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        Ilseng, den 10.04.12 

 

 

Brevet sendes med epost foreløpig til disse personer. 
HHT 

Skjeseth, Margrete Ruud, margrete@hht.no, 94845848, leder HHT 
Schrøder, Jan, js@fmhe.no, 91389709, Leder sti HHT Stange 
Ilseng IL 

Grønvold, Bjørn, Erik,bjorn.erik.gronvold@coop.no, 95180929, Ilseng IL, leder 

Grønvold, Leif Erik, legronvo@bbnett.no,62583876, 95028853, Ilseng IL, stirydder 

Nordal, Bjørn, bjorn.nordal@stange.kommune.no, 41659356, Ilseng IL, Vest 

Olsen, Jan Yngve,jan-yngve.olsen@gjensidige.no, 90893849, Ilseng IL, skiansvarlig 

Grunneiere 

Slagsvold, Anders, aslags@hotmail.com,62583421, grunneier Ilseng sør/øst 

Hørsand, Herman, hermanhsand@hotmail.com, 99247841, grunneier Ilseng øst 
Vedum, Trond Vidar, trond.vedum@hihm.no, 99584460, Ornitolog, grunneier 
Ilseng Vel 

Eikanes, Ailin Bjørnstad, ailin.eikanes@gmail.com, 47036685, Ilseng Vel, sekr. 

Stange kommune 
Skar, Leif, leif.skar@stange.kommune.no, 62562155, Miljøsjef 
Ilseng Eiendom, Lagerå boligfelt (Steinar Johansen) 
Svein Adolfsen. svein@stangesnekkerserviceas.no Tlf 909 43 953. 

 

 

Turstier på Ilseng, Ilsengstiene. 

Undertegnede viser til telefonsamtale med Jan Schrøderog et tilfeldig møte på Starene med 

leder i HHT Margrete Ruud Skjeseth. De vrige på listen har jeg hatt kontakt med. Noen av 

disse har jobbet med turstier her på Ilseng, det finnes mye bra, noen områder har delvis 

stier, men er lite kjent. Det som mangler er planlegging, tegne kart, koordinere innsatsen, 

rydde og merke stier.  

Det vi er spente på er om dette er en jobb for HHT, og hvordan de kan tenke seg å utvikle 

disse stiene. 

 

Jeg har nå i første omgang tatt ut et oversiktskart over Ilseng og delt det i 4 mer detaljerte 

kart. Inndelingen er bare et forslag. 

 

 

 

0. Oversiktskart 

1. Ilseng Nord, Ilsengmarka eller Farmenskogen 

2. Lageråa Vest eller Sande 

3. Ilseng Sør, Starene 

4. Ilseng Øst. Slagsvold, Harstad, Berg,  Hørsand, Bryn Mølle mot Ådalsbruk. 
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Kort status for områdene 

1. Ilseng Nord, Ilsengmarka 

Her har idrettslaget vært veldig flinke gjennom mange år. Her er en lysløype og Ilseng IL har 

hatt god kontakt med grunneiere  gjennom mange år. Leif Erik Grønvold har ryddet og 

merket stiene i mange år. 

Ilseng Gård ved Arne Borud har satt opp gapahuk på "Ilsengjordet" og har invitert til fri bruk. 

 

2. Lageråa Vest, Sande 

Jeg har snakket med Ilseng Eiendom som bygger ut Lageråa boligfelt og vi var enige om at en 

bru over Lageråa ved boligfeltet ville vært fint for alle på Ilseng og spesielt for 

markedsføringen av de nye boligene. Ilseng Idrettslag har snakket om at dette området 

kunne vært fint for hest. De ønsker ikke hest nord for idrettsplassen. 

Her er det traktorstier og en runde (3) er så å si ferdig. Det er mulig å gå over et jorde(4)-(5) 

og gå over brua (6)over Svartelva. Bonde Torleif Gjestvang pleier å ha et skille i kornsorter 

ved 4 og 5. Derfor har det  vært en sti der også i vekstsesongen. 

Det er traktorsti langs jordet med (8). Det som er spesielt fint mellom Svartelva og 

Kvennveita. er at elvekanten er åpen og tilgjengelig mange hundre meter. Det er noe 

vanskelig å komme ut på ryggen da en stor gran sperrer hele bredden. Det er bare å ta bort 

noen greiner. Det er veldig trafikk av bever der. Se bilder http://www.ilseng.net/?nid=19 

Det er heller ikke langt mellom (7) og (3) Det er åpent terreng ved (8) der har det vært sauer  

for inntil ca 10 år siden. Kvennveita er inntakt et stykke ned mot Kvæka. 

 

 

3. Ilseng Sør, Starene 

Dette er et flott område som Ornitologforeningen på Hamar med vår lokale mann Trond 

Vidar Vedum har gjort kjent til store deler av landet gjennom bøker, foredrag og "Ut i 

Naturen" program. De har klart å samarbeide med grunneiere og tilbakeført deler av 

våtmarksområdet i retning slik det har vært før moderne jordbruk endret landskapet. 

Det er nå snart ferdig en feltstasjon på Starene. Området grenser både til Svartelva og 

Starelva. I tillegg kan en sti over Starene binde sammen Ilseng vest, sør og øst. 

 

3. Turmuligheter 

Ved Horne bru kan en tur starte via Elvevegen langs Svartelva til Grønvolden og Skogstad (3). 

Fra Skogstad går det en sti østover langs den gamle kvennveita fra Løken. Stien ender ved 

vegen Sløyfa. Der mangler det tilkomst da det er kommet opp et hus de siste årene. 

På Grønvolden står de gamle brukarene, der drømmer jeg om hengebru til vestsiden mot 

Horne. Der går Ilsengs gamle vei mellom Svartelva og Starelva. Da kan man gå rundt 

Hornebakken  eller langs Starelva til Feltstasjonen. 

Fra Løken bru ved Slagsvold Vedum kan man gå østover der Vedum har restauret kvennveita 

og flere dammer med gapahuk. 
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Fra Løken bru kan man gå nedover langs Svartelva. Der er en flott bjørkeallé. Da går stien 

sørover mot Tranholen. Der er det Anders Slagsvold som har søkt og fått midler som 

kombinerer jordbruk og turstier. 

Fra Anders Slagsvold kan man gå østover til Harstad, så nordover inn i skog og komme igjen 

på veien over Berg. 

Fra Løken bru over Berg, se Ilseng øst. 

 

4. Ilseng øst. 

Fra Idrettsplassen og østover mot Skøyen boligfelt med overgang over jernbanen. 

Lenger øst er det undergang under jernbanen ved Ole Mads Øvergård på Skøyen videre 

østover mot Hørsand over Fura uten bru, skiløype om vinteren. Videre mot Bryn Mølle der 

det er bru over Svartelva. 

I tillegg er HHT snart ferdige med å merke turstien fra Romedal til Klevfoss, arbeidsveien til 

Kristian Lien. 

 

Vi vet hva Ottestadstiene og Vallset Kulturstier har fått til og noe av det samme er fullt mulig 

på Ilseng. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Hans Kroglund 

Elvevegen 5. 2344 Ilseng 

hans.kroglund@gmail.com 

994 05 214 

 

Vedlegg: 

5 stk utsnitt over Ilseng med anmerkninger. 

 


