
Det er nemlig et enormt samarbeidsprosjekt med en rekke 
bidragsytere til de tre løypeselskapene som sørger for det  
fantastiske løypenettet vi har på Hedmarksvidda.

VOLLKOIA TURLØYPER kjører løyper i området rundt  
Vollkoia og til Brumund. Denne frivillige foreningen består  
av Nybygda IL, Furnes Skiløperforening, Mjøsski og Hamar  
og Hedemarken Turistforening, Ringsaker krets, Tall fra regn- 
skapet 2019 viser at bidragsyterne bidrar med følgende: Furnes 
Almenning kr 290 000, Ringsaker kommune kr 250 000, HHT 
Ringsaker krets kr 40 000, og andre tilskudd og gaver er på  
kr 150 000. Grunneier er Furnes Almenning.

HEDMARKEN TURISTLØYPER har hatt hovedansvaret for 
oppkjøring av skiløypene i Vangsåsen siden 1977. Hedmarken 
Turistløyper kjører opp nesten 200 kilometer med turløyper, 

helt inn til Brumundkampen og hele den midterste delen av 
Hedmarksvidda. Med utgangspunkt i Gåsbu drifter Hedmarken 
Turistløyper den 11 km lange lysløypetraseen som har lys fra  
desember til ut mars. De har også driftsansvaret for oppkjøring av 
tilførselsløypene mellom Hamar og Vangsåsen. Fra vinterferien 
til påskeferien kjøres i tillegg deler av Sjusjøløypa. Den kjøres av 
en innleid løypemaskin som kommer fra Skramstadsætra/Raud-
fjellet og via Bringbu til Sjusjløypa mellom Hamarsæterhøgda 
og Lavlia og dekkes av Vang almenning. Hedmarken Turist-
løyper har all varekjøring og annen transport vinterstid til alle 
HHTs serveringshytter Lageråkvisla, Stenfjellhytta og Målia.
Tallene for 2020 viser at Hamar kommune bidro med  
kr 550 000, Vang Almenning med kr 500 000, HHT med  
kr 100 000 og Stange kommune med kr 50 000. Gaver fra 
private utgjorde ca. kr 25 000.

→→→

ALLTING GÅR NÅR ALLE VIL 
Hedmarksvidda er et stort samarbeidsprosjekt!

HHTs grunnlegger Georg Stousland levde etter mottoet «Allting går når alle vil», 
og vi ønsker med denne hovedsaken å sette dere inn i hvor mange parter som  
bidrar for å legge til rette Hedmarksvidda på vinterstid.
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Grunneier er Vang Almenning. Det er idrettskonsulenten i 
Hamar kommune, Wenche Enge, som er daglig leder for løype-
selskapet (som del av sin jobb).

LØTENLØYPER kjører opp skiløyper i Løtenfjellet fra Budor, 
i Mosjømarka og andre områder i bygda. Skiløypene i Løten-
fjellet er knyttet til det øvrige løypenettet på Hedmarksvidda 
og Grundsetmarka i Elverum. Løtenløyper er en forening 
med faste medlemmer og bidragsytere: 
Løiten Almenning kr 850 000, 
Løten kommune kr 300 000, 
Nordbygda/Løten Ski kr 80 000, 
HHT kr 40 000, 
Hytteeierforeningen kr 60 000, 
VIPPS/giro frivillig støtte 
kr 100 000.
Grunneier er Løiten Almenning.
Løypeselskapene er avhengige av 
andre støttespillere, både fi rmaer 
og privatpersoner 
– og du kan bli støttespiller! 
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og Grundsetmarka i Elverum. Løtenløyper er en forening 
med faste medlemmer og bidragsytere: 
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Hamar kommune, Wenche Enge, som er daglig leder for løype-

 kjører opp skiløyper i Løtenfjellet fra Budor, 

STØTT LØYPEKJØRINGEN PÅ 
HEDMARKSVIDDA!

Løypene står åpne hele døgnet, og i tillegg er det 
lysløypemuligheter. Kanskje du kunne tenke deg 

å gi løypeselskapene din støtte for de fi ne løypene 
denne sesongen (du velger selvfølgelig selv nivået 

på din gave).  

Hedmarken Turistløyper kontonr: 1822.46.49912 
og VIPPS nr. 505496

Vollkoia turløyper kontonr: 1810.07.09143 
og VIPPS nr. 138485

Løtenløyper kontonr: 1865.20.12473 og 
VIPPS nr. 124323
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VIPPS nr. 124323

Infokanaler
Facebook-sider:
Hamar og Hedemarken Turistforening
Hedmarken Turistløyper 
Vollkoia Turløyper
Målia
Stenfjellhytta
Lageråkvisla
Visit Budor 

Nettsider:
hht.no – løypestatus oppdateres ukentlig gjennom skisesongen.

I tillegg publiserer HHT føremelding for Hedmarksvidda og 
Hedmarken gjennom skisesongen på forsiden til dnt.no

Webkamera på Stenfjellet viser ferske bilder og værdata 
gjennom hele døgnet.



Høsten 2020 overtok Helene Hørsand på Bakeriet på Hørsand jobben med å bake bollene. Velkommen som vår nye baker, Helene!   

FOTO: Margrete Ruud Skjeseth

Hyttesjef Nils Jørgen Hervig låser seg inn på Lageråkvisla grytidlig en 

fredag morgen, klar for å fylle på varer slik at serveringshytta er klar 

for ei ny helg med sultne og glade gjester!  FOTO: Knut Einar Nordhagen

Serveringshyttene på Hedmarksvidda er kjent for sine gode 
boller. De har litt forskjellige navn, men opprinnelsen er 
«Måliaboller» og oppskriften eies av Vang skolekorps. Tidligere 
ble disse bollene bakt på dugnad av korpsets medlemmer og 
solgt på Målia der korpset har hatt dugnadsdrift de siste 40 
årene. Østvang hjemmebakeri har bakt bollene de siste årene, 
og Stenfjellhytta og Lageråkvisla pluss Vang skiløperforening 
har solgt de samme. I 2020 avsluttet Østvang sin bollebaking, 
og vi var på utkikk etter en ny bollebaker som klarer å bake og 
fryse ned boller (som skal være akkurat slik de alltid har vært) 
til serveringshyttene – og som i vintersesongen fraktes inn med 
løypemaskin tidlige fredagsmorgener og varmes opp igjen på 
serveringshyttene og får på mye god melis. Da blir alle turgåere 
glade (og mette).  

Alle våre tre serveringshytter på Hedmarksvidda driftes på dugnad: 
Målia av Vang skolekorps, Stenfjellhytta av Hamar skiklubb 
og Hamar orienteringsklubb og Lageråkvisla av HHTs egne 
medlemmer. Lageråkvisla er Barnas Turlag-hytte og spesielt 
tilrettelagt for barnefamilier, men alle tre hyttene er selvfølgelig 
åpne for alle. Hyttene har sin viktigste sesong om vinteren og 
er åpne i romjula, alle helger mellom nyttår og påske og hele 
vinterferien og påsken. De er også åpne på søndager om høsten 
(med unntak av Stenfjellhytta nå). All varetransport som skal 
foregå på vinterføre, skjer fra Gåsbu fredagsmorgener klokka 07, 
så alle vertskap må ha minst en morgenfugl i sin dugnadsgjeng.

Måliaboller og serveringshyttene
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I januar 2021 fi kk Helge ta i bruk ei ny løypemaskin. Det gjelder 
å ta vare på utstyret, og i tung og krevende snø som det har vært 
litt av de siste årene, handler det om å bruke god tid og huske 
på at det er ei maskin hvor ting fort kan ryke. Da er det bedre 
å bruke litt ekstra tid på kjøringa, sier Helge.

Både Helge fra Gåsbu og Terje fra Budor har kjørt ut klopper og 
lemmer til stiarbeidet i HHT mot slutten av sesongen, slik at de 
ligger gunstig til i terrenget når barmarksesongen starter.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag for deg ut? – Været bestemmer, 
og jeg avslutter hver kveld med å sjekke værmeldinga og web-
kameraet på Stenfjellhytta. Den dagen jeg prater med Helge, 
har han vært tidlig oppe, fordi det har vært en del vind på de 
høyeste punktene av løypene som har drevet igjen. Da gjelder 
det å friske opp igjen sporene. Det er merkbart fl ere folk som 
benytter seg av skiløypene nå i vinter, bekrefter Helge. Både på 
dagtid, helg og kvelder er det mange som tar seg en tur. Det har 
jo vært perioder i vinter hvor både Ankerskogen og trenings-
sentrene har vært stengt, og samtidig legger mange som på en 
normal vinter kanskje hadde reist utenlands på skiferie, turen 
til løypene.

Helge kjører turløypene fra Gåsbu og helt inn til Lavlia og 
Målia. Favoritterrenget er nok Gåsbu-Bårdsætra og Furadalen. 
Der er det et veldig fi nt og vekslende terreng, som det også er 
fi nt å gå i selv om det skulle være litt vind og ruskevær.

Vang skiløperforening kjører også løyper ved Gåsbu, bl.a. 
traséen til Stenfjellrunden, men også konkurransetraséene 
ut fra skistadionen og fra Gåsbu hyttegrend og inn til Mona-

Løypekjører Helge Kartomten ankommer Lageråkvisla og har med 

seg varer til både denne og de to andre serveringshyttene som er i 

HHTs eie. FOTO: Knut Einar Nordhagen

Helge Kartomten ble kåret til Mesterborger av Hammer by 
i 2019. Han startet å kjøre løyper høsten 1993, og en vinter han 
husker spesielt godt var vinteren 1995/96 med sterk kulde og 
lite snø. – Da frøs vannet på alle tre serveringshyttene til HHT, 
så da ble det kjøring av vann på melkespann og en større tank. 
Det husker jeg godt, for da var det –25 grader hver dag, sier 
Helge. 

Hver vinter tilbringer han over 550 timer bak rattet i løype-
maskina, bare avløst fi re helger av Per Olav Lindstad. Helge er 
helt avgjørende for HHTs serveringshytter. I tillegg til varer 
inn kjører han søppel ut fra hyttene. Helge kjører opp akebakken
og skileikbakken ved Lageråkvisla, og ikke sjelden hjelper han 
til med både snømåking og problemer som måtte oppstå. Senest 
i februar 2021 har han bistått på en fantastisk måte da aggregatet
på Målia sluttet å fungere. Helge er «vaktmesteren på 
Hedmarksvidda»!

Bli bedre kjent med løypekjørerne 
på Hedmarksvidda

Løypekjører Helge Kartomten ankommer Lageråkvisla og har med 

Vollkoia. FOTO: Margrete Ruud Skjeseth



plassen. På helgene kjører Helge løypene på Brumund, og da 
supplerer skiløperforeningen med kjøring av løyper lenger ned 
mot Gåsbu. Et godt og velsmurt samarbeid som sørger for topp 
skiløyper hele veien! Ivar Torsteinsen, Amund Viken og Knut 
Bårdseth kjører løyper for skiløperforeningen, mens Jørgen 
Nordbye og Svein Bårdseth kjører på dagtid. 

Helge gikk aktivt på ski fram til han var 18 år. 
– Som tidligere skiløper, gjør det jobben som løypekjører lettere? 
– Ja, det gjør kanskje det. Samtidig er det forskjell på å kjøre 
løyper for turgåere og for konkurranseløpere, blant annet hvor 
aggressive løyper man skal sette nedover. Det er turløperne som 
er i fokus når jeg kjører løyper! Blant annet ved å droppe spor-
setting i nedoverbakker, krasse svinger osv. Nå i den senere tid 
har jeg sluttet å sette spor over broer, etter å ha hørt ei historie 
om et ungt par som gikk med pulk, og hvor pulken falt ned i en 
bekk. Det gikk heldigvis veldig bra!

Dette er sånne små ting som man kan legge merke til når man 
går i skiløypene på Hedmarksvidda. Det er en tanke bak det 
meste…

Han regner med å kjøre til og med påske. Etter den tid er det 
ofte veldig fi nt å gå på skaren akkurat hvor du vil, og Helge 
anbefaler fl ere å prøve en skaretur utenfor løypetraséene en 
tidlig vårmorgen. Er du heldig, får du med deg både orre-
buldring og soloppgangen på Stenfjellet. 

Terje Nilssen i Løtenløyper
Løypemaskina går 800 timer pr. sesong. Løtenløyper har to 
sjåfører, Terje Nilssen og Espen Søgård Evensen, som skifter på 

Glad gjeng! Fra venstre; løypekjører Helge Kartomten, daglig leder 

i Hedmarken Turistløyper Wenche Enge og løypekjører Per Olav 

Lindstad. FOTO: Margrete Ruud Skjeseth

Terje Nilssen. FOTO: Margrete Ruud SkjesethTerje Nilssen. 

→→→

turnuskjøring. Løypenettet er på ca. 110 km for Løtenløypers del 
av Hedmarksvidda, og et godt samarbeid med de andre aktørene 
(Hedmarken Turistløyper og Vollkoia Turløyper) gir fantastiske 
langrennsopplevelser på Hedmarksvidda. Vi tok en prat med 
Terje.

Terje er jakt- og utmarksoppsyn utenom løypekjøringa, og 
han kontrollerer bl.a. 32 elgjaktlag hver høst i Vang og Løiten 
allmenning. Sommerstid driver han med restaurering av koier, 
og etter sommerferien går han over løypenettet og sjekker at 
broer og klopper er i orden og rydder kvister og busker der det 
er behov for det. I vinter har det vært lite frost i bakken, og det 
har ført til en del bløte myrer. – Da er det en fordel å være godt 
kjent, sier Terje. En gang oppunder jul kjørte jeg to meter for 
langt ut, og da kjørte jeg meg ned i et myrhøl. Men med bistand 
fra en annen løypemaskin, så gikk det greit å komme seg opp 
igjen. 

Hvordan ser så en vanlig arbeidsdag ut for Terje? – Jeg liker å 
komme i gang tidlig om morgenen, og det er det fl ere grunner
til. Å oppleve soloppgangen på Målitoppen og Svaen er en 
fl ott opplevelse, og samtidig er det en fordel å være ferdig med 
løypekjøringa til det blir mye folk i skiløypene. Med mer bruk av 
hjemmekontor det siste året merker Terje at det er fl ere som tar 
seg en skitur på morgenen, før de starter jobbdagen. Og mange 
går seg en ettermiddagstur også, for å lufte seg etter mange 
timer foran pc-skjermen. Mange kommer på hytta onsdag kveld 
og har langhelg på Budor. 

– Det har aldri vært så mange folk i løypene våre som denne 
vinteren, sier Terje. Det er stadig fl ere som oppdager det 
snøsikre og familevenlige skiterrenget på Hedmarksvidda, og 
dagsturister fra Oslo og Viken er blitt mer vanlig.

Terje går ikke så mye på ski selv. – Det er godt å drive med litt 
andre ting også, utenom jobben med løypekjøringa.



Vollkoia Turløyper
Christian Nordlien kjører 
løypemaskin for Vollkoia 
Turløyper på fritiden, 
i tillegg til vanlig jobb som 
serviceleder på Brubakken. 
Christian har kjørt 300 
timer det siste året, i all 
hovedsak på helg og kvelds-
tid. Han har kjørt løyper 
i 12 år, hvor det første året 
var opplæring. Christian 
er veldig glad i å være ute, 
gå turer på ski og kose 
seg med bål og å ha god tid. Han har brukt området som han 
nå kjører løyper i i alle år, og det har stor verdi. Det er en stor 
fordel å være godt kjent, å vite hvor det er inn- og utos f.eks., 
hvor bløthølene på de ulike myrene er osv.

De er tre løypekjørere som deler på jobben; Christian er 
løypeansvarlig, og Sigve Malmo kjører mest på ukedager. Trond 
Johansen kjører enkelte helger. Onsdag morgen er fast kjøredag 
fra Vollkoia, og dette startet egentlig med et ønske fra HHTs 
Onsdagsgruppe for å få nykjørte løyper til deres faste turer.  

I tillegg til turløypenettet fra Vollkoia, kjører Christian også 
skiløyper på Nybygda skistadion. I februar 2020 var det hoved-
landsrenn her, og med mildvær, regn og vind var det krevende å 
lage gode løyper. Da satt Christian i løypemaskina nesten døgnet
rundt en periode. Christian er også med på sommervedlikehold 
av løypene, og dugnadsarbeidet gjøres med bakgrunn i løype-
kjørernes innspill og erfaringer fra foregående sesong.

Turløypenettet kobles med Hedmarken Turistløyper ved St. Olav
og Brumund; Purkdalsvegen er ytterkant vestover, og Stormyra 
er ytterkant sørover. Løypenettet er på 60–70 km. I runden 
rundt Gråbeinsdalen og rundt dammen ved Vollkoia er det 
Turboløyper; dette er lettgåtte og veldig fi ne løyper! Haugsæter-
runden og Brumundrunden må man ofte vente litt med å kjøre 
i starten av sesongen pga. bløte myrer, og slik var det også 
denne vinteren.

Løyper kjørt med løypemaskin synes på skisporet.no gjennom 
vinteren. I starten på sesongen kjøres det ofte med scooter, og 
da må man gå inn på Facebook-siden til Vollkoia Turløyper for 
å få informasjon der.

Det har vært markant økning i bruk av skiløypene fra Vollkoia 
det siste året, ikke bare på helg, men også på ukedager. Snille 
løyper ut ifra Vollkoia gjør det innbydende både for barn og 
voksne. I 2020 ble det kjørt løyper ut hele april, men dette er 
ikke vanlig. Hvor lang sesong det pleier å være ved Vollkoia 
utover våren, henger ofte sammen med påsken. 

seg med bål og å ha god tid. Han har brukt området som han 

Ordfører Einar Busterud prøvesitter 

den nye løypemaskinen i januar.

FOTO: Margrete Ruud Skjeset



Som fem-åring fikk jeg pollenallergi, eller «høyfeber» som 
det het på folkemunne. Det var utfordrende å kombinere med 
statusen som odelsgutt. Brått ble det slutt på å få tråkke høylass 
og hoppe i det samme høyet etterpå. I stedet ble jeg sendt i 
isolasjon på Brumund når timoteien blomstret sammen med 
den genetiske årsaken til nyseanfallene, mor mi. Blomstringa 
kom senere i gang fem hundre høydemeter over hesjestaurene 
hjemme.  Var det der og da jeg utviklet mitt livslange lidenskap-
lige forhold til Vangsåsen og Hedmarksvidda? Eller var det fra 
de kvaeluktende skogarbeiderne som fortalte om livet «i fjelli» 
på folkebadet på Øvre Vang Samfunnshus når helga stundet 
til og grenda skulle renvaskes for harde tømmerakkorder og 
dårlige sanitærforhold? Eller kanskje var det beretningene om 
bygdas innseige skiløpere som la av gårde i grålysning og løssnø 
på søndagsmorgenen og ikke snudde før de var på Nordhue?  
Antakelig var det alt dette, sammen med historiene fra bestefar 
min og andre om jakt, fiske og seterliv. 

Jeg fikk i alle fall Vangsåsen, Åsa, fjellet, Hedmarksvidda, 
«ælmenninga» – kjært barn har som kjent mange navn – 
under huden som guttunge. Og siden da har den trengt stadig 
dypere inn. Hvis det siste jeg ser av denne verden er utsikten 
fra Brumundkampen en klarværsdag, vil jeg dø som en lykkelig 
mann. Ikke noe sted på Hedmarken gir en større opplevelse 
av verdens uendelighet enn denne bergkollen 826 meter over 
havet. Jeg har hikstet etter luft i mange tusen meters høyde i 
flere verdensdeler, kikket ned i botnløse juv og opp på fjell som 
har håndhilst med det øverste skylaget. Men harmonien og 
roen i landskapet som en skuer utover fra kampen kan få måle 
seg med. 

Det er ingen dramatiske drag over Hedmarksvidda, den reflek-
terer lynnet til oss om bor her. Det går på det jevne med noen 
småsøkk og kuler innimellom. Myr, litt skog og enda mer myr. 
Vi er med rette mer redde for å dette ned i et botnløst myrhull 
enn fra en fjellskrent. Lavå- og Tørbustilfalla har aldri vært  
kandidater for noen internasjonal turistbrosjyre. Men det  
holder for oss, det er slik vi vil ha det. Opplevelsene vi søker er 
ikke landskapet i seg selv, det er å være i landskapet. Hedmarks-

vidda truer ingen, den gjør ikke forskjell på folk. Den forlanger 
ingen kurs i rappellering og kameratredning, den sier like mye 
værsågod til den utrente som den fjellvante, til barn som til 
voksne. (Med et aldri så lite unntak for Gåsbubakken …)

Så jeg har ingen store, dramatiske historier fra Vangsåsen i de 
over seksti årene jeg har vært en del av den – eller rettere – den 
har vært en del av meg. Frostskadde fingre og øreflipper, møter 
med bjørn, elg og reinsdyr, ferske spor av ulv og jerv. Og gule 
multemyrer! Jo da, det er ikke hverdagskost dette heller, i alle 
fall ikke i en bykommune. Men det som fyller meg og alle andre, 
og som fyller Facebook og Hamar Arbeiderblad etter helga, er 
de mange små opplevelsene, soloppganger og nedganger, farger 
og snøfigurer, dyr og fisk. Det store med Hedmarksvidda er 
summen av de små tingene, mangfoldet og tilgjengeligheten.

Da jeg satt i pollenisolat på Brumund, gikk vi til Brennsetra 
og kjøpte mjølk og rømme. Fjellbussen var enda den viktigste 
måten å komme seg innover på. Folk plukket multe som matauk 
og for å kunne tjene noen ekstra kroner. På vinterstid gikk vi 
opp «håndgåtte» løyper mot Stenfjellet og Gjethorn (det øster-
dølene kaller Gitvola) og håpet å møte noen som kom i motsatt 
retning. Av og til fikk vi øye på et rustrødt metallskilt i et tre 
som fortalte at her gikk løypa selv om den var usynlig. Og skulle 
vi treffe på folk var det som regel kjentfolk og tid til en prat.

Nå er «fjelli» tilrettelagt. Kartomten, Vang Almenning og HHTs 
utrettelige ansatte og dugnadsfolk sørger for det året rundt. Vi 
ser mer fremmedfolk enn kjente der vi sklir av gårde på glaida 
ski i nykjørte trikkespor. Tilgjengeligheten har gjort Hedmarks-
viddas små hemmeligheter langt mindre hemmelige. De gamle 
tømmerhoggerkoiene har blitt turmål. Bare navn og årstall 
risset med kniv står igjen som minne etter sliterne som hutret 
seg gjennom vinterkulda. Vi er tusener som deler på Hedmarks-
vidda og opplevelsene nå, hver helg året rundt. Men vi oppsøker 
den fordi vi vil og ikke fordi vi må. Vi fryser øyeblikkene og 
naturgleden med mobilen og deler dem på sosiale medier. Men 
fortsatt er det slik at opplevelser på Hedmarksvidda lagres best 
under huden. 

Mitt forhold til 
Hedmarksvidda

EINAR BUSTERUD:


