALLTID HVOR DU ER.
Kart og kompass kan væra greitt, men Nordstjerna viser alltis vægen.

8. VEND I TIDE – DET ER INGEN SKAM Å SNU.
Blir du lei tå å gå - kom ihau at fram og tebars er døbbelt så langt.

9. SPAR PÅ KREFTENE OG SØK LY OM NØDVENDIG.
Itte ta dæ heilt ut. Det finns alltis ei bustegran å krype inn under.

Utarbeidet av Åsmund Skasdammen

