
Til grunneiere som kan bli berørt av Ilsengstiene  Ilseng 05.03.2013 

Angående stiprosjekt på Ilseng-Ilsengstiene     

HHT Stange krets, HHT administrasjonen, Ilseng Idrettslag og noen grunneiere har jobbet sammen for 

å videreutvikle eksisterende stier og noen nye rundt Ilseng. Dette er et veldig flott område, 

sentrumsnært og med fire vassdrag, noe som er ganske unikt i seg selv. Nærmiljøstiene vil komme 

innom alle disse elvene, Lageråa, Svartelva, Starelva og Fura lengst i øst. 

 

Overordnet mål. 

Hverdagstrim/trening der du bor er et satsingsområde både for HHT og sentrale myndigheter. 

Undersøkelser er gjort som viser at folk på bygda beveger seg mindre enn de i mer tettbebygde 

strøk. Den utviklingen må vi snu. I tillegg vil Ilseng som tettsted bli mer attraktiv.  

Kart vil bli lagt ut på www.ut.no å bli lett å finne igjen der. 

 

Kort beskivelse av stiene, se kart i A3 format. 

Ilseng Nord. 

Her har Idrettslaget flotte stier idag.  Fra Bjørnstadkrysset i øst gjennom Farmenskogen, langs 

Lageråa og ender opp på Ilseng Gård. 

 

Ilseng Vest. 

Følger FVegen sørøver, ny bru ved  Lageråa boligfelt eksisterende kan også brukes, inn/ut i 

Sandeskogen og videre sørover i Smiuvegen. 

 

Ilseng Sør. 

Fra Smiuvegen inn i Elvevegen til Grønvolden, over en ny hengebru ved det gamle brukaret over 

Svartelva. Hvis bru ikke realiseres brukes Horne (Ilseng) bru for å komme på vestsiden av Svartelva. 

Deretter langs Starelva på vestsiden og mot Starene Feltstasjon, videre langs Starelva til Tranholen. 

Derfra til Løken bru eller over Harstad og nordover. Langs Starelva må det noe gravearbeid til, det 

håper vi Starelva Senkningslag kan ordne. De vedlikeholder elva med jevne mellomrom. 

 

Ilseng Øst. 

Fra Løken bru over Bjørby langs kanalen og nordover til Skøyenfeltet og Bjørnstadkrysset. Tilførselsti 

blir østover langs Svartelva, en ny bru over Fura og ender foreløpig ved Hørsand bru. 

 

Samlet lengde er 17-18km. 

 

Infotavler 

Det er tenkt større infotavler i Ilseng sentrum, ved Idrettsplassen og Løken Bru.  

 

Organisering 

Alle grunneiere blir kontaktet før påske. Vi har vært i dialog med flere og mange er svært positive. 

Etterat avtaler er på plass, vil HHT søke om støtte til stimerking hos Fylket. Stier skal nå merkes med 

vanskelighetsgrad. 

For at fylket skal betale skilt, må det en skriftlig grunneieravtale til som varer i 10 år. 

 

Utgifter til bruer taes på andre budsjetter. Vi kan sammen med grunneier søke forskjellige 

støtteordninger. 

 

Stifaddere. 

HHT bruker stifaddere som vedlikeholder en strekning hver. 

deler av stinettet går i åpent lengde. Der vokser det fort til. Der er det best med maskinell 

vedlikehold med for eks en "beitepusser". 

 

Fremdrift. 

http://www.ut.no/


Rydding kan startes allerede våren 2013. Skiltplan utarbeides også våren 2013 og til høsten kan 

skilting startes på klare strekninger. Sluttføres 2014. 

Hengebru behandles som eget prosjekt. Det er mange brikker som skal på plass. Nå i vår blir en bru 

dimensjonert, så får vi se på kostnader, få tillatelse fra grunneier, eventuelt andre avklaringer. Så må 

finansiering være på plass og deretter kan brua bygges. 

 

Fortløpende info om fremdrift finnes på www.ilseng.net 

 

Litt om Starene Feltstasjon. 

Trond Vidar Vedum  resier land og strand rundt og snakker varmt om Ilseng og Starene. Arbeid med 

barn og unge er en viktig målgruppe for feltstasjonen. 

 

Utvikle Ilseng. 

Ilsengstiene vil være et stort løft og pluss for Ilseng. Tettstedet har nå flere boligfelt under 

bygging/planlegging og turstier vil bli viktig i fremtiden 

 

Ta kontakt med 

HHT administasjon, daglig leder 

Margrete Ruud Skjeseth 

94845 848 

margrete@hht.no 

 

Stiansvarlig HHT, Stange krets 

Jan Schrøder 

913 89 709 

al-gjes@online.no 

 

Ilseng Idrettslag, Stiansvarlig 

Hans Kroglund 

994 05 214 

hans.kroglund@gmail.com 
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