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Leder

Frivillighetens år
I skrivende stund begynner 2021 å gå mot slutten. Også store deler av dette året 
har vært preget av pandemi med tilhørende restriksjoner fra myndighetene. 
Dette har dessverre resultert i et redusert turtilbud for turglade mennesker. 
Likevel håper jeg at mange har funnet turen ut i skog og mark på egenhånd. Selv 
om turtilbudet har vært betydelig redusert har alle styrene i DNT FO hatt nok 
å stri med, også i år. Det er gjennomført betydelig innsats på hyttevedlikehold, 
stirydding, skilting og infotavler. Ikke minst har vi rukket å blitt hytteeiere oppe 
på Flisberget (Elverum). Takket være innsatsen til alle frivillige, og ikke minst 
våre medlemmer, hadde ikke turistforeningen fått gjennomført sine prosjekter 
eller fremstått slik den gjør. Derfor blir 2022 et år med fokus på frivilligheten og 
alle de frivillige som står på rundt om i hele landet.

Så en liten opplysning på tampen. Det har blitt gjort en midlertidig rokering på 
hovedstyret i FO. Dette betyr at styreleder, Trond Asle, har gått ut i en midlertidig 
stilling som daglig leder i Lenes fravær. Konstituert nestleder, Atle, har gått inn 
som fungerende styreleder. Vararepresentant, Dag, er nå styremedlem.

Mvg Atle Sæther Løvaas 
Fungerende styreleder
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I Frivillighetens år 2022 skal vi feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre 
samarbeidspartnere er invitert med til å løfte fram frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse slik at flere blir inspirert til å 
bli med! 

Dugnadsånden er en grunnverdi og 
bærebjelke i DNT. Uten den enorme 
dugnadsinnsatsen ville det norske 
friluftslivet sett ganske annerledes ut. 
DNT Finnskogen og Omegn ønsker å 
bruke frivillighetens år til å synliggjøre 
og hedre de frivillige i vår organisasjon, 
og rekruttere nye frivillige. Samtidig vil 
vi vise frem hvilken enorm verdi den 
store dugnadstradisjonen i DNT har, og 
hvor viktig medlemmenes støtte er for å 
kunne videreføre denne. Sammen får vi 
enda flere med ut på tur, og skaper mer 
friluftsglede i våre flotte skogområder.

I DNT Finnskogen og Omegn har vi 
mange frivillige i ulike roller. 
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TILLITSVALGT
Frivillig-rolle i DNT:

DNT Finnskogen og Omegn er organisert med et hovedstyre 
og tre lokallagstyrer. I 2021 er det totalt 33 tillitsvalgte i DNT 
Finnskogen og Omegn. Det er ganske mange, og hvert år har 
vi behov for nye styremedlemmer i forbindelse med valg på 
årsmøtene. 

Både i hovedlaget og lokallagene for deler styremedlemmene 
ulike ansvarsområder mellom seg. Disser ansvarsområdene er 
hytter, stier, turer og arrangement, Barnas Turlag/DNT Ung og 
kommunikasjon. Arbeidsoppgavene inneholder både planleg-
ging og praktiske gjøremål. Spesielt i lokal lagene er det mye 
praktisk arbeid. De fleste som er valgt inn i lokallagstyrene 
rydder og merker stier, arrangerer turer og organiserer og 
deltar på dugnad på hyttene. 

Styret i hovedlaget har i større grad et administrativt ansvar, men 
det jobbes også med å bli mer inkludert i det praktiske arbei-
det. DNT Finnskogen og Omegn har derfor organisert arbeidet 
i arbeidsgrupper på tvers av lokallag og hovedlaget. Det betyr at 
alle som f.eks. har ansvar for hytter møtes jevnlig for å utveksle 
erfaringer, koordinere tiltak og gi innspill til planer framover. 

Arbeidsgruppene vil også gjøre det lettere for nyvalgte styre-
medlemmer å bli introdusert til sitt arbeidsområde.

For å gjøre det hyggelig og inspirerende å være tillitsvalg i DNT 
Finnskogen og Omegn er vi opptatt av at det skal være en god 
kombinasjon av faglige og sosiale aktiviteter. Ett av tiltakene 
er at vi avholder Kick-Off i april for de tillitsvalgte og andre 
frivillige i DNT Finnskogen og Omegn. 
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HYTTETILSYN
Frivillig-rolle i DNT:

I DNT FO har vi 13 hytter i vårt ansvars-
område. De aller fleste eies ikke av oss, 
men vi disponerer dem til vårt formål. 
Det betyr at foreningen også har et 
ansvar for ettersyn, oppfølging og 
vedlikehold. 

Til å følge opp disse behovene har vi 
hyttetilsyn på hver hytte. Ansvaret 
er blant annet å etterforsyne med 
forbruksvarer og gjennomføre tilsyn 
som sikrer forsvarlig drift år etter år. Å 
ha hyttetilsyn er helt avgjørende for å 
gi sluttbrukeren en positiv opplevelse. 
Med så mange hytter vi har i vårt område 
betyr dette en betydelig innsats hvert 
år fra de frivillige som påtar seg disse 
oppgavene. Hvert lokallag har også en 
hytteansvarlig som, i tillegg til å koordi-
nere de som er hyttetilsyn, organiserer 

frivillige personer som påtar seg større 
vedlikeholdsprosjekter. Frivillige som 
bidrar til større vedlikeholdsprosjekter 
er meget viktig for at hyttene skal over-
leve og tjene til sitt formål. 

En av de større vedlikeholdsprosjek-
tene som er gjennomført av frivillige 
i 2021, er Brutjernskoia i Grue. Koia 
hadde store behov for renovering. Taket 
var lekk, laftekassen hadde sklidd av 
fundamentene og bakken inni koia var 
bare gørra. Takket være tilskudd i form 
av penger og en ivrig dugnadsgjeng på 
10 personer, ble vedlikeholdsprosjek-
tet godt ivaretatt på alle måter. Først 
måtte alle materialene bli fraktet opp 
med tråkkemaskin før snøen forsvant 
ved påsketider, siden det ikke er noen 
kjørbar vei frem til koia på sommeren.  

2 tonn med pukk ble måket for hånd, og 
betydelige løpemetere med impregnerte 
materialer, takpapp, lekter med mer ble 
fraktet til koia. Noen hundre arbeids-
timer senere kunne Brutjernskoia atter 
en gang sole seg, stolt, i høstsolen. 
Prosjektet ble ferdigstilt i september. 
Nå kan mange få oppleve den flotte 
koia og plassen i mange år fremover. En 
stor takk til dugnadsgjengen bestående 
av Liv Sand Mellem, Gerd og Bjørn 
Nymoen, Ivar Lingaas, Stein Vidar Lie, 
Stein og Aina Briskerud, Terje Westad, 
Reidar Bjørnstad og Knut Hordvik.

Dette viser hvor viktig og enestående 
frivilligheten er.
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I presentasjonen av de frivillige i forbin-
delse med frivillighetens år har vi nå 
kommet til stifaddere og stiansvar-
lige. I den forbindelse var det naturlig 
å slå av en prat med en stifadder i 
Kongsvinger/Eidskog, som tidligere 
også har vært stiansvarlig.

De som er stifaddere har ansvar for stier 
– enten hele stier eller deler av en sti. 
Det dette ansvaret går ut på er å sjekke 
tilstanden på stien, og ut fra dette rydde 
og merke stien så stien skal være i en 
sånn stand at turgåere får en fin opple-
velse når de benytter seg av den. Om det 
er små utbedringer kan disse gjøres av 
den enkelte stifadder, er det større utbe-
dringer som trengs – som for eksempel 
å flytte trær som har falt over stien eller 
lage klopper – så rapporterer man inn 
til stiansvarlig, som kan ta kontakt med 
det mannskapet som behøves. Når en sti 
er klargjort bør det også meldes fra til 
stiansvarlig slik at man har oversikt over 

tilstanden på stiene der ute. Stiansvarlig 
skal sørge for at stifadderlista er oppda-
tert og prøve å skaffe nye stifaddere der 
det trengs.

GJØR DET SAMMEN: Man trenger 
ikke nødvendigvis ha ansvaret for en sti 
alene. Det er hyggeligere å dele ansva-
ret med noen, og kunne gjøre jobben 
sammen.

Stifaddergjerningen starter gjerne med 
at man tar en tur ut på våren etter at 
snøen har smeltet, for å sjekke tilstan-
den på stien, og hvilke strakstiltak som 
må gjøres. I tillegg vil det være naturlig 
å ta noen turer i løpet av tursesongen, 
under ulike årstider og værtyper, for å se 
hvordan tilstanden til stien endrer seg 
ved ulike værforhold. 

STIFADDERMØTE: For å holde bedre 
kontakt med stifadderne arrangeres 
det et årlig stifaddermøte. Her deles 

erfaringer og det sørges for informa-
sjon om stifadderoppgaven. For å vise 
at jobben stifadderne gjør settes pris 
på, så blir det også påspandert mat og 
drikke – tidligere har de for eksempel 
fått servert en tre-retters hos Max Ivan 
på Eidskogen. Det er nå bestemt at 
stifaddermøtet skal arrangeres på våren 
før sesongen starter, derfor er det ikke 
arrangert i høst. 

Det er givende å holde en sti så den er 
i god stand, og spesielt hvis det fører 
til at en sti blir godt besøkt. Etter at 
lokallaget sørget for at 6-torprunden i 
Rålia ble ryddet og merket, ser man at 
mange legger turen dit, og det er veldig 
tilfredsstillende. Så meld deg gjerne 
som stifadder så du også kan være med 
og bidra til at så mange som mulig får en 
god turopplevelse.

STIFADDER
Frivillig-rolle i DNT:
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TURLEDER
Frivillig-rolle i DNT:

Hvis du liker å gå på tur med andre, har 
turerfaring og klarer å holde hodet kaldt  
når mye skjer samtidig - da er kanskje 
turleder i DNT FO noe for deg. 

Alle turledere i DNT FO er frivillige og 
har gjennomgått utdanning og kurs for 
å bli godkjent som turleder.

Utdanningen i DNT følger turledersti-
gen, med kurs som bygger på hverandre 
og som må tas i en spesiell rekkefølge. 

• Ambassadørkurs
• Nærturleder
• Sommerturleder
• Vinterturleder

Som turleder har du ansvar for mennes-
kene du har med deg på tur.  Det stiller 

krav til deg som turleder, men gjennom 
turlederutdanningen får du verktøyene 
som gjør deg i stand til å lede turer for 
DNT på en trygg måte samtidig som 
man driver et enkelt og miljøvennlig 
friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstra-
disjon. Utdanningen brukes til å sikre 
god turledelse i nærmiljøet, skogen og 
i høyfjellet blant mangfoldet av turgrup-
per. Hovedfokuset i utdanningen er 
formidling, kunnskap, ferdigheter og 
evner i henhold til friluftslivet og dets 
utfordringer. Sentrale temaer er orien-
tering, veivalg, ledelse,  kommunika sjon 
og førstehjelp.

Kursene i DNTs regi foregår i naturen, 
hvor teori og praksis går hånd i hånd, 
slik at opplæringen blir mest lik en reell 
turledersituasjon. Under kurset veksler 

man på å være turleder og turdeltaker, 
slik at alle får prøve seg som turleder i 
trygge rammer. 

Som nærturleder kan du lede dagsturer 
i lavlandet, uten overnatting. Etter endt 
sommerturlederkurs kan du ha med deg 
folk på overnattingsturer under og over 
tregrensa vår, sommer og høst. Etter 
endt vinterturlederkurs kan du ta med 
deg folk på overnattingsturer året rundt.

Som turleder bestemmer du hvor du 
ønsker å dra på tur. Du har ansvar for 
planlegging, gjennomføring og evalue-
ring av turene du er turleder for.

Har du lyst til å bli turleder i DNT FO 
tar du kontakt med din lokalforening. 

Foto: Linda WickstrømFoto: Dienne  Versteeg
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Bli med da vel!

Er det noen av de arbeidsoppgavene vi gjør i DNT Finnskogen og Omegn og 
som du synes ser spennende ut? 

Da kan du du ringe 900 61 195 eller skrive til finnskogen@dnt.no. Du er 
hjertelig velkommen!

TEKST: GRO BLÅKA MED GOD 
HJELP FRA LENE STEINBEKKEN 

DNTs bærekraftstrategi, mål 1: DNT 
skal stimulere flest mulig til å bruke 
nærområdet, egen landsdel og eget land 
til aktivitet og friluftsliv i hverdag, helg 
og ferie. Derfor satser vi i Kongsvinger/
Eidskog lokallag, i samarbeid med 
kommunen, Granli- og Kongsvinger-
Vinger historielag og noen grunneier-
lag, på å få i stand nærturstier, i første 
omgang i Kongsvinger kommune. Dette 
er omfattende arbeid, men vi har så 
langt kommet i gang med Granlivarden, 
Holtberget og Bogeråsen. I tillegg 
jobber vi med Langerudberget. Arbeidet 

er omfattende fordi vi ønsker et godt 
samarbeid med alle grunneiere, og de 
er det svært mange av. I tillegg søker vi 
spillemidler som har krav til utforming 
og dokumentasjon av kostnader.

Vi samarbeider også med Hornkjøl-
tårnets venner om merking av stier i 
Hornkjølberget. Her er det mange flotte 
rundturer og et besøk i det nyrestaurerte 
branntårnet anbefales. Dette er stier 
som går mellom Kongsvinger og 
Eidskog, men selve tårnet er plassert 
i Eidskog. Vi har i første omgang 
fått midler til tavler til stiene på 
Granlivarden og Hornkjølberget, 
Holtberget og delvis i Bogeråsen. 

Tavlene er klare til Hornkjølberget og 
Granlivarden, Hornkjøltårnets venner 
tar jobben videre på Hornkjølrunden 
mens lokallaget, i samarbeid med 
grunneier, tar seg av tavlene og merking 
til Granlivarden til våren. Denne 
stien har i tillegg blitt bedre kjent 
blant mange siden vi hadde stolpejakt 
der i 2021. Mange oppdaget et fint 
turområde, og det er flere stier som fører 
opp til Granlivarden. De resterende 
nærturstiene håper vi å få sluttført i 
2022, da vi ser at det er et tilbud som er 
viktig for mange. 

GOD TUR!

Nærturstier i Kongsvinger
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Flisberget
TEKST OG BILDER: TROND ASLE DALTVEIT

I 2021 kjøpte DNT Finnskogen og Omegn Flisberget fra 
Statskog. Inkludert i kjøpet er hovedhuset, uthus/lager, utedo 
og ca. 10 mål tomt. Bakgrunnen for kjøper er at DNT FO ønsker 
å ta vare på og rehabilitere Flisberget for å fortsette å bruke 
den som DNT-hytte. Etter en befaring sammen med Statskog 
høsten 2019 ble vi klar over at det måtte betydelig innsats til 
for å ta vare på hovedhuset. Med muligheter for ekstern finan-
siering er DNT best i stand til å gjennomføre en rehabilitering. 
Det ble derfor inngått en intensjonsavtale med Statskog om 
kjøp etter at fradeling av tomt og bygg var godkjent. Høsten 
2021 var alt klart for å gjennomføre kjøpet.

Flisberget ligger i Elverum Finnskog og er en gammel Finnegård. 
Bygselbrev viser at den ble etablert i 1703. Våningshuset som 
står der i dag er fra rundt 1850. DNT FO har hatt overnat-
tingstilbud på Flisberget siden 1990-tallet, først i en brakke. 
Deretter fikk vi en leieavtale med Statskog om å bruke hoved-
huset. Flisberget er, sammen med Lebiko, den mest benyttede 
hytten DNT FO har på Finnskogen. Det unike med hytten er 
atmosfæren og møblementet som tar deg tilbake til 50-tallet. 
Det er ikke rart at noen får en fornemmelse av at her går noen 
igjen. I 2014 ble Flisberget stemt fram som Norges skumleste 
DNT-hytte.

Nå er vi i full gang med planleggingen av rehabiliteringen, 
og har søkt om finansiering fra Sparebankstiftelsen Hedmark 
og spillemidler gjennom DNT sentralt. Sparebankstiftelsen 
Hedmark har allerede behandlet søknaden og vi har fått tildelt 
kr 200 000. Det er vi veldig takknemlig for. Vi starter rehabili-
teringen i 2022 så fort teleløsningen er over på våren.

Vi har store planer Flisberget, og ønsker at det skal bli et 
sted både til glede for lokalbefolkning og glade friluftsfolk 
fra hele landet. Flisberget ligger i et flott naturområde med 
mange vandrestier og sykkelmuligheter, noe som gjøre den 
perfekt som base for en rekke naturopplevelser og aktivite-
ter. Flisberget er også et naturlig sted for overnatting for de 
som vil gå den alterna tive ruten på Finnskogleden. Vi ønsker 
også bruke Flisberget til arrangement. Det kan være stedet i 
Elverum Finnskog hvor vi kan formidle Finnskogens spen-
nende historie, gjerne rettet mot barn og unge.

For at vi skal kunne ta godt vare på Flisberget trenger vi mange 
gode venner som kan bidra. Vi vil derfor etablere Flisbergets 
venner i løpet 2022, og håper at det kunne være noe for deg. Er 
du interessert er det bare å ta kontakt med DNT Finnskogen og 
Omegn – tlf. 900 61 195.
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Kynndammen er et gammelt damanlegg for 
tømmerfløtingen i Kynnavassdraget. På et tids-
punkt hadde plassen fastboende med husdyr-
hold i tillegg til damvokterfunksjonen. Selve 
dammen er en steindam med midtkar og to 
løp hvor hele vannsiden og løpene er kledd inn 
med tømmer. Akkurat denne type konstruk-
sjonen er svært sjelden, og gjør den spesielt 
verneverdig. Det foregår nå et planleggingsar-
beid med mål om å restaurere dammen. 

Foto: Johannesen, Johs. / Anno Norsk 
skogmuseum.

Kynn- 
dammen
I 2021 satte DNT FO – Solør i stand den gamle damkoia på 
Kynndammen i Åsnes for utleie. Dette kom i stand gjennom 
en leieavtale med Åsnes kommuneskoger som er grunneier av 
Kynndammen. Koia er nå en ubetjent DNT-hytte. Hytta har to 
separate utleieenheter, med plass til fem i hvert rom i form av 
en familiekøye, en enkelt seng og en ekstra madrass. Det er 
vedovn og kjøkkenutstyr på hver boenhet. Det er også laget i 
stand et lite bad/vaskerom mellom de to enhetene.

Kynnavassdraget er en meget populær padleelv og Kynndammen 
er det naturlige sluttpunktet for padleturer langs Kynna. 
Plassen ligger også ideelt til langs Østre Finneveg, som tar deg 
fra Flisa til Juvberget. På Juvberget møter du Finnskogleden 
som tar deg nordover til vakre Halsjøen og Gravberget. I tillegg 
går det sti til naturreservatet Rogberget, og du har også mulig-
het til å gå Fallåsrunden. Kynndammen er også en flott base for 
sykkelturer langs Kynna. Det finnes også flere skiltede sykkel-
turer i området, blant annet Rogbergsløyfa. Naturligvis er det 
også gode fiskemuligheter.

Mer info om hyttene våre finner du på finnskogen.dnt.no, 
opplevkynna.no, UT-appen og UT.no
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TEKST OG BILDE: INGRID GJETERUD

Turen vi hadde sammen i Aurlandsdalen i fjor, ga 
mersmak, så vi ville gjerne til fjells i år også. Vår 
dyktige og kjære turleder ble dessverre forhindret 
fra å være med på grunn av ei stygg fallulykke, men 
hun hadde lagt opp en veldig fin tur for oss, og i år 
bar det av gårde til Trollheimen.

Mandag 9. august startet vi med bil hjemmefra til Jølhaugen, 
der vi fikk sekken på ryggen og startet årets vandring med 
snaue 5 kilometer etter trivelig seterveg innover Jøldalen og 
fram til Jøldalshytta som var første overnatting. Den ligger 
på 740 m.o.h., og har plass til 92 overnattingsgjester. Den 
er betjent fra juni til september, og utenom denne tida kan 
hytta by på 33 sengeplasser i selvbetjeningsavdeling. Vi fikk 
en trivelig kveld her med regnbue og flott lys. Noen besøkte 
nærmeste nabo, som er Jelsetra med stor geiteflokk og 
tradisjo nell seterdrift. Her var det yoghurt og ost av ymse 
slag å få kjøpt, og noen lot seg også friste.

Neste dag var en ordentlig etappe på 15 km. Da fulgte vi 
Svartådalen i tidvis ganske krevende, men vakkert terreng 
fram til Trollheimshytta. Den ligger lunt til i storfuru- og 
bjørkelandskap med vid utsikt til fjellmassivene og toppene 
midt i Trollheimen. Snota skiller seg klart ut, og øver en 
sterk tiltrekningskraft på de sprekeste i gjengen. 

Neste dag! Ja, neste dag snører de sekken og legger tidlig i 
vei med toppen av Snota som klart mål. Andre velger å holde 

seg lavt i terrenget, men det er mye å oppleve her og. Det 
kan like gjerne være de forvridde og knotete trærne her som 
har gitt navn til området, som fjelltoppene. Fine små tjern 
finner vi, og myrer med moden molte!

Tilbake på hytta treffer vi «toppturistene» noe skuffet, da de 
har måttet snu oppunder toppen på grunn av regnskyll som 
kom fossende nedover fjellsida og jaget dem ned igjen.

Trollheimshytta er betjent i sommersesongen og ved påske-
tider. Resten av året er det også her mulighet for selvbetjent 
overnatting. Dette er Trondhjems Turistforenings første 
hytte i fjellet, og den eldste delen av hytta er over 100 år. 
Siste kveld sammen var allerede et faktum, men det ble litt 
eksta kos med ost fra Jelsetra, nyplukket molte og så hadde 
de noe godt på flaske i utvalget på hytta.

Torsdag var det tid for å vandre videre. Det ble en tur på 16 
km, og det meste av dagen langs Gråsjøen. Det hørtes jo fint 
ut, og noe å se fram til, men så viste det seg at sjøen var helt 
nedtappet på grunn av reparasjon av en demning, så den bar 
egentlig navnet sitt med rette. Det eneste vi så var et stort, 
grått krater av en sjøbunn. Men tross det, og tross litt feilna-
vigering, hadde vi en fin vandringsdag, og kom fram til bilvei 
litt sør for Gråhaugen turisthytte utpå ettermiddagen. Der 
ble vi hentet av drosje, som fraktet oss tilbake til utgangs-
punkt og parkerte biler ved Jølhaugen.

Turrapport fra Trollheimen
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TEKST: SOL OLASTUEN OG 
ADA BREDALEN BILDE: IVER H. 
BREISJØBERG

Våler er en av 4 kommuner som er 
valgt ut som Utvalgt Kulturlandskap 
(UKL) på Finnskogen.

De andre tre kommunen er Åsnes, 
Grue og Kongsvinger. UKL er en lands-
omfattende ordning. Helgøya og Os i 
Østerdalen er alt utvalgt og nyter godt av 
dette. UKL bistår med midler til restau-
rering av bygninger, utgifter til gjerding, 
kulturlandskapsvern og markedsføring 
av de utvalgte områdene.

Vi i Gravberget har benyttet denne 
ordningen til å markedsføre Gravberget. 
Vi har hatt et årlig arrangement siden 
2019. Dette har vært et svært vellykket 
arrangement, som har vært fulltallig 
hver gang. Det er også søknader inne på 
diverse restaurering av hus og annet.

Midtsommervandringen vi arrangerte 
20.06.21 ble veldig bra. Vi hadde plasser 
til 40 personer og turen ble fulltal-
lig. Denne gangen var det en kulturell 
vandring med tablåer underveis. Turen 
startet ved Gravberget kirke der DNT 
ved Hilde Håkensmoen ønsket velkom-
men og fortalte litt om turen vi skulle 
gå. Første stopp var i Olastuen der det 
hørtes nydelig klarinettmusikk, og Sol 
Olastuen fortalte litt om finneinnvand-
ringen og litt om plassen Olastuen. 
Videre gikk turen til Gravberget gård 
der Hans Erik Forårsven fortalte om 
Gravberget gård. Der var det også akti-
vitet med trekkspillmusikk og statister 
som deltok og skapte liv på gården.

Så fortsatte turen opp til Nedre og 
Øvre Berget. Der ble vi møtt av sart 

saksofonspill av Arne Skaug. Vi fikk 
også høre en strofe spilt på nøkkelharpe 
og historien om kantele, som er et finsk 
strengeinstrument.

DNT ved Hilde fortalte om Øvre og 
Nedre Berget.

Vandringen forsatte ned fra Berget, der 
vi krysset Kvernbekken. Der dukket 
sannelig selve nøkken opp! Så gikk 
turen inn i skogen igjen, og der fikk vi 
et glimt av huldre - ikke bare ei men 
faktisk to, etterfulgt av fløytemusikk.

Vi fikk også høre om en plass der det 
er tufter etter ei rie. Den ble brukt som 
tørkehus. Finnene brukte denne til å 
tørke sin rug. Huset er for lengst borte, 
men ruinen etter synes under mosen.

Videre gikk ruta etter Gamle Halbergsvei 
mot Halberget. Der ble vi møtt av fine 
toner av Bågådraget. Tonene av fele-
musikk fulgte oss innover i skogen mot 
Mordoso. Der fortalte Ada Bredalen om 
Mordosogutten, Arnt Halberget.

Så forsatte vandringen opp til Øvre 
Halberget. I bakken satt trekkspillgut-
tene og spilte muntre toner for oss.

Vel oppe på Øvre Halberget ble det en 
bra stopp der vi fikk høre noe historie 
om Øvre Halberget. Da vi stod der og 
skuet ut over Finnskogen og Halsjøen 
kom sannelig Nitahå-Jussi vandrende. 
Han var Finnskogens siste vandrer. 
Han fortalte oss sin historie og hvor 
han kom fra. Så vandret vi ned til 
Nedre Halberget. Nitahå-Jussi fulgte 
oss ned i bakken, der han hadde funnet 
et smugtre. Smugtre er et tre som er 
jordet i begge ender. Dette kan en da 
krype under. Finnene mente at treet 

kunne ta bort sykdommer. Dette fikk vi 
demonstrert av Nitahå-Jussi.

Turen ble avsluttet i Nedre Halberget 
med mat, dessert og kaffe. Menyen var 
helgrillet villsvin, potetsalat og grønn 
salat. Dessert var hillo - en dessert som 
ble brukt på Finnskogen. Det er rørt 
tyttebær med skredmel som serveres 
med vaniljesaus på.

Vi fikk høre mer felemusikk av 
Bågådraget og Ada Bredalen fortalte om 
Nedre Halberget.

Vi som arrangerte turen var veldig 
fornøyd med dagen. Vi fikk bare positive 
tilbakemeldinger om arrangementet.

Gravberget  
kulturlandskap
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Det utvalgte kulturlandskapet på 
Finnskogen omfatter områdene 
Gravberget, Possåsen, Furuberget, 
Hytjanstorpet, Jammerdal og 
Abborhøgda.



16

Pasotorpet: en vandring 
på Vestmarka i Grue
Mange hadde ønsket seg en felles tur til Pasotorpet. Det ble til 
slutt en lang rekke på 36 vandrere. Traseen vi fulgte var flykt-
ningeruta fra Skaravelta – Opakersetra – Bjerkesetra. Derfra 
tok vi av sørover til Pasoberget – Skarasetra – krysset Agnåa – 
og vegen tilbake til Skaravelta. En tur på ca. 12 km. Seterdriften 
i området tok slutt på 1950 tallet, og i dag er mange av seter-
grendene benyttet som fritidsboliger. Over alt er det mye histo-
rie å fortelle. 

Den første setra vi kom til var Opakersetra. En historie som 
står i Tingprotokollen i Grue fra 1785 viser at livet på setra var 
alt annet enn romantikk. To 15 år gamle budeier klarte å slå i 
hjel en bjørn med steiner og stokker fordi den angrep ei kvige 
de hadde ansvaret for. Jentene fikk 3 riksdaler hver i belønning, 
som var mye mere enn en årslønn. Ei ku var verdt 9 riksdaler. 

Turen gikk videre langs Saltjennsbekken til Bjerkesetra før 
vi tok av mot sør og Pasoberget. På vestsida av berget mot 
Meitsjøen og Odalen ligger Pasotorpet. Hytta er satt opp på 
nytt og stallen kunne trenge litt hjelp for å rettes opp, men 
vollen er som før. Her sto sommeren 1873 Johan og Randine 
og sju unger, fra ½ til 21 år gamle, rundt ei håndkjerre og tok 
farvel. Den eldste, Berte Marie, hadde med seg mann og to 
små barn. Johanne på 17 hadde med seg kjæresten, Christian 
Stenbekken. Han hadde solgt Amerikabilletten og ville heller 
være med til New-Zealand.

På lasset hadde de en rokk, garn og strikkepinner og så mye 
mat de kunne få med. Denne maten gjorde så de alle over-
levde den 3 og en halv måned lange båtturen til Napier på den 
nordre øya av New-Zealand. De var tredje generasjons finner 
som reiste fra slit og håpløs fattigdom til et land og en verden 
de ikke hadde noen mulighet for å kjenne til. Men de var lovet 
gratis reise, 160 mål jord og jobb som tømmerhoggere. Ingen 
fortalte at jorda var dekket av kjempetrær som kunne ha en 
diameter på opptil 2 meter. Men de stolte og tapre innvan-
drerne fra Norge klarte seg bra. Johan døde av tæring i 1878 og 
fikk bare 5 år i det nye landet. Randine giftet seg på ny og ble 
81 år. Johanne ble 94 år gammel og døde i 1948. Christian ble 
88 år. De fikk 13 barn sammen. 

Mye av historien er skrevet ned i boka «Uredd ferd mot ukjent 
land» av Øystein Molstad Andresen. 

Turen vår videre gikk forbi Holmtjennet til Skarasetra og til 
Agnåa, som til alt hell hadde liten vassføring. Takk til Åge 
Skarateppen for god merking av sti, og takk til KIWI som 
sponset oss med frukt og nøtter.

Juni 2022 - Neste tur på vestmarka blir Sæterrunden med 
Øystein Sætre som kjentmann. Turen går til Kjølsetsetra og 
over Mikkelsberget og blir ca. 9 km. Vel møtt!

TEKST OG BILDE: LIV SAND MELLEM



17



18

AKTIV I 100 ER MIN

Foto: Siv Lillevik
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at han kommer seg ut på steder han 
kanskje ellers ikke ville gått.

På spørsmålet om han har noen favoritt-
tur må han tenke litt. - Det er så mange 
fine turer man kan gå, sier han. Til 
slutt faller valget på Nordskogbygda om 
Brattåsen – en tur han har vært med på 
å lage og som Aktiv i 100 har gått flere 
ganger. Nå er det din tur.

Man trenger ikke være toppidrettsutøver 
for å gå på tur med Aktiv i 100-gruppa. 
Det holder at man er normalt sprek og 
kan være i aktivitet i et par timer. - Bli 
med på et par turer og se om Aktiv i 100 
er noe for deg, oppfordrer Geir Olav.  
– Det kan være skremmende å komme 
ny inn i en så sammensveiset gjeng, 
men det er ingenting å være engstelig 
for. Alle er hjelpsomme og tar godt vare 
på hverandre – også nykommere.

Geir Olav Nerby er primus motor i 
Aktiv i 100 i Elverum, og han bobler 
over av entusiasme når han beskriver 
gruppa si: —  Jeg er heldig som får lov 
å være turleder for en så fantastisk 
gjeng! 

TEKST: SIV LILLEVIK

Hver eneste onsdag klokka 10.00, året 
rundt, uansett vær drar Geir Olav fra 
Glomdalsmuseet til ukens turmål - en 
tur på ti-tolv kilometer maks en halv 
times kjøretur fra museet i alle himmel-
retninger. Det har vært noen regn-
værsturer og noen hvor det har vært 
skikkelig kaldt, men det gjør ingenting 
forsikrer Geir Olav. 

 — Den første turen gikk til Øksnafallene, 
mimrer Geir Olav. Det var i 2018 og 
siden har det blitt 150 turer på den 
spreke turlederen fra Elverum. —Aktiv i 
100 er min vitaminpille, sier han.

Aktiv i 100 er bra for mange andre 
også. Godt over tyve personer deltar 
på turene hans hver eneste gang og til 
sammen har 3750 personer vært på 
tur med Geir Olav i Aktiv i 100. Det er 
det mye folkehelse i.  Å gå på tur er bra 
for både fysisk og psykisk helse, og for 
mange er nok det sosiale like viktig som 

selve turen. 

Både Geir Olav og deltakerne holder 
onsdagen hellig – turen er viktig for 
dem. — Vi er en sammensveiset gjeng, 
sier han og alle er med på å bidra til 
at turen blir mer innholdsrik og inter-
essant. Turdeltakerne er også ivrige på 
å foreslå nye turmål. Geir Olav prøve-
går og kvalitetssikrer alle turer før den 
legges ut på Aktiv i 100s turprogram.

Turprogram for Aktiv i 100 i Elverum 
finner man ved å følge med på Facebook-
sidene til DNT FO/Elverum - Aktiv i 
10, lokalradioen, eller i Østlendingen. 
Alternativt kan man bare møte opp på 
Glomdalsmuseet til klokka 10 og bli 
med Geir Olav til dagens oppmøtested. 

Å være turleder i DNT betyr mye for 
Geir Olav og er inspirerende og bygger 
selvtillitt. - Å få lov å ha ansvar fra alt fra 
forberedelse til gjennomføring av turer 
er stort for meg og gir meg følelsen av 
mestring, sier han.  Geir Olav beskriver 
seg som en sosial person og finner mye 
inspirasjon i det å ta med andre folk på 
tur. 

– Det gjør godt i hjertet mitt å se hva 
Aktiv i 100 betyr for folk, sier han. 
For Geir Olav personlig betyr det også 

Aktiv i 100 er nærturgrupper på 
dagtid for seniorer. Over 100 grupper 
er spredt rundt i Norge og de har turer 
hver uke som ledes av Røde Kors og 
DNT. I DNT Finnskogen og Omegn 
finnes det Aktiv i 100-grupper  både i 
Elverum, Solør og Kongsvinger/Eidskog 
lokallag.
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Kom deg ut-dagen er en årlig og nasjo-
nal begivenhet som foregår første 
helga i september hvert år. Dette er 
Norges nasjonale turdag, med rundt 
170 arrangementer over hele landet. 
Da inviteres det til turer og aktiviteter 
i nærmiljøet for familier og andre som 
har lyst til å være med. 

TEKST: DAG RØNNINGEN

Normalt er det to Kom deg ut-dager, 
der den andre er første helga i februar, 
men på grunn av covid-19 har det vært 
varierende hvor lett det har vært å gjen-
nomføre disse dagene. På Kongsvinger 
har Kom deg ut-dagen i vinterhalv-
året gjerne vært slått sammen med 
Vinterfestivalen, med akekonkurranse 
ned Øvrebyen. Om høsten er det ofte 
en tur med natursti for barna, og gril-
ling når man kommer fram til turmålet. 
En av de tidligere turene har vært opp 
til Hornkjølberget og Hornkjøltårnet.  
Dette har blitt en svært barnevennlig 
tur med overraskelser underveis, og 

med innslag fra DNTs egen Turbo, så er 
dette en stor suksess for alle deltakere.

OVERNATTINGSTUR: Selv om tidlig-
ere opplegg alltid er trygge å lene seg på, 
så er det mange aktiviteter man kan se 
for seg som aktuelle å gjennomføre på 
Kom deg ut-dagene. 
På høsten kan man for eksempel gjen-
nomføre Kom deg ut-dagen som en 
«Kom deg ut-helg», der man kan dra på 
overnattingstur fra lørdag til søndag, og 
gjennomføre selve Kom deg ut-dagen på 
søndagen. Gjennom å tilbringe mye tid 
sammen i løpet av overnattingsdelen, 
er det også anledning til å gjennom-
føre flere aktiviteter, som for eksempel 
fugletitting, gå på sporjakt, lære å lage 
bål og lage mat på bål (kanskje for litt 
større unger) og andre konkurranser, 
lek og moro. Og om det er klarvær vil 
det sannsynligvis være en fin opplevelse 
for alle å se på stjernehimmelen og gjen-
kjenne planeter og ulike stjernebilder.

På selve Kom deg ut-dagen kan man 

også ha flere aktiviteter. Om man vil 
nå et bredere spekter av deltakere enn 
barn og barnefamilier kan man «kate-
gorisere» konkurransene, der noen er 
tilpasset de små, mens andre er tilpas-
set eldre barn og ungdom eller er «blan-
dingskonkurranser» der hele familien 
kan samarbeide.

TOPPTUR: På vinterstid har 
Vinterfestivalen vært en vellykket 
gjennomføring, og på landsbasis er 
det svært vanlig at Kom deg ut-dagen i 
februar inneholder aking eller liknende. 
Samtidig er det her også mulig å se for 
seg et utvidet opplegg, der man for 
eksempel kan kombinere en akekonkur-
ranse med en topptur. 

Bli kjent med DNT: Uansett er Kom deg 
ut-dagene en glimrende mulighet for 
alle turglade familier å bli bedre kjent 
med DNT og hva DNT har å tilby, så 
her er det bare å bli med neste gang 
det inviteres til Kom deg ut-dagen i ditt 
nærmiljø.

Kom deg ut!
Foto: Marius Dalseg Sætre/DNTFoto: Marius Dalseg Sætre/DNT
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Sporløs ferdsel
Hva skal du gjøre når “naturen” kaller, og du er laaaangt 
unna et sårt trengt toalett? For mange er nok ikke dette hokus 
pokus, men noen velger kanskje å knipe hele veien hjem. 
Derfor har Finskogvandreren valgt å lette på trykket for dere 
som haster hjem etter halvgått tur.

Her er noen tips

Ta med nødvendig utstyr i sekken:

 LDopapir

 LVåtservietter/håndsprit

 LAvfallspose

 LLiten spade, om du har

Gå et godt stykke ut av stien og trekk unna typiske områder 
hvor folk normalt vil være og ferdes. Her må en bruke sunn 
fornuft. Du må være minst 100 meter fra vannkilder (sjø, bekk, 
elver etc.).

Med spaden kan du grave et hull som er ca. 20 cm dypt. 
Skogbunnen er ofte myk nok til dette. Når “trykkejobben” er 
gjort, fylles hullet igjen med jord fra gravingen og eventuelt 
andre løse materialer fra skogen.

Benyttet dopapir puttes i avfallsposen og kastes hjemme. 
Alternativt kan papiret brennes på bålet når sesongen tillater 
dette.

God fornøyelse og god tur!

HVORDAN GJØRE NUMMER TO  

I SKOGENS RO
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Austmarkaleden

Endelig kom våren og det var mulig, 
med visse koronarestriksjoner, å 
arrangere turer igjen. Årets første tur 
gikk langs deler av Austmarkaleden. 

TEKST OG BILDER: GRO BLÅKA 

Austmarkaleden går fra Håvilsrud 
i Sverige til Abborhøgda, men går 
en vestligere rute på vestsiden av 
Møkeren i forhold til Finnskogleden. 
Fra Austmarka til Abborhøgda går 
den sammen med Finnskogrunden. 
Turen ble arrangert 8. mai med 

oppmøte ved Sandhalla som ligger 
langs Utgardsjøen, ca. 10 km sør for 
Austmarka. Buss fraktet oss til turstart 
der Austmarkaleden krysser fv. 1992 
(tidligere fv. 345). Turledere var Gro 
Blåka og Maj Aastebøl og vi hadde 
med oss Kjell Haugen som kjentmann. 
22 deltok på turen og da måtte vi si 
nei til flere pga. koronabegrensnin-
gene. Fra start gikk turen sørover mot 
Pengberget og som navnet tilsier var 
det en del oppover. Her er det fin utsikt 
mot Austmarka og Fagernessjøen. Litt 
tidligere hadde Elin og John Larsen 

satt opp bord her. Navnet Pengberget 
mener man kommer fra historien om en 
svensk skrepparkar som ble drept her. 
Han hadde ei veske med penger som 
drapsmennene gjemte og når de trengte 
penger, dro de hit og forsynte seg. På 
folkemunne kalles stedet “Pengeberget”. 
Det går en sti litt lenger øst til et enda 
bedre utsiktspunkt, men vi nøyde oss 
med utsikten fra “Pengeberget”. Litt 
etter Pengberget tar en sti av til høyre. 
Der har det nå kommet opp skilt som 
viser til Sætertjennet 500 m, en fin 
plass med gapahuk, utedo, brygge med 
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trapp og bademuligheter. Stedet er 
absolutt verdt et besøk. Men vi fort-
satte sørover til Gylterudlia med fin 
utsikt østover mot Kolbjørnsrudsjøen 
og Gylterudsjøen. Her tok vi første rast 
og det var god plass til å holde avstand. 
Videre sørover passerte vi Kuberget før 
vi kom ned på Kjerkevegen som går 
mellom Brødbøl og Eidskog Kirke på 
Matrand. Så bar det oppover igjen mot 
Eikåsen, hvor det  også er flott utsikt 
østover mot Utgardsjøen og inn mot 
Sverige. Vi tok oss tid til en liten kaffe-
rast før turen fortsatte over Høgberg og 

videre nedover mot Sandhalla ved rv 
202. Her ble turen avsluttet og turfolk-
 et kunne dra hjem etter en lang og fin 
dag ute i naturen og en fin start på årets 
turprogram. Terrenget var variert, med 
fine stier inne i skog og i litt mer åpent 
terreng, med flotte utsiktsplasser under-
veis. Deler var også på grusvei. Stifadder 
hadde gjort en bra jobb!

Vi passerte noen gamle boplas-
ser som det bare var rester igjen av, 
bl.a. Kjerkelia som før 1900 ble kalt 
Brødbøllien. Første bruker slo seg ned 

her i 1856 og bosettingen tok slutt i 
1917. Våningshuset ble da flyttet til 
Lund på Austmarka.Andre boplasser var 
Åsjordet og Bakkemo.

Vi hadde fint turvær, mye sol første 
delen og etter hvert litt mer skyer, men 
regn slapp vi unna. Turen var 13 km 
lang og inkludert bussturen brukte vi 
6 ½ time. Et greit alternativ er å gå til 
Pengberget og Sætertjennet tur/retur 
eller gå delvis på grusvei deler av turen 
tilbake. Se Finnskogen Sør-kartet.
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TORSDAG, 10. MARS KL. 19.30, SKOLESTUA, 
SØBAKKEN SKOLE

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i 
hende senest 24. februar og sendes på e-post til styreleder.
elverum@dnt.no 

Det vil bli enkel servering. 

SAKSLISTE

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent og to til å underskrive protokoll
4. Årsmelding for 2021
5. Lokallagets del av totale regnskap til DNT FO 2021
6. Lokallagets aktivitetsplan for 2022
7. Lokallagets Budsjett for 2022
8. Innkomne forslag
9. Valg av styre og valgkomite

Styret i DNT FO/Elverum har i 2021 
bestått av: 

Styreleder:
Johannes Haugland
Styremedlem, nestleder, turgruppa, 
FTU: Fredrik S Thompson
Styremedlem/leder Barnas turlag: 
Tore Østhagen
Styremedlem, sekretær: 
Britt Søgaard
Styremedlem/hytteansvarlig: 
Tom Jensen
Styremedlem, Dnt Ung: 
Silje Lingrasmo
Varamedlem, leder stigruppa: 
Peter Mürer
Varamedlem: 
Toril Jømne

Andre nøkkelpersoner
Aktiv i 100: Geir Olav Nerby 
Materialforvalter: Berit Holø 
DNT ung: Marion Midtlie 
Markedsføring, sosiale medier: Siv 
Lillevik

Og ikke minst turledere.

Året 2021 har også vært preger at vi 
har hatt korona. Utpå høsten åpnet 
samfunnet opp, og vi kunne starte opp 
litt forsiktig.

Dette året har vi ikke klart å opprett-
holde høy aktivitet pga. de begrensin-
gene som korona har satt for oss. Men 
noe har vi fått til med god tilretteleg-
ging og oppfølging av rutiner, med 
nedstenging og åpning av hyttene nye 
smittevernskrav. Det har vært stå-på-
vilje og høy dugnadsånd, positivitet og 
felles innsats for å drive et godt DNT 
arbeid lokalt.

Vi legger opp til at vi kan oppta normal 
drift i 2022, og vi gleder oss til å få gjen-
nomført masse aktiviteter.

Medlemstallet for DNT FO Elverum 
2021 er 894 medlemmer. Det er lagt 
ned ca. 2000 registrerte dugnadstimer.

Følgende har blitt gjort i 2021

- Ferdigstilt delprosjekt nærtursti 
Stavåsen

- Rosa sløyfe -aksjonen i samarbeid 

med Roger Haugen og Dennis Olsen

- Merking av stier

- Dugnad i regi av Opplev Kynna, ny sti 
og brygge satt opp.

- Styreleder har vært på 12 styremøter i 
regi av DNT FO og lokalt

- Kick-off på Brandval

- Geir Olav har gjennomført sin tur 
nr.150 med Aktiv i 100

- Dugnad på Kjølberget med å remerke 
Finnskogleden

- Vår og høst har vi ryddet og remerket 
stier i stinettet våre

Aktiv i 100: Aktiv i 100 Elverum 
har hatt turer hver onsdag gjennom 
2021. Det har vært stor oppslut-
ning på turene, tross korona. Må dra 
frem høstturen til Budor - Målia som 
kanskje den fineste med fønvind og 
fargerike omgivelser i september. Vi 
har økt lengdene til omkring 12 km 
og deltagerne har blitt kjempespreke 
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og har blitt en sammensveiset gjeng. 
Gruppemedlemmene bidrar med å finne 
nye spennende stier og turmål, og deler 
kunnskap sin om områdene og stiene 
vi går i. Det gjør turene spennende og 
innholdsrike. Vi har i gjennomsnitt 
vært 23 på hver tur. Fast oppmøte på 
Glomdalsmuseet onsdager kl. 12.00. Vi 
bruker ca. 3-4 timer på turene.
Vi fortsetter i samme spor med spen-
nende turer og hyggelige turkollegaer i 
året som kommer også.

Barnas Turlag: Barnas Turlag har 
hatt liten aktivitet i 2021. Koronaen har 
satt mange begrensninger og restriksjo-
ner som vi har måtte forholde oss til. 
Det har også vært utfordrende med å 
få tak i turledere til å kunne gjennom-
føre aktiviteter. Trilleturene har vært en 
populær aktivitet som «ruller og går» av 
seg selv med god oppslutning. 

Stigruppen: Våren 2021 ble det 
sendt ut informasjon fra styret og en 
veiledning for stirydding til alle stifad-
dere. Her ble de oppfordret til å sjekke 
fremkommeligheten på sine stier. 
Tilbakemelding om statusen på stiene 
skulle gis til stigruppeleder. Det kom 
ingen tilbakemeldinger fra stifadderne, 
og heller ingen forespørsler om bistand 
fra stigruppen vår til å rydde og/eller 
utbedre eventuelle mangler på stiene. 
Det ble derfor kun gjennomført stiryd-
ding på traséer der stigruppen kjente til 
at det var behov for rydding av stier.

Det er derimot blitt utført blåmerking 
av stier og oppsetting av skilt til ulike 
rundløyper i Stavåsen, samt kart tavler 
over disse stiene. Denne oppgaven 
er en del av prosjektet «Nærturstier 
i Elverum», der DNT Finnskogen og 
Omegn står for det administrative, mens 
DNT Finnskogen og Omegn Elverum 
står for utførelsen. Prosjektet omfatter 
merking av eksisterende stier i Stavåsen, 
Svartholtet og Grundsetmarka. Det 
gjenstår noe arbeid med grunneieravta-
ler i de to sistnevnte områdene før disse 
også kan merkes og skiltes. Dette er en 
jobb som skal fullføres i løpet av 2022.

Det er lagd et nytt kart for Finnskogen 
Nord som trykkes innen første kvartal 
2022.

Hytter
Dugnad i forbindelse med hyttene er ca. 
100 timer i 2021. Dette er er blant annet 
tilsyn og vedlikehold. Pga. Covid-19 så 
er det nå slik at det må bestilles overnat-
ting igjennom DNT FO.

Det er bland annet byttet ovn og påfyll 
av ved på Jusskjølkoia på ettervinter, slik 
at det nå er lov å fyre der. Det har vært 
slåttonn på Flisberget. Samtidig ble det 
oppfylt med ved, og en grundig vask til 
sesongen som ble gjort på dugnad.

Det har blant annet blitt byttet ut lås 
til døren på Flisberget. Det har vært 
uønsket besøk inne i hytta. Det er nå 
kodelås slik at den som bestiller hytta 
får en kode.

Flisberget: Den store nyheten i år 
er at DNT FO har fått kjøpt Flisberget 
av Statskog og fått utskilt en tomt på 
10 mål. Det er nå søk om midler til 
restaurering av huset, og fått innvil-
get 200 000 kr av Sparebankstiftelsen 
Hedmark. Vi planlegger oppstart vår 
2022 med drenering og ny brønn.

Turgruppa: Covid 19 preget aktivite-
ten i turgruppa, og lokale og nasjonale 
smitteverntiltak satte store begrens-
ninger for hva slags turer som kunne 
gjennomføres. Til tross for dette har 
det allikevel blitt gjennomført ett stort 

antall turer i nærområdet i Elverum 
og nabokommunene etter at lettel-
ser i smittevernreglene åpnet for 
dette. Vi har også sett at antall deltag-
ere på turer har økt, noe som gir god  
motivasjon for å planlegge turprogram 
for 2022.

Friluftsliv tilrettelagt for 
utviklingshemmede: ”Friluftsliv 
tilrettelagt for utviklingshemmede 
er et tilbud for utviklingshemmede, 
deres familie, venner og støtteapparat. 
Gjennom felles aktiviteter som er tilret-
telagt for alle funksjonsnivåer, ønsker 
DNT å skape en felles arena for å ha 
det gøy sammen. Tilbudet skal være 
tilgjengelig i alle årets sesonger.”
I Elverum arrangeres FTU sammen med 
Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Første del av 2021 var preget av begrens-
ninger som følge av både nasjonale og 
kommunale smitteverntiltak og det ble 
ikke gjennomført noen FTU samlinger 
før på vårparten. Etter sommeren har 
vi hatt treff hver måned med jevnt godt 
oppmøte med 30+ deltagere i snitt. 
Samarbeidet med Norsk Forbund for 
Utviklingshemmede fungerer svært 
godt. I høst har vi også etablert kontakt 
med Norges Jeger- og Fiskerforbund 
som vil bistå med gjennomføring av 
fiskeaktiviteter på sommer og vintertid.

Bro over Agnåa. Foto: Ingrid Gjeterud
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TIRSDAG 15. FEBRUAR 2022 KL 19.00,  
VICTORIA HOTELL, FLISA.

Medlemmer som har postadresse i en av Solørkommunene, 
har betalt medlemskontingent i DNT for 2021, og er medlem 
i DNT Finnskogen og Omegn, har stemmerett.

Lars Wilhelmsen vil holde et lite foredrag med tema «Fra 
Helveteskjelda til Rottneros, Rotnas ferd fra kilde til utløp.»

Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 
20. januar, og sendes på e-post til hakensmoen@gmail.com

Det vil bli enkel servering.

Velkommen!

SAKSLISTE
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent og to til å underskrive protokoll
4. Årsmelding for 2021
5. Lokallagets del av totale regnskap til DNT FO 2021
6. Lokallagets aktivitetsplan for 2022
7. Lokallagets Budsjett for 2022
8. Innkomne forslag
9. Valg av styre og valgkomite
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Helveteskjelda til Rottneros, Rotnas ferd fra kilde til utløp.»
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STYRET har i 2021 bestått av

Leder/turansvarlig: Hilde Håkensmoen 
Nestleder/stiansvarlig: Karin Lystad

Sekretær/lederAktiv i 100: Ingrid 
Gjeterud  
Styremedlem/ansvar for nettside: 
Katinka Schjerven Eriksen  
Styremedlem/hytteansvarlig: Ann 
Silje Torpen Sæther  
Vararepresentanter: Liv Sand Mellem 
Jalal Rezagoli  
Valgkomitè: Erik Aagaard Øyvind 
Steinbekken Ola Skorem

Møter:Årsmøtet ble avholdt 16. mars 
på Skaslien Gjestgiveri, Kirkenær.
Vi har i løpet av 2021 hatt 7 styremø-
ter (hvorav 4 digitalt), og behandlet 28 
saker. Vi har hatt en representant til 
stede på nesten alle styremøtene i DNT 
FO, og deltatt på «kick off» i Brandval 
18. september.

Stifaddermøte fikk vi ikke til å ha i dette 

korona-året, men kommer sterkt tilbake 
i 2022.

Aktiviterer: Vi har arrangert 10 
fellesturer. Av disse var 5 heldagsturer 
og 5 ettermiddagsturer. En skitur ble 
avlyst p.g.a. dårlige føreforhold, og en 
heldagstur p.g.a. manglende påmelding.
Ved åpningen av «Opplev Kynna» hadde 
vi stand sammen med BUA.

Aktiv i 100-gruppa er fortsatt aktiv med 
sine ukentlige turer. Gjennomsnittlig 
deltakelse på turene har ligget på ca. 15 
deltakere.

Stier: Stirydding står jo alltid på 
programmet, og vedlikehold skjer 
kontinuerlig i alle 3 kommunene.

Hytter:Smalberget er tatt tilbake av 
Statskog, og er ikke lenger «vår» hytte.
Det har vært noe besøk i Juvberget, men 
det er stort rom for økning.

Vi har fått disponere damkoia ved 

Kynndammen som eies av Åsnes 
kommune. Den er rustet skikkelig 
opp med rydding, vask, nye senger og 
kokemuligheter, og ble åpnet 12. juni, 
samme dag som åpningen av «Opplev 
Kynna»

Brutjernskoia har fått et skikkelig løft, 
med gruslegging innendørs, drenering 
og nytt tak utvendig.

Beklageligvis har vi hatt innbrudd 
både i koia ved Helgedammen og ved 
Kynndammen, men det er ikke blitt 
stjålet eller ødelagt for store verdier.

Vi har til sammen utført ca. 790 
dugnadstimer.

DNT Finnskogen og Omegn – Solør har 
nå 434 medlemmer. Det er en reduk-
sjon på 30 medlemmer fra i fjor.
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ONSDAG 9. MARS KL. 18.00 
SANITETENS HUS, B.P. HOELSVEG 2, 2230 
SKOTTERUD

Medlemmer som har postadresse i Kongsvinger eller 
Eidskog kommune, har betalt medlemskontingent for 2022 
og er medlem i DNT Finnskogen og Omegn, har stemme-
rett. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende 
senest 22. februar og kan sendes på e-post til styreleder.ke@
dnt.no. 

Elin Borg vil fortelle og vise bilder fra turen hun gikk langs 
Finnskogleden. 

Enkel servering. 

SAKSLISTE: 

1. Godkjenne innkalling og saksliste. 
2. Velge møteleder. 
3. Velge referent og 2 til å underskrive protokollen. 
4. Behandle årsmelding. 
5. Legge fram lokallagets del av DNT FOs totale regnskap. 
6. Behandle aktivitetsplan for kommende år. 
7. Behandle budsjett for kommende år. 
8. Behandle innkomne forslag. 
9. Velge styre og valgkomite.
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Styret i DNT FO- Kongsvinger/Eidskog 
har i 2021 bestått av: 

Leder: Gro Blåka - Hytteansvarlig 

Nestleder: Torild Island - leder Aktiv i 
100 Kongsvinger

Sekretær: Torgun Bakken 

Styremedlem: Maj Aastebøl 
- Turansvarlig

Arne Normann - Stiansvarlig 
Kongsvinger  

Finn Høgåsen - Stiansvarlig Eidskog og 
Kontakt Aktiv i 100 i Eidskog

Sindre Børke 
- Kommunikasjonsansvarlig.

Vararepresentant: Kai Bergersen - 
stiansvarlig Kongsvinger 

Valgkomitè: Sigrunn Fenne, Einar 
Julshamn og Ola Amblie 

Barnas Turlag: Se under kap. Barnas 

turlag Kongsvinger/Eidskog. 

Årsmøtet 2021 ble avholdt 11. mars i 
Granli Bygdehus. I tillegg til 4 fra styret 
var det var 8 frammøtte med stemme-
rett (pandemien og et elendig snøvær 
må nok ta skylden for et såpass dårlig 
frammøte). Åge Sørmoen startet møtet 
med et kort foredrag om historien rundt 
Sikåa.  

Pr. 01.12-2021 hadde laget 755 medlem-
mer, en reduksjon på 2 i forhold til året 
før.

I løpet av 2021 har vi hatt 7 styremøter 
og har behandlet ca. 70 saker. Leder 
har deltatt på de fleste styremøtene i 
FO og på DNTs landsmøtet (på Teams 
sammen med daglig leder). 4 fra styret 
deltok på “Kick off-møte” på Bøndernes 
Hus på Brandval. Lokallaget sto for det 
praktiske og daglig leder og styreleder i 
FO for det faglige. Målgruppa var tillits-
valgte i lokallagene og FO, og temaene 
var bærekraft og medlemsverving. 

Noen fra styret deltok på ambassadør-
kurset som daglig leder holdt på Teams 

og styreleder har deltatt på noen av 
DNTs webinarer.

Det var ved årets start fortsatt  
korona-restriksjoner på hytter og antall 
deltakere (20) på turer, men det meste 
ble, som for resten av landet, opphevet 
i høst og møter etc. ble litt enklere å 
arrangere.  

UT.no-prosjektet med å få lagt ut flere 
turer på Ut.no ble fortsatt i 2021, men 
det er fortsatt ønske om å få lagt ut flere 
turer og forslag mottas gjerne.  

Dugnadstimer er samlet inn fra styret, 
stifaddere, hyttetilsyn, turledere og 
Aktiv i 100-gruppene: 3074 timer.

Stiene/rutene våre: Det jobbes 
videre med prosjektet Nærturstier 
i Kongsvinger i samarbeid med 
kommunen, Lions, Granli Historielag, 
Kongsvinger og Vinger Historielag og 
noen grunneierlag. I tillegg samarbei-
der vi med Hornkjøltårnets venner om 
merking av stier i Hornkjølberget.  
I første omgang har vi fått midler 
til stiene på Granlivarden og 
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Horn   kjølberget, Holtberget og delvis 
i Bogeråsen. Tavlene er klare til 
Hornkjølberget og Granlivarden. Vi 
håper å få sluttført resterende nærtur-
stier i 2022.

6-torpsrunden i Rålia, vest for Bæreia, 
mangler fortsatt skilting og informa-
sjonstavler, men det er klart og kommer 
på plass til våren. Informasjonen om 
torpene har vi fått i samarbeid med 
Kongsvinger - Vinger Historielag. Vi 
håper etter hvert å få midler til skikke-
lige karttavler der også.  

Vi er bedt om å overta ansvaret for 
turstiene på Liermoen, det er 3 merkede 
stier, noe vi har sagt ja til. Vi har også 
tatt over ansvaret for Naturstien på 
Vardåsen. Denne fikk en omfattende 
opprusting i 2016 av bl.a Skogkarenes 
Klubb Glåmdal.  

Det ble bestemt fra styret i FO at 
stifaddermøtene utsettes til våren, før 
sesongstart. Det er sendt ut informasjon 
til stifadderne.  

Finnskogrunden. I sommer vandret 
en journalist fra Aftenposten 
Finnskogrunden på 3 dager med over-
natting på Grasbråtan og Kvåho. Det 
resulterte i 4 sider i Aftenposten 2. 
oktober. 

I henhold til profilmanualen for de 
Historiske vandrerutene i Norge ble 
det søkt om midler til nye vippe-
skilt på Finnskogrunden. Søknaden 
er nå godkjent og vi får kr. 100 000. 
Vippeskiltene skal erstatte tavlene med 
historisk informasjon og vi blir avhen-
gige av dugnad når de etterhvert skal på 
plass i 2022. 

Den Wingerske Kongevei, er et prosjekt 
med støtte fra Den norske Unesco 
kommisjonen til vern av den immatri-
elle kulturarv (vern om levende og 
tradisjonell kulturarv). Bakgrunnen 
for prosjektet var et ønske om å lage 
en merket rute langs den Wingerske 
Kongevei som kunne formidle den 
lokale historien underveis. Det har hele 

veien vært et godt samarbeid mellom 
lokale historielag, Eidskog kommune 
og DNT Finnskogen og Omegn. Den 
Wingerske Kongevei går fra Nor 
Skanse i Kongsvinger til Morokulien, 
er ca 35 km lang og er en av de aller 
eldste helårs kjøreveiene i Norge. 
Planleggingen er godt i gang. Det blir 12 
punkter underveis hvor det settes opp 
informasjonstavler. 

Turvirksomhet: Vi hadde satt opp 
14 turer i årets turprogram, hvorav 1 
sykkeltur. Det ble ikke laget eget felles 
turprogram som tidligere, men vi 
sendte/delte ut vårt eget turprogram til 
så mange som mulig. Turene ble lagt ut 
på DNT FOs nettside og på egen fb-side 
ca. 1 uke før turen. Det ble brukt buss på 
2 av turene.
2 av turene ble avlyst, turen på 
Speismark på grunn av vindfall og 
turen rundt Holmsjøen på grunn av 
pandemien, ettersom sjøen går inn i 
Sverige. Sistnevnte tur ble erstattet 
med tur rundt Hornkjølberget. Ellers 
er alle turene gjennomført etter planen 
inkludert en tur langs Finnskogleden, 
Askosberget - Øyermoen. 

Vi prøver å ha turer i både Kongsvinger 
og Eidskog og har også vært innom 
Grue. Den siste turen ble lagt til Budor 
og vi fikk god turlederhjelp fra Elverum 
lokallag. Det ble en våt, men trivelig tur 
og de fleste avsluttet med middag på 
Gjestegården.

Vi hadde til sammen 200 deltakere på 
tura som gir et gjennomsnitt på ca 13 
deltakere pr. tur. Gjennomsnittsalderen 
er nok fortsatt relativt høy, men på noen 
av turene var det også med noen litt 
yngre deltakere og vi håper det frister 
til gjentakelse. På turen langs 5-torps-
runden inkl. Lebiko, stilte styreleder 
m/familie opp med nystekte vafler og 
kaffe.

Vi prøver å ha 2 turledere pr.tur og 
«kjentmann» på noen turer. 

I tillegg til de oppsatte turene, ble det 
arrangert en tur langs Paradisbanen 

til Almenninga på Eidskogen 22. juli. 
Vertinna på «Ælminga» holdt åpent 
med salg av kaffe, vafler og is.

Etter en forespørsel fra GIV 
(Glåmdal Interkommunale 
Voksenopplæringssenter) arrangerte 
vi en tur på Liermoen for elevene på 
voksenopplæringa. GIV betalte buss og 
ca.30 elever ankom Liermoen hvor 2 
lærere i tillegg til 4 turledere fra Aktiv 
i 100-gruppa i Kongsvinger stilte opp. 
Turen ble på ca. 4-5 km. I pausene ble 
det informert om turkultur i Norge, 
om DNTs tilbud og litt om Liermoen. 
Et vellykket prosjekt som de ønsker å 
gjenta i 2022. 

Ønsket førstehjelpskurs for turlederne 
har blitt utsatt pga. korona, men blir 
arrangert i januar 2022. 

Friluftlivets uke: I løpet av denne uka 
i september sto vi for arrange mentene:  
«Kom deg ut dagen» til Hornkjøltårnet 
ved Barnas Turlag. Hornkjølberget 
rundt, tyttebærtur på Kolemoen med 
Aktiv i 100, ettermiddagstur til gapa-
huken på Holtberget og lørdagstur i 
Bæreiaområdet.

Vi kunne, på et par av turene, by på 
enkel servering sponset av KIWI. 

Arrangementene i Friluftlivets uke 
skjer i samarbeid med Byen Vår og 
turene blir derfor også annonsert i 
Kongsvingerguiden, og det ble også en 
kort rapport fra turene i etterkant.

Aktiv i 100: Vi har 4 grupper i Eid  skog 
og 1 i Kongsvinger. Smittevernreglene 
som sa at turer med mer enn 20 delta-
kere måtte deles i 2 grupper gjaldt fram 
til september. Oppgitte tall er stort sett 
pr. 1.11, men flere går turer stort sett 
hele året.  

Alle gruppene har fast(e) oppmøteste-
de(r), tidspunkt og turdager og ingen 
lar seg skremme av litt dårlig vær. Noen 
turledere legger også ned mye arbeid 
ved å rydde stier i forkant av tura. 
Der det er naturlig, legges det inn litt 
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historiefortelling. Mange ivrige turgå-
ere deltar på turene som er et tilbud 
på dagtid for de som ønsker noen å gå 
på tur sammen med og kanskje ellers 
hadde blitt sittende hjemme. Aktiv 
i 100, Kongsvinger har gjennomført 
47 turer, (ut året) 4,5 – 11,5 km, med 
gj.snitt 17 deltakere.  

De fleste turene har vært i Kongsvingers 
nærområde, men også enkelte i nabo-
kommuner og 1 Oslo-tur.  
Eidskogs 4 grupper er fordelt på 
Finnsrud, Magnor, Skotterud og 
Vestmarka.  

Aktiv i 100 Finnsrud har gjennomført 
20 turer med gj.snitt 11 deltakere. 

Aktiv i 100 Skotterud: 21 turer (5 – 7,5 
km) med gj.snitt ca.26 deltakere     

Aktiv i 100 Vestmarka: 35 turer (4,3 – 
8,8 km) med gj.snitt 15 deltakere.

Aktiv i 100 Magnor: 30 turer (4 – 8,8 
km) med gj.snitt 17 deltakere. 

Hyttene våre: Det var også i år 
nødvendig å ta hensyn til smittevern og 
hyttene måtte derfor bookes i Visbook-
systemet, noe vi viderefører framover.
Vi var spente på å se hva museinvasjo-
nen hadde gjort av skader. Heldigvis 
hadde tiltakene vi gjorde med å henge 
opp sengeutstyret, gjort skadene relativt 
små. Etter branninspeksjon i 2020 fikk 
vi noen pålegg om utbedringer, og det 
skal bl.a settes opp feierstige eller trinn 
på alle tak. 

Grasbråtan. Første tilsynsbesøk bød på 
en lei overraskelse da mye av sengetøyet 
og litt annet utstyr var stjålet. Nye dyner 
og puter ble kjøpt inn og hytta ble gjort 
klar for ny sesong. DNT- nøkkelen ble 
erstattet med kodelås. Ovnen i stua 
hadde fyringsforbud en periode fram 
til feilen ble rettet opp. Ovnen på kjøk-
ken et ble også utbedret. Grasbråtan fikk 
ny eier i løpet av sommeren og derfor 
ble annet vedlikehold utsatt til 2022. 
Det har blitt satt inn drikkevann i hele 
sommersesongen siden vannet i bekken 

ikke bør drikkes. Det har vært 14  over-
nattinger i løpet av sesongen.

Vålet ble gjort klar for sesongen 14. mai 
og samtidig ble det skrevet ny hyttekon-
trakt. Vålet er i ganske god stand bort-
sett fra inngangspartiet, og det trengs 
ny utedo. Hytta hadde store og tunge 
møbler i stua og disse ble byttet ut med 
lettere møbler, kjøpt brukt. I løpet av 
høsten har Jobben utført en del male-
jobb, og de fortsetter til våren. Ovnen 
i stua må enten flyttes eller veggen på 
den ene siden dekkes av brannsikkert 
materiale.  Det har vært 6 overnattinger 
på hytta.

Lebiko ble klargjort for sesongen i 
slutten av mai. Det har ikke vært vert-
skap på Lebiko i år. Det har vært jevnlig 
tilsyn og det ble skaffet en gressklipper 
slik at tunet foran hytta ikke gror igjen.

13. og 14. juli ble det arrangert slått-
onn på dugnad. Seks personer deltok 
og utførte 11 dagsverk. Hele den gamle 
innmarka ble slått for å stoppe oppslag 
av tenning (oppvekst av rynninger). 
Foreningen stilte med det meste av 
utstyret, og de som deltok fikk gratis 
kost og evt. losji. 

Det har vært 105 overnattinger på 
Lebiko. Jegere har også i år brukt Lebiko 
alle helgene i november. Sengetøy 
legges nå i putekasser over vinteren.

De første etappene på Finnskogleden 
og 7-torpsrunden har fortsatt vært util-
gjengelig i store deler av sesongen, noe 
som betyr mye for besøket på Lebiko.

Slettmoen fikk også en gjennom-
gang med skikkelig rengjøring før 
sesongstart. Ellers er det laget rulle-
stolrampe til doen, gulvet er malt og 
slåttonna er unnagjort. Slettmoen ble 
valgt ut til å få ovnen DNT fikk i gave 
fra Norsk Varme. Den ble satt inn i 
gammelhytta.

Vi har ikke fått noe verken på forsikring 
eller fra kommunen til nytt solcelle-
panel som ble stjålet i 2020, så dette står 

høyt på ønskelista for 2022. 

Barnas turlag Kongsvinger/
Eidskog:  Barnas Turlag hadde 1 
arrangement i 2021 på «Kom deg 
ut-dagen” lørdag 4. september. Stine 
Raaden og Marion Amundsen tok på 
seg å arrangere tur til Hornkjølberget. 
Mange familier møtte opp, og ca. 20 
barn fikk med seg natursti på veien opp 
til tårnet, grilling på toppen og en gave 
for ivrig deltagelse. 
Det er litt usikkert med Barnas Turlag 
framover. Vi ønsker å få i stand et 
felles Barnas Turlag for Kongsvinger 
og Eidskog. Derfor ønsker vi å komme 
i kontakt med noen som kan ta på seg 
oppgaven med å få det i gang.

Diverse: Gapahuken i Holtberget har 
blitt beiset i år og har fått DNTs logo.
Stolpejakta i vårt område er et samarbeid 
mellom DNT Finnskogen og Omegn, 
O-gruppa i Lunderseter idrettslag, 
Eidskog O-lag, Kongsvinger og Eidskog 
kommune og Fylkeskommunen. 

Det ble satt ut 60 stolper i Eidskog og 65 
i Kongsvinger og besøkene viser at det 
er et populært tiltak som får folk ut og 
det er fortsatt en økning i antall stolpe-
registreringer fra året før (i parentes): 

Eidskog: 32.218 (29.780) og Kong-
svinger: 35.754 (30.000) registreringer. 

Stor takk til alle frivillige som har 
bidratt i løpet av året, som stifaddere, 
hyttetilsyn, turledere og evt. annet! 

 



30

ÅRSRAPPORT20
21 DNT Finnskogen  

og Omegn 

Styret:
Trond Asle Daltveit, styreleder, (permi-
sjon fra styrelederv 19/8-2021)

Atle Sæther Løvaas, nestleder, (vika-
rierende styreleder og leder av 
kommunikasjonsgruppen)

Marion Amundsen, styremedlem og 
hytteransvarlig

Berit Hordvik, styremedlem og ansvar-
lig stier og skilt

Bjørg Gaarder, styremedlem og ansvar-
lig turer og aktiviteter

Gunn Marit Lindmoen, styremedlem og 
i kommunikasjonsgruppen

Dag Rønningen, varamedlem og i 
kommunikasjonsgruppen

I tillegg er lokallagene representert med 
møte-, tale- og forslagsrett i styret.

Ansatte:
Daglig leder (deltid og fødselspermi-
sjon fra 19/8-21): Lene Margrethe 
Steinbekken  
Daglig leder (vikar fra 19/8-21): Trond 
Asle Daltveit

Valgkomite:
Geir Olav Nerby, Aina Briskerud og 
Britt Kristin Ingelsrud

Revisor:
Bjørnar Søberg og Carl Jan Gaarder

Også 2021 ble et år preget av Covid 19 
for DNT Finnskogen og Omegn, med 
restriksjoner og smitteverninstrukser 
som måtte etterfølges på våre hytter 
og turer/arrangement. Hytteansvarlige, 
hyttetilsyn og ansvarlige for turer/
arrangement og våre mange tur -
ledere og frivillige for øvrig har gjort 
en flott innsats for å overholde disse 
smitteverninstruksene.

Møter og møteplasser: Gjennom året 
har det blitt avholdt 10 styremøter og 
behandlet totalt 72 saker. Styremøtene 
ble i starten av året avhold digitalt. Da 
smittesituasjonen bedret seg ut over 
året ble det igjen avhold fysiske styremø-
ter. Det har i tillegg vært egne arbeids-
grupper for turer og aktiviteter, stier og 
turforslag, hytter, og kommunikasjon. 
Disse har også hatt egne møter for bedre 
koordinering og for å skape en arene for 
erfaringsutveksling mellom lokallagene. 
På grunn av smittetrykket på våren ble 
Kick Off for DNT FO holdt på Brandval 

18. september. Temaet på fellessamlin-
gen var medlemsverving og bærekraft.

Det finnes også nasjonale og regionale 
møteplasser i DNT som daglig leder og 
styreleder stiller på. Landsmøtet var 
også i år digitalt, og DNT FO var repre-
sentert. I tillegg var vi på ledersamling i 
DNT og på digitale møter i Forum DNT 
Innlandet. DNT FO er også medlem 
i Forum for natur og friluftsliv (FNF) 
og er representert med ett varamed-
lem. I tillegg stiller vi i en rekke andre 
fora lokalt, blant annet som partner 
i Finnskogen Natur & Kulturpark, 
Finnskogtinget og arbeidsgruppen for 
Finnskogleden.

Hytter: Hyttene ble driftet etter smitte-
vernplaner utarbeidet av DNT sentralt. 
Ett av de mer krevende prosjektene i 
2021 var innføring av online booking-
løsning for våre DNT-hytter. DNT satser 
mye på digitalisering og tilbyr en felles 
bookingløsning som DNT FO tok i bruk 
på forsommeren i 2021. Online booking 
har vært viktig i 2021 fordi vi under 
pandemien har hatt krav om forhånd-
booking av våre hytter.

10 av våre 13 hytter har vi hatt online 
booking på. I bookingsystemet har 

ONSDAG 30. MARS 2022 KL 19.00,  
GRANLI BYGDEHUS. BYGDEVEIEN 63, 2210 
GRANLI.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende seinest 
4.mars. Saker kan sendes pr. e-post til: finnskogen@dnt.no

Medlemmer som har betalt kontingent for 2022, og har 
Finnskogen og Omegn som medlemsforening har stemmerett.

Enkel servering.
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vi totalt registrert 284 overnattinger 
(10.12.21), og vi har også hatt noen 
manuelle bookinger som vi ikke har 
registrert i bookingsystemet, og dermed 
ikke telt med her. Lebiko (105 overnat-
tinger) og Flisberget (86 overnattinger) 
er de mest besøkte hyttene.

Kynndammen: I 2021 inngikk vi en leie-
avtale med Åsnes kommuneskoger om 
å bruke hytta på Kynndammen i Åsnes 
som DNT hytte. Lokallaget i Solør har 
gjort en flott jobb med å gjøre den klar 
for utleie. Blant annet er det satt inn 4 
køyesenger fordelt på 2 rom. I tillegg har 
DNT FO tatt halvparten av kostnadene 
for å restaurere de gamle vedovnene 
som sto der. Brutjernskoia: DNT Solør 
har også gjort en god dugnadsinnsats 
på restaureringen av denne. Flisberget: 
DNT FO har også fått kjøpt Flisberget 
av Statskog inkl. 10 mål tomt til kr 150 
000 + omkostninger. Det søkes om 
midler til rehabilitering av hovedhuset 
og vi har allerede fått innvilget kr 200 
000 av Sparebankstiftelsen Hedmark.

Prosjekter stier, turforslag og 
turer: 
1. Nærturstier i Elverum er et prosjekt 
vi søkte og fikk innvilget spillemid-
ler til, og lokallaget i Elverum har 
nå fått ferdig merking og skilting av 
Stavåsen. Arbeidet med Svartholtet og 
Grindalsmoen regner vi med å bli ferdig 
med i 2022.

2. Nærturstier i Kongsvinger har 
fått innvilget spillemidler. I første 
omgang har vi fått midler til stiene 
på Granlivarden og Hornkjølberget, 
Holtberget og delvis i Bogeråsen. 
Lokallaget i Kongsvinger/Eidskog håper 
å få sluttført resterende nærturstier i 
2022.

3. Den Wingerske Kongevei, er et 
prosjekt med støtte fra Den norske 
Unesco kommisjonen til vern av den 
immatrielle kulturarv (vern om levende 
og tradisjonell kulturarv). Bakgrunnen 
for prosjektet var et ønske om å lage 
en merket rute langs den Wingerske 
Kongevei som kunne formidle den 

lokale historien underveis. Den 
Wingerske Kongevei går fra Nor Skanse 
i Kongsvinger til Morokulien, er ca. 35 
km lang.

4. Finnskogrunden har fått innvil-
get kr 100 000 til nye infoskilt. 
Finnskogrunden er en av flere 
Historiske vandreruter i Norge som har 
et felles profilprogram. I dette program-
met er det er utarbeidet en infoskiltmal 
som er kalt Vippeskilt. De skal brukes 
til all historisk informasjon som er satt 
opp langs ruten. De vil erstatte de nåvæ-
rende skiltene med laminerte A4 ark. 
De gamle stativene/skiltene som erstat-
ter vil bli gjenbrukt til kjentmanns-
poster på Finnskogen. Prosjektet vil bli 
gjennomført i 2022.

5. Finnskogen Nord kartet 1:50 000 er 
klar for å gå i trykken, og vil bli gitt ut i 
første kvartal av 2022.

6. UT.no: I 2021 fikk vi tilskudd til å 
oppgradere innhold på UT.no. Etter 
innspill fra lokallagene fikk vi lagt ut 
43 nye turforslag, lagt inn alle etappene 
på Finnskogleden som ruter og fått på 
plass og oppgradert 14 turmål. Vi håper 
at vi får tilskudd til å fortsette det gode 
arbeidet også i 2022.

7. Stolpejakten har vært et samarbeids-
prosjekt de tre siste årene, og også i år 
ble det en suksess. Veksten har vært god 
med 294.514 stolpebesøk i 2021 mot 
245.365 stolpebesøk i 2020.

8. Finnskogleden: DNT FO har i 
2021 inngått/fornyet en avtale med 
Finnskogen Natur & Kulturpark 
knyttet til rydding og vedlikehold av 
Finnskogleden med en ramme på kr 50 
000.

9. Aktiv i 100: DNT FO fikk i 2021 kr 
60 000 til våre sju Aktive i 100 grupper. 
Tilskuddet ble fordelt likt mellom grup-
pene som totalt organiserte 256 turer 
med et gjennomsnitt på 18 deltagere 
per tur. Vi takker turlederne som gjør 
en fabelaktig jobb.

Medlemstall: Selv om vi har hatt et 
år som har medført noen avlysninger 
av turer og aktiviteter og begrensninger 
på hyttene, har arbeidsgrupper og lokal-
lag vært flinke til å finne på alternative 
løsninger. Vi har også i år fått god hjelp 
fra DNT sentralt med råd og smitte-
vernplaner. Vi var i stand til å ta vare på 
medlemmene og andre som har deltatt 
på arrangement og besøkt våre hytter. 
Samtidig har aktivitetene i Barnas 
Turlag under pandemien blitt sterkt 
redusert. Etter år med jevn stigning i 
medlemstall opplevde vi som resten av 
DNT en nedgang i medlemstall fra 2211 
i år 2020 til 2137 i år 2021. Vi må takke 
for tilliten, og med medlemmenes frivil-
lige engasjement har vi greid å vedlike-
holde stier og hytter, arrangere turer og 
tale friluftslivets sak på mange arenaer.

Økonomi: I en tid hvor mange har 
slitt økonomisk har DNT Finnskogen 
og Omegn klart seg bra. Vi har dess-
verre ikke fått brukt penger på aktivi-
teter og arrangement som vi vanligvis 
ville ha gjort. Dermed har vi «spart» en 
del midler i år, men vi har også brukt 
en del til å ruste opp hyttene og stiene 
våre. Dette arbeidet vil vi fortsette å 
bruke medlemskontingenten til for å 
gi et best mulig tilbud tilbake til våre 
medlemmer.

Daglig leder og styreleder: Lene 
Margrethe Steinbekken gikk ut i barsel-
permisjon i høst og Trond Asle Daltveit 
ble engasjert som vikarierende daglig 
leder fra og med 19. august. Trond Asle 
Daltveit har fått innvilget permisjon fra 
styrelederfunksjonen fra samme dato og 
nestleder Atle Sæther Løvaas har over-
tatt som vikarierende styreleder. Styret 
ønsket å sikre mest mulig kontinuitet. 
Planen er derfor at Trond Asle Daltveit 
og Lene Margrethe Steinbekken 
fordeler den 100% stillingen mellom 
seg i Lene sin barselpermisjon. 
Beslutningen om denne løsningen er 
forankret i et styrevedtak fra møtet 19.  
august.
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Sommeren 1992 ble Finnskogleden offisielt åpnet med en 
folkefest på finnegården Purala ved Røgden kombinert med 
vandring langs leden. Finnskogleden er en 240 km lang 
vandringsled mellom Morokulien og Søre Osen. Den går 
gjennom Finnskogen både på norsk og svensk side av grensen. 
Turen byr på en god kombinasjon av natur- og kulturopplevelser 
gjennom totalt 10 kommuner på norsk og svensk side.

Ideen om en vandringsled gjennom Finnskogen dukket opp 
allerede i 1986, da Åsnes kommune engasjerte Anne Lise 
Skarderud til å undersøke mulighetene til å utnytte gamle 
ferdselsveger og stier til utmarksturisme. Etter hvert ble 
prosjektet videreført til ARKO, et regionalt grensesamarbeid 
mellom kommuner på norsk og svensk side støttet av Nordisk 
ministerråd. Heidi Arild som den gang var sekretær i ARKO 
ledet prosjektet videre fram mot den offisielle åpningen  
sommeren 1992. ARKO hadde ansvaret for Finnskogleden 
fram til Finnskogen Natur & Kulturpark tok over i 2018.

2022 feirer vi at Finnskogleden er blitt 30 år, og Finnskogen 
Natur & Kulturpark har satt sammen en arrangementskomite 
som nå er i gang med å planlegge et jubileumsprogram. DNT 
Finnskogen og Omegn bidrar allerede med guidede turer på 
sju av etappene på Finnskogleden, samt arrangementer som 
vil foregå langs Finnskogleden, blant annet i Gravberget 
og Possåsen. På UT appen blir det egen SjekkUT liste på 
Finnskogleden. 

Les mer på finnskogleden.com, finnskogen.dnt.no eller i vårt 
turprogram 2022.

Finnskogleden 
30 år! 


