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REDAKTØRENS HJØRNE 

Så var Jula for lengst forbi, selv om det ikke føles lenge siden. Påsken står brått for 
vår dør og vi drar endelig til seters igjen. Noen bruker å stenge hyttene sine 
senhøstes og for disse vil det da være høytidelig åpning av en ny sesong. For andre 
har hytten også vinterstid vært i bruk, likevel er ikke påsken mindre velkommen for 
det! Vi tar selvsagt alle med oss finværet til fjells og legger opp til late dager i 
solsteken etter den daglige økta i en av Johns fortreffelige skispor! Noen går sågar 
mye mye lenger enn det! Måtte vi alle få den perfekte påsken som så mange ganger 
før! 
 
Budstikka inneholder denne gang Styrets påskehilsen med et innblikk i de siste 
saker under behandling. Samtidig har styret laget et oppsett av alle innspill som 
presenteres her. Disse vil danne utgangspunkt og plattform for styrets videre 
arbeid. Noen tiltak blir allerede iverksatt og om du skulle se noe blant de ulike 
innspill som du kunne tenke deg å hjelpe å drive frem, ikke nøl med å kontakte 
styret. Velet trenger hjelp fra alle, store som små. 
 
Videre har vi tradisjon tro vårt påskearrangement. Noen små endringer er det i 
opplegget og disse kan du også lese mer om her. Ellers er det etterlyst noen skilter 
som kan fortelle litt om løypetraseer og avstander. Som en foreløpig bøting på dette 
er et løypekart og stipulerte avstander tatt med i budstikka for denne gang. 
 
I oppstarten på nyåret mistet vi en bauta blant våre medlemmer og Åge Børresen 
har skrevet noen flotte og treffende minneord. 
 
Ellers så blir en av våre tradisjonelle og flotteste mønstringer gjennom mange år 
dessverre tatt av plakaten i år. Imidlertid håper jeg likevel folket tar skiene fatt slik 
at vi alle kan treffes ute i løypene. Med siste avsnitt i tankene – les også hva 
valgkomiteen peker på i sin henstilling – gammel som ung - meld dere! Om dere har 
lyst til å sette i gang ulike tiltak for miljøskapende aktiviteter i velet – kontakt styret 
som vil se med velvilje på noe slik! 
 
Ellers håper undertegnede på at noen flere kan melde  
Inn saker de vil kringkaste via budstikka, Til alle  
kommende bidragsytere; På forhånd takk! 
 
Med vennlig hilsen 
Glenn Skjæret 
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LØYPEKART 

Rognsjørunden 10,7 km (Til Rognsjøen inn fra sør= 5,3 km) 
Svartåsen - Myklebysjøen – Sjøvegen-runden = 14 km 
Søkkundalen -Søkkundsjøene- Hortadalen = 13,8 km  
(Søkkundalen – Søkkundsjøene = 6,5 km) 
Akselmyra-Sæteråsen-runden= 7 km 
Indre kvadrant (Svartåsløypa - over til sjøvegen - hjem) = 7 km. 
Brua - Dammen = 2 km (Brua - Dammen - Vollen = 3,5 km) 

Avstander er alle 
stipulert - og med 
utgangspunkt i brua. 

Bare John har de helt 
eksakte mål fra gang 
til gang.  
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Endelig er påsken her igjen, og vi kan se frem til nye fine dager på setra, i 
skiløypene, foran peisen og sammen med familie og venner. Vi gleder oss også til 
det tradisjonelle skiarrangementet i Myklekollen påskeaften. I år blir bakken satt i 
stand i god tid, og det blir også gjennomført treninger med kyndig veiledning fra 
Rune og Morgan. I år skal vi ha rekordstor oppslutning til hopprennet (!) så det er 
bare å starte treningen, ung som gammel! Husk også å melde dere på til øvelsene 
i god tid før påske. Mer informasjon om dette senere i heftet. 

Den 23. januar gikk en stor setervenn og ildsjel for setra; Berit Karlsen bort etter 
lengre tids kreftsykdom. Hun var et fantastisk varmt, engasjert og drivende 
menneske, som la ned en kjempestor innsats for velet og medlemmene over 
mange år, ikke minst som mangeårig leder av setras dag. Våre tanker går til 
familien. Åge Børresen har skrevet et flott minneord som dere kan lese lengre ut i 
budstikka. 

I forbindelse med årsmøtet 2015 ble det gjennomført et gruppearbeid hvor 
medlemmene fikk mulighet til å drøfte innspill til fremtidige behov innenfor 
infrastruktur, form på sosiale tiltak for medlemmene og generelt setras utvikling 
for kommende generasjoner. Nedenfor er det laget en oversikt over de innspill 
som kom inn fra gruppene, og som styret tar med seg i det videre arbeidet. Alle 
innspill som kom inn er også gjengitt i stikkordsform lengre bak i heftet.  

Medlemmene er opptatt av at det kommer på plass klare regler og avtaler med 
grunneiere/sameiet om felling av trær på og rundt seterområdet for å holde 
kulturlandskapet åpent. Gjengroing er og vil bli en reell utfordring. Flere tar til 
orde for å få husdyr tilbake til seterområdet for beiting. Styret vil i løpet av våren 
gjennomføre et møte med setersameiet for å drøfte utfordringene og hvordan vi 
kan løse disse i fellesskap. Vi kommer tilbake med informasjon til medlemmene 
etter dette møtet. 

Det er ønskelig at det settes opp kart som viser løyper og stier i området, slik at 
tilreisende kan få en enkel oversikt over dette. Det bør også fremgå hvilke traseer 
som er mulig å sykle på. Løyper/stier bør merkes med avstand i km. Gamle stier 
bør merkes opp på nytt. Flere er opptatt av at det finnes gode løypetilbud på 
vinteren, og viser til at det er mulig å søke om offentlige og private midler til 
løypekjøring og ivaretakelse av turstier. Med bakgrunn i de innspill som ble gitt 

PÅSKEHILSEN STYRET 
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har styret vedtatt å opprette en stigruppe som får ansvar for å merke og rydde 
gamle stier. Hans Andersen vil holde i dette fra styrets side, og det vil bli opprettet 
en gruppe på 5-6 personer som bidrar inn. I påsken vil det også bli hengt opp 
informasjon om skiløypene hvor de går og hvor lange de ulike rundene er på tavla 
ved parkeringsplassen. 

Når det gjelder veivedlikeholdet mener medlemmene at det fungerer det godt 
med dagens ordning med rode-ansvarlige og tilgang til grus i hauger ved de ulike 
veiene. Større reparasjoner foretas av styret med innleid maskinhjelp. Listen over 
de rode-ansvarlige henges opp på tavla ved parkeringsplassen. 

I forhold til sosiale tiltak og aktiviteter var det stor interesse for at 
påskearrangementet og seterdagen i juli opprettholdes. Det er imidlertid viktig at 
begge arrangement også treffer de unge, slik at de blir aktivt deltakende. I så 
måte er vi interessert i innspill både til arrangementene, men også til hva barn og 
unge på setra skulle ønske at de hadde på setra. Styret vil se på muligheten for å 
sette opp to fotballmål på parkeringsplassen til sommeren. Videre kom det 
innspill i forhold til å arrangere felles turer på og rundt seterområdet med 
«kjentmann» som guide. Med bakgrunn i dette innspillet vil vi arrangere en slik 
første felles fottur søndagen etter seterdagen. Sett dermed av 24. juli til å bli med 
på en slik tur! 

I forhold til setras utvikling for fremtidige generasjoner ble det gitt innspill til 
behov for strøm og vintervei frem til hyttene/brøyting av hovedveiene på setra. 
Medlemmene var delt i synet på strøm og vinterbrøyting frem til hyttene, noen 
ønsker det og andre ønsker det ikke. Kiær har foretatt en undersøkelse blant 
hytteeierne høsten 2015 i forhold til interesse for strøm. Velet var ikke på forhånd 
orientert om denne undersøkelsen, og kjenner heller ikke utfallet av den. 

Vi ønsker alle medlemmene en riktig fin påske, og gleder oss til å se dere på setra! 

 

Styret 

  

PÅSKEHILSEN FRA STYRET 
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Framtiden for Myklebysetra vel- utvikling og fokusområder kort og lang sikt 
Årsmøtet ble delt inn i grupper og fikk i oppgave å fokusere på  

• Infrastruktur 
• Sosiale tiltak 
• Setras framtidige utvikling for kommende generasjoner 

 
Nedenfor følger et sammendrag av hva de ulike gruppene kom fram til. 
 
Infrastruktur 
 Sauene ønskes tilbake siden gjengroing blir et problem 
 Rydding av tilvekst 
 Søke om tilskudd til beiterydding 
 Søke om folkehelsemidler til løypekjøring 
 Når det gjelder veier bør alle være med å bidra, ikke bare velets 

medlemmer 
 Ønske om infokart på tavla om turløyper  
 Større postkasse 
 Gjerdet rundt mykletunet- ta det ned eller reparere? Skigardskurs?  
 Merking av turløyper med hvor lange de ulike løypene er?  
 Veibom- mye ute av drift. Er det et stort økonomisk tap?  
 Noen grupper ønsket mer vinterbrøytete veier, andre grupper ønsket det 

ikke 
 Rydding av setervollen 
 Kulturlandskapstiltak  
 Merking av stier 
 Riks TV dekning 
 Ønske om flere vannposter på setra 

 
Årsmøtet ytret ønske om at det kunne settes ned et utvalg som så på disse 
tingene.  
 
Sosiale tiltak 
 Ikke- medlemmer sliter også på veiene- kan de betale? På andre hyttefelt 

kreves det en serviceavgift, kan det også kreves på Myklebysetra? 
 Påske og dagsommerarrangementet bør gjennomføres som det gjør nå 
 Kveldsarrangementet på sommer kan gjøres enklere 

IDE-DUGNAD 2015 
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 Ungdom faller litt imellom, kan noe gjøres for dem? 
 Felles turer med kjentmann 
 Kiær bør rydde opp etter seg 
 Fotballbane på volltrøa eller på Lortikmyra 
 Rekruttering til seterkorps 
 Hoppbakken bør brukes hele påsken 

 
Framtiden  
 Ønske om å få tilbake sauene 
 Ungdomstiltak for å få de unge til å trives 
 Danne en plantegruppe som tar vare på vekster som finnes 
 Positivt at det kommer nye folk inn i ulike komiteer 
 Bedre samarbeid med grunneier 
 Bygge fuglekasser 
 Klippekort på fjelltopper 
 Løypekjøringen som er nå fungerer bra 
 Det bør finnes en hjertestarter og førstehjelpskoffert 

 
Alle gruppene hadde en formening om hvorvidt de ønsket 
strøm eller ikke, men ønskene varierte sterkt! Noen ønsker 
absolutt ikke, mens andre 
godt kunne tenke seg det. 
Det ble også bestemt at 
løypeutvalget utvides  

Kan hende blir det atter 
fotballsparking på trøa. 
Styret er i hvert fall på saken! 

 

IDE-DUGNAD 2015 
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Leder for vinterarrange- 
mentet Rune Arnesen (t.h.) 
og Morgan Liljebäck (t.v.) 
ønsker velkommen til skirenn 
i Myklekollen påskeaften 

HOPPRENNET 2016: 

Minidugnad Skjærtorsdag – kl 16 -17  
med etterfølgende HOPPTRENING 
 

HOVEDDUGNAD LANGFREDAG KL 17:00 
Hopprennet går av stabelen Påskelørdagen, men det må til en 
del forberedelse på fredag ettermiddag. Bakken må i verste fall 
beintråkkes. Arrangementskomiteen har møteplikt.  
Det er med håp at andre også, og flest mulig - kan stille opp! 

 
Ta med skuffe og rive!  

Rune Arnesen: Tlf  976 71 740  
rune.arnesen@headvisor.no 

Morgan Liljebäck: Tlf 924 20 495 
morganl@vfk.no 

PÅSKESKIRENNENE 
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PÅSKESKIRENNENE 
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Berit Karlsen – (19.05.48 – 24.01.2016) 

Lørdag den 24.januar 2016, mens jeg sitter ved frokostbordet, tikker 
følgende melding fra Svenn i Moss inn på min mobil: «Berit på Nilshaugen 
døde i dag morges». Klumpen i halsen kommer, og du blir for en stund helt 
utslått. Vi visste at hun var alvorlig syk. Allikevel - hun var en av disse 
positive og gode menneskene som burde være med oss i mange år 
fremover. Det var liksom helt utenkelig at hun skulle forlate oss. Med Berits 
bortgang mistet vi en alltid blid, aktiv og kjær person i setermiljøet. Man 
tenker tilbake på innsatsen og alle takene hun gjennom årene har tatt i 
Velforeningen, både under vinter- og sommerarrangementene. Var det en 
viktig funksjon som ikke var dekket, så trådde Berit til med uttalelsen: «Jeg 
tar oppgaven. Vi skal vel klare dette!» Jeg synes fortsatt jeg hører og ser 
henne for meg da hun tar mikrofonen på Mykletunet den 22.juli 2011 – 
dagen for terroraksjonen på Utøya og i Oslo – og i klare og profesjonelle 
ordelag forteller om det tragiske som har skjedd og at det blir en del 
endringer i programmet for seterdagen. Her kom hennes erfaring fra 
kateteret klart til syne. 

Da det i 2005 ble etablert ei arbeidsgruppe for å skrive «Myklebysetras 
historie» var Berit et selvfølgelig medlem. Og vi i gruppa hadde stor glede 
og nytte av hennes humør og innspill i de 4-5 årene vi arbeidet med 
prosjektet. Da fikk vi høre historiene hennes fra setra fra hun var småjente, 
opplevelser sammen med tante Karen, mor og far og alle onklene. Historier 
om multeturene sammen med Nils og Guttorm, fjellturer og festlige lag. Og 
historier, ofte litt på kanten, om Karl og Hartvig og andre gamle 
setergubber og budeier.  Dette bidro til en god stemning på møtene i 
arbeidsgruppa. 

I februar 2011 startet samme arbeidsgruppe opp arbeidet med bok nr. 2, 
«Myklebysetra i bilder». Da vi i første møte diskuterte hvordan vi skulle 
redigere denne boka, kom Berit med den glupe ideen å bygge den opp i 
tidsepoker, fra så lang tid tilbake det fantes tegninger og fotos fra 

MINNEORD 
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setermiljøet og fram til i dag. Og slik ble det! Berit fungerte som fast 
referent i møtene, og var med for fullt til boka ble lansert på Mykleby 
Samfunnshus før jul i 2013. 

Jeg hadde min siste prat med Berit i «multetida» i august 2015, på benken 
utenfor Mosetra. Hun var tydelig merket av sykdommen, men blid og 
optimistisk som vanlig. Det føltes så godt med denne samtalen med henne, 
og jeg visste ikke da at det skulle bli den siste. Berit ble født den 19.mai 
1948. Den 5. februar 2016 tok slekt og venner et siste farvel med henne i et 
fullsatt Jeløy kapell. Dette viste tydelig at Berit var en elsket og aktet 
person, ikke bare på setra, men også i lokalmiljøet. Nå er Berit borte, men 
ikke glemt. Tankene går til Lasse, barn og barnebarn som har mistet et godt 
midtpunkt. Minnene etter Berit skal jeg ta godt vare på, og jeg skal ta dem 
frem når jeg føler at det er behov for en oppmuntring eller en god tanke. 
Takk for alt, kjære Berit. 
 
Åge Børresen 
 

 

 

 

  

Fra Budstikka nr. 3/97 –  
Berit slik vi alle kjente henne -  brennende engasjert i 
setra - og alltid raus med mennesker og superlativer! 

MINNEORD 
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Det går mot valg til styret og arrangementskomiteen for 2016 og 2017. Valgliste 
trykkes nå i budstikka til påske for at alle skal være klar over hvem som er på valg 
og ikke. Vi ber om at de som mot formodning ikke ønsker gjenvalg melder dette til 
valgkomiteens leder Tor Høie, tlf: 909 15167 eller epost tortroll@gmail.com innen 
01.05.2016. 

Så litt alvor: Velet må til enhver tid ha et fungerende styre. Disse vervene må 
besettes og det bør gå greit, dersom medlemmene vil at velet skal bestå. 

Dersom sommer- og vinterarrangementene våre skal kunne fortsette som før, er 
vi avhengige av at medlemmene stiller seg til disposisjon til arrangements-
komiteen uten at deltakere må « piskes inn». Vi ber dere derfor se nøye på 
valglista og melde dere for Tor Høie dersom dere er villige til å ta et verv! Det er 
fint om noen yngre også melder seg slik at aktivitetene kan fortsette uten 
opphold. 

Vi opplever at alle medlemmene setter stor pris på både sommer- og 
vinterarrangementet, at dette er sosiale møteplasser som binder medlemmene 
godt sammen og som ikke minst også bidrar betydelig økonomisk til dekning av 
utgifter til veivedlikehold, samt andre fellesfasiliteter på setra. Dersom vi ikke får 
forslag til alle poster som er på valg innen årsmøtet, vil det ikke være mulig å 
opprettholde dagens aktivitetsnivå i 2016 og 2017. Det vil da bli en debatt på 
årsmøtet om hva som skal være alternativ for velets aktiviteter fremover. 

For valgkomiteen 

Tor Høie 

  

FRA VALGKOMITEEN 

SOMMERARRANGEMENTET 2016 

mailto:tortroll@gmail.com
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FUNKSJON NAVN VALG 

Styret:     
Leder                                            Kristin Malonæs På valg 
Nestleder Hans Andersen Ikke på valg 
Kasserer Berit Glesaaen Nyberg På valg 
Sekretær Astrid Dalby Ikke på valg 
Styremedlem Thomas Bergerskogen Ikke på valg 
Varamedlem til styret Kåre Karlsen På valg 
Varamedlem til styret Tor Njerve På valg 
Varamedlem til styret Jon Olafsen På valg 
Arrangementskomiteen:   
Leder vinter: 
 
Leder sommer: 

Rune Arnesen 
Morgan Liljebæk 
Linn Holthe 

Ikke på valg 
Ikke på valg 
Ikke på valg 

Komitemedlemmer:   
 Kari Taraldrud På valg 
 Ståle Taraldrud På valg 
 Aud Johansen På valg 
 Inger Østli Linna På valg 
   
 Per Even Arnseth Ikke på valg 
 Anne Camilla Arnseth Ikke på valg 
 Lill Fængsrud Ikke på valg 
 Iren Rustad Ikke på valg 
 Lone Bergerskogen Ikke på valg 
 Kristin Kummervold Ikke på valg 
 Torun Aarkvisla Ikke på valg 
Valgkomite: Tor Høie Ikke på valg 
 Tore Kristiansen Ikke på valg 
 John Olafsen På valg 
Varam. til valgkomite Per Erling Daae Ikke på valg 
Revisor: Leif Verner Baarstad Ikke på valg 

  

FRA VALGKOMITEEN 
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ROGNSJØENS VENNER 
 

-En påsketurist på setra kan 
bli skremt av mindre! 
                 (Tegn. Kjell Aukrust) 

AVLYSER! Redaktøren fikk følgende melding i sin e-post forleden; Det blir 
dessverre ingen skimønstring til Rognsjøen i regi av Rognsjøens Venner i år. 
Dette på grunn av at det er helt tomt for gulasjsuppe, dessuten er det 
mannskaps-mangel for gjennomføring.  
Dermed kan du ta ut "plakaten" av manuset. 

UT PÅ TUR-DAG TIL ROGNSJØEN? 
KJERNETID 12.00 – 13.00 

Noen ivrige sjeler ville ha påskefolket ut på skitur i påsken 1999, og for å stimulere til trim og flott ski-
opplevelse til en av de fineste naturperlene i området, fristet Ola Enger og Roar Lund Waade med 
gratis varm Ungarsk Gulasj-suppe til de som tok turen. 67 personer besøkte Rognsjøen det første året 
og siden ble stadig rekorden slått år for år. Nå kan det se ut som om en gammel etablert tradisjon er i 
ferd med å møte sin ende. Men selv om gratismåltidet nå forsvinner, hvorfor ikke likevel ta på skiene 
og legge i veg ut på tur til Rognsjøen Skjærtorsdag! Dette har blitt en hyggelig arena å treffes på, 
sosialisere og utveksle meninger. Gulasj-suppa var i alle år god den, men vi kan nå ta med oss noe å 
bite ti selv også. Suppe på termos, eller stormkjøkken, grillpølser eller kaku med pultost smaker «okke 
som femmenalt» ute i naturen det og. Kanskje Rognsjøens venner, Myklebysetras styre eller andre vil 
ta opp igjen tradisjonen. Da er det jo fint om vi – seterfolket – ikke har lagt fra oss Skjærtorsdags-
vanene!  

         Redaktøren 
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LITT OM LØYPER OG TRANSPORT  
 

LØYPEKJØRING – NÅR KJØRES HVOR? 
Det er rettet spørsmål til velet om hvilke skiløype-traseer som 
kjøres opp gjennom vinteren. I henhold til velets avtale med John 
Olafsen kjøres det opp skiløyper med scooter etter følgende plan: 
  
Sæteråsen/Akselmyra: Kjøres første gang når det er nok snø 
(nov/des), deretter så langt mulig ved hvert større snøfall, 
gjennom hele vinteren slik at den er oppe i helgene i hele 
vintersesongen. 
  
Rognsjøen: Traseen kjøres opp til vinterferien, holdes preparert 
gjennom vinterferien og åpen hver helg mellom vinterferien og 
påskeferien, og så gjennom hele påskeferien.  
  
Rundt Skarven/Søkkundsjøen: Traseen kjøres opp til 
vinterferien, og holdes preparert gjennom de to vinterferieukene. 
Den kjøres opp på nytt til påske og holdes preparert gjennom 
påskeferien.  
  
Myklebysjøen: Kjøres og prepareres gjennom påskeferieuka. 

SCOOTERTJENESTE 
John Olafsen og eventuelle 
medhjelpere står som vanlig på 
for å gjøre oppstart og 
avslutning av påsken enklere for 
de fleste av oss. Scooterkjørere 
har imidlertid behov for mat og 
hvile som alle oss andre. Se 
oppslag på tavla på parkerings-
plassen vedrørende eventuelle 
hviletider. 
 
JOHN OLAFSEN 
Mob. 97 53 59 30  
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SETERBARNA’s SIDER 
 

Labyrint 

 
Prikk til prikk: Fullfør tegningen 
med å trekke en strek fra 1 til 2 osv. 
-  fargelegg. 

Hjelp den lille 
dinosauren 
over på andre 
siden til 
trærne slik at 
den får mat å 
spise 
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   Hvilke dyrespor ser du her? 

   

      ❶       ❷        ❸       ❹       ❺       ❻        ❼       ❽       ❾         ❿ 

 

Kryssord; 

 

  

SETERBARNA’s SIDER  

1) Hund, 2) katt. 3) Dådyr, 4) rev, 5) hare, 6) ekorn, 7) mus, 8) spurv, 9) kråke, 10) rype 
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FRA GAMMELT AV 
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FRA GAMMELT AV 
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-Fra meieridrift og seterliv 
Ludvig Funder – utgitt i 1946 

Asker og Bærums Budstikke  
26.08.1908 

OM DET GÅR 
ANN Å KJØRE 
LITT SAKTERE? 
Folket HEM-PÅ føler bekymring 
for unga sine! Det begynner å bli 
mange av dem langs vegen der 
og alle føler de seg trygge på at 
de blir sett og tatt hensyn til. 

-Hempå’inger observerer forbipasserende 
motorvogn på veg til Arnesen etter mjølk! 
                                     Tegning Kjell Aukrust 

FRA GAMMELT AV 
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LETT HJERNETRIM 

Løsninger side 15 

Fyrstikker var ikke bare til 
bruk for opptenning, men ble 
ofte benyttet som tidsfordriv i 
eldre dager. Min bestemor, 
med opprinnelse fra 
Gardbekken her i Stor-Elvdal 
kunne plutselig finne på å 
utfordre deg ved hjelp av 
fyrstikkeskens innhold. Her 
noen oppgaver ført i penn av 
Sophus Tromholt i 1899 

1.11 – Ingen kubikkmeter, 1 kubikkmeter jord er fjernet, 1.10 – Haner ikke legger egg. 

 2 Fyrstikker flyttes saa at der opstaar 5 
lige store Kvadrater 

 8 Fyrstikker borttages, saa at der bliver 4 
lige store kvadrater tilovers 

 6 Fyrstikker skal borttages, saa at der 
dannes 3 Kvadrater 

 16 Fyrstikker borttages, saa at der 
dannes 2 lige store Kvadrater 

 4 Fyrstikker skal flyttes såå at der opstaar 
3 lige store Kvadrater 

 6 Fyrstikker flyttes, saa at de to Vinglas 
forvandles til et Hus 

 I denne av 15 Fyrstikker og ½ Fyrstikk 
dannede, tungsindige Gris skal 6 ½ Fyrstikker 
flyttes, saa at den forvandles til en glad Gris. 
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Fikk hyttelivet ødelagt av knott, 
vant sommeridyllen tilbake 
I årevis måtte Torill og Sverre Bjørnmyr (bildet) flykte i hus med svermer 
av knott etter seg. Så erklærte de krig mot de blodtørstige bandene. Nå har 
de og andre hytteieiere i området vunnet hytteidyllen tilbake. 

 
2012-06-10 Leif Magne Flemmen  
Av Tommy C. Olsen post@hytteavisen.no 

- Det var rett og slett umulig å sitte ute etter solnedgang, forteller Sverre 
Bjørnmyr fra Mo i Rana.  

Spleiselag for supermaskin  
Men de desperate hyttenaboene lot seg ikke kue. De kalte inn til krigsråd og 
la en slagplan, satte seg grundig inn i svi-knottens liv og adferd og mulige 
måter å bekjempe den på. 
 
- Det vidunderet vi anskaffet er utviklet av forskere i det amerikanske 
forsvaret og er beregnet for jungelkrig. Ikke så rart kanskje, de har jo reist 
litt omkring i verden for å ta itu med skadedyr og tydeligvis brukt mye 
ressurser på å finne metoder og teknologi som funker, sier Sverre. 

KNOTT OG MYGG 

mailto:leif.magne.flemmen@viamedia.no
mailto:post@hytteavisen.no
http://www.hytteavisen.no/getfile.php/926127.973.qaesqpcvsc/2000x2000Myggkiller_630x420.jpg


______________________________________ 
Budstikka nr.1/2016   23 

 

Han syntes maskinen var i dyreste laget. – Men dette er high-tec, som alltid 
koster mer, og resultatene har vært utrolig gode, sier han. 
  
800 000 knott 
Løsningen på knott-problemet ble en multifunksjonell insektfanger. 
  
– Den lokker med den samme gassen som vi puster ut, det er denne og 
varmen  svi-knotten går etter. Og når den kommer for nær blir den sugd inn. 
Så er historien om knotten over, forklarer Sverre, som med maskinen har 
fanget 800 000 knott over en 10 dagers periode. 
 
- Ifølge knottetabeller på internett går det 8 000 individer på et gram, 
forteller han til Hytteavisen. Maskinen heter Moskito Magnet og kostet den 
nette sum av 10 000 kr. 
  
Den settes ut i mai, så insektene kan tas før de får formert seg. I tillegg har 
hytteeierne slått gresset og hugget granskog, slik at knotten har færre 
oppholdssteder. – Nå har vi fått tilbake den gode gamle tilstanden som vi 
hadde før knott-somrene nesten tok livet av oss, sier Sverre og Torill 
Bjørnmyr. 
  
Stort dekningsområde 
Fangeren sies å beskytte 4-5 mål. Bygningers plassering og terrenget vil ha 
en god del å si. Hytteeierne har prøvd seg fram med ulike plasseringer. 
  
- Kapasiteten begrenses av dette, forteller  Sverre. Maskinen går på gass og 
batteristrøm, samt tabletter for å lage den bedragerske gassen. En sverm av 
knott står omkring fangeren når det er på topp. 
  
Knotten formerer seg i fuktig jord og 
myr, og dette er et stort problem i 
Trøndelag og Nordland. Kjentfolk 
mener plagen har tiltatt de siste tretti 
årene. 
 

KNOTT OG MYGG 

VISSTE DU AT; Fluesnappere, 
løvsanger, blåmeis og kjøttmeis 
kan sette til livs mellom 3000 og 
7000 mygg hver dag, ifølge 
Norsk Ornitologisk Forening. 
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KNOTT OG MYGG 
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FRA GAMLE BUDSTIKKER 

Synnøve, Anne-Berit og Thor 
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MUNTRE HISTORIER 
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  AVGIFTER SETERVEI 2015 
 
Årsmelding og regnskap fra Mykleby Setervei var ikke klart 
da Budstikka gikk i trykken. Men vi har informasjon om at 
takstene for seterveien blir uforandret fra 2014.  
Vi gjengir disse her: 
 
Årskort personbil      kr. 1500,00  
Oppsittere langs veien    kr.   750,00 
Buss       kr.   160,00  
Lastebil uten/med henger     kr.   160,00  
Traktor uten/med henger    kr.     80,00    
Personbil       kr.     80,00 
Moped/motorsykkel     kr.       0,00 

 
PÅSKEPARKERING  

kr. 200,00  
Betales i egen kasse ved oppslagstavlen på parkeringsplassen.  

MYKLEBY SETERVEI 

Husk å få med alt på 
ett lass! 
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  FORSIDEN: 
«Flott i påskefjellet»  
- Kristin og Thomas Malonæs 
  Foto: Glenn Skjæret 
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