
 
Årsberetning 2016 DNT Vansjø 

 
2016 har vært et aktivt år for DNT Vansjø. Årsmøtet ble avholdt 3. mars 2016 på Skihytta  i Moss. 

 

Etter årsmøtet 2016 hadde vi følgende tillitsvalgte: 

 

Leder: Helge Jodalen 

Nestleder: Per Olav Eliassen 

Sekretær og materialforvalter: Per Livar Engene 

Kasserer: Martin Bjørkholt 

Styremedlem: Britt E. Røhnebæk 

Styremedlem: Kristine Kolsrud 

Varamedlem: Elisabet Gjerstad 

Varamedlem: Arild Karlsen 

Revisor: Eivind Støren 

Revisor: Tom Wigdahl 

Valgkomité: Terje Hermansen, Britt E Røhnebæk, Annie Holmsen 

 

Funksjoner med møte- og talerett på styremøtene (valgt av styret): 

Daglig leder: Evy K S Eliassen 

Barnas Turlag: Per Olav Tveit og Bjørn Christensen 

DNT Ung: Martin Michalsen og Robin M Simonsen 

Turgruppa: Nils-Jørgen Kraft 

Sti-og dugnadsgruppa: Eilert Olsen 

Turskøytegruppa: Edgar Barsjø 

Padlegruppa: Per Olav Eliassen (også i styret) (Gruppa ikke formelt opprettet) 

Ravnsjøgruppa: Henry Mogstad og Bjørn Helmersen 

UT.no og kart: Per Vallner 

Webmedarbeidere: Per Olav Eliassen og Kristine Kolsrud (også i styret) 

HMS-ansvarlig: Per Olav Eliassen (også i styret) 

Miljøkontakt: Helge Jodalen (også i styret)  

 

Daglig leder 

Evy Eliassen er vår eneste ansatte. Fra 1.sept 2015 har hun hatt 80% stilling, men hun er nå ansatt i 

100 % stilling som hun tiltrådte 1.februar 2017. 

 

Styremøter 

Det har vært avholdt 8 styremøter i løpet av 2016 hvor også gruppelederne tiltrer møtet og har  tale- 

og forslagsrett. I tillegg har noen hastesaker saker blitt behandlet via mail. På styremøtet 14.juni ble 

det vedtatt at kun styret m/varamenn skulle være tilstede når rene styresaker skal behandles, men at 

gruppelederne deretter skal tiltre møtet med gjensidig orientering- og informasjon. Det ble en god 

arbeidsform og praksisen foreslås opprettholdt.    

 

Medlemsmøte og sliterfest 

20.oktober 2016 hadde vi medlemsmøte på Skihytta - med god deltakelse. Det ble orientert om 

aktiviteter og planer. Kveldens foredragsholder var 16 år gamle Ragnhild Sie Rotvær fra Drammen 

som i løpet av 2 somre hadde gått Norge på langs. Vi fikk være med på turen i form av fine bilder 

og foredrag.  Og Ragnhild betrodde oss at hun var mørkredd. 



Den tradisjonelle sliterfesten hadde vi på Skihytta 29.november hvor alle som hadde gjort en innsats 

i 2016 var invitert. Brith Bakken sto for julematen og Eivind Lien for underholdningen. Per Livar 

viste en bildekavalkade fra året som hadde gått.  

 

Landsmøte og øvrige møter 

Martin Michalsen deltok på DNT Ungs landsmøte i Bodø 30.mars.-3.april. 

Per Olav Eliassen, Britt Elisabeth Røhnebæk, Martin Michalsen og Helge Jodalen deltok på DNTs 

landsmøte i Lom i 9.-12.juni. 

DNT Vansjø var vertskap for Østlandsmøte 2016, avholdt på Ødemørk lørdag 6.februar på årets 

glatteste dag.   

Per Olav Eliassen, Evy Eliassen og Helge Jodalen deltok på DNTs styreledermøte i Larkollen 22.-

23. oktober.   

Styret og daglig leder har deltatt på Østfoldmøter i DNTs regi, på møter i regi av Forum for Natur 

og Friluftsliv (FNF), Studieforbundet for Natur og Miljø og møter om Frivilligheten i kommunal og 

fylkesregi. 

Evy Eliassen har deltatt på daglig leder-samlinger som har blitt arrangert for alle daglige ledere i 

DNT.  Hun har også vært med i en utvidet kommunikasjonsgruppe sentralt. 

Martin Bjørkholt og Helge Jodalen var tilstede 27.august under åpningen av Østtorphytta til DNT 

Nedre Glomma og overleverte et utebord som hilsen fra DNT Vansjø. 

Evy Eliassen sitter i styret for Studieforbundet Natur og Miljø som representant fra DNT Vansjø 

 

DNT Vansjøs kontor og ekspedisjonskontor. 

Fra 2015 har vi hatt kontor i Vålerveien 149 som leietakere hos KIAS. Her har vi fortsatt tilgang til 

møterom og ikke minst lagerplass til containere. Vi har nå 2 containere til redskaper og turutstyr, 

samt til garasjering av varehenger. 

Forretningen Bjørn C i Dyreveien 20 i Moss er vårt ekspedisjonskontor hva angår deponering av 

DNT nøkler og salg av turkart og enkelte klesprodukter.  Åpningstidene her er 0800-1700 og 1000-

14 på lørdager. 

 

Barnas Turlag 

24.april: Skogstur på Nøkkeland 

29.mai: Tur til Canada på Årvoldtangen i samarbeid med kulturetaten i Rygge kommune. 

28.august: Tur til Heyerdalbukta, langs kysten av N.Jeløy 

25.september: Tur til Dragegrotten og Stalsberget Søndre Jeløy 

 

 
Barnas Turlag  

 

Friluftsskolen 

DNT Vansjø arrangerte for første gang friluftskole – med midler fra bl.a. Østfold fylkeskommune -  

i samarbeid med Oslofjorden Friluftsråd og ferieklubben i Moss kommune. Turen gikk til Elverhøy. 

Ledere/instruktører fra DNT Vansjø var Per Olav Tveit og Bjørn Christensen. Tidspunktet var 9.-12. 

august og det var for barn på 4.-7. trinn. 27 barn deltok og tilbakemeldingene var svært gode. 

I forbindelse med Friluftsskolen gikk vi til innkjøp av en brukt GH 14 med 15 HK firtaktsmotor.  



Harald H Lund i Vansjø Båtforening stilte med båtplass.  Båten ble i ettertid benyttet av 

gapahukgruppa og er nå vinterlagret i Moss kommunes garasje i Ørehavna for bruk også i 2017.    

 

 
Friluftsskolen 2016 

Turbocamp 

Ble avholdt på Ravnsjøholmen 9.-11. september med Per Olav Tveit som primus motor.  Her deltok 

24 barn, 8-12 år med foresatte. Tilbakemeldingene herfra var også gode. 

 

Kaptein Rødskjegg 

Kapteinen gjemte sine skatter ved Våler Varde fra 20.mars til 10.juli og deretter ved Norødegården 

frem til 2.oktober.  Han hadde da fått smake sin egen medisin og var frarøvet alle skatter av ivrige 

skattejegere. Øyvind Løken er mannen bak konseptet, godt hjulpet av sti- og dugnadsgruppa.     

 

DNT Ung  

DNT Ung arrangerte Spillekveld på Ravnsjøhytta 16.-17.april. Ferskingkurs i Friluftsliv ble avholdt 

20. og 27.april.  20.-22. mai hadde DNT Ung tur til Østmarka og 10.-11. juni overnattingstur til 

Fugleleiken. 1.- 6. august var det fjelltur på Hardangervidda med 8 deltakere.  Start ved 

Haukeliseter og nedkomst fra vidda ved Odda etter å ha besøkt Trolltunga.   

 
DNT Ung på tur i Østmarka 

  



«Opptur» 

Onsdag 4.mai arrangerte vi «Opptur» for distriktets 8.klasser på Årvoldtangen.   740 elever + lærere 

deltok fra alle våre 4 kommuner.  Turen gikk til Elverhøy hvor det var samling og aktiviteter.  

Kanopadling, tautrekking, tømmerstokkbæring, slakk line og ikke minst kassestabling, var 

populært.  Sti- og dugnadsgruppa og også styret var sentrale ved gjennomføringen av dette store 

arrangementet. 

 
 

Integrering/inkluderingsarbeide 

Vår daglige leder, Evy, har hver mandag formiddag ifra august til desember, gått turer ut fra Moss 

Voks. Lavterskeltilbud – bynære turer. Fra 2 til 15 deltagere.    

20.-21. august: «Klart det går» - arrangert for blinde/svaksynte innvandrere i alle aldre på Ravnsjø. 

33 deltagere.  Evy var arrangementsansvarlig fra DNT Vansjø.   

I oktober hadde vi overnattingstur for enslige mindreårige asylsøkere på Ravnsjøhytta med 18 

deltagere.  DNT Ung ved Martin Michalsen og Robin M Simonsen var ansvarlige.  

Til «Kom deg ut dagene» sender vi informasjon og egen invitasjon til elever ved Moss Voks og til 

Home Start. Særlig på «Kom deg ut» i september på Jegerhytta så vi bra oppmøte herfra.  

På Ferskingkursene i friluftsliv holder vi av plasser og inviterer elever fra Moss Voks. Her gir vi 

også, ved behov, bort gratisplass.    

 
Mandagsvandring med Moss Voks 

Turgruppa 

Det har blitt arrangert annonserte nærturer i distriktet i alle våre kommuner med varierende 



deltagelse. Mye skyldes nok at vi hadde blåst og regn på svært mange av turdagene. Vi har og hatt 

dagstur til Linnekleppen og dagsturer til Bastøya.  

 

17.april: Startet vi med nærtur til Natanaelhula og Danserfjella 

24.april: Nærtur med båt og rusletur på Eldøya 

8. mai:    Nærtur langs kysten i Larkollen 

22.mai:  Dagstur til Bastøy sammen med DNT Horten og Omegn 

1.Juni:  Sykkeltur i Larkollen   

5.juni:   Dagstur til Linnekleppen 

12.juni:  Nærtur Mossemarka syd og Våpenhula 

15.juni: Blomstertur på Jeløy 

19.juni:  Nærtur Ravnsjø og Armrosåsen 

26.juni:  Nærtur med Ordføreren i Våler i Kaabbelskogen 

14. juni:  Dagstur til Bastøy 

21.august:  Nærtur til Høyås Batteri og Isebakktjern 

11.september: Nærtur i Fuglevikområdet 

18.september: Trefjellsturen på Jeløy 

9.oktober: Nærtur på Oksenøya 

16.oktober:  Nærtur på S.Jeløy   

Fjellvinterturen 2016 ble dessverre avlyst grunnet for få påmeldte.  

      

Turskøytegruppa 

2016 var preget av ustabile isforhold i januar, derfor var det vanskelig å planlegge fellesturer. 

Derimot ble det drømmeis i februar, og innen sesongens slutt i begynnelsen av mars, ble det 

arrangere 5 fellesturer, hvorav en var en nybegynnertur. Totalt var det 66 deltakere og 7 turledere 

som var ute på isen. 

I februar hadde vi også med oss magasinet Reiselyst på tur, dette resulterte i en artikkel som kom på 

trykk i oktober, samt tilsvarende artikkel i Se og Hør. 

Sesongen ble avsluttet med en samling av turlederne hjemme hos Lene og Olaf Schmedling, med 

god mat, og oppsummering av sesongen. 

Styret i DNT Vansjø vedtok den 2. november 2016 en turskøyteinstruks. Den er nå innarbeidet i 

gruppens gjennomføring av turene. 

Leder i turskøytegruppa var med på en direktesending på radio i NRK Østfold, starten av november, 

med tema om sikker ferdsel på is. 

I november ble det arrangert turskøytekveld på Skihytta, med salg av turskøyteutstyr ved Skate 

Mate og bildekavalkade, samt gjennomgang av grunnleggende sikkerhet på tur. Det var ca. 50 

fremmøtte.  

I begynnelsen av november var det også en turlederkveld, hvor vi gikk igjennom planer for 

sesongen, turinnbydelse etc. Med dette som bakgrunn ble vi enige om at grunnkravene til 

turdeltakere skal være: ispigger rundt halsen, vanntett pose med fullt skift i ryggsekk med 

skrittstropp.  

Den 14. desember startet vi sesongen med en måneskinnstur i Vanemfjorden, med 27 deltakere. 

Deretter ble det arrangert to turer til, hvorav en var en nybegynnertur. På disse turene var det 

henholdsvis 17 og 14 deltakere.  

I desember hadde vi med oss Dagens Næringsliv på tur i strålende vintervær. Det resulterte i både 

førstesideoppslag og en flersidig artikkel om turskøyter. God reklame både for DNT Vansjø og 

regionen som sådan. 

På grunn av manglende is/ustabile forhold, var det ikke mulig å arrangere fellesturer i vårt 

nærområde i romjula 2016. 

Ved utgangen av 2016 var ca 200 navn på turskøytegruppas epostliste. Vi bruker Skridskonätet for 

rapportering av is og turer, samt at i etterkant av turene også legger ut litt på DNT Vansjø sin 

facebook side. 



 

 
 

Årsrapport «padlegruppa»  

Padlegruppa er ikke formelt stiftet, men forslag om etablering fremmes på årsmøtet 2017 (i kveld), 

likevel har det i noen år vært aktivitet.  

Vi har 6 Haslekanoer liggende på Ravnsjø til allment bruk, samt 2 Haslekajakker til utlån til de som 

har Våttkort. 

Padlerne hadde følgende aktivitet i 2016: 

24.april:   Spontantur til Eldøya i forbindelse med annen båttur dit. 1 deltaker 

28.-29.mai  Grunnkurs havkajakk (våttkort) med 9 deltakere 

10.-12.juni:  Overnattingstur til Gudøya med 11 deltakere 

20.august:  Dagstur i Vansjø med DNT Horten og Omegn med 14 deltakere 

26.-27.november:  Spontan overnattingstur til Store Kvernøy med 3 deltakere   

 

Padlerne har ellers rekognosert både Hobølelva og Nordbyelva med kajakk i forbindelse med 

elveprosjektet som omtales annet sted.  

 

 
Aktiv i 100 
I 2016 startet vi opp med gruppen Aktiv i 100. De har vært en gjeng på 20-30 personer som har vært 



på turer til fots og på ski. I løpet av året er det loggført 35 aktiviteter og turdager på denne gjengen. 

  

Sti- og dugnadsgruppa 

Sti- og dugnadsgruppa har fortsatt sin suksess.  Det er over 40 på mailingslista som i løpet av 

helgen får beskjed om hvor turen går påfølgende tirsdag og hva som eventuelt skal gjøres. Så er det 

sjelden at mindre enn 15 til 20 som møter opp – enten det dreier seg om bare en tur eller det er 

snakk om en jobb som skal gjøres. Det er i år logg ført 5000 timer.  

I desember 2016 ble DNT Vansjø tildelt midler til løypekjøringsutstyr fra Gjensidigestiftelsen.  En 

ATV med beltekit ble etter styrevedtak bestilt da denne også kan benyttes med hjul til annet 

dugnadsarbeid. 

   

Turenes mål og oppgaver:   

5.1.  Tur til Tveter i Svinndal om Furukollen i Skiptvet     

12.1.  Ravnsjø – inspeksjon og diverse gjøremål 

19.1.  Tur til Ødemørk        

26.1.             Skitur i Mossemarka og til Hotell Kjesebu                       

2.2.  Ravnsjø, felt trær i Grasdalen 

9.2.     Ravnsjø, vedhogst 

16.2.  Ravnsjø, ved hogst 

23.2.   Ravnsjø, ved hogst 

1.3.       Ravnsjø ved og inspeksjon/ved på  Årvoldtangen 

8.3.  Havna, vedkjøring 

15.3.  Rørfjell, rep. tårn 

22.3.  Rørfjell, rep. tårn     

29.3.   Unumløypa – ryddet denne 

5.4.  Rørfjell – Skogland skilting og merking 

12.4.  Kjellandsvik skilting , og Rørfjell skilting  

19.4.  Gapaukene Vansjø. Og skilting Rørfjell       

26.4.  Ravnsjø diverse 

3.5.  Opptur klargjøring:  Alle på Årvoldtangen. 

10.5.  Askerød:Terje og Gapahukene inspeksjon og ved. 

17.5.  Fri 

24.5.  Armrosåsen, Ravnsjø 

31.5.  Ravnsjø inspeksjon og  Brønnerødtjern ryddet sti rundt tjernet 

7.6.  Ravnsjø diverse og  Brønnerødtjern – fortsatte å rydde sti rundt tjernet 

14.6.  Ravnsjøholmen – fløtet beverhogst – ordnet ved. 

21.6.  Ravnsjø ved og Grevlinghuken, samt båtpuss   

28.6.  Kartjobb Rygge: Askerød ved og Grevlinghuken ved 

5.7.  Askerødtjern ved 

12.7.  Gapahukene Vansjø, inspeksjon  Ravnsjø diverse 

19.7.  Store Kvernøy, ved 

26.7  Askerødtjern, ordnet sti 

2.8.  Askerødtjern, ordnet sti  

9.8.  Kjellandsvik, skiltet 

16.8.  Ravnsjø. diverse – slo gras   

23.8.  Fugleleiken.  Nytt rastebord 

30.8.  Kaabbel – Grønsteinsgruva, ryddet sti, satt opp skilt. 

6.9.  Askerødhytta – bord mm 

13.9  Skogland – Tomb 

20.9.  Tomb – skilt 

27.9.  Tomb skilt  Vansjø inspisert gapahuker  

4.10.  Tomb skilt og Ravnsjøholmen diverse vedlikehold 



11.10.|  Ravnsjø, naust 

18.10.  Ravnsjø naust + Ravnsjøholmen 

25.10.  Ravnsjø naust  

1.11.  Ravnsjø – naust 

8.11.  Ravnsjø, Tomb-Skogland & noen på Moss Skiklubbs barneskileik   

15.11.  Ravnsjø naust og kart Råde. Fjellboring Jeløy og noen på Skiklubben barneskileik  

22.11.  Tomb, sti om vannreservoar ble ryddet  

29.11.  Tomb, flyttet strømgjerde ved vannreservoar 

6.12.  Rørfjell, ryddet sti Rørfjell – Skogland  

12.12.  Nåløyet, ryddet sti 

 

I tillegg til dette så treffes mange av denne gjengen på fredagkaffe på Solgaard Cafè (tidligere Kias 

Cafè). Her er alle medlemmer og andre hjertelig velkommen til en prat 

! 

      
 

«Kom deg ut»-dagene 

Søndag 5.februar ble «Kom deg ut»-dagen vinter, tradisjonen tro, arrangert ved Skihytta.  

Arrangementet var godt besøkt av av store og små og her var det Turtipp, skilek og aking. 

Søndag 4.september ble «Kom deg ut»-dagen høst, også det tradisjonen tro, arrangert ved 

Jegerhytta i Mossemarka.  Samarbeidende organisasjoner var Moss og Omegn Jeger og 

Fiskeforening, Studieforbundet og andre friluftslivsorganisasjoner. Også her var det meg bra 

deltakelse. 

 

Kursvirksomhet 

Søndag 6.mars arrangerte vi Livredning- og hjertestarterkurs for turledere og tillitsvalgte for alle 

DNT-foreningene i Østfold.  Per Olav Tveit og Anne Flesjø (fra Moss kommune) var instruktører. 

12 deltagere fullførte. 

 

I april deltok 6 fra DNT Vansjø på Ambassadørkurs og 5 deltok på Turlederkurs på Østtorphytta. 

oktober. 

 

I september hadde vi 1 deltager med på Nærturlederkurs i Nedre Glomma. 

    

Ferskingkurs i friluftsliv: vårkurs 20. og 27. april, høstkurs 14. og 20. september. Instruktører var 

Martin Michalsen og Alexander Short. Totalt 18 deltagere 

 

Grunnkurs i havkajakk i Vansjø, 28.-29. mai. Instruktører Per Olav Eliassen, Nils Jørgen  Kraft og 

Lorentz Colberg.  Deltagere 9 

 

Ravnsjøhytta 

Som fjoråret har hytta vært meget godt besøkt – ca. 420 overnattinger + grupper, bl.a. 

Blindeforbundet med 33 stk. - som ikke er registrert i hytteprotokollen. 



Sengetøyet blir skiftet 2 ganger i året og sendt til vask hos Origosenteret.  Rent tøy er lagret i låst 

skap på 2 mannsrommet innenfor kjøkkenet.  Håndvask er montert i samme rom under vinduet, 

med slange ut igjennom gulv og grunnmur.   

 

Hytta har vært vasket ned av 3 velvillige medlemmer. 

 

Vi har hatt problemer med stempelet i vannpumpa ved at det har blitt trukket ut av gjengefestet 2-3 

ganger, men har alle gangene blitt reparert av medlemmer. 

 

Sti er laget ned til nordenden av tomta – ned til nausttomta.  Her er gulv og grunnmur til naustet på 

plass og i skrivende stund er også naustet reist og tak kommet på.  Alt utført av sti- og 

dugnadsgruppa.  Naustet kostet oss kr 10.100,- i byggesaksgebyr til Våler kommune og søknad om 

ettergivelse ble ikke innvilget.  Materialer til stenderverk har vi fått av Moss Skiklubb og derfra ble 

også nok materialer til et vedskjul – også satt opp på dugnad. Vi har forgjeves søkt finansiell støtte 

til naustet og håper nå på at Olav Thon vil hjelpe til. Målet er at naustet kan huse våre 2 båter og de 

6 kanoene som er på Ravnsjø. 

 

«Nye» søppelkasser har vi fått av Våler kommune og de er nå merket bedre for kildesortering. 

 

Høsten 2016 var et kraftig «museår» og vi fikk flere ganger klage på at det var gnagere på 

kjøkkenet.  Musejagere og feller gjorde etterhvert susen, samt oppslag om at en ikke må sette igjen 

mat på hytta. 

Også på Ravnsjøhytta går det store mengder ved, men vesentlig mindre etter at det kom inn en rent-

brennende peisovn i stua.  Sti- og dugnadsgruppa gjør en utmerket jobb med å holde hytta med tørr 

ved. 

Gulvet i stua ble lakkert i april, og kjøkkengulvet i mai 2016. Toalettene ble tømt med septikbil 

høsten 2016.  

Brannettersyn er avholdt og nye brannslukkingsapparater og røykvarslere er innkjøpt.  

 

 
 

Ravnsjøholmen 

Særlig de 2 gapahukene på Ravnsjøholmen er mye i bruk selv om ikke alle er like flinke til å betale 

for seg for bruk av ved.  Også Slottet og lavvoen har sine tilhengere. 

Stedet egner seg utmerket for skoleklasser og grupper - og har blitt oppdaget av flere skoler og 

foreninger, bl.a. Østfold Jeger og Fiskeforbund som har ungdomskurs på holmen. 

Vår egen Turbocamp ble avholdt på Ravnsjøholmen i september med stor suksess. Også på 

Ravnsjøholmen er det innkjøpt nye brannslukkingsapparater og røykvarslere. 

 

Dagsturhyttene Askerød og Hotell Kjesebu 

Begge steder er mye besøkt og særlig særlig Askerødtjernet er populær idet den er et turmål både 

fra Hobøl- og Vålersiden.  Terje Lauritzen og Kjell Halvorsen har ettersett både grillhytta på 



Askerød og sti-løypesystemet i området. 

 

Gapahukene i Vansjø 

Gapahukene på henholdsvis Årvoldtangen, Dillingøya, Store Kvernøy og Gudøya har vært godt 

besøkt hele året. Selv om SMS betaling for bruk stort sett har uteblitt.  I 2016 kom det i så måte inn 

ca.kr 2500.-      

Gruppa har i 2016 bestått av følgende dugnadsmedlemmer: 

Terje Kristiansen, Knut Tomt, Sigurd Karlsen, Tore Bachman og Harald H Lund. Som 

«superreserver»: Olaf Schmedling og Jørn Holløkken. 

Det er blitt gjennomført ni inspeksjonsturer dvs. 227 dugnadstimer hvor arbeidsoppgavene har vært 

å sjekke at hukene og toalettene er i orden og uten skader og mangler. Eventuelle mangler og utstyr 

som er blitt borte har blitt erstattet/satt i stand. Rydding og rengjøring rundt hukene og rengjøring av 

toaletter, samt tømming av to. Frontstokken på Kvernøyhuken ble også reparert i 2016. 

Gruppa har laget fire nye sagkrakker siden de som ble innkjøpt fra Biltema ikke holdt mål og er blitt 

«bålmat» etter hvert. Videre har gruppen alene og med hjelp fra resten av dugnadsgjengen skaffet 

tilveie bålved til alle hukene både i lengder, kløvd grove stokker og i sekker. Det har til tider blitt 

brukt meget ved, ja faktisk så mye, at vi har mistanke at noen kan ha stjålet ved fra Havnahuken.  

Brukerne av hukene er flinke til å ta med seg søppelet etter bruk, men vi registrerer at de steder hvor 

det er satt ut søppelstativer blir det også mest søppel liggende igjen.  

Gruppa har også oppsyn med tre rasteplasser, Molbekktjærnet, Kjellandsvik og Ravneberget. Også 

på disse stedene har det vært brukbar orden og lite søppel.  

Grillristene i gapahukene må i løpet av vinteren fornyes og de på rasteplassene modifiseres. 

 

 
Gapahukgruppa på oppdrag 

 

Fugleleiken og Rørfjell utkikkstårn 

Begge tårn har hatt godt besøk.  Fugleleiken har hatt ca. 5000 besøkende og på Rørfjell ca. 2500. 

Rørfjell er nå ferdig restaurert av sti- og dugnadsgruppa og det er montert gittertrinn i hele tårnet. 

Gjestebok og informasjonstavle er kommet opp.  På Fugleleiken har fortsatt Birger Mathisen og 

Harald Bjørndalen stålkontroll.  De melder at det går med mye ved også der.  

 

Elverhøy 

Også sommeren 2016 hadde DNT Vansjøs ungdom ettersynet på Elverhøy. Vi fikk bra 

tilbakemelding på hvordan dette ble utført.  Ny informasjonstavle og griller er satt opp på Elverhøy 

av Moss kommune.  Ellers er det ikke tatt avgjørelse på hva stedet skal benyttes til.  

 

Skilt- og merkeprosjekter 

I 2016 ferdigstilte vi merkingen i Rørfjell Turområde i Råde, det vil si at det gjenstår noen få 

kulturmerkeskilt som vi ikke fikk satt opp før vinteren kom. Rørfjell Turområde har nå blitt et 

ytterligere attraktivt og kjent turområde som det har blitt lettere å finne fram i. Vi har og gått opp, 



skiltet og merket en ny sti på 4 km fra Skogland i Fredrikstad til Rørfjell.  Stien skal formelt åpnes 

av ordførerne 14.mai 2017. 

 

I 2016 søkte vi midler fra Gjensidigestiftelsen/ og fylkeskommunen til å skilte og merke i 

Larkollmarka sammen med Larkollen Vel - og også i området rundt Nåløyet.  Dette fikk vi innvilget 

og Kjell Magnussen og Knut Tomt har laget en skiltplan som skal iverksettes av sti- og 

dugnadsgruppa i 2017.   

 

Turkartprosjektet Rygge/Råde 

Det nye kartet på pretex 50-papir ble ferdigstilt i desember 2016 og er i salg hos Bjørn C - og skal 

også etterhvert selges fra andre steder i distriktet. Økonomisk støtte ble gitt av Østfold 

fylkeskommune, Rygge og Råde kommuner og Sparebank 1.  Tross trøbbel med nødvendig 

omtrykk og bretting har vi holdt de økonomiske rammene.  Med på prosjektet var Per Vallner, Kjell 

Magnussen, Knut Tomt, Harald H Lund og Helge Jodalen. 

 

 

Elveprosjektet 

DNT Vansjø engasjerte seg i Våler kommunes beslutning om å nedlegge Rosveien som offentlig 

veg, men vi fikk ikke kommunen til å gå tilbake på vedtaket. Resultatet var at grunneieren, naturlig 

nok, nektet allmenheten adgang til Vansjø over sin eiendom på Ros. For å ha alternative 

utsettingsplasser for de padlende nord i Vansjø så vi etter alternativer.  Resultatet var at vi så 

mulighet for å gjøre Nordbyelva padlebar fra Nordby og Hobølelva fra Kaabbel.  En prosjektgruppe 

bestående av Per Olav Eliassen, Olaf Schmedling og Roar Løken ble nedsatt og det ble søkt og 

innvilget midler fra fylkeskommunen og Sparebank 1.  Prosjektet er godt i gang og vi håper at 

Nordbyelva blir brukbar som padleelev i 2017.  Hobølelva er et større prosjekt, men også der er vi i 

gang med planleggingen.    

 

Dugnadsstøtte til Moss Skiklubb 

I forbindelse med kunstsnøanlegget har sti- og dugnadsgruppa hjulpet til med grunnarbeider på 

«bygninger» som skal opp i skileikområdet.  Enkelte har også tatt vakter under produksjonen av 

snø. Vi regner med å kunne låne området noe i kommende år hvis de snøfattige vintrene vedvarer. 

 

Vansjøtraver´n med turprogram 

Vansjøtraver´n 2017 ble påbegynt av daglig leder i august 2016.  Det er også hun som i helhet har 

koordinert turprogrammet.  Vansjøtraver´n ble ferdigstilt og trykket i januar, slik at den kunne 

sendes ut med Fjell og Vidde nr. 1 i 2017.  Den er sendt til alle DNT-medlemmer i Østfold, samt 

Vestby.  Layout arbeidet er utført av Øystein Andersen og trykkingen var hos Krona Trykk.   

 

Økonomi 

Angående økonomisk status så vises det til regnskapet. Det fremkommer at vår største inntektskilde 

er kontingentmidler fra DNT sentralt, men også fylkeskommunen er en god bidragsyter. Våre 

kommuners bidrag er variable. DNT Vansjø har skriftlige samarbeidsavtaler og annonseavtaler med 

Sparebank 1 og Moss Avis. Annonseavtaler i Vansjøtraver´n har vi med Gjensidige, G-Max, Bjørn 

C og Brynhildgruppen. 

 

Stands og arrangementer 

DNT Vansjø har hatt stands under Mossedagene, Ryggedagen, Vålerdagen og Svinndalsdagen, samt 

ved juletretenningene i Våler. Evy Eliassen og Martin Michalsen hadde informasjonsforedrag på 

åpen dag på Moss Voks i april.  

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF). 

DNT Vansjø har i 2016 i stor grad overlatt høringsuttalelser i natur- og friluftslivssaker til FNF.  



Dette fungerer bra og er arbeidsbesparende for styret i DNT Vansjø. 

I styret for FNF fra DNT har Jan-Erik Bjerkeli fra Tistedalen Friluftslag sittet.  Martin Bjørkholt, 

Per Livar Engene og Helge Jodalen møtte på årsmøtet 1.mars 2016 på Skjærhalden.  

 

Helse-miljø og sikkerhet (HMS) 

Det er i 2016 ikke registrert ulykker, hendelser eller avvik. 

 

Antall medlemmer 

1.10.16 hadde DNT Vansjø 2143 medlemmer – mot 1951 medlemmer 1.10.15.   

 

                              Moss/Rygge/Råde/Våler  1.mars 2017 

 

Per Olav Eliassen Per Livar Engene Martin Bjørkholt Britt Elisabeth Røhnebæk 

nestleder (sign)  sekretær /sign) kasserer (sign)  styremedlem (sign) 

 

 

Kristine Kolsrud Elisabet Gjerstad Arild Karlsen 

styremedlem (sign) varamann (sign) varamann (sign) 

 

 

Helge Jodalen  Evy K S Eliassen 

styreleder   daglig leder    

 

    

  

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

     


