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ILSENGSTIENE
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- her vi bor

Ilsengstiene betyr mye for tettstedet Ilsengs identitet.
Elvene Svartelva, Starelva, Lageråa og Fura er med på
å binde friluftsopplevelsene sammen. Der elvene møtes
svinger stiene seg fram i kulturlandskapet, mellom beitende dyr, gjennom frodig skog og byr på mange idylliske
stoppesteder og opplevelser underveis.
De mange tilførselsstiene til det sentrale stinettet gjør
det lettvint å komme seg ut i skog og mark, ikke bare på
søndagsturen, men også i hverdagen. Ilsengstiene byr på
mye glede for både to- og firbeinte. Selv trilleturen kan
gjennomføres på deler av sti-nettet.
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Ilsengstiene består av et nettverk med merkede stier
rundt tettstedet Ilseng i Stange. Det unike samarbeidet
mellom mer enn 20 grunneiere, Ilseng IL og Hamar og
Hedemarken Turistforening har hittil resultert i et variert stinett på mer enn 20 kilometers lengde. Ilsengstiene
ble formelt åpnet 4. mai 2014. Dette tursti-nettet blir
kontinuerlig videreutviklet med enda flere turmuligheter og -opplevelser.

ILSENGSTIENE
- kom bli med!

Muligheten for friluftsliv og aktivitetstilbudet som Ilsengstiene tilbyr, blir markedsført gjennom Facebook
og nettsiden www.ilsengstiene.no.
Du finner neppe bedre «aktivitetsdekke» enn på Ilsengstiene. Et godt og mykt underlag er ypperlig for
både turgåing, jogging, sykling og intervall-trening.
Vinterstid kjøres det opp flotte skiløyper på deler av
sti-nettet. Ilsengstiene byr på gode muligheter for
variert trening året rundt.
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De to turbøkene som er lagt ut vitner om at stiene
brukes svært aktivt. To ganger i året trekkes det ut
vinnere blant tusenvis av navn i disse turbøkene.

På 1800-tallet ble små kanaler (kvennveiter) gravd
ut for hånd, for å lede elvevann til kverner der store vannhjul fikk maskineriet til å gå rundt. Bjørby
er en slik restaurert kvennveit langs stien. Her
finner du også en innbydende gapahuk.
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Farmenkoia – gammel, nyrestaurert skogskoie
Ilseng Gård - gapahuk i åkerkanten
Lageråa – elva renner i en steintunnel under
jernbanen
Skogstad/Grønvolden - badeplass og mølle
Starene Feltstasjon - fugle-ringmerkingsstasjon
for ornitologer
Harstadskogen - gapahuk ved en restaurert dam
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Naturen er et viktig sted for avkobling, nytelse og
hvile. Langs Ilsengstiene er det etablert mange
innbydende rasteplasser i form av benker og gapahuker, gjerne plassert nettopp der utsikten er best.
Langs Ilsengstiene finnes det turmål for enhver
smak:

Ilsengstienes Hans Kroglund ble i 2015 tildelt
Stange kommunes kulturvernpris av ordfører Nils
Røhne.
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En stab av frivillige stifaddere jobber jevnlig med
vedlikehold og ettersyn av stiene og fasilitetene
rundt.

ILSENGSTIENE
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- enkelt å nå, godt å gå

Det er enkelt å komme inn på Ilsengstiene, enten du reiser med kollektivtransport eller kommer for egen maskin. Tilførselsstiene er mange inn til
dette tursti-nettverket.
Fra kollektiv-holdeplasser og andre
knutepunkter er stiene godt skiltet.
Ilsengstiene og tilstøtende Løten nærmiljøstier er blant annet skiltet fra
Ilseng og Løten jernbanestasjoner.

Ilsengstiene er godt merket underveis.
Flere oversiktskart og informasjonsplakater er i tillegg satt opp langs stiene.
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Mellom Tangen og Stange går Stasjonsstien. Denne stien er merket fra begge
stasjoner. Moelv og Brumunddal har
stien By-i-millom, også denne er godt
merket fra begge jernbanestasjonene.
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Hamar og Hedemarken Turistforening
har fått til et godt samarbeid med Jernbaneverket, slik at man kan bruke tog
til og fra turstier. Eller hva med å gå én
vei og ta toget tilbake?

ILSENGSTIENE

- en opplevelse rikere
Ute i naturen puster vi friere og legger merke til
detaljene omkring oss. En løpetur på Ilsengstiene
kan ta også pusten fra oss på mer enn én måte.
Kombinasjonen av synsinntrykk, lyder og lukter
setter oss i nærkontakt med årstider, vær og vind.
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Til dette skiltarbeidet har Ilsengstiene fått tildelt
kr 135 000 av Nasjonalt turskiltprosjektet. Arbeidet er utført i henhold til nasjonal mal for skilting
og merking. Ilsengstiene har også fått tildelt spillemidler til nyetablering av stier og bruer.
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Det er satt opp 4 store infotavler, 15 karttavler og
35 infoplakater, i tillegg til merking langs stiene.
Her kan man finne spennende informasjon om
lokal kulturhistorie, landbruk og dyr i området.
Selve teksten kan faktisk variere fra interessante
opplysningstekster til flotte dikt av lokale forfattere.
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Landskapet rundt Ilsengstiene og dens fire elver
byr på uforglemmelige opplevelser.
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Fagjuryens begrunnelse
Ilsengstiene scorer høyt på faglige vurderingskriterier knyttet til kåring av årets beste
turrute i Innlandet. På disse stiene kan turglade i alle aldre gå direkte fra tettbebyggelse og
ut i variert kulturlandskap og innbydende skogsområder. Stinettet og tilførselsstiene på til
sammen over 20 km, byr på flotte naturopplevelser gjennom alle årstider. Ilsengstiene har
tenkt helhetlig og er koblet sammen med tilstøtende stinettverk i Ådalsbruk, Løten og Romedal.
Fagjuryen berømmer Ilsengstienes frivillige for løpende vedlikehold og «drift» av disse stiene
og alle tilhørende fasiliteter. Turtilbudet og et mangfold av friluftsaktiviteter blir aktivt markedsført gjennom Facebook og Ilsengstienes egen hjemmeside www.ilsengstiene.no.
Ilsengstiene er lett å nå med kollektivtransport, og er tydelig skiltet fra aktuelle holdeplasser.
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Langs alle stiene finnes det spennende turmål og gode muligheter for både aktivitet og avkobling i vakker natur. Fagjuryen ønsker å fremheve vandringen langs Svartelva med fine
rasteplasser, gapahuker og et rikt dyre- og fugleliv.
Ilsengstiene er blitt løftet frem som et utmerket turrute-eksempel på flere regionale og nasjonale konferanser med friluftsliv, stedsutvikling, folkehelse som tema. Fagjuryen slutter seg
helhjertet til denne vurderingen.
Fagjuryen for Hedmark og Oppland fylkeskommuner har bestått av rådgivere for idrett,
fysisk aktivitet og friluftsliv Tuva Eiklid, Per Madsen, Kari Nilssen og Kjersti Rønning.

