ÅRSMELDING DNT ODAL 2020 - Stigruppa
GRUPPAS SAMMENSETNING:
Leder:
Unni Høiberg, N-O
Medlemmer: Ole Osvald Moss, S-O
Sissel Vestli, S-O
Trine Milli, N-O
Tom Vik, N-O

unnihoiberg@hotmail.com
oomoss@online.no
svestli@online.no
trine.milli@gmail.com
02tomvik@gmail.com

984 26 099
932 47 848
997 95 238
988 52 161
976 22 636

I mai gikk Cecilie Brandbo ut av gruppa og Tom Vik kom inn. I august takka Eva Thesen for seg, men
hun fortsetter som fadder og står på dugnadslista. Barrie Dale trakk seg like etter, og inn kom Sissel
Vestli. Takk til alle tre for innsatsen sia 2019.
Leder og fire medlemmer er passe størrelse på stigruppa. Fra årsmøtet 2021 vil Ole ta over
ledervervet for to år, og Unni vil fortsette som medlem og fadder. Det er gunstig at leder anna hver
gang kommer fra hver av de to Odalskommunene.

MØTER, SAKER OG AKTIVITET:
Fire stigruppemøter er avholdt 11.2., 19.5., 8.9. og 29.10. der vi har oppsummert stiarbeidet så langt
og lagt planer for framdrift. Innimellom møtene har flere av oss hatt kontakt på epost og telefonisk.
Oppdatering av stioversikt samt lister over faddere, dugnadsfolk og samarbeidspartnere med
kontaktinformasjon har stadig blitt foretatt.
Totalt har stigruppa ansvar for 18 mil med stier fordelt på 28 korte og lange stier. De holdes i hevd av
18 faddere og noen medfaddere og hjelpere. En snøfattig vinter og etter hvert pandemien førte til et
svært høyt aktivitetsnivå. Resultatet blei tidlig rydding av stier, og flere nye blei oppretta. Det har
blitt laga klosser, infotavler, to infoplakater, merka, skilta, bygd klopper, kappa store mengder
vindfall og satt opp flere turkasser. I godt samarbeid med Øivind Steinbekken er alle nye og en del
gamle stier blitt tracka, og vi er i samtale om utarbeidelse av små turkart for ulike områder og kart til
infotavler ved startpunkt for stier. De gamle turlagsskilta er bevart for å ivareta historikken, og
remaling av dem er påbegynt.
Ved summering av innrapportert tidsbruk fra fadderne og stigruppemøter gir det en sum på 1090
timer.
Til erstatning for Sæterrunden som er blitt anleggsområde for vindkraft, er det nå oppretta et
sammenhengende stisystem fra Prestberget oppom flere topper til Svartberget med retur om
Granerud og Gamlevegen. Dette krevde flere nye stier: Gartjennet – Bobenken, KnappåsenFallvegen med trasé midt i lia videre til Lønnsåsen og beinsti til Krattebølsdalen om Vesletjennet.
Dermed er det blitt mange kombinasjonsmuligheter for ulike runder og toppturer av varierende
lengde.
I Sør-Odal er det gjort en betydelig innsats med å få flere lange stistrekk som Fagerlistien og
Dragonvegen gangbare igjen. I tilknytning til disse to rutene ble det ryddet og merket/skiltet et par
gamle tråkk (Engebråten-Duåsberget og Gledalen-Åbuset). Opprusting av husmannsrundene ved

Odals Verk ble påbegynt. Til våren står Tronbølsæterstien for tur. Se vedlagte «Stioversikt og status
29. oktober 2020 med faddere» for flere detaljer.
På våren var det planlagt møte med fadderne for felles info om stiarbeidet og erfaringsutveksling,
men så kom 12. mars med nedstenging og dermed avlysing. Heller ikke utsatt møte i november
kunne avholdes pga smittesituasjonen. Luer til fadderne som en liten takk og gest fra DNT, har blitt
overlevert med personlig takk for innsatsen. De som mangla Merkehåndboka, fikk også den.
13. oktober møtte Ole og Unni de to skogsjefene i kommunene våre. Hensikten var å berede grunnen
for et best mulig samarbeid mellom skogbruket og friluftslivet om etablering og vedlikehold av
skogsstiene. God dialog er nøkkelen for å lykkes og å ta raskt kontakt med grunneier for å finne
minnelige løsninger.
3. november skulle Ole og Unni ha møte de tre største tømmerkjøperne (Glommen og Mjøsen, SB
Skog og Nortømmer), men også dette er utsatt på ubestemt tid. Hensikten med møtet var å utveksle
synspunkter på hvordan vi fra hver vår kant kan opprettholde et attraktivt nettverk av stier i Odalen.
Både sluttavvirkning, rydding av ungskog og tynning kan være et problem for ferdselsårene. Heldigvis
blir tømmerdrift i regi av de store entrepenørene i hovedsak utført skånsomt for stienes
vedkommende. Skikkelig merking og oppdatert kartverk er viktige forutsetninger for å lykkes.
Samme skjebne led dessverre et møte ultimo mars i regi av Friluftsrådet i Odalen for alle lag og
foreninger som vi hadde bedt om høsten 2019, for å fremme samarbeid og utveksle informasjon.
Gjennom året har vi flere ganger hatt nyttig kontakt med Morten Aas i Forum for Natur og Friluftsliv,
FNF Innlandet, som er en paraplyorganisasjon for alle friluftlivsorganisasjonene.
Vi har tatt initiativ til en høringsuttalelse om Planprogrammet for E16 fra DNT Odal, og at DNT Odal
signerte sammen med flere andre organisasjoner på en uttalelse fra FNF-Innlandet til Dispensasjon
Kjølberget vindkraftverk.
Tre store skiltbestillinger er foretatt i mai (39 skilt), juni (30 skilt) og oktober (58 skilt). To
gruppemedlemmer, en grunneier og noen faddere har malt klosser, og Sverre Haugård har laga fire
infotavler hvorav to er satt opp i Svartberget. Det er kjøpt inn materialer til flere tavler som han vil
produsere ved behov.
Mot slutten av året har vi deltatt i arbeidet med å forsyne Odalskommunene med informasjon til det
regionale prosjektet Friluftslivets ferdselsårer. Dette arbeidet fortsetter inn i 2021 og innebærer
utstrakt kontakt med andre stiryddere i de to kommunene.
Turkasser med bøker:
Mangsethøgda
Svartberget
Amosfallene
Haugom
Gartjennet
Bobenken
Knappåsen
Vesletjennet

2500
2525
280
573
320
275

Satt opp 11. juli. Ikke telt opp da det er uvegsomt om vinteren.
Ikke telt opp av samme årsak.

Satt opp 4. mars
Satt opp 26. april

Reelt besøkstall er atskillig høyere da mange ikke har skrevet av smittevernhensyn, og alltid er det
noen som bare farer forbi. Signeringene gir likevel en pekepinn på bruken av stien. Som følge av
pandemien har vi observert atskillig flere folk i skogen enn tidligere år. Dette har opplagt vært en
fordel for stiene og også for folkehelsa.

BRUK AV ØKONOMISKE MIDLER:
De største utgiftspostene dette året:
Tre skiltbestillinger fra Hamar Media til en kostnad av kr 53 800
Resten har i hovedsak dekt produksjon av klosser, materialer og ryddeutstyr
Totalt brukt kr 72 000
Støtte:
• Fra Sør-Odal Slekts- og Historielag kr 2000 til skilting av Fagerlistien (av totalt kr. 7 100). De tar
også alle kostnader på Husmannsrunden på Odals Værk og har infotavler vi kan få.
• Nordre Odalen Kulturminnelag kan bistå med innhold til infotavler
• Fra Odalskommunenes prosjekt om registrering av ulike typer ferdselsårer har stigruppa fått to
GPSer til stitracking. Ole som sammen med Knut Lysell registrerer for kommunene, har den ene,
og den andre skal brukes i Nord-Odal når vi finner en som er interessert i oppgaven.
HVA VI HAR LYKTES MED I ÅRET SOM HAR GÅTT:
Vi har fått rustet opp stisystemet til DNT Odal, og fått faddere med lokal tilknytning til stiene. God
kommunikasjon og samhandling med grunneiere, skognæringa og andre lag og foreninger har vi også
lyktes med. Mange positive tilbakemeldinger fra fornøyde turgåere har gitt stor glede og gjort jobben
lettere å utføre.

OPPGAVER Å JOBBE VIDERE MED:
Vi vil fortsette arbeidet slik vi påbegynte i 2019 og utvikla i 2020. Faddere til stiene må alltid være på
plass, og når koronaen roer seg, få til et møte med dem for info og erfaringsutveksling. Stioversikt
samt lister over faddere, dugnadsfolk og samarbeidspartnere med telefonnummer og epostadresser
må holdes oppdatert. God kontakt med faddere, grunneiere, skognæringa, Forum for Natur og
Friluftsliv (FNF) og andre lag og foreninger er viktig.
Arbeid videre blir å legge inn turforslag på ut.no og å utarbeide for salg flere små turkart for ulike
regioner i Odalen samt lage kart til infotavler ved stienes startpunkt. Vi fortsetter å bidra med
informasjon til prosjektet Friluftlivets ferdselsårer.

VEDLEGG:
Stioversikt og status 29. oktober 2020 med faddere (fortsatt gjeldende)

Unni Høiberg

