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Hei alle setervenner! 
 

Da er sommeren endelig her igjen -og med den, tid for å dra til seters! Det meste er 
seg likt i de trakter, men far varsomt etter setervegen i år, for nå er arbeidene med 
dam-anlegget nedstrøms setra i gang og med det følger nok også anleggstrafikk på 
setervegen.  
 

I år er det ønskelig å gjøre noe med stier og utfartsmuligheter i våre setertrakter til 
feles glede for alle. Det er derfor tenkt å benytte noen dager til å rydde og merke noen 
av de gamle traseer som finnes hos oss. Møt opp på annonserte stiryddingsdager for 
de som synes dette er interessant. (Sjekk oppslagstavle for slik og annen informasjon 
jevnlig gjennom sommeren.) 
 

Styret har flagget at de gjerne skulle hatt noen til å stille som kjent-mann for ulike stier 
og områder rundt setra. Dette slik at felles turer kunne arrangeres med historie, hygge 
og kos. Kan hende har de noe på gang før dette går i trykken, men om noen sitter på 
kunnskap de gjerne kunne tenke seg å dele med andre på en arrangert fellestur, gi 
styret beskjed så finner vi alltids kanaler å formidle noe slikt litt på sparket.  
 

Så bli det i år igjen setermesse fredag - etter tradisjonell oppskrift. Vær da 
oppmerksom på at årets dugnad på festplassen starter kl. 09.00 samme morgen – altså 
en time før normalen. Dette for å bli ferdig før messen skal ta til. 
 

Sommerens høydepunkt – Seterdag - blir det i år som alle andre år, med lopper og 
auksjon og en mengde aktiviteter for store og små. En oppfordring fra festkomiteen er 
at de ikke ønsker møbler og andre store gjenstander med mindre de har spesiell 
egenart som antikvitet, håndlaget eller har annen historie med seg. For de som leverer 
lopper kan det uansett være greit å se over sin leveranse med noe kritisk blikk. Dette 
med tanke på gjenbruksverdi og interesse for andre å eie. Det vil ellers bli slik at 
arr.komiteen og velet må drive midlertidig renovasjons-tjeneste. 
 

I år vil det være første gang som seterdagen avsluttes uten seterfest med levende 
musikk.  Likevel er det ingen grunn til å hoppe over festen for det. Plassen er der, 
grillen står der og det går fint an å bruke dansegulvet også, bare man bringer med seg 
musikken selv! 
 

Ellers – ikke glem årets viktigste begivenhet- Årsmøtet. 
Der må vi alle stille mannsterke med våre meninger!  
En riktig fin sommer ønskes alle! 

 
Glenn Skjæret 
3. grads skrivemaskinist. 
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  PÅMINNELSE 
Til alle som passerer bommen på vei opp 

til seters. 

Husk å se i kassa 

 «POST TIL SETRA» 
Ta med denne og legg den i kassa som 

henger på plakattavla ved den store 
parkeringsplassen. 

På forhånd takk! 

Vennlig hilsen alle oss som er glad i post! 
 

Auksjon og Loppemarked-seterdagen 2016 
 

Vi håper at seterfolket har fine lopper å avse til markedet! 
De kan leveres fra fredag etter gudstjenesten. 

Ber om at de er rene, pene og uten skader. 
 

NB! Vi kan ikke ta imot store gjenstander! 
(Salonger, vitrineskap, senger etc. 

-unntak: gjenstander med antikvarisk-, eller historisk verdi.) 
 Det er ellers en stor og tidkrevende jobb for frivillige å rydde 

bort dette i etterkant av seterdagen hvert år. 
 

Evt spørsmål kan rettes til Linn eller Tone 
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MYKLEBYSETRA VEL ÅRSMØTE 
 
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
 

MYKLEBYSETRA VEL 2016 
ÅRSMØTET AVHOLDES PÅ MYKLETUNET 
FREDAG 22. JULI 2016 KLOKKEN 18.00 

SAKSLISTE: 
 

- GODKJENNING AV INNKALLING 
- VALG AV MØTELEDER 
- VALG AV SEKRETÆR 
- TO TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLL 

 
1. STYRETS ÅRSBERETNING. 
2. REVIDERT REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING. 
3. INNKOMNE SAKER, FASTSETTELSE AV KONTINGENT. 

i. – Investeringssak løypekjøring 
4. GODTGJØRELSE TIL STYRETS LEDER OG STYREMEDLEMMER. 
5. BUDSJETT 2016. 
6. VALG I H.H.TIL VEDTEKTENE, §4 og §5 
 

Årsberetning, regnskap og budsjett følger vedlagt. 

Styret 
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MYKLEBYSETRA VEL ÅRSBERETNING 
 

ÅRSBERETNING MYKLEBYSETRA VEL 
2014-2015 

 
Årsmøtet 2015 ble avholdt på Mykletunet fredag 17. 

 
Styret har i årsmøteperioden 2014 – 2015 hatt følgende 
sammensetning: 

Leder Kristin Malonæs 
Nestleder Hans Andersen 
Kasserer Berit Glesaaen Nyberg 
Sekretær Astrid Dalby 
Styremedlem Arne Olav Nyberg 

Varamedlemmer til styret:  

1 varamedlem Kåre Karlsen 
2 varamedlem Tor Njerve 
3 varamedlem Jon Olafsen 

 
Jon Olafsen har vært velets representant i styret i Mykleby 
Setervei i perioden. 

 
Årsberetningen gjelder for perioden fra og med årsmøtet 2015 og 
frem til årsmøtet 2016. 

 
Regnskap og balanse gjelder for året 2015 

Styret har i perioden avholdt 3 styremøter. 
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MYKLEBYSETRA VEL ÅRSBERETNING 
 
ØKONOMI 
Velet fikk i 2015 en omsetning på kr 139.927 og et årsoverskudd på kr 39.870. 
Overskuddet legges til egenkapitalen, som pr 31.12.15 er på kr 255.526. Velet har 
ingen gjeld, og egenkapitalen består i sin helhet av bankinnskudd i Sparebanken 
Hedmark. 

Inntektene fra medlemskontingent har vist en stabil utvikling fra 2014 til 2015, 
løypekjøring fra Stor-Elvdal kommune var på kr 4.000. Frivillig bidrag til løypekjøring 
fra velets medlemmer viser en god økning , og Grasrotandelen holder seg stabilt på 
rundt 18.000. Inntektene fra påskearrangementet ble i 2015 noe høyere enn 
budsjettert.  Sommerarrangementet ble omtrent på budsjett (i tallene i regnskapet 
er det ført inntekter fratrukket kr 6.000 for betaling til musikk) og inntektene endte 
på kr 40.027. 

I 2015 ble det kun gjennomført mindre investeringer. Kostnadene til vedlikehold av 
veier ble ca kr 4.000 over budsjett. Bakgrunnen til dette er en reparasjon av 
Akselgutua som måtte utføres grunnet flomskader våren 2015. Ingen større avvik på 
de øvrige postene.Det er styrets vurdering at velet har en tilfredsstillende økonomi. 

AKTIVITETER 
Sommerarrangementet 2015 ble gjennomført i tradisjonell god form, og i blandet 
sommervær. Mange besøkende og god omsetning bekrefter at dette er en dag som 
settes stor pris på av velets medlemmer og beøkende til setra. Styret vil rette en stor 
takk til Kari Åvang og Torhild Mathisen som loset oss igjennom dagen på en flott 
måte fra morgen til sen natt, og til alle medlemmer som bidrar med innsats både i 
forkant, under arrangementet og i forbindelse med opprydding dagen der på. Tusen 
takk til alle sammen! Deltakelsen på den tradisjonelle seterfesten har de siste årene 
vist en nedgang år for år, og i 2015 fikk vi ikke tilstrekkelig med oppmøte til å dekke 
kostnadene til musikken. Styret har dermed besluttet at det ikke arrangeres seterfest 
i 2016. 
 
 
 
 
 

 



Budstikka nr.2/2016 8  

MYKLEBYSETRA VEL ÅRSBERETNING 

Påskearrangementet 2016 ble gjennomført i tradisjonell god form, og i flott vær. 
Mange deltakere på idealtid, utfor, hopp og skarvslepp. Kjempebra innsats av alle 
deltakere og tilskuere. Også i år var det mulighet for hopptrening tidlig i påskeuka. 
Bakken ble preppet i god tid slik at alle som hadde lyst til å være med også fikk 
muligheten til å trene på forhånd. Kjempegod omsetning i kiosken, alle vafler og 
pølser ble solgt ut. Styret ønsker å rette en stor takk til Morgan Liljebäck og Rune 
Arnesen som ledere av påskearrangementet for flott innsats i planleggingen og 
tilretteleggingen av arrangementet, samt til alle som ellers bidro inn både i forkant, 
underveis i arrangementet og i oppryddingen til slutt. Tusen takk! 

VEDLIKEHOLD OG INFRASTRUKTUR 
Det er gjennomført mindre utbedringer og ordinært vedlikehold av veier og 
Mykletunet i perioden. Styret har gjentatte ganger tatt kontakt med styret i 
seterveien angående bommen som er ødelagt, uten at det har resultert i reparasjon 
og gjenoppretting av denne. Styret er bekymret både for unødvendig kjøring i 
området og økonomiske konsekvenser, med derpåfølgende svakere økonomi til å 
vedlikeholde veien opp til setra, som følge av manglende bom. 

INTERNETTSIDER 
I løpet av vinteren 2016 mistet velet den gamle internettsiden, og velet måtte 
iverksette tiltak for å få ny løsning og nye sider på plass. Alt det gamle materialet 
som lå på siden var borte. Dette ble løst på en svært god måte ved hjelp av Thomas 
Bergerskogen og Tore Kristiansen. Nye nettsider er oppe og går på 
www.myklebysetra.no. Sidene vil fortløpende bli oppdatert med protokoller og 
møtereferater. En ekstra stor takk til Thomas og Tore for flott jobb! 

FRAMTIDIG UTVIKLING AV SETRA 
I forbindelse med årsmøtet i 2015 ble det gjennomført et gruppearbeid som gav 
viktige innspill til velets arbeid fremover.  

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 gi nærmere orientering 
om dette arbeidet i forbindelse med årsmøtet 2016. 
 
 

http://www.myklebysetra.no/
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MYKLEBYSETRA VEL ÅRSBERETNING 
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. Gamle stier bør merkes opp på nytt. 
Flere er opptatt av at det finnes gode løypetilbud på vinteren. Med bakgrunn i de 
innspill som ble gitt 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 de 
frivillige som deltar i gruppen for øvrig er Alf Ole Synstad som leder for gruppen, Per 
Erling Daae, Glenn Skjæret og Per Even Arnseth.   

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

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 fortsatt interessert i innspill både til arrangementene, men også til hva barn og 
unge på setra skulle ønske at de hadde på setra. Styret vil i løpet av kort tid sette opp 
to fotballmål på parkeringsplassen. Videre kom det innspill i forhold til å arrangere 
felles turer på og rundt seterområdet med »kjentmann» som guide. Styret ønsker at 
de som er godt kjent i området og som liker å gå turer i fjellet, melder seg som guide, 
så kan vi tilrettelegge for felles utflukter slik at flere kan ta del i noe sosialt. 

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. I forbindelse med årsmøtet 2016, har styret 
invitert Kiær til å komme og redegjøre for de infrastrukturprosjekter som de jobber 
med, og målene de har for fremtidig utvikling i området. 

 

Styret i Myklebysetra vel, juni 2016 
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MYKLEBYSETRA VEL ÅRSMØTE 
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MYKLEBYSETRA VEL ÅRSMØTE 
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MYKLEBYSETRA VEL ÅRSMØTE 
VALGLISTE 2016. 

FUNKSJON NAVN VALG 
Styret:     
Leder                                            Kristin Malonæs På valg 
Nestleder Hans Andersen Ikke på valg 
Kasserer Berit Glesaaen Nyberg På valg 
Sekretær Astrid Dalby  

   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: 
 

  

Rune Arnesen 
  

  

Ikke på valg 
   
   

Komitemedlemmer:   
 Kari Taraldrud På valg 
 Ståle Taraldrud På valg 
 Aud Johansen På valg 
 Inger Østli Linna På valg 
 Lone Bergerskogen Ikke 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 
Varamedlem til valgkomite Per Erling Daae Ikke på valg 
Revisor: Leif Verner Baarstad Ikke på valg 

 
RODELEDERE FOR VEIENE PÅ SETRA/VARAMEDLEMMER. (VELGES FOR ETT ÅR AV GANGEN). 

Parkeringsplassen-Hans Håkonsens seter Rolf Fremgaarden/Thoralf Mykleby 
Parkeringsplassen-Skreddarstubakken Jo Gimse/Inge Rognheim 
Skreddarstubakken-Syra Ola G. Enger/Hans Andersen 
Syra-Skarvlia Tor Høie/Leif Erling Arnesen 
Rognstad-Roa-Svenstua-Bjørnebo Truls Arnesen/Helge Helgesen 
Svenstua-Kjell Sandbergs hytte Hans Hoff/Kjell Sandberg 
Husgutu-Oddvar Frydenlunds hytte Ola Eddy Løkken/Tore Kristiansen 
Skibakken-Arne Seims hytte Tom Asphaug/Viggo Åvang 
Oddvar Frydenlunds hytte-mot øst John Olafsen/Erik Bråten 

 



Budstikka nr.2/2016 13  

RASTA & MYKLEBY JEGER OG FISKERF. 
 

Rasta og Mykleby Jeger- og 
Fiskerforening Stiftet 20. juni 1920 

Til medlemmene 
Dere innkalles herved til årsmøte Fredag 22. juli 2016 

 
Tid: Etter årsmøtet i Myklebysetra vel 

(ca kl. 20.30 – 21.00) 
 
Sted: Myklebysetra vel’s hytte 

på parkeringsplassen på setra. 
Dagsorden: 
1. Konstituering av årsmøtet 
2. Årsberetning 
3. Revidert regnskap 2015 
4. Budsjett 2016 
5. Fastsettelse av kontingent 
6. Innkomne saker 
7. Valg 
8. Åpen post 

 
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal sendes styret 
v/formannen senest innen 10.juli 2016. 
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NOE OM FISKEMULIGHETER 
 

Himmelsjøen, eller Hemmelsjøen som den kalles lokalt, 
har tilløp fra et par bekker, avløp gjennom elva 
Hemla/Himla, som også har en god bestand av 
førsteklasses ørret. Himmelsjøen ligger 900 m.o.h., er 1 
km langt og med en største bredde på 400 meter. Det er 
et grunt fjellvann med stein- og myrbunn, med fjell 
omkring.Himmelsjøen og Nergårdstjerna er ansett som 
Stor-Elvdals to beste fiskeplasser av fiskeguiden i sin 
tid. 
 
Myklebysjøen er et fiskevann beliggende på ca. 1.000 
m.o.h.  Sjøen er ca. 2.300 dekar stor og er et meget 
godt fiskevann.  Rekordfisken som er tatt var på 5,7 kg 
og ble tatt i 1938, men fine ørreter på 2 kg tas hvert år. 

 
Ved Myklebysjøen ligger hyttene Sjøen, Drengestuen og Siristua. Hytte med oter- og garnfiske 
kan leies hos Kiær. Myklebysjøen egner seg for oterfiske fra båt om sommeren og tidlig høst, 
mens garnfiske er best tidlig vår og på ettersommer og høst. Så kan det fiskes med stang fra 
land. 
 
Lille Myklebysjøen ligger rett sør for Myklebysjøen og er et ypperlig ørret-fiskevann godt egnet 
for stangfiske. 
  
Helgetjerna er to fiskevann som ligger 1050 m.o.h. mellom Myklebysjøen og 
Birkebeinerveien.  Fra Birkebeinerveien er det ca. 1/2 time å gå inn til Helgetjern.  Her er det fint 
stangfiske og ørreter av bra størrelse.  I nordenden av Vesle Helgetjern ligger Helgetjernsbua 
med plass for 4 til å overnatte. Kan leies hos Kiær. 
  
Skollsjøen er et mindre fiskevann like ved Birkebeinerveien.  Skollsjøen ser du fra veien, og det 
er ikke langt å gå. 
  
Rognsjøen ligger 2 km sørøst av Skarvsetra sør for Birkebeinerveien.  Her er fisket med garn og 
oter leiet ut til Rasta og Mykleby Jeger- og Fiskerforening.  Rognsjøen inngår i fiskekortet, så du 
kan fiske med stang i Rognsjøen. 
  
Søndre Eldåa har sitt utspring oppe på fjellet sør for Birkebeinerveien.  Nord for Birkebeinerveien 
ved Saubuene bukter Søndre Eldå seg nordover med mange fine små fiskekulper.  Dit er det kort 
vei å gå og spennende stangfiske. 
  
Rogna har noen tilsvarende djupåler og kulper ved Vestre Rogndammen på nordsiden av 
Børtnaveien.  Her biter fisken villig på sene sommerkvelder. 
  
Søkkunda har sitt utløp i Vestre Søkkundsjøen.  I hele Søkkunddalen fra betongbrua på Sjøveien 
og innover Søkkunddalen er det mange djupåler som egner seg godt for stangfiske. 

Tegningen viser Elias Palerud som mater 
fisken, og Harald Larsen, bestyrer på 
Lavlia, som tapper rogn. 
Tegningen er i fra ca 1938. (Digitalark.) 
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    VELKOMMEN TIL SETERMESSE 
Vi ønsker alle setervenner velkomne til setermesse på 

MYKLETUNET 
FREDAG 22. JULI 2016 KLOKKEN 12.00 

Setermessen forrettes av sokneprest Åge Hval 
Myklebysetra’s velklingende orkester spiller. 

Det vil bli anledning til å gi kollekt som uavkortet 
går til Evenstad menighet. 

Enkel servering 
STYRET / EVENSTAD MENIGHETSRÅD 

 
 

 
SOMMER-DUGNAD 

Vi må i år som i fjor ordne opp på plassen og rundt scenen i forkant av Setermesse, 
Årsmøtet og Seterdagen. Sommerarrangementskomiteen og alle andre som vil være 
med og ta et tak; 

Møt opp på plassen 
FREDAG 22. juli kl. 09.00 
Husk å ta med rive/spade/hammer/sag/øks!! 

 
Vi rydder, slår gress, forbereder setermesse/årsmøtet med stoler osv., og vi 
spanderer naturligvis en kopp kaffe og får en hyggelig pratestund i tillegg. 
Sommerarrangements-komiteen møter så opp LØRDAG kl. 09.00. 
LØRDAG AFTEN ETTER SETERDAGEN rydder vi opp etter oss.  

 
Vel møtt til årets hyggeligste dugnad! 

LINN HOLTHE 
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MUSIKK-ØVELSER 
1. øvelse onsdag 20. juli kl. 16:00 
2. øvelse fredag 22. juli kl. 16:00 
Oppmarsj + parkkonsert på seterdagen 23. juli. 
Ta med utleverte noter. 
Hvis noen ønsker flere noter kan disse utleveres av 
Terje Mathisen eller Erik Bråten. 

Hilsen Musikkutvalget 
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MYKLEBY SETERVEI 
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MYKLEBY SETERVEI   
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MULIGHETER I NÆROMRÅDET 
 

Vi har mange fine tur-stier på setra og nå legger styret opp til at disse skal bli enda bedre og mer 
tilgjengelige. Imidlertid er Stor-Elvdal er et eldorado for friluftsinteresserte og det er ingenting i 
veien for å utforske de mange turmulighetene som finnes ellers I området også, enten du liker 
fotturer, sykkelturer eller en tur med fiskestanga. 
  
HER ER NOEN TURFORSLAG: 
Koppang:  
Gamle Kongevei-Koppangsøyene 
Kulturstien går fra Koppang sentrum og ned til det gamle sundstedet sør for Bakkengardene.  
Oppslagstavler med informasjon langs stien. Ta en tur oppom utsiktspunktet Hammarkollen, praktfull utsikt 
over Glomma og Koppangsøyene.  
Mora-området 
En rekke stier og selve Moraveien har fint grusdekke. Egner seg fint både for turer til fots og med 
terrengsykkel. Morarunden på 20 km er skiltet fra Storstua i Koppang sentrum. Denne runden går over 
Varpåsen, Sturlastien og nedom Sunndalsveien før den svinger langs nyetablert sti via Tekna og tilbake til 
Storstua. Mange alternative stier å velge i hvis du vil ta en kortere tur.  
Terrengsykkelturer 
Her anbefales Moratråkkløypa som er skiltet fra Storstua i Koppang sentrum. Lang runde er 46 km og går 
på grus og sti, passerer blant annet idylliske Fiskvikrokdammen på Rendalssida av Morakjølen. Kort løype 
på 20 km egner seg fint også for familier. 
En annen fin tur med samme utgang som Moratråkkløypa er runden om Koppangkjølen, en idyllisk setervoll 
ca 18 km nord for Koppang sentrum. Hele runden er på ca 40 km.  
Koppang østkjøl 
Fint område også hvis du vil ta med fiskestanga. Lett kupert terreng på sti, med start på Bakmyra –ca. 4 km 
fra avkjøringen på fylkesveg 30 mot Rendalen. Turforslag: Bakkmyra-Skårnsjøen-Vakkertjønn-Svarttjønn-
Negardskroktjønn, beregn ca 1,5 times effektiv gange. 
Vinjevegen 
Mange fine turmuligheter og fjelltopper. Storvola rundt er en fin rundtur på litt steinete, men god sti. Merket 
sti fra parkering ved Vinjestøtta, turen tar ca 3 timer.  
Andre gode alternativer: tur til Fampen og Fampsetra, Gråvola, Trønnesskarven. 
Strand, Opphus, Evenstad, Mykleby 
Tronkberget, følg grusveien fra Evenstad stasjon mot Evenstadlia og følg merket sti mot Tronkberget, en av 
landets best bevarte krigsvarder.  
På Myklebysetra er først og fremst Skarven og Myklebysjøen naturlige turmål, men også Søkkundsjøene, 
Søkkundsetra, Helgetjerna, Storbekkfjellet, Himmelsjøen og Rognsjøen er flotte steder å oppsøke for de 
med litt mer utforskertrang.  
Atna og Sollia 
Søndre Vola er en merket tur med utgangspunkt ved Rondetunet eller Atnbrufossen. Panoramautsikt over 
Atnsjøen og Rondane.  
Gravskardhøgda 1767 m o h. Stor-Elvdals høyeste fjell. God sti fra parkering øverst i hyttefeltet ved 
Atnsjølia. Oppstigning i litt krevende steinur. Flott utsikt mot Rondane og Alvdalssølen. Ca 4 timer.  
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LITT OM NÆROMRÅDET 
 
  Himmelsjøen og Hemmelsjøen – begge er godkjente navn siden 1963 hos Statens 

Kartverk. Les likevel utdraget fra “Stedsnavn på Øyungen og området rundt”- 
forfattet av Grete Rindal Jakobsen fra Ringsaker. 
…Går/ klyver vi til vi kommer helt utpå østsiden av toppen (på Hemmelkampen red. anm.) , 
får vi en fantastisk utsikt nord- og østover med Rendalssølen, "Sølens rand", Trysilfjellet, 
Hemmelfjellet osv. Under oss ligger Hemmeltjennet, Hemmelsjøen og Hemla med 
Hemmelbogen. Forklaringen på navnet Hemmelkampen er som følger. Når fjell fikk navn, 
fikk de ofte navn etter vatn eller elver i nærheten der det passet seg. Elver og vatn var jo 
navnsatt fra eldgamle tider. Det gammalnorske verbet "hemle" betyr både "svulme opp, 
auke" og "bevege seg rolig, langsomt". Begge deler passer godt på Hemla, den kan svulme 
opp voldsomt i kraftig regnvær eller snøsmelting, samtidig har den mange flate partier der 
den beveger seg rolig, langsomt. Under dansk embedsmannsvelde ble navnet feiltolket til 
begrepet himmel. Godt gjort da at det rette navnet holdt stand gjennom muntlig tradisjon i 
alle hundreåra etterpå….. 
 
Hemmeldalen og Våtmarksfugler 
Vann og våte områder preger landskapet innenfor Hemmeldalen naturreservat. Det er 
derfor generelt knyttet store faunainteresser til disse våtmarksområdene, spesielt til 
forekomsten av våtmarksfugler (andefugler, vadefugler, lommer, trane m.fl.). På bakgrunn 
av en vurdering av mangfold av funksjoner (hekkeområde, rasteområde osv.), artsutvalg, 
hekketetthet, forekomst av rødlistearter og lokalitetenes tilstand, peker følgende 
delområder seg ut som svært viktige for våtmarksfugler i og i nær tilknytning til 
naturreservatet:I område Myklebysjøen er det påvist 32 våtmarksfuglarter, i område 
Storhovden- Himmelsjøen 33 arter, i Øyungen 24 arter og i område Kroksjøen-Steinsjøen 
er det påvist 15 våtmarksfuglarter. 

Det er mange kulturminner I vår 
nærhet. Det nærmeste registrerte 
kulturminnet er ikke alt for langt unna 
setra. (se markert i kartet til høyre.) En 
kullgrop fra Jernalder/ tidlig middle-
alder, med rund ytre form og synlig voll. 
Strukturen har en ytre diameter på 8 
meter og en indre diameter på 5 meter. 
Kullgropas voll er skadet av bygning i 
sørvest og er gjenfylt med kvist og 
kvast. Kull synlig i dagen etter inngrep i 
vollen. Dybde uvisst. Registrert etter 
opplysning fra grunneier (Kilde: 
Riksantikvarens kulturminne-base) 
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SETERBARNA’s SIDER 
Prikk til prikk: Fullfør tegningen og fargelegg 

 
Gåter 

A) Hvilket tau kan man ikke dra i? 
B) Vet du hvorfor kineserne ikke sier “takk for maten”? 
C) Hvorfor er ungsauer så slappe i beina? 
D) Hvem vil alltid få det siste ordet? 
E) Hvorfor regner det aldri to dager i strekk? 
F) Hva har man alltid på hånden når man går tur? 
G) Hva blir stadig høyere, men kan aldri bli mindre? 
H) Hva beveger seg samme veien hver dag, men går aldri tilbake? 

 
 
 
  

A)FortauetB)De snakker jo ikke 
Norsk!C)Fordi de er 
lamD)EkkoetE)Det kommer en natt I 
mellomF)FingreG)AlderenH)Sola 
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SETERBARNA’s SIDER 
Kryssord (løsning på side 24). 

Vitser 
  

  Hvor lang tid 
En svenske ringte til skranken i SAS og spurte: - Hvor lang tid tar det å fly herfra til 
London?  
- Et øyeblikk, svarte damen i skranken.  
- Mange takk, svarte svensken og la på 
 
Oksygen 
Naturfagslæreren:”Oksygen er helt nødvendig for å overleve. Det ble oppdaget i 
1773.” 
Lille Per; ”Takk Gud for at jeg ble født etter 1773!” 
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 SETERFAMILIEN’s SIDER   

1. Et vindu 2. En baby 3. Solskinn 4. Blå 5. En kalender 6. En svamp 
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VISSTE DU AT…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De alle fleste dyr går ved å 
bevege motsatte bein, det vil 
si høyre forbein samtidig 
med venstre bakbein osv. 
Det er tre dyr som beveger 
beina på samme side 
samtidig, nemlig giraffen, 
kamelen og katten 

Når flaggermusen går i 
dvale synker pulsen fra de 
vanlige 500 slag i minuttet 
til bare ett slag i minuttet. I 
denne tilstanden kan 
flaggermusen holdes en 
halvtime under vann uten 
å drukne. 

Glad i koteletter? Da bør du ta 
turen til Kina. Landet 
produserer nemlig mer 
svinekjøtt enn resten av verden 
tilsammen. Visste du forresten 
at det er fysisk umulig for en 
gris å vri hodet slik at den kan 
se himmelen? 

Det finnes mer enn 170 000 
sommerfugl-arter, hvorav om 
lag 2200 er funnet i Norge. De 
vakre insektene finnes ikke 
bare i stort antall – 
smaksorganene er også 
plassert et helt annet sted enn 
hos mennesker og dyr. 
Sommerfuglene smaker 
nemlig med undersiden av 
føttene. 

I tillegg til å være verdens 
høyeste pattedyr, kan 
sjiraffer gå flere dager 
uten å drikke vann. 
Faktisk enda lenger enn 
selveste «ørkenens skip», 
kamelen. De sover i 
gjennomsnitt under en 
halvtime i døgnet, og kan 
vaske ørene med sin 
egen tunge! 

Et gjennomsnittlig pinnsvin 
har 30 000 pigger. Pinnsvin 
er gode svømmere fordi 
piggene er hule og gir dyret 
oppdrift. 

En Sjøhesten er ikke 
særlig rask. Den svømmer 
i snitt en fart på 0,002 
km/t eller 20 meter i timen 

Kyllinger puster inne i egget. 
Selv om skallet på egget ser 
tett ut, har det nesten 8000 
porer som gjør det mulig for 
oksygen å strømme inn og 
karbondioksid og slippe ut. . 
Antallet kyllinger på 
verdensbasis er ca. det 
samme som antall 
mennesker. 
 

Dyr å være misunnelig på når 
du har omgangssyke. Rotter og 
hester kan ikke kaste opp. Når 
vi først er inne på temaet rotte. 
Rotter formerer seg så hurtig at 
i løpet av bare 18 måneder, kan 
to rotter ha skaffet seg en 
million etterkommere. (barn, 
barnebarn, oldebarn osv.) 

Meitemarken er det viktigste dyret vi har i bakken? Den 
drenerer bakken slik at vann og luft kommer til, og om du 
graver opp en fotballbane vil du finne en million av dem! Den 
spisse enden på meitemarken er forparten.   
Meitemarken har ikke øyne eller tenner, men den har munn. I 
Australia har de en meitemark-art som kan bli over tre meter 
lang og tykk som en hageslange! 
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Bjørn og mennesker                                                       
Historisk sett hadde Norge den største stammen av brunbjørn i Norden. På begynnelsen av 1800-tallet 
talte trolig denne omkring 3 000 dyr i Norge alene, noe som utgjorde omkring 65 % av den felles 
norsk/svenske bestanden på den tiden. Politiske beslutninger, avskyting og fangst gjorde imidlertid sitt til 
at bjørnen forsvant fra norsk fauna utover på 1900-tallet, der det etter hvert som bjørnen forsvant ble mer 
og mer vanlig å la bufeet få ferdes fritt i utmarka, uten permanent tilsyn fra gjetere. Også i de andre 
nordiske landene gikk det hardt utover bjørnestammen på denne tiden, og på 1930-tallet antar man at de 
kun fantes ca. 130 brunbjørner igjen i Skandinavia. 
 

Brunbjørner lever stort sett alene og regnes som døgnaktive, selv om den er mest aktiv i grålysningen og 
skumringen. På dagtid holder den seg gjerne godt skjult, og hviler gjerne i en fordypning den selv har 
gravd ut. Brunbjørnen spiser nærmest alt. Mest vanlig er imidlertid en diett som består av ca. 60–90 % 
røtter, knoller, gress, urter, korn, nøtter, bær og frukt. De spiser imidlertid også insekter, gnagere, 
hjortedyr, beitedyr, fisk og kadavre.  
 

Skandinavisk brunbjørnen er en middels stor bjørn som normalt blir inntil 2,5 m lang og veier ca. 100–300 
kg. Binna veier vanligvis ikke mer enn maksimalt 150 kg. Den største bjørnen som er skutt i Skandinavia 
var en hannbjørn som veide 338 kg. Den største binna som er skutt her veide 237 kg 
 

Skandinavisk brunbjørn regnes ikke som spesielt aggressiv. Den kan ta bufe og rein, men stikker som 
regel av når den får ferten av mennesker. Det er sju kjente tilfeller i Skandinavia i løpet av de siste 20 
årene der mennesker har blitt skadet av bjørn, hvorav fem fra Sverige der bjørnen var skadeskutt. I 
perioden 1750–1962 ble det imidlertid registrert 27 dødsfall og 48 skadetilfeller forvoldt av bjørn i Norge 
og Sverige tilsammen. 
 

I Norge skjedde det siste dødsfallet i 1906, men omstendighetene er uklare og beretningene 
annenhånds. Gjetergutten Johan Sagadalen var bare 13 år da han ble angrepet av en bjørn ved 
Blåfjellhaugene i Vassfaret. Han døde på sykehus i Drammen et par uker senere, fordi sårene han fikk i 
hodet utviklet seg til hjernehinnebetennelse.  
 

Da slagbjørnen Rugg ble skutt den 13. mai 1908 etter lengre tids jakt, ble det spekulert i om den store 
hannen også var Sagadalens bane. Det tok 28 mann sju uker med intensiv jakt å få has på bjørnen. 
Tilnavnet Rugg fikk den imidlertid først i 1919, da Mikkjel Fønhus ga ut boka Der villmarken suser. 
 

Arne Sigmund Øvergård fra Flendalen i Trysil ble imidlertid angrepet av en radiomerket bjørn sommeren 
2000. Han overlevde møtet med bjørnen, men ble bitt i foten. [16] Den 12 år gamle hannen, som fikk 
navnet «Silas», ble skutt 13. august 2000. 
 

Den 8. oktober 2007 ble en svensk våpenløs elgjeger og hunden hans angrepet av bjørn og drept nær 
Valsjöbyn i Jämtland, Sverige. 
 
*I våre trakter er det skutt i underkant av 10 bjørner de siste 10 år. -red. anm. 
        (Kilde: Wikipedia) 
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FRA GAMMELT AV 
 

 
  

Sakset fra Sarpsborg Arbeiderblad, 
07.10.1937 
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FRA GAMMELT AV 
 

  
Gangtre over Sekkunna – bildet er fra 1935 og trolig er det Ivar Andreassen som går fremst, 
mens Johan Magnhildstuen kommer etter. (Stor-Elvdal Historielag – John Andreassen) 
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