
Stioversikt og status 29. oktober 2020 med faddere   
SØR-ODAL   12 DNT-stier, 3 i samarbeid med andre   

Sti  Faddere og status  
DNT i samarbeid med Sør-Odal slekts- og 
historielag 
 
Tronbølsæterstien til Nysætra  
(13 km) 

Avventer faddere.  
Ferdig ryddet og merket i 2013. Noen nye skilt er 
satt opp i 2018. Historielaget har ansvar for 
innholdet på infotavler. DNT tar alle kostnader.  
En del strekk er preget av gjengroing og stygge 
hogstfelt viser befaring og rapport fra Ole O. Moss i 
februar 2020. Opprustning forutsetter medvirkning 
fra grunneiere og befolkning på Tronbøl. Stiens 
videre skjebne må avklares høsten 2020. 
 

DNT Odalstunet - Igletjennet - 
Nordsetberget/ Tørrknappen  
(8,7 km) 
 

Knut Lysell 
2018 ble nye skilt bestilt. Oppsetting fullført i mai 
2020. 

DNT Eventyrstien Sjøgli - Bergersætra 
(1,5 km) 
 

Ragnhild Langbakk 
2018 satt ned påler. Skilt og nye eventyrplakater er 
satt opp 2019.  
 

DNT Bergersætervegen- Bergersætra -   
til skiløype Langtjennmyra  
(0,7 km) 
 

Knut Lysell 
Skiltet. Ryddes annet hvert år med ryddesag for å 
holdes åpen for transport (blåmerket 600 m) til 
Bergersætra og for adkomst (rødmerket 100 m) til 
skiløype Lysåstjennet – Grønlien.  
 

DNT Fagerlistien, Sander  
(7 km) 

Ole O. Moss                             Steinerud-Engebråten 
Ole Kristian Steinbekken       Fagerlien-Steinerud  
Merket 2010. Vår 2020 ferdig med nyrydding og 
ekstra klosser. Lagt en alternativ sløyfe om Nesteby. 
Nye skilt ble ført opp i mai. Oppslag på infotavler må 
oppgraderes.  
 

DNT Ødegardsstien   
Engebråten - Duåsberget  
(3,3 km) 
 

Ole O. Moss. 
Følger gamle stier. Ble ryddet, merket og skiltet i 
løpet av oktober 2020.  
 

DNT Øktner - Mangsethøgda m/ gapahuk 
(6 km) 

Sonja Bjørklund 
Marit Bjørnson Barkbu 
Mye brukt og i god stand. Merket runde mot vest i 
mai 2020. Skiltes i november 2020. Turkasse ved 
gapahuken.  
 

DNT Nestreia mot Børli  
(1,5 km) 
 

Knut Lysell  
Oppgradert 2019 og i god stand. 
Årlig tur til «Junikveld i Oppistun Børli». (Ikke i 2020.) 
 



Sander og Galterud utmarkslag og DNT 
 
Kjærkevegen Sander – Finnholt 
(16 km) 
 

Freddy Moss         Sander - Grønlien  
Håkon Røer           Grønlien - Finnholt 
Den er i gode hender. 
Våren 2020 har Ole O. Moss bistått Sander IL med 
vedlikeholdsmerking i samme område. 
 

DNT Dragonveien fra Odals Værk til 
Slåstadbråten, hvorav 4 på vei 
(18 km) 
 
 

Ole O. Moss: Odals Værk – Slåstad 
Ole Kristian Steinbekken: Slåstad - Slåstadbråten   
Opprinnelig etablert av Sør-Odal slekts- og 
historielag. Odal turlag tok over ansvaret 2011, men 
etter 2014 svakt vedlikehold på flere avsnitt. I mars-
april 2020 ble strekningen Odals Værk-Slåstad 
nyryddet av Ole E. Gjerstadberget og Ole O. Moss. I 
juni ryddet Ole K. Steinbekken m.fl. fram gjengrodd 
sti mellom Våltorp og Jonsrud. Avventer fortsatt 
opprydding/nymerking etter massiv flatehogst sør 
for Jonsrud. Det trengs supplerende merking og 
skilting. Skilt er kommet i oktober 2020 og blir ført 
opp i løpet av kort tid. Etter hvert skal infotavler 
rekonstrueres/skiftes ut.  
 

DNT Glebakka – Åbuset 
(2,7 km) 

Ole O. Moss  
Gammel kjerreveg som gir mulighet for rundtur i 
Tjabergområdet, utgangspunkt ev i Odals Værk.   
500 m med stor vindfallrydding ble utført i sept. 
2020. Er tracka, men det gjenstår klossing på et kort 
strekk nord for Åbuset. Skilt er klar til oppføring.  
 

DNT og Sør-Odal slekts- og historielag m fl 
 
Kulturstier ved Odals Værk 
(11,5 km) 
 

Bjørn Ivar Olsberg 
Kjell Terje Hagen 
Oppretta i 2012 i samarbeid mellom DNT, 
Historielaget og Odals Værk. Varierende vedlikehold. 
Ole O. Moss og Bjørn Ivar Olsberg foretok befaring i 
mai 2020. På møte med Odals Værk i september fikk 
vi tilslutning til vår plan for nymerking av tre runder 
med samme utgangspunkt. Værket sa seg også villig 
til å betale halvparten av kostandene til skilt.  
Hist.laget har infotavler. DNT har kjøpt skilt i okt. 
2020. Nymerking og oppføring av skilt gjenstår. Det 
må også lages nytt kart til tavla på P-plassen. 
 

 

 

 

 

 

 



 

NORD-ODAL 16 DNT-stier hvorav 1 på vent (1 utgår pga vindindustri) 

Sti Faddere og status  
DNT Svartberget m/ gapahuk 
fra Milepelen på Sand, runde om toppen 
og forbi Granerud 
(10 km)  

Arne Olaf Sween og Kae 
Mye brukt og i god stand. Remerka august 2016.* 
Tatt vindfall og vedlikehold. Supplert med skilt mai 
2020. Infotavler med sagna om Tullerudsteinen og 
Brurhellene er satt opp i okt. 2020. Turkasse på 
Svartberget.  
 

DNT Orrkjølen 
fra Skyrudsaga (på bilveg til Gjelbekken) 
(2,9 km) 
  

Hans Øyvind Knapper 
Mye brukt og i god stand. Remerka august 2016.*  
2017 nye infotavler Orrkjølen og Svartberget.*  
 
(*Samarbeidsprosjekt m/ destinasjon Sør-Hedmark.) 
 

DNT Vikgapahuken – Evensløkka 
(2,5 km) 
 

Gunn Tangen Utheim 
Vedlikehold våren 2020. Tracka og supplert med skilt 
i mai 2020. Nymerka der stien krysser 
Sandbekkvegen i mai 2020, og merking må gjentas i 
2021 da vegskråninga nå er sprengt i filler av AE. 
Utenfor vindindustriområdet. 
 

(DNT Sæterrunden  
Evenslykkja - Sandsætra - Viksætra - 
Granmyrkoia - Ekornholsætra) 
 

UTGÅR pga vindindustri. Høy kulturhistorieverdi! 
Nordre Odalen Kulturminnelag tar seg av videre 
kontakt med Akershus Energi.   
2012 var høgde ved Sandsætra KMM. 
Sjekke ut om stien Evenslykkja - Sandsætra blir 
gangbar etter utbygginga. 
 

DNT Skolevegen  
Søndre Ottvegen om Nord-Otten til Holtet 
(Rovelstadbråten), Trautskogen 
(8,2 km) 

Geir Evensen 
Kari Strand 
Rydda, nytracka og supplert med klosser i mai 2020. 
Bygd klopper ova Nysætra. Skilta i juni og i oktober 
2020 med DNT-skilt. Infotavle settes opp på tunet 
våren 2021. Turkasse ved Amosfallene. 
 

DNT Steinsberget  
fra Sand og runde neda toppen 
og runde Vikgapahuk (2,8 km) 
 

Eva Thesen 
Ny sti rydda og merka høst 2019. Registrert januar 
2020. Skilta i mai 2020. 

DNT Flyktningeruta 
Gammelsaga - Grasbergsætra  
(35 km) 
 

PÅ VENT. Lite brukt. Rydda og merka 2018.  
Gjennom Nord-Odal fra Stange til Grue 
kommunegrenser.  

DNT Bjertenstien  
181 - Haugom - Store Bjerten - Sundsætra  
(4,2 km)   
   

Trine Milli  
Rv 181 - Haugom var KMM 2014. 
Rydda, tracka og merka mai 2020 og skilta høsten 
2020. Utenfor vindind.omr. Turkasse ved Haugom. 
 



DNT Sundsætra – Hansmyra – 
Bjørnstadsætra – Store Bjerten  
(4 km) 
 

Trine Milli  
I 2019 vart Sundsætra - Hansmyra rydda. Gammel 
sæterveg resten.  
Trine Milli befaring vår 2020, og traséen er i ok stand 
unntatt over hogstfelt ved Bjørnstadsætra. Supplert 
med klosser og bygd to klopper ved Store Bjerten.  
 

DNT Gamlevegen Mapei – Fjell 
(4 km) 
 

Øivind Albrethsen  
Rydda av A i 100 vår 2020. Merka i stideler mai 2020, 
skilta der den krysser Rv 209 og tracka. 
  

DNT Prestberget – Gartjennet – Bobenken 
– Kloppmyra/ Gamlevegen  
(8,2 km)  
 

Liv Torild Nymoen 
Thor Skogbakken  
Anne-Lis Berge 
Vår 2020 rydda, klossa og tracka. Trasé Gartjennet-
Bobenken er ny. Skilta sommer 2020. Turkassa ved 
Gartjennet er i august 2020 flytta fra myra til 
stidelet.  
Turkasse også på Bobenken. 
   

DNT Vallsetvegen/ Hesbråten – 
Svartbergsti ved Brurhella  
(0,5 km)  
 

Unni Høiberg 
Sverre Haugård 
Rydda, bygd to klopper, klossa og skilta våren 2020. 
Våren 2021 bygge ekstra klopp nede ved Evja.  
 

DNT Krattebølsdalen – Holtetsti mot 
Lønnsåsen 
(1,5 km) 
 

UH og SH 
Rydda, tatt vindfall, og supplert med klosser og skilt 
våren 2020. Tømmerhogst etterpå, og stien med 
merking blei godt ivaretatt.  
  

DNT Snuplass Falldalen – Knappåsen – 
Gamlevegen  
(3,5 km) 
 

UH og SH 
Nyanlagt sti fra Falldalen til topps, vedlikehold opp 
fra Gamlevegen. Klossa, tracka og skilta vår 2020.  
Turkasse på Knappåsen. 
 

DNT Lønnsåsen - Knappåsenstien 
(1,2 km)  
 
 

Ronald og Tove Andersen 
Nyrydda trasé til høyre der tømmervegen mot 
Knappåsen deler seg og sørøst til Lønnsåsen. Merka, 
tracka og skilta vår 2020.  
  

DNT Krattebølsdalen – Vesletjennet – 
Svartbergsti ova Brurhella  
(1 km)  
 

UH og SH  
Nyanlagt sti, klossa, tracka og skilta mai 2020. Våren 
2021 planlagt å lage et par benker av vindfall. 
Turkasse ved stidelet mot Vesletjennet. 
 

DNT Sætervegen  
Gamlevegen v/ Dammen – velteplass ova 
Sætermyra 
(1,5 km)  
 

UH og SH  
Klossa i stideler og tracka våren 2020. Nyanlagt sti 
rundt Sætermyra, skilta i hver ende ved Gamlevegen 
og velteplass der skogsbilvegen slutter. Satt opp 
DNT-skilt der med «Umerka stier til Gartjennet».  
 



Bruvoll Vel  
 
(Tidligere DNT)  
Malmvegen Lisætra - Brøstadgruva i 
Eidsvoll 

UTGÅR. Droppes også av VELet da den for det meste 
er lei å finne og antas å bli brukt lite. 
Rydda 2007-09. Den skulle merkes mai 2010. Fått 
tilsagn til dette fra Delphin desember 2009. 
Periodevis vanskelig å finne så lenge etterpå.  
Geir Evensens stigruppe og Bruvoll Vel har tatt over 
stien våren 2020.  
 

 

Noen av opplysningene i tabellen over, er henta fra tidligere årsmeldinger. 

For at stiene skal bli brukt og dermed lette jobben til stifadderne, vil stigruppa samarbeide 
tett med KMM og Aktiv i 100. De vil legge noen turer hvert år på DNT-stiene.  

 

Sør-Odal 89,9 km stier  

Nord-Odal 91,0 km stier  

Totalt har DNT 18 mil fordelt på 28 korte og lange stier  

 

 


