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Info fra Stugudal fjell
Den fargerike årstiden
Vi er i starten av september og mange er vi i slutten
av sommeraktivitetene og med å få utført oppgaver
vi må gjøre før det blir vinter. Samtidig går vi inn i
en fantastisk flott årstid med et fantastisk fargespill,
klart vær og muligheter til turer med alle formål.
Soppturer, bærturer, fotturer, toppturer og for ikke
å glemme alle dere som pusser børsa og drar på
jakt. Tiden er inne for å høste av naturen på alle
måter.  I Stugudalen er det for tiden mye rein og
oppfordringen er at vi må ta hensyn og være forsiktig
i vår ferdsel.
Vi i Stugudal Fjell forbereder oss også mot skifte
i årstider. Alle tillatelser for tidligtraseen er nå
kommet på plass slik at arbeidet kan starte. Avhengig
av økonomien så planlegger vi en stor utvidelse av
tidligtraseen i høst. Det jobbes med søknader til
Gjensidigestiftelsen, spillemidlersøknad og andre
som vi håper vil støtte vårt arbeid med å utvikle
skidestinasjonen Stugudalen. Uten økonomisk støtte
fra eksterne kilder klarer vi ikke å sluttføre dette
prosjektet da den daglige driften i Stugudal Fjell ikke
gir rom for slike innvesteringer. Alle våre prosjekter
er avhengig av eksterne midler for å bli gjennomført.
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Leder:

Arne Otto Vedvik
Tlf: 90067657
mail: arneotto@sylanopplevelse.no

Styremedlem:

Ole Waagan
Tlf.  41522234

Styremedlem:

Torbjørn Berg Strømstad
Tlf.  91518723

VIPPS:

59588

Webside:

www.stugudal.no

Vår økonomi er anstrengt og vi i Stugudal Fjell er
ydmykt takknemlig for all den støtten vi mottar.
Det vil bli gjennomført 2 dugnader i traseen i
høst så møt gjerne opp og hjelp oss med å gjøre
tidligtraseen over dobbelt så lang som dagens
utgave er. Ut fra bruken på tidligvinteren i fjor ser
vi at dette er noe som ble meget populært og gir
oss en lengre skisesong. Se annen plass i bladet for
nærmere informasjon om disse dugnadene.
Stiprosjektet skrider fram, mange timer er nedlagt
her i løpet av sommermånedene. For de som ikke
har testet ut stiene anbefales det på det sterkeste,
lenge siden en har kunnet passere Rotåa bak
Væktarhaugen tørrskodd. All honnør til John Helge
Kåsen og Olav Dybwad som har lagt ned en stor
innsats med god hjelp fra grunneier Lidulf Stugudal.  
Det ble på ekstraordinært årsmøte den 6. sep valgt
nye styremedlemmer i Stugudal Fjell. Nye i styret er
Torbjørn Berg Strømstad og Ole Waagan, vi kommer
tilbake med en nærmere presentasjon av det nye
styret i neste utgave av bladet.
Skap dere en flott høst i Stugudalen!

Redaktør: 	Astrid Sprauten
Tlf. 92 63 74 08
E-mail: astrids@tydalsnett.no
Annonser:
Ellen Brandtzæg
		
Stugudal håndverk og fritid			
		
Tlf. 99444646
		mail: turistkontor.stugudal@online.no
Avisen sendes ut til hytteeiere og alle husstanser i Tydal.
Neste utgivelse: Desember 2017. Materialfrist 15.november 2017.
Opplag 2000
Øvrige eksemplar legges ut på Coop Tydal, Service kontoret-Tydal
kommune, Stugudal Håndverk, Tydal Bilelektro, Nærbutikken Stugudal og Væktarstua.
Adressesforandring sendes web@selbutrykk.no
Kontonummer Stugudal fjell: 4285.07.92768
Forsidebilde: Astrid Sprauten
Hjemmeside: www.stugudal.no
Trykk/Layout: Selbutrykk
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Fjellbjørkemåler
Det kan være mange grunner for at en har hytte i
Stugudal. For min del dreier det seg hovedsakelig
om alle de fine naturopplevelsene jeg kan oppleve,
sommer som vinter. Noen av disse kan være av
helt generell karakter, mens andre betraktes som
mer spektakulære.

Trenger du

RØRLEGGER?
Tar oppdrag i Stugudal,
Tydal, Selbu og Stjørdal
Asbjørn Furan
tlf: 970 14 241
e-post: post@nearor.no
facebook.com/nearoras
Nettbutikk:
www.nearor.no

Neaporten, 7580 Selbu,
tlf.: 73 81 19 00 - fax: 73 81 19 01
Avdeling Stjørdal:
Kirkeveien 21B 7500 Stjørdal
tlf.: 926 38 673

Autorisert regnskapskontor ...din økonomiske rådgiver

www.selburegnskap.no
E-post: firmapost@selburegnskap.no

Hytteiere og andre...
Vi utfører

Graving - Fundamentering - Fjellarbeid - Transport

Denne sommeren har mange vandrere i
fjellbjørkeskogen latt seg irritere av mengder
med grønne larver som både har spist lauvverk
på bjørk, selje og andre treslag slik at trærne har
virket mer brune og svarte enn grønne. I tillegg har
larvene laget spinntråder fra trekronene og ned
mot bakken så folk ufrivillig har fått både spinn
og larver i ansiktet og på klærne. Årsaken til alt
dette er fjellbjørkemåleren (Oporinia autumnata)
som denne sommeren har satt sitt preg på mange
fjellområder. På og rundt Dovrefjell er det nå store
områder hvor bjørkeskogen er helt fri for bladverk,
og slik skjer ofte med ulike mellomrom i flere
områder i landet.
Larvene har nå sluppet seg ned fra trærne og gått
inn i et puppestadium i markvegetasjonen. Der
venter de på at det skal bli en fin høst for sverming,
elskov og egglegging.
Høsten 2016 med mengder av svermende
fjellbjørkemålere var for meg en av de magiske
opplevelsene i fjellet, mens andre kanskje opplevde
disse store forekomstene av flygende målere som
litt skremmende. Hvordan får en vekk hundrevis av
bevingete insekt som har satt seg fast på nybeisa
hyttevegger? Hva skal en gjøre når det flagrer tett
på rom hvor vindu har stått oppe i mørket mens
lyset har stått på? Ja, for i mørke høstkvelder
tiltrekkes fjellbjørkemålerne av lys. Utelys ble
helt tildekket, og på vinduene krøp de rundt for å
komme inn i lyset.

I september i fjor var det svært gode forhold for
storsverming av fjellbjørkemålere, og med de store
forekomster av larver vi nå har hatt i sommer, er det
muligheter for enda større sverming til høsten. De
voksne bevingete individene kommer svermende
opp fra skogbunnen hvor de har vært en del uker
som pupper. Som voksne er de 3-3,5 cm brede
med vinger som er spraglete i ulike gråtoner. Begge
kjønnene er noenlunde like, og under sverminga
er de på jakt etter maker. Først må de parre seg
før de er i stand til legge egg på bjørkekvistene.
På rolige og fine høstdagene i september kan
en skogvandrer skremme horder av målere ut
fra sine gjemmeplasser i bjørkeskogen. Mens de
sitter i ro på bjørkestammene er de ikke lette å
få øye på der de sitter klistra til stammene i sine
kamuflasjedrakter.
Eggene overvintrer på kvistene, og dersom det ikke
er alt for kaldt klekkes eggene når bjørkelauvet
spretter om våren. Det de små grønne larvene da
trenger, er mat, og i sin iver etter å konsumere
bjørkelauv kan det gå hardt ut over bladverket. Nå
er det vanligvis ikke slik at bjørkene drepes fordi
om lauvet spises opp en sommer. Lauvet er et årlig
produkt, og neste vekstsesong kan skadet skog
komme seg over problemene.
Om store forekomster av bjørkemålere kan være
et problem for lauvskogen, er de derimot et
kjærkomment tilskudd for insektspisende fugler.
En slik masseoppblomstring av en art i naturen er
ikke uvanlig. Vi finner lignende eksempler i lemenår,
rypeår og molteår. Noen til stor glede for oss
mennesker andre mer til irritasjon og besvær.
Nils Prestmo

Mobil: 958 03 525
7590 Tydal - Telefon: 73 81 51 35

4

Nytt fra Stugudal fjell

Nytt fra Stugudal fjell

5

VIKTIGE TELEFONNUMMER
Salgsutstilling Stugudal Håndverk og Fritid
Utstilling Væktarstua Hotell
Axel tlf, 974 97 815
www.stugudalfoto.no

Legekontor Tydal

tlf.73 81 58 40

Legevakt Værnesregionen

tlf.116 117

Veterinærvakt

tlf. 73 81 78 60

Kommunen, Sentralbord

tlf. 73 81 59 00

Tydal Kommune, vakt

tlf. 95 29 59 02

Bibliotek Tydal

tlf. 73 81 58 90

Infonett Røros

tlf. 72 41 48 60

Nødplakaten til Kartverket er gratis, og alle kan lage
sin egen nødplakat på PC-en.

NØDNUMMER i Norge:

STUGUDAL
FOTO

Naturfoto og Design

-

110: Brannvesenet

-

112: Politiets operasjonssentraler

-

113: Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral

-

Hvis du trenger medisinsk hjelp som ikke er
akutt, så behøver du ikke å ringe 113. Det
sekssifrede telefonnummeret du må pugge
er: 116 117.

Følgende land har felles nødnummer 112:
Danmark, Finland, Storbritannia, Irland, Nederland,
Portugal og Sverige.

Fra grafisk design til ferdig produkt
Grafisk design og layout: Brosjyre - CD layout -

Tørr bjørkved
Selges!
Du kan få kjøpt fin fjellbjørk
i sekker eller på paller.
For bestilling ring:
Flemming Lunden
Tlf. 918 80 715
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Visittkort - Visuell profil - Logo - Bok - Blad - Reklamebanner
- Annonse - Presentasjon Trykksaker: Bøker - Blader
- Hefter - Flyers - Giro - Visittkort - Billetter Websider:
Wordpress hjemmesider - Digitalisering bøker - Webbutikk Reklame: Banner - Flagg - Skilt - Tekstiltrykk Bilreklame - Penner - Krus - Plakat - Flyer Foto: Portrett
- Produkt - Flyfoto - Bryllup - Konfirmasjon - Retusjering
- Storformat print - Digitalisering bilder Video: Flyfilm Reklamefilm - Presentasjonsvideo - Musikkvideo - Postproduksjon - Digitalisering smalfilm

resten av tiden har de hjemmevakt, slik at det er full
døgnbemanning. Basen inneholder alle fasiliteter,
så det går an å være stasjonert der. Vidar Gulaker
vil gjerne at folk skal komme og besøke dem, de
er hjertelig velkomne hvis de er interessert, sier
Vidar. På dagtid er det stort sett noen i nærheten.
Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113 AMKsentralen, så formidler de behovet videre. Da er det
Tydalsambulansen som kommer, og du kan være
trygg på at både mennesker og utstyr er fullt på
høyde med en hvilken som helst annen ambulanse.

Ambulansetjenesten i Tydal
Vidar Gulaker forteller at de pr i dag har 5 ansatte
i ambulansetjenesten i Tydal, alle med fagbrev i
ambulansefaget, og en har Paramedic. Ambulansen
er fullt utstyrt, like bra som «i by’n»! Basen (i
underetasjen på COOP) er bemannet fra 07-16,

1. Klikk deg inn på Kartverkets norgeskart  
www.norgeskart.no
2. Zoom deg inn på kartet (eller bruk søkefeltet)
og finn stedet du vil markere, for eksempel
hytta di
3. Klikk på det røde korset i menyen til høgre
4. Klikk på stedet du vil lage plakat for
5. Godta vilkåra
6. Velg stedsnavn og huk av at du godkjenner
stedsnavnet som er valgt
7. Klikk på klargjør for utskrift
8. Heng utskrifta opp en plass det er lett å
finne.

Vi har bred ekspertise innen nisjeprodukter.
Bare ta kontakt for en hyggelig prat.
www.selbutrykk.no - tlf. 73 81 04 80 - post@selbutrykk.no
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Stugudal
Håndverk og
Fritid
Etter en travel sommer med mange hyggelige
kunder gjør vi nå butikken klar for høst og jul.
Ny varer kommer, og Axel hos Stugudal foto
har også nye produkt som vi selger her.
I høstferien har vi åpent hver dag og lørdag 14.
oktober blir det Glad-dag. Mange gode tilbud
og uteaktiviteter tilpasset været.
Det går fort mot jul og lørdag 18 november
tenner vi julefurua. Dette har i mange år vært
en tradisjon som både små og store setter pris
på.
Takke til alle som har besøkt oss i sommer og
som gir oss motivasjon til å videreutvikle vår
butikk og turistkontor. Håper dere får en fin
høst og mange trivelige opphold i Tydal.

ÅPNINGSTIDER
www.tydal.kommune.no

Tydal kommune, rådhuset

Turistinformasjonen

Tydalsvegen 125, 7590 Tydal
Tlf. 73 81 59 00
E-post: postmottak@tydal.kommune.no

Lokalisert i servicekontoret på rådhuset
Tlf. 73 81 59 00
E-post: turistinfo@tydal.kommune.no

Åpent:
Mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30

Samme åpningstider som rådhuset.

Tydal bibliotek

Åpent:
Tirsdager kl. 14.00 – 17.00
Onsdager kl. 10.00 – 14.00
Fredager kl. 15.00 – 20.00

Salg av suvenirer, bl.a. dialektkoppen, kniver,
strikkavotter, buffer, lokalhistoriske bøker og
bygdebøker. Jakt- og fiskekortsalg og kart.
Brosjyremateriell fra Tydal og nærkommuner.
Velkommen innom turistinformasjonen!
Besøk oss også på www.sylan.no

Innbyggere, hyttefolk og besøkende
ønskes en fin høst i
Høstens lesestoff,

lydbøker og dvd-filmer låner du hos
Tydal bibliotek.
Velkommen innom!
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Vi deler jevnlig bilder på Tydal
kommunes Instagram,
- sammen når vi enda flere!!

Tagg bildene dine med
#tydal
#eventyrligetydal
#tydalkommune

TYDALSKARTET
Vårt nye kart over Tydal har blitt veldig populært.
Det kom til påske i 2016 og dekker Tydal over 2 sider.
Det har en målestokk på 1:50000, er rivesikkert og
vannfast.
Det tilbys til en fin pris – kr. 200,- og selges flere
steder i bygda, bl.a. Coop Marked, Tydal Bil-Elektro,
Søstrenes Kammers, Stugudal Landhandel, Stugudal
Håndverk- og Fritid og Væktarstua Hotell, foruten
hos oss i servicekontoret i Tydal kommune.
Stikk innom en av oss og kjøp kartet, enten du vil
gjøre deg kjent i Tydal fra lenestolen eller ved å gå ut
i vår flotte natur.
Tydal kommune
Servicekontoret

Info om jakt og
fiske i Tydal
finner du ved å gå inn på Grunneierlagets side
på Facebook, eller på hjemmesiden jakt-fiske.no
Turistinformasjonene kan også hjelpe deg.
Jakt og fiske i Tydal
«Nå nærmer høsten seg og vi har et variert tilbud av
småviltjakt på flere ulike områder i Tydal. Jaktkort på
både skogsfugl, hare, fjellryper og lirype finner du ved
å klikke på et av bildene på siden.» (Klipp fra FB)

Ildsjelsamling –
prosjekt Opptur
Tydal
Fredag 18.august var politikere, frivillige, privat
næringsliv, administrasjon, grunneierlaget samlet
for å jobbe videre med prosjekt Opptur i Tydal
kommune. Prosjektet ble påbegynt i mai, som
et nærings- og samfunnsutviklingsprosjekt.
Første samling var på Væktarstua, her var
politikere, administrasjonen i kommunen og
interesseorganisasjoner samlet.  Innspillene som
kom frem på oppstartsamlingen på Væktarstua var
utgangspunkt for ildsjelsamlingen -  med Friluftsliv i
Tydal som hovedtema.
Målet for ildsjelsamlingen var å identifiserer
riktige prosjekter for å skape vekst i Tydal – flere
arbeidsplasser, økonomisk vekst, tilflytting og
økt turisme. Etter en kort innledning jobbet
deltagerne med tre ulike scenario/oppgaver i
grupper. Marianne Danielsen og Kolbjørn Nordvik
fra Engasjert Byrå var med som prosessveiledere
også på ildsjelsamlingen.   Deltagerne viste stort
engasjement og interesse i gruppearbeidet, og
dette gir godt grunnlag for videre arbeid. Gruppene
arbeidet innenfor oppgavene OpplevTydal (mat,
overnatting), KjennTydal (samle aktiviteter og
arrangement) og TrøTydal (friluftsaktiviteter som ski,
sykkel, fotturisme osv).
Fellesnevner for resultat av alle gruppeoppgavene
var samarbeid, kvalitet, bedre synliggjøring og felles
formidling av alle tilbud i kommunen.
For å gjennomføre videre prosjekt og følge opp
tiltak som hittil er kommet frem i Opptur Tydal, vil
kommunen i større grad enn tidligere forsøke å rette
innsatsen mot større prosjekt/utviklingsprosjekt.   
Dersom noen har innspill, tanker, ideer eller annet i
forbindelse med Opptur Tydal oppfordrer vi til å ta
kontakt med en av oss i prosjektgruppa:
Marthe Græsli (prosjektleder), telefon 934 91 105
Mari Evjen (Næringssjef), telefon 909 68 753
Heidi Horndalen (Rådmann), telefon 911 75 570
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7590 Tydal
Tlf.: 994 44 646 / 415 18 875
www.stugudalhytteservice.no

Ved 60 l sekk eller pall - tilkjørt eller hente selv.
Bestill nå for levering.
•
•
•
•

VÆKTARSTUA HOTELL
Helge Kvithammer tok over Væktarstua Hotell for
15 år siden, og har drevet det siden. Det er en
bragd i seg selv, og er en god grunn til å feire! Vi vil
nok ha en markering i løpet  av oktober, sier Helge.
2.-4.oktober var den offisielle overtagelsen for 15
år siden. Mye har skjedd i de 15 årene, både med
oppussing og med omgivelsene. I tillegg er familien
kommet mer med i drifta, både Heidi og Tor Helge
har stiftet familie og bosatt seg i Stugudalen.
Noe som er positivt og nødvendig for hotelldrifta.
Det betyr også mye for innbyggertallet i Stugudalen!
Markedet har endret seg betraktelig siden vi
overtok, sier Helge. Vi konkurrerer om kurs- og
konferanse markedet mot billige flybilletter til
utlandet, store flyplass hotell, og nye flotte byhotell.
Hotelldrift i distrikts Norge har ikke blitt enklere.
Men vi må jo følge endringene og tilpasse oss
markedet. Det er ingen gullgruve å drive hotell i
distriktet, men vi håper vi klarer å fortsette i flere
år, sier Helge. Kanskje får folk opp øynene for
fredeligere steder i disse urolige tider i verden?
Scooterproduktet er veldig positivt for oss. Sist
sesong hadde vi blant annet en bedrift (Norske Hus)
som kom med 70 personer for å kjøre scooter på
bane. Samarbeid med Jomar Grytbakk og John Inge
Sørensen gjorde dette mulig. Det er viktig med gode
aktiviteter for å få innpass i slike kundegrupper.
Snøscooterproduktet gir store muligheter i en
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Snøbrøyting, snømåking-tak/inngangsparti
Tilsyn
Vasking
Montering/justering parabol

Tydal Bygdeservice SA

Eggen og Holden
Bygg

•

Tjenesteformidling
Vi har gode samarbeidspartnere og formidler tjenester
til håndverkere og andre.

John Berggård Bygg
7590 Tydal - Tlf: 41215692
Etablert 1991

Nybygg

ellers rolig periode, og vi har god plass til alle i våre
fjellområder.
Hesteridning er en annen viktig aktivitet. Sist uke
hadde vi firmaet Santa Maria her. De ga oss 10
i terningkast, mye pga hesteridning, service og
god mat! Ellers er hytteturismen også viktig, med
arrangementer, catering, takeaway og matservering.
Vi ser tilbake på en bra sommer i så henseende,
sier Helge. Utover høsten vil Lavvoen, langhuset
og massasjebadene bli mye brukt, og det er viktige
tilleggsprodukter.
Mange arrangementer på hotellet gir ringvirkninger
for flere bedrifter i Tydal.
Bedriftsnettverket i Stugudal er viktig med hensyn
til felles markedsføring, sier Helge. Samarbeid er en
viktig forutsetning for å lykkes. Vi må alle være glade
for at flere tjener penger!

Trenger DU elektriker?
Vi ønsker nye og gamle kunder velkommen.
•
•
•

Vi utfører både nyanlegg, utvidelser og rehabilitering.
Vi leverer og moterer varmepumper.
F-gas sertifisert montør.

Ta kontakt på tlf. 908 99 454 for et godt tilbud.

Elektriker’n i Tydal

Salget av hotellrom er ikke avsluttet, selv om 12 rom
er solgt. De fleste får vi leie tilbake ved behov.
Det vil bli mange aktiviteter utover høsten og
vinteren. Viltaften, høstfest og villmarksjulebord
er noen av dem. Se ellers annonse i bladet,
Facebooksiden eller hjemmesiden for mer info.
Vi gratulerer Helge og gjengen på Væktarstua med
jubileet!
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Selge fritidseiendom?

Bruk meglere som har
god lokalkunnskap og lang
erfaring med å selge hytter i
Tydal!
Jan Morten Svendsen
957 37 871
jms@hem.no

Fabrokåsvegen 125

T!

G
SOL

Lars Valstad
957 37 870
lv@hem.no

LOKAL TILHØRIGHET OG OMRÅDEEKSPERTER
Vi har gjennom 16 år opparbeidet oss meget god og verdifull kunnskap
om fritidsmarkedet i Tydalsområdet og kjenner derfor til mange som
ønsker seg en hytte i dette nydelige landskapet. Vi vet at det er erfaring,
lokalkunnskap og presentasjon samt riktig tilnærming til markedet som
avgjør resultatet av et hyttesalg.

Kom å se vår utstilling!
Vinduer, balkong-og skyvedører.
Standard og spesialmål.

FORNØYDE KUNDER
Over 9 av 10 kunder vil gjerne bruke oss på nytt og anbefale oss til venner
og kjente. Dette er vi stolte av og du kan være sikker på at vi gjør det lille
ekstra for at nettopp ditt salg skal bli en suksess.
VURDERER DU Å SELGE EIENDOM?
Våre meglere er klare til å ta på seg oppgaven. Ta kontakt med oss for en
hyggelig og uforpliktende prat om din eiendom.

• Periodisk kjøretøykontroll.
• Service og reparasjoner på personog varebiler.
• Salg og service av Lynx snøscootere,
Can-am ATV.
• Klær og utstyr, sleder og vogner for
scootere og ATV.
• Kontroll, sertifisering og reparasjoner på
taljer og kraner!

Se mer på hem.no

Langtjønna

Rotøyvegen 23

T!

G
SOL

T!

G
SOL

LOKALT
BILVERKSTED

Nylandet

T!

G
SOL

Selbustrand 7584 - Tlf: 73 81 01 30
E-post: firmapost@hoibysnekkeri.no
Web: www. hoibysnekkeri.no

Aut. bilverksted
7590 Tydal
Tlf: 7381 5480
Fax: 7381 5510
Mob.: 416 05 322
E-post: tydalbil@frisurf.no
www.biloglandbruk.no

Tlf: 41 21 56 92

Ole Bjarne
Østby
Aut. maskinentreprenør

Tlf: 73 81 53 12 - 959 36 017
mail: objarnes@tydalsnett.no

Trapper - Stiger
Sambatrapper

Vei - vann - avløp
og grunnarbeide.
Levering av grus

Utstilling av trappemodeller i våre

Tlf: 41 21 56 92

Ferdig regulerte tomter i Aas
m/vei-vann og strøm
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lokaler på Berggårdsmyra i Tydal

Besøk oss eller ta kontakt!
Telefon: 73 81 57 12
Fax: 73 81 55 11

BLÅMUGGOSTENE
BLÅMUGGOSTENE

FRA
MIDT-NORGE
SELBU
FRATINE
TINE
MEIERI SELBU
Tine’s eneste anlegg som
produserer blåmuggost

e-post: ty-trapp@tydalsnett.no

Tlf: 41 21 56 92

Nytt fra Stugudal fjell
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Armfeldts karolinerhær i Tydal, 1718/1719
Karolinerne kommer
– 300 år etter
Etter en pause på fire år er det i januar klart
for nytt Karolinerspel på Brekka bygdetun.
Spelkomiteen med Marvin Wiseth i spissen og
regissør Catrine Telle lover en teateropplevelse
helt utenom det vanlige.
Å sette opp friluftsteater midt i januar er i
seg selv en vanvittig idè, og når man i tilllegg
vet at 200 tydalinger stiller opp i vinterkulda,
blir arrangementet stående som en unik
kulturbegivenhet i Norge. Etter tre oppsettinger
med Arnulf Haga i førersetet ble det i vår kjent
at det er Catrine Telle som skal ha regien på
vinterens oppsetting. Telle er blant de mest erfarne
regissørene vi har i landet, og gleder seg stort til å
komme nærmere innpå historia og tydalingene.

Børge Hanssen, leder av den lokale karolinerkomite
En historie fra General Armfeldts tilbaketrekning
gjennom Tydal som kanskje ikke er så godt kjent,
er historien om trefningene ved Hilmo bru. På
nordsiden av Nea var det en skanse, den er angitt til
å være ca 100 m oppstrøms Hilmo bru. Her kom det
til en spesiell trefning rundt juletider 1718.
Under hele tilbaketrekningen fulgte den norske
major Emahusen med på hvor Armfeldthæren
beveget seg i landskapet.  Emahusen hadde med
seg en styrke på ca 100 mann fra de Nordenfjeldske
Skiløperkompani.  Før jul, mens Armfeldthæren
ennå befant seg i Gauldalen, var Emahusen i Tydal.
Samtidig startet den svenske majoren Fieandt med
57 mann og 20 hester med proviantsleder fra Duved
for å forsøke å nå Armfeldt i Trondheim. De dro fra
Duved via Handöl til Tydal, altså samme rute som
Armfeldt valgte for sin retrett, bare motsatt veg. I
Sverige trodde man fremdeles at Armfeldthæren
lå i området rundt Trondheim. Med på denne
transporten var også en postsekk til Armfeldt.
Julaften 1718 nådde Fieandt med sine menn Nea
i Græsli. På andre siden av elva lå Emahusen klar
med sine menn og det kom til heftig skyting. Fieandt
mistet en mann og tre menn ble såret; han valgte å
trekke seg tilbake. Hesten som bar postsekken ble
truffet i mulen av en norsk kule og bråsnudde.  En
bondekone i Græsli fikk revet postsekken av hesten
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før den fortsatte. Hun skjønte at det var viktige
dokumenter i sekken og gjømte den i en brønn.
Her kunne den tas opp igjen når svenskene hadde
forsvunnet.
De som bodde i Græsli trodde ikke hæren kom opp
gjennom Tydal, men i stedet ville gå til Selbu for
så å gå opp Stjørdalsføret. Derfor hadde de ikke
gjømt unna noe av maten eller dyrene som fantes
på gårdene. Armfeldthæren var i utgangspunktet en
disiplinert hær, og der de hadde behov for mat, klær
eller utstyr, skulle de gjøre opp for seg, men derimot
da de var på retrett gjennom Tydal var holdningen
endret; det de hadde behov for, ble tatt. Svenskene
tok det de kom over av mat, klær, skinnfeller, dyr ble
slaktet.
Etter felttoget ble det ført skadetakster og som et
eksempel kan nevnes at for gården Jensgarden i
Græsli er det ført opp 12 tønner havre, 17 ½ lass
høy, 1 hest, 6 kyr og 9 sauer som svenskene tok.  
Disse skadetakster ble så lagt til grunn for erstatning
for de tap mann hadde. Den norske (danske) staten
skulle betale.  Ikke alle fikk utbetalt det de hadde
tapt.
Ut fra disse takstene kunne en se at hæren tok det
meste av mat og klær som de kom over. Derimot ser
det ut til at få hus ble brent, men alt annet trevirke,
så som hesjestaur, uthus og løer ble nok brent  for å
få varme i kroppen.

Nytt fra Stugudal fjell

Det historiske bakteppet for Karolinerspelet er
general Armfeldts mislykkede forsøk på å erobre
Trøndelag og Trondheim høsten i 1718. Da kong Karl
den 12. ble skutt i Halden måtte felttoget avsluttes
og Armfeldts hær trakk seg tilbake opp Gauldalen
og videre nordøstover gjennom Tydalen og over
grensefjella mot Åre. Denne fjellmarsjen skulle bli
skjebnen til over 3000 karoliner som møtte døden
i vinterstormen. I spelet skildres tydalingenes møte
med en forkommen og utsulta karolinerhær. Mange
tydalinger hadde slekt og kjenninger blant de
jamtske soldatene. Disse møtene mellom nabofolk
som nå sto på hver sin side i krigen, er en bærende
tematikk i spelet og like aktuelt dag som i 1718.
Vi har enda til gode å møte noen som ikke lar seg
bevege av historiene og skjebnene som rulles fram
i Karolinerspelet. Enten det er den nybakte mora
Ymber, som må forlate sine tre dager gamle tvillinger
for å være med karolinerhæren som vegviser over
fjellet, eller det er karolinerdragon Gunnar Hjälte
som treffer sin farfars søskenbarn i Østbygrenda i
Tydal. Mye av karolinerhistorien er bevart i Tydal,
enten gjennom skriftlige kilder eller overlevert
muntlig fra generasjon til generasjon. Handlinga
i spelet baserer seg derfor på reelle hendelser og
personer.
Kom til Brekka bygdetun i januar for en unik og
bevegende forestilling som garantert vil gi deg
frysninger på ryggen. Premiere er torsdag 18. januar,
med påfølgende forestillinger 19. og 20. januar.
Billetter legges ut for salg i september.
For info se www.karolinerspelet.no
Nytt fra Stugudal fjell

17

mange MULIGHETER på nett

tlf: 96500252

Telefon: 95160160
www.dybvad.no

Vi har Maxi Taxi med plass til 16 stk,
samt ordinær Taxi

HJEMMESIDER
NETTBUTIKKER
MOBIL-APPER

Makedsføring på nett

uten at det koster skjorta!
458 76 002
tore@webmekkern.no
www.webmekkern.no

8-22

Selbu Fysikalske
institutt AS

Ønsker alle
en riktig fin
høst!
For timebestilling: 93427535
e-post: anmanord@frisurf.no

HUSFLIDS& FRITIDSMESSE 2017

I TYDALSHALLEN

LØRDAG 25. og SØNDAG 26. november KL. 11-16
GRATIS INNGANG
Vi utfører alt inn rørlegging!
Tlf.: 73 81 72 68/976 69 155

18

Nytt fra Stugudal fjell

Følg oss på facebook “Husflidogfritid”

Nytt fra Stugudal fjell
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Sommeren i Stugudalen

LOPPEMARKED OG SOMMERKAFE PÅ STUGUDAL CAMPING 12.AUGUST
Resultatet og responsen var kjempebra, Kristin og Berit Kristin er fornøyd. Overskuddet er sendt til Kreftforeningen, øremerket forskning.Resten av
loppene tok ungdomslaget i Feragen imot, i Hitterdalen.  Neste år blir det bagasjeloppis der folk kan bestille plass til seg og bilen sin og selge lopper
og handtverk selv. Bare å bestille plass allerede nå. 11.08.18. Se flere opplysninger på facebooksiden, sier Kristin.

Finalelagene 29/7
I år, som tidligere år, har det vært arrangert 3 volleyballhelger med godt
oppmøte. Til og med siste helga da regnet bøtta ned!
Mange fine lopper!

KVISS 9.AUGUST
God oppslutning på siste kviss-kveld også. Vinnerlaget midt i bildet!

Jensen i tresko og ullsokker!

SIRKUS AGORA PÅ STUGGUVOLLMOEN
Finalelagene 12/8

20

Nytt fra Stugudal fjell

Nytt fra Stugudal fjell

21

Turid på Nedalshytta

«Skal hilse fra fjellet» heter det i diktet/sangen til Jon
Østeng Hov. Skal hilse fra Turid, hun hadde det veldig
bra på Nedalshytta da vi var der på besøk. Turid
Strickert fra Stjørdal trives så godt, at hun ikke ser
mørkt på å ta et år til på Nedalshytta. Forresten tror
jeg ikke at den damen ser mørkt på noen ting, hun er
blid og positiv hver gang jeg ser henne. Ungjentene
som jobber sammen med henne skryter av hennes
samarbeidsvilje og gode humør! Og hun skryter av
sine hjelpere. Vi har hatt stor variasjon i både alder
og kjønn, og stemningen har vært god, sier Turid.
Påskesesongen i år ble mer aktiv enn den pleier, fordi
Stugudal Fjell kjørte opp skispor inn til Nedalshytta.
Det var veldig positivt for oss, sier Turid. Stor økning
i antall besøkende. Vi håper at løypene blir kjørt opp
til neste påske også.
Sommersesongen nærmet seg rekordsommeren
i fjor i beleggsprosent, til tross for ustabilt vær.
Familier, grupper og enslige i alle aldre går fjellturer.
Noen bruker Nedalshytta som base, andre går fra
hytte til hytte. Dagturister har vi også mye av. Noen
vil ha kaffe og nystekte vafler, andre spiser middag.
I fjor fikk jeg spørsmål om jeg ville ha utbedret
veien eller kjøkkenet. Det var ikke tvil, sier Turid,
uten vei har jeg ikke bruk for nytt kjøkken, sier
hun. Og nå er veien oppgradert! Noe som vises på
parkeringsplassen og langs veien, biler i massevis.
Når bladet ligger i postkassene, er Nedalshytta stengt
for sesongen, kun åpent for sjølhushold. Men fra
påsken 2018 er nok Turid på plass igjen!

– Hele Neadalførets byggevaresenter
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Tlf. 73 81 04 40
E-post: post@xlbyggselbu.no
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xlbyggselbu.no
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Mannsdrakt/bunad
for Tydal
Bunadsnemda i Tydal kommune i samarbeid
med Bunad- og folkedraktrådet, startet i 1978
med arbeidet om å få laget en egen drakt for
Tydal, målet var å finne fram til draktskikken fra
1870 og fram til århundreskiftet.  
Det har flere ganger vært spørsmål om
mannsdrakt fra Tydal, så Tydal husflidslag vil
nå starte arbeidet med å få utarbeidet en
mannsdrakt for Tydal.

Stugudal Foto
Åpen dag
Alle er velkommen til åpen dag i våre
nye flotte lokaler i sokkelen
Rådhus ll, Tydalsvegen 119
Lørdag 7. oktober kl 11:00 – 14:00
Det blir enkel servering og loddsalg.

I forbindelse med utarbeidelsen av
kvinnedrakten ble det samlet inn/lånt klær/
bilder o.l, som ble fotografert og registrert, der
iblant ble det registret en del mannsklær.

Tydal husflidslag

Har du eldre klær, knapper, hoseband, bilder o.l,
som kan brukes til utarbeidelse av mannsdrakt
kan du ta turen til Tydal husflidslags sine
lokaler i sokkelen på rådhuset onsdag kl 18:00
i partallsuke (fom. uke 38 tom. uke 46) eller ta
kontakt på tlf 415 77 579

Bredbånd på hytta?

Tekst:Ellen Brandtzæg
Axel Brandtzæg er nå godt i gang med
produksjon av høsten og vinterens tilbud. Nye
puter, grytekluter og krus er på gang. I tillegg
også en naturkalender fra Tydal for 2018 og
selvsagt mange fine nye bilder. Andre produkt
som kommer til våren er under planlegging
men foreløpig vil han ikke si så mye om dem.
Stugudal Naturfoto og Design har forenklet
navnet til Stugudal Foto. Det er bl.a. av hensyn
til hjemmeside og andre markedsføringstiltak
hvor et kortere navn fungerer bedre. Naturfoto
er hovedproduktet, og Axel sier han setter stor
pris på alle positive tilbakemeldinger. Tydal
kommune har også benyttet bilder som gaver
i forskjellige sammenhenger. Han har mye
spørsmål etter andre gaveartikler og der jobber
han kontinuerlig med utvikling og design.

Jeg ønsker å bruke naturen som omgir oss som
idékilde til nye produkt. Tydal er en attraktiv
reiselivsdestinasjon og besøkes hvert år av mange
turister. Både fiskere, vanlige turgåere, hest- og
toppturentusiaster har mange flotte minner
med seg hjem etter en tur hit. Jeg kan bidra til
at de også kan kjøpe med seg et minne som kan
forsterke den positive opplevelsen de har hatt, og
forhåpentligvis ønsker de å komme tilbake, sier
Axel.

Naturkalender fra Tydal 2018
Tema for naturkalenderen 2018
er- Liv i fjellet.
Axel har plukket ut 12 bilder som passer til
årstidene/måneden i kalenderen og fjellreven i
Sylan er selvsagt med.

Pris kr 200 + porto ved event. utsending
Kalenderen kan bestilles allerede nå på
kontaktsiden til Stugudal Fotos hjemmeside:
wwww.stugudalfoto.no
eller SMS til Axel tlf: 97497815.

Den trykkes i begrenset opplag og alle kalendere
blir signert og nummerert.

Ta kontakt

infonett.no - post@infonett.no - 72 41 48 60
Klart vi hjelper deg
24
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Stugudal Håndverk og Fritid
Husflid - Naturfoto - Sportsutstyr – Turistinfo
www.stugudalhåndverk.no

Åpningstider:
Åpningstider:
Mandag
- lørdag 10-16
10-16
t.o.m alle
16 september
F.o.m
27.juni
dager 10-18
Deretter
10-16alle
fredag
og 10-16
lørdag
F.o.m 22.aug
dager
Info og
hjelp utenom åpningstid
HØSTFERIE
(uke 41) ring
73815512
/ 99444646
10-18
mandag-fredag
10-16
lørdag
GLAD-DAG
Lørdag
9.juli
Utenom åpningstid ring
99444646
for hjelp og info
Selbusporten m/sykkelrep.,
XL Bygg, Selbuhus m.fl, salg, konkurranser

Bjørkved
Fra XL-bygg:
Div. verktøy, snekker
og maleutstyr
utstyr
evelser blir bedre med riktig

e oppl

Kafé
GLADDAG
Varm og14.
kald
drikke
Lørdag
oktober
Vafler og hjemmebakte kaker

r det du trenger for:
ki
ykkel
ske
r
itid
iping av ski

ort´n

Fiskekonkurranse
på Nesjøen
22. og 23. juli

Fra Selbusporten:
Sko, klær og turutstyr
JULEFURUTENNING
Alt til fisketuren:
Lørdag 18. november
kl 17
• Fiskekort
Vi serverer gløgg
pepperkaker,
• og
Fiskeutstyr
Nissen kommer• med
gaver
alle barn
Mark
ogtil
maggot

Bodil og Eldar Rønningen med vandrepokal og vinnerfangst fra søndag

Rasmus Larson fikk den største fisken lørdag, en ørret på 1,017 kg

51 personer deltok i konkurransen lørdag og 22
båtlag var med søndag.

Det elektriske anlegget er oppgradert med bl.a.
flere strømuttak til campingvogner og bobiler. Det
er satt opp sløyebu og den store lavvoen har fått ny
kledning. I år kom også ny brygge på plass.

Lørdag var det konkurranse om den største fisken.
Maria Ganbera  vant voksenklassen med ei røye
på 534 gr. Ingar Kristiansen kom på andre plass med
ei røye på 516 gr. Bengt Andersson ble nr tre med ei
røye på 452 gr.
I barneklassen med 10 deltager, vant Rasmus Larson
med ei røye på 1017 gr  og slo dermed også alle i
voksenklassen. Vilde Solseth ble nr. to med 511 gr.
Ole Aunehaugen kom på tredjeplass  med 432 gr.
Søndag var det båtlaget som fikk mest fisk som vant.
Bodil og Eldar Rønningen klarte å få mest fisk av alle
båter med hele 11,6 kg. Rett bak, også andreplass
i fjor,  kom Bengt Andersson og Harriet Sålder
med 9.12kg, og på tredjeplass fjorårsvinner Helge
Bogsveen med 8,136 kg.

Ca 1500 har besøkt Nesjø Båtutleie i løpet av
sommeren i år.
I tillegg til fiskere er det deres familier, fotturister,
bærplukkere og dagturister som raster ved lavvoen.
Både fiskebuene og campingplassen har hatt mye
belegg gjennom hele sommeren og i perioder har
alle 30 båtene vært ute.
Nesjø Båtutleie er med andre ord et sted med mye
aktivitet i løpet av tre sommermnd. Til neste år
blir det enda mere som skjer. Da skal det markeres
at det er 50 år siden det ble gitt konsesjon for
oppdemming av Nedalen og Nesjø Båtutleie er da 40
år.   

Nesjø Båtutleie oppgradert
I løpet av de siste årene er fasilitetene ved Nesjø
Båtutleie vesentlig oppgradert. Lørdag etter
premieutdelinga foretok varaordfører Børge Hansen
den offisielle åpningen.

Stikk innom oss på Selbusporten ogStugudalsvegen
vi hjelper deg
2039,
Stugudalsvegen
2039, 7590
7590 Tydal
Tydal
å finne utstyret som passer for nettopp deg!

Åpningstider:
Man - Fre: 09.00 - 17.00
Lørdag:
10.00 - 15.00
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Stugudal Naturfoto
Naturfoto og
og design
design
Stugudal
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Salgsutstilling Stugudal
Stugudal Håndverk
Håndverk og
og Fritid
Fritid
Salgsutstilling
Nytt fra
Stugudal fjell
Utstilling
Væktarstua
Hotell
Utstilling
Væktarstua
Hotell
Tlf: 994 44 646

Varaordfører Børge hansen foretok den offisielle reåpningen av Nesjø
Båtutleie etter en omfattende oppgradering i løpet av de siste årene.

Størst fisk gjennom hele sommersesongen. 27. juli fikk Trond Johannesen
en ørret på på 1,057kg. Ingen har klart å slå den vekta så Trond kan neste
sommer hente premie for storfangsten

Nytt fra Stugudal fjell
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TYDALSFESTIVAL’N 2017
«Vi sier oss veldig fornøyd med årets festival, der vi
nok en gang hadde værgudene med oss. Ca.6500
besøkende i løpet av helga, noe som er på samme
nivå som i 2016. Veldig fornøyde artister som skryter
av både arrangør og publikum. Programkomiteen er
igang med neste års artister.

Det ser ut til å bli et greit overskudd i år også, ikke
på nivå med superåret i 2016, men likevel godt,» sier
Borgar Kulseth Kirkvold.

Ungdommen fra Tydal Kulturskole
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Tydal kommune ønsker å innføre eiendomsskatt på
boliger og hytte-/ fritidseiendommer
Eiendomsskatt er en skatt som er forankret i
Eiendomsskatteloven, og kan innføres på verk og
bruk, boliger og hytte-/ fritidseiendommer i norske
kommuner. De siste årene har et antall kommuner
innført denne skatten. I de fleste tilfellene gjør de
dette for å kunne dekke inn for økte kostnader i
tjenesteproduksjonen, og sikre gode tjenester til
kommunens innbyggere.

Representanter for Arbeidsgruppen og
prosessveileder Helge Mjøen hadde dialogmøte
med administrativ og politisk ledelse i kommunen
medio juni 2017. Arbeidsgruppen presenterte sine
forventninger, og følgende konklusjoner for videre
arbeid ble trukket:

Tydal kommune har siden 2015 sett på mulighetene
for å innføre eiendomsskatt. En viktig grunn til
dette er at skatteinntektene på verk og bruk fra
kraftutbyggingen, fra statens side, ble betydelig
redusert i 2017, og vil mest sannsynlig bli ytterligere
redusert fra 2019.

a) Takseringen av hytte-/fritidseiendommer
inneholder mange uklare faktorer som skal legges
til grunn i beregning av eiendomsskatten. Dette
gjelder blant annet ulik kvm. pris på boliger
vs hytte-/ fritidsboliger, underlagsberegninger
på tomter/festepunkter, sonefaktor (1,1) og
skjønnsfaktorer ytre og indre.

Taksering av hytte-/ fritidseiendommer

I påska 2017 ble lederne for hytteforeningene
invitert til et informasjonsmøte på Vætarstua.
Faktorene bør revideres slik at de sikrer en mer
Terje Barø var initiativtaker. Møte besluttet å
rettferdig profil på foreslåtte eiendomsskatt.
opprette ei arbeidsgruppe som skulle gå gjennom
dokumentasjonen knyttet til kommunens arbeid med
å innføre eiendomsskatt. Seniorrådgiver Helge Mjøen b) Saken forslås sendt tilbake til Nemda for
eiendomsskatt
ble engasjert som prosessveileder for gruppen.
Gruppen har hatt flere møter hvor konsekvensene
c) Kommunens informasjon om hver enkelt
for en eventuell eiendomsskatt har blitt drøftet. En
eiendom/ matrikkel må kvalitetssikres, og det
strategi/ prosjektplan ble laget.
bes om at denne informasjonen legges til grunn
Arbeidsgruppen har hatt en gjennomgang og
i fastsettelsen av eiendomsskatt for den enkelte
drøftinger av dokumentasjonen som er utarbeidet
eiendom.
av kommunen i forbindelse med en innføring av
eiendomsskatt. Gruppen har konkludert med
d) Eiendomsskatt – drift av kommunens
at grunnlaget/ dokumentasjonen er uklar og
administrasjon
mangelfull. Dersom det blir innført eiendomsskatt er
grunnlaget for hytter-/ fritidseiendommer satt flatt til       Arbeidsgruppen ønsker ikke at en eventuell
kr. 11 000,- pr. kvm, mens boliger er kr. 6 500,-. Tydal
eiendomsskatt skal gå til drift av kommunens
kommune har 1536 hytter-/ fritidsboliger. I den nye
administrasjon.
Eiendomsskatteloven fra 2017 kan ikke kommunen
starte med en høyere sats enn 2 promille. Det
Dokumentene som Tydal kommune har brukt i
betyr at en hytte-/fritidsbolig på 100 kvm vil få
sine utredninger i forbindelse med planlegging
en eiendomsskatt på kr. 2 200,- i 2018. Etter 2018
av innføring eiendomsskatt er sendt til de alle
kan kommunen «skru» opp eiendomsskatten til 7
hytteforeningene i Tydal. I tillegg er dokumentene
promille, som er maks. Dette vil gi en eiendomsskatt
lagt ut på  www.sylsjovegen.no
på kr. 7 700,- pr. år. Dersom det er anneks knyttet til
eiendommen vil dette også skattlegges.
Helge Mjøen
Arbeidsgruppens mål er i større grad å
få harmonisert grunnlaget for hytter-/
fritidseiendommer med grunnlaget for boliger i
kommunen.
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Friluftsloven fyller 60 år!
av allemannsretten.no
(gjengitt med tillatelse av Marianne Reusch)

I dag er det 60 år siden friluftsloven formelt ble vedtatt.
Jubilanten er beundret, omdiskutert og aktuell.
1957 - året da allemannsretten ble lovfestet.
Kongen i statsråd sanksjonerte lov om
friluftslivet fredag den 28. juni 1957. Det
hastet. Den midlertidige loven om byggeforbud
for strandstrekninger hadde en såkalt
solnedgangsbestemmelse. Strandloven skulle
opphøre å gjelde bare to dager senere, den 30. juni
1957. Nye regler om byggeforbud i strandsonen kom
som et eget kapittel i friluftsloven. Siden den gang
er friluftsloven endret utallige ganger. Reglene om
bygging i strandsonen er for lengst overført til planog bygningsloven.
En tankevekker Allemannsretten ble lovfestet med
friluftsloven. Som uskreven sedvanerett hadde
retten til ferdsel og opphold i utmark allerede lang
tradisjon og dyp forankring i vår kulturarv. Ved å
nedtegne rettighetene og pliktene i en egen lov,
fikk man klarere avgrensninger og presiseringer
av hva som skulle være lov og ikke. Men mye har
endret seg på disse 60 årene. I dag bor det mer
enn 1,5 millioner flere mennesker her i landet enn
da friluftsloven ble vedtatt. Og vi har langt mindre
ubebygget areal å utfolde oss på. Friluftsloven
fører også til friksjon, når regler tenkt ut på
1950-tallet skal praktiseres i en ny tid. Lovgivningen
er også endret. Mange av de lovene som har stor
betydning for bruk og forvaltning av friluftsarealer,
eksisterte ikke da friluftsloven ble utformet. Det
fantes for eksempel ingen landsdekkende plan- og
bygningslovgivning. Det var ikke søknadsplikt for
fradeling av tomter eller oppføring av bygninger,
som i dag.
Hurra for grunneierne! I forbindelse med omtale
av enkeltsaker og konflikter, fremstilles grunneieren
alt for ofte som allemannsrettens hovedfiende. Her,
som i alle andre sammenhenger, er det selvsagt
slik at noen få kan ødelegge for mange. Men det
store bildet er jo omvendt: Grunneiere er i mange
tilfeller allemannsrettens og friluftslivets nære
allierte. I anledning jubileet synes jeg derfor det
kan være fint å bruke anledningen til å takke de
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mange grunneierne rundt om i landet som direkte
eller indirekte bidrar til å verne om allemannsretten.
Grunneiere som rydder stien etter hogst. Grunneiere
som sender dyrene på utmarksbeite og hindrer
at Norge gror igjen. Grunneiere som deler vei og
strand. Grunneiere som gir tillatelse til skilting av
turstier, preparering av skiløyper, og oppsetting av
rastebuer. Grunneiere som verner om landskap
og vilt, og forvalter arealene for fremtidige
generasjoner. Uten grunneierne hadde ganske
sikkert ikke allemannsretten vært slik vi kjenner
den i dag. Og husk da også at grunneiere ikke er
en ensartet gruppe. Grunneiere er enkeltpersoner,
sameier, aksjeselskaper. Grunneiere er
allmenningene, kommunene og staten. Grunneierne
er deg og meg. Nei, forresten, ikke meg. Men
kort oppsummert er grunneiere både private og
offentlige, i mange varianter.
Friluftsloven i dag Utfordringene på friluftslivets
område er på mange måter veldig annerledes i
dag enn da friluftsloven ble vedtatt i 1957. Særlig
har presset fra masseturismen blitt mer synlig
de senere årene. Verden inviteres på besøk for
å beundre våre naturattraksjoner, og fristes med
den myteomspunne allemannsretten. For å verne
om allemannsretten i møte med økt press, er det
viktig at kunnskapen om pliktene og grensene er
like gode som kjennskap til rettighetene. I grunnen
passer det fint å sitere det kommunalkomiteen sa i
sin innstilling til Stortinget i 1957. Uttalelsen er like
aktuell i dag:

Gapahuken ved Sellisjøen
På bildet: Karl Arne Svanberg, Rolf Bjarte Lien, Bjørn Roar Lien, Stig Morten Garberg Iversen. Kristen Iversen
har vært primus motor, og sendte meg bilder og info.
Gapahuken ligger i sørenden av Sellisjøen, omtrent midt på stien. Selve stien er nesten ferdig, men det skal
gruses mer i høst. Den er gangbar. Stien er tilrettelagt for rullestolbrukere.
Gapahuken er for alle, men bruk den med vett. Der er det bålpanne og kaffekjel, men ta med ved til eget
bruk. Det er Tydal 4H som har ansvaret for stien og gapahuken. Det vil bli offisiell åpning av gapahuken
senere i høst.

«En må være oppmerksom på at den store ferdselen
som følger med moderne friluftsliv ikke uten videre
kan innpasses i de gamle sedvanerettsregler. Særlig
gjelder dette rundt større byer og tettbebyggelser og
langs de vanlige innfartsveiene.»
Gratulerer!
Les mer i boken om friluftsloven av Marianne
Reusch.
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Arbeidslaget hans
Trond og Ketil (også han Jomar!)

Eggen og
og Holden
Holden
Eggen
Bygg AS
AS
Bygg

Som de fleste nok har lagt merke til, så har Fylkesvei 705
mellom Tydal Skisenter og Patrusli Gaard blitt opprustet og
asfaltert i løpet av august. Peab med Trond i spissen har hatt
ansvaret for asfaltlegginga, mens Trafikkvakta har hatt Ketil som
ansvarshavende.

Hytter i bindingsverk og handHytter i bindingsverk
og
laft.
NybyggNybygg
og tilbygg.og
handlaft.

Begge gruppene har hatt ca fem mann hver. I tillegg har de hatt
lastebilkjørere med asfalt. De fleste av kara er forholdsvis lokale,
bortsett fra to svensker og en fra Fosen, som Jomar påpekte! Mye
humor og godt miljø er det i gjengen. Og de understreker at det er
ute på landsbygda de får mat, blide ansikter og servering. I byen
får de stort sett bare kjeft og «finger’n»!  De som har bodd i hytte
på Patrusli er svært fornøyde med innkvarteringa. Fornøyde er de
også med at Stugudal Bedriftsnettverk spanderte pizza og eplekake
med softis til dessert siste kvelden. Både næringslivet og vi vanlige
bilister ønsker kara velkommen tilbake til neste år, hvis pengene
kommer inn i kassa. I mellomtiden; god tur til Lykkelandet Selbu!

tilbygg

Adr.: 7590 TYDAL
Tlf.Adr:
priv.7590
73 Tydal
81 53 43,
priv.
81 901
53 43
Mob.Tlf.
951
54 73
441/
72 769
Mob. 951 54 441/ 901 72 769

Døgnåpen Bilberging Verksted - Salg - service
Du finner oss ved Fv 705, midt i Selbu sentrum

Tlf: 73817350

Hva er viktig for deg?
I Selbu Sparebank er vi opptatt av det
som er viktig for deg og dine - på kort og lang sikt.
Er du opptatt av å ha et personlig forhold
til banken, så er Selbu Sparebank riktig for deg.

	
  

Servicebygget i Ås

Kontakt oss! Vi ønsker å bli godt
kjent med deg for å gi den tryggheten og nærheten
du trenger som kunde i banken.
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Hos oss kan du velge
din egen personlige
rådgiver!

Åpningstider	
  
tter	
  behov	
  
Åpningstider	
  
etter	
  beehov	
  
Åpningstider	
  etter	
  behov	
  

Bestilling	
  
av	
  time	
  
ge
avekort	
  
på	
  	
   på	
  p	
   å	
  	
  
Bestilling	
  
av	
  eatller	
  
ime	
  
avekort	
  
Bestilling	
  
v	
  time	
  
eller	
  
ller	
  g
gavekort	
  

tlf.	
  
92	
  95	
  
82	
  
2	
  1
172	
  
tlf.	
  tlf.	
  
995	
  
1872	
  
9895	
  
72	
  
av	
  
Medlem	
  Medlem	
  
av	
  

www.selbusparebank.no Tlf 73810000

Medlem	
  av	
  

Norske	
  Naturterapeuters	
  Hovedorganisasjon	
  

Norske	
  Naturterapeuters	
  Hovedorganisasjon	
  

34

Nytt fra Stugudal fjell

Norske	
  Naturterapeuters	
  
	
   Hovedorganisasjon	
  
	
  

	
  

Nytt fra Stugudal fjell

35

Tydal
Vedprodukter ANS
Ved til salgs.
Lokalprodusert fjellbjørk leveres tilkjørt
i storsekk 1.500L eller pall 1.000L.
John Helge Kåsen
Tlf 909 73 324 eller 73 81 46 82

Lagerleie

Kontakt:
John Helge Kåsen
tlf. 90 97 33 24

TYDAL
UTLEIESERVICE AS
Utleie av minigraver, med eller uten fører.
Utleie av vibratorplate.
PRISER:
ZX 18 Minigraver kr. 2000,- pr. døgn
Helgeleie: kr. 3500,Vibratorplate 85 kg. Kr. 500,- pr. døgn.
ALLE PRISER INKL. MVA
Utstyret er plassert ved Væktarstua Hotell
Bestilling:
telefon 92 49 27 22

Stugudal Bedriftsnettverk
Tekst:Ellen Brandtzæg
Stugudal Bedriftsnettverk har nå fått tilskudd fra Innovasjon Norge til et
forprosjekt. Dette er svært positivt og vi ser nå muligheten til å arbeide videre med
ideer og planer. I tillegg er det også et signal fra Innovasjon Norge om at bedriftene
i Stugudal har utviklingspotensiale og mulighet for samarbeid på mange områder
Forprosjektet innebærer at det vil bli mye aktivitet blant medlemsbedriftene og at
samarbeidet vil styrkes. I neste nr. av dette bladet vil vi komme med mer info om
planer og prosjekt det skal jobbes med.
Gunnbjørn Berggård som var med i forrige runde (forstudien) er nå også engasjert
i forprosjektet.
Vi ser fram til en ny høst med mye aktivitet i Stugudal Bedriftsnettverk.

www. tydalutleieservice.no
tydalutleieservice@gmail.com

Tilbyr blant annet
•
•
•
•
•

Vasking fra 400kr
Hagearbeid fra 400kr
Snømåking fra 400kr
Maling fra 425kr
Bortkjøring av rask
facebook: @alltjenestestugudal
post@alltjenestestugudal.no
www.alltjenestestugudal.no
(+47) 41370440

Kontakt Info:
K. Eidem Elektro AS, Tydal Tlf: 90257777
Magnar Stuesjø (Elektriker) Tlf: 95300777
Gunnar Bjerken (Elektriker) Tlf: 95207777
Rolf Bjarte Lien (Elektriker) Tlf: 45260812
Hans Lehmann (Elektriker) Tlf: 90267777
Ole Ivar Røset (Elektriker) Tlf: 90827530
Jon Bjarne Østby (Saksbehandler)  Tlf:97008279
Knut Eidem (Saksbehandler/Daglig leder) Tlf: 4020777

Transport og graving
Gruslevering
Telefon: 73 81 56 05
Fax: 73 81 56 33
e-post: aastrans@online.no
Mobil
Tor Egil: 970 14 211 Arild: 950 26 130
Einar: 950 26 129

K. Eidem Elektro AS utfører alle typer
El- installasjons arbeid i Tydal.
For oppdrag eller forespørsler ta kontakt
på telefon eller epost.
Kontor og butikk I ÅS sentrum er betjent hver
fredag, ellers pr. Telefon og etter forespørsel.

jonbjarne@eidemelektro.no
www.eidemelektro.no
36
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Fjellguiden Tydal AS

Fjellguiden Tydal kan hjelpe deg med overnatting,
Den dagen jeg ble invitert på besøk til
Nøsteråa var det rimelig vindfullt. Men en flott utleie av båter, kanoutleie, guidede turer,
båttransport, fiskekort og fisketips! Campen ligger
dag var det uansett!

Lars Østby Nilsenog faren Ketil Nilsen har starta et
firma som nyter det beste av naturen både sommer
og vinter. Han er egentlig utdannet tømrer. Flere
somre har han vært dreng hos Dyrhaug ridesenter.
Men nå ville han starte for seg sjøl, og med hjelp av
far Ketil som snart er pensjonist. Fjellguiden Tydal
er en bedrift som tilbyr naturopplevelser og andre
tjenester i Tydals fantastiske natur, skriver han på
sin Facebookside. Sommer som vinter tilbyr han
forskjellige naturbaserte opplevelser. Ved Nøsteråa
(Essandsjøen) har han bygd opp sin plass med to
store lavvoer som han leier ut, en vakker beliggenhet
med utsikt mot Essandsjøen og Sylan.
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30m fra parkering og toalett. Den største lavvoen
har soveplass til 5 personer (og i tillegg spisebord
og stoler pluss ovn), og den minste 4 sengeplasser.
Men det er muligheter for å supplere med feltsenger
i begge lavvoene.  Lars har også en hurtiggående båt
(med plass til 10 personer) som han benytter til å
frakte passasjerer fra for eksempel Storerikvollen til
Nedalshytta/Nesjøen.

Et av flere prosjekter er rusefiske, de har gått til
anskaffelse av to store ruser som ligger ute.
Da jeg var der var det minst 20 fisk i den ene rusa,
den andre fikk de ikke tømt pga for sterk vind.

Nytt fra Stugudal fjell

Sammen med Fleming Lunden, som beskriver seg
sjøl som hjelpegutt, kom de til land med bøtter fulle
av flott fisk.
Det er bestilt en røykeovn for varmrøyking av fisken,
for deretter å vakumpakke den for salg. Kanskje
finner du fisken i en nærbutikk etter hvert?
I vintersesongen driver han utleie av hyttene ved
Nesjøen Båtutleie, og tilbyr snøscooterskyss inn
til campen. Sammen med Fleming og Stian Aspen
har han bygd en spesiallaget kjelke med seter fra
Lerkendal. Den har totalt 9 seter, så det skal være
mulig å frakte en storfamilie for eksempel fra
Nærbutikken og inn til Nesjøen.  

For de som ikke er superspreke, så kan man da få
transport en vei, for så å gå på ski tilbake! Eller du
kan fiske på isen, med dyktig fiskeguide!
Nesjøen vinter camp ligger idyllisk til ikke langt fra
det mektige Sylmassivet (1762 moh). Fra hytta har
du utsikt mot Bandaklumpen, Storsola, Syl massivet,
Skarddørsfjella, utover Nedalen og Nesjøen.
Vinter campen består av 5 hytter og 1 stor lavvo som
rommer opp til 30 personer. Lavvoen har ildsted og
er ment som fellesareal for de som bruker hyttene.
(For mer opplysninger, se www.fjellguidentydal.no
eller bedriftens Facebookside)

Nytt fra Stugudal fjell
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Alt under
samme tak

Bensin, dagligvarer, middag, en kaffekopp
eller kanskje en campinghytte for en natt
eller to? Vi har alt du behøver, og du

Ny, stor parkeringsplass!
Spar B. Langseth

Meget velassortert dagligvarebutikk med egen
ferskvareavdeling.
Tlf. 73 81 01 70
Åpningstider:
Man-fre: 08.00-21.00
Lør: 09.00-20.00

Best Selbu B. Langseth

Selvsagt bensin og diesel, men også en hel rekke andre
hele 17 timer i døgnet!
Rikstoto - tippekommisjonær.
Tlf. 73 81 01 80
Man-fre: 06.00–23.00
Lør: 08.00-23.00
Søn: 09.00-23.00

Vi ønsker alle en god
høst i Tydalsfjella

Cafe Langseth

Kafeteria som i tillegg til grillmat, også har både frokostbuffet, samt en daglig middagsbuffet til en rimelig penge.
Et naturlig treffsted i Selbu!
Tlf. 73 81 01 71
Man-lør: 09.00-22.00
Søn: 10.00-22.00

Selbu Camping

Campinghytter, samt oppstillingsplasser for både campingvogn og telt. Meget idyllisk beliggenhet ved Selbusjøen og

fagtrykk_sannsynligvis_best_på_trykksaker_nord_for_Dovre

B.LANGSETH, SELBU

Tlf. 73 81 01 80
Sjekk også våre nettsider www.blangseth.no og
www.selbucamping.no

GRAFISK UTFORMING
VISITTKORT
BROSJYRE
RAPPORT
BOK
STORFORMAT
BILDEKOR
WEB DESIGN

Telefon: 24 06 70 00
Telefon Regionalsentral Region Midt: 57 68 92 10

www.fagtrykk.no

E-post: info@statkraft.no
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Vi går til kirke
Tydal kirke:

17.09.2017 kl.11.00
– Gudstjeneste
– 50-års konfirmanter/
   Nye konfirmanter
15.10.2017 kl. 11.00
– Gudstjeneste
– Høsttakkefest

05.11.2017 kl. 11.00
– Gudstjeneste
– AlleHelgen

24.12.2017 kl. 14.30
– Gudstjeneste
– Julaftensgudstjeneste

19.11.2017 kl. 12.00
– Gudstjeneste
– Lys våken

Stugudal kapell:

08.10.2017 kl.11.00
- Musikkandakt

16.12.2017 kl. 18.00
– Lysmesse/SuperLørdag

25.12.2017 kl. 12.00
– Høytidsgudstjeneste
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Gode opplevelse

Foto: Bergans

Vi har det du trenger for:
• Ski
• Sykkel
• Fiske
• Tur
• Fritid
• Sliping av ski

Sport 1 Selbusport´n
Selbutorget
7580l, Selbu
Tlf: 41 46 78 44
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COOP TYDAL
Mange gode tilbud

Stikk innom oss på Selbusporten og vi hjelper deg
å finne utstyret som passer for nettopp deg!

Åpningstider:
Man - Fre: 09.00 - 17.00
Lørdag:
10.00 - 15.00

- Kolonial
- Jernvare
- Garn
- Apotekvarer
- Tipping
- Post i butikk
Kjøpeutbytte 2 %

LETTVINT HANDEL
TIL HELGA

Åpningstider

Ønsker du at vi skal gjøre
klar varene dine til helga?

Fredag                            08.00-20.00

Send oss handlelista på
epost på onsdag, før kl 17.

Mandag - Torsdag        08.00-17.00
Lørdag                            09.00-16.00

Kom innom oss og hent
varene dine på fredag,
før kl 20.

Velkommen

(Vi tar forbehold om at vi har
de aktuelle varene på lager)
Epost:
Tydal@marked.coop.no
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B
Returadresse: Selbu-Trykk, 7580 SELBU

Åpningstider i høstferien
uke 41
Mandag-Torsdag:
10.00-18.00
Fredag: 10.00-20.00
Lørdag: 10.00-16.00
Kom innom for en
trivelig handel eller en
kopp kaffe!
Vi ønsker alle våre
kunder en riktig god
høst!

ÅPNINGSTIDER:
Mandag-Torsdag:
10.00-16.30

Fredag
10.00 til 20.00
Lørdag
10.00-16.00
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Tlf.: 94475620

VI HAR OGSÅ
DRIVSTOFF!

