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Informasjon ved Svartsjøen

Kart: finn.no

Tekst og foto: Kristin Lund Austvik, 
daglig leder/fjelloppsyn, Kvikne 
Utmarksråd

Kart som viser plasseringen av det nye in-
formasjonsopplegget ved Plasseterveien på 
Kvikne - se rød markering. Kart: Finn.no

Kvikne Utmarksråd fikk sommeren 
2012 i oppdrag av Forollhogna na-
sjonalparkstyre å levere et forslag 
på informasjonsløsning ved Plas-
seterveien. Denne informasjonsløs-
ningen skal bidra til at Forollhogna 
nasjonalpark og Grøntjønnan na-
turreservat på en bærekraftig måte 
blir mer tilgjengelige for brukerne.
Informasjonsløsningen skal også bi-
dra til styring av ferdselen inntil – 
og i – sårbare områder.
Svartsjøen ligger svært idyllisk til ved 
Plassetervegen og pekte seg raskt ut 
som et passende sted å ha et slikt info-
punkt. Det var også et viktig poeng å 
trekke infopunktet litt lengre ut i forhold 
til der hvor nåværende P- plass ligger ved 
Veibua, ettersom det her går et gammelt 
og viktig villreintrekk. 

Etter samtaler og møter med positive 
grunneiere startet arbeidet med info-
punktet opp i 2013. Per september 2014 
er det etablert en natursti som går fra 

Svartsjøen og opp til Ruv. Naturstien 
gir turgåerne informasjon om naturen i 
Forollhogna, og bruken av denne opp 
gjennom tidene. På toppen av Ruv har 
en flittig grunneier lagd en «veiviser» 
som viser navn på alle topper i nærhe-
ten. Ved Svartsjøen er det opparbeidet 
to mindre p-plasser og satt opp en utedo 
med universell utforming. 

Sørsamisk jordgamme
Til våren arrangerer Kvikne Utmarks-
råd og Kvikne Nasjonalparksenter kurs i 
bygging av en ekte sørsamisk jordgam-
me som skal settes opp ved P-plassen. 
Som instruktør og kursholder kommer 
gammebyggingsekspert, og sørsame, 
Ingvald Jåma fra Follafoss på Fosen. 

Kurset er åpent for alle som ønsker å 
lære mer om gammebygging og sørsa-
misk kultur. Når gamma står ferdig, vil 
den også bli mulig å benytte for rulle-
stolbrukere.

Testet av 50 niendeklassinger
Infopunktet er et fint utgangspunkt for 
jegere, fiskere, bærplukkere og turgåere, 
og gammen skal stå åpen for alle.

Den 3. september ble infopunktet 
«prøvd ut» da 9’de klasser fra Kvikne 
og Rennebu ungdomsskoler møtte opp 
til en utedag på Kvikne hvor fokuset var 

Utsikt sørvestover fra Ruv (1033 m.o.h.) 
mot Svartsjøen (850 m.o.h.) og Sætertangen 
og Eidsfjellet.
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Erik M. Ydse, Statens naturoppsyn (SNO), Esten Skullerud (egen virksomhet) og Ingebrigt 
Storli, Kvikne Utmarksråd, sjekker den nye utedoen ved Svartsjøen. Konklusjon: Bra!

P-plass og opparbeidet plass for den nye 
sørsamiske jordgamma som ble bygd i høst.

Naturstien starter ved Svartsjøen (850 m.o.h.) og går opp til fjelltoppen Ruv (1033 m.o.h.)

villrein. Ansatte fra Kvikne Fjellstyre, 
Kvikne Nasjonalparksenter og Statens 
Naturoppsyn (SNO) samarbeidet om å 
undervise ungdommene innen temaet. 
Nærmere 50 elever fikk da en innføring 
i gammel fangstkultur, villreinens sen-
trale rolle for bosetningen av Norge og 
de nyere tids utfordringer for villreinen.

Villreinjakt før og nå
Ved elva Ya, i nærheten av infopunktet, 
ligger ei lang rekke med fangstgroper. 
Elevene måtte selv lete opp flere av dis-
se. De lærte videre om fangstgropsyste-
menes betydning for å tolke gamle vill-
reintrekk, som ofte er de samme den dag 
i dag. I tillegg til det faglige utbyttet, 
ble det en dag med strålende solskinn, 
høstfarger og bålkos. Regionalt oppsyns-
utvalg (ROU) sponset bussreise og pølser 
til alle elvene.

Undervisningen var en del av For-
ollhogna villreinutvalg sin satsing på 
villrein- og jaktopplæring for ungdom 
som følges opp av en dag med jakt på 
villrein hvor elevene får bli med oppsyn 
ut på jakt med fellingstillatelse gitt av 
villreinutvalget. 

To dager senere var derfor Kvikne 
skole med to fjelloppsyn fra Kvikne 
Fjellstyre og Kvikne Utmarksråd på 
villreinjakt. Finvær og nærkontakt med 
villrein gjorde dagen fullkommen, sjøl 
uten felling. Noen dager senere ble det 
felling ved Falningsjøen for samtlige 
skoler (Kvikne, Rennebu og Tynset).

Niendeklassingene fra Kvikne hadde en flott dag i villreinfjellet. Fangst ble det ikke denne 
dagen, men nærkontakt med villreinen gjorde dagen allikevel fullkommen. 

Erik M. Ydse (i fangstgropa) underviser
interesserte elever.


