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Fra DNT Engerdal og Trysil: 
Knut Eggen har i sine år som leder i DNT Engerdal og Trysil gjort en utrolig innsats 
for å utvikle vandringstilbudet i Trysil og Engerdal. Han har en fantastisk evne til å 
utvikle visjon til virkelighet. Av prosjekter kan nevnes:  

• Femundsstien. Fra en tanke om å knytte Finnskogen sammen med 
Femundsmarka, med T-merket sti, til prosjektet sto ferdigstilt, med god hjelp 
fra lokale ildsjeler.  

• Toppturer Engerdal og Trysil: med merking, turbeskrivelser, turkart, DNT-Ut-
appen, samarbeid med Destinasjon Trysil, grunneiere og andre.  

• Det store hjertebarnet: Skagsvola. Fra en sped drøm som ble luftet på et 
styremøte i 2013, åpning i 2014 og frem til i dag, hvor 16524 personer hadde 
gått opp da telleren ble tatt ned høsten 2020 En økning på nesten 50 % fra 
året før. En utvikling Knut selv har sagt han aldri kunne drømt om. Det har 
fulgt store utfordringer med populariteten, den opprinnelige stien tålte ikke 
trafikken. Dette har ført til både omlegging av den opprinnelige stien og flere 
kilometer med klopping. Knut har ordnet og fikset, søkt prosjektmidler, prøvd å 
få Skagsvola godkjent som nasjonal tursti, uten hell - foreløpig. Han har også 
jobbet med planer for sherpatrapp, søkt og fått noe prosjektmidler til dette. Det 
har vært møter og samarbeid med kommunen og frierferd til næringslivet. Knut 
har tatt stikurs og kan omtrent merkehåndboka på rams. Utallige timer er også 
lagt ned på rent praktisk arbeid - som å legge klopper, skilte stier, eller møte 
deg med et smil på parkeringen i Brunnsdalen hvor han har informert og 
forklart på opptil flere språk. Her er det blitt opparbeidet parkeringsplass til 
minst 100 biler og to busser, toalettbygg og rasteplass med ildsted. Gapahuk 
har det også blitt. At «Gå Eggen over Skagsvola» har gått fra å være et sted 
som kun ble benyttet av et par (nå misfornøyde) jegere til å bli Trysils desidert 
mest populære tursti, er det Knut, og hans utrettelige innsats, som skal ha 
æren for. Vi tror det har kostet både blod, svette og sannsynligvis noen tårer 
også.  

• Det er på sin plass å nevne at Knut også har vært en aktiv del av 
musikkmiljøet i Trysil, gjennom bandet Stringers som feiret 50-årsjubileum i 
2014.  

• Vi som følger i hans fotspor i styret i DNT Engerdal og Trysil synes det er store 
sko å fylle. Vandringstilbudet i Trysil og Engerdal har hatt en fantastisk 
utvikling de senere år, mye av det kan Knut æres for. Vi mener at all tid og 
krefter, og den fantastiske innsats som han har lagt ned, bør belønnes med 
kulturprisen. 

 

Fra Alvhild Åsheim Holmseth: 
Knut er en verdig kandidat til årets kulturpris for sitt mangeårige og utrettelige arbeid 
for tilrettelegging og merking av stier både i Trysil og Engerdal. Knut er nøyaktig og 
arbeidsom, og opptatt av at det skal se pent ut etter utført arbeid. Svært dyktig på å 
administrere, innhente nødvendig info og utforme søknader for å få fullført 
prosjektene. Særlig kan nevnes Skagsvola og hans arbeid der, med klopping, 
merking, vedlikehold, tilrettelegge for dugnader i flere omganger hvert år siden 2015.  



Det er mange som hvert år går eggen over Skagsvola, og nyter Knut sin signatur av 
nøyaktig og fint arbeid hensyntatt naturen. Hvis vi googler utrettelig, så kommer det 
synonymer som passer godt på Knut, bl.a. tålmodig, uslitelig, robust, 
motstandsdyktig, sta og flittig, og som gjenspeiler Knut og hans virke. 
 

Fra Ingvild Groven og Torbjørn Lyseggen: 
Vi ønsker å foreslå Knut Eggen som kandidat til kulturprisen for sitt utrettelige arbeid 
med å få tryslinger og andre ut på tur i skog og mark. Knut har gjennom en årrekke 
jobbet for tilrettelegging av natur og turer, i den hensikt å ta vare på folkehelse, gjøre 
naturen tilgjengelig på en skånsom måte, og tydeliggjøre og ivareta gamle 
ferdselsårer som har vært viktige for trysilsamfunnet og trysilkulturen.  
 
Han har også lagt ned en stor innsats i informasjonsarbeid som angår natur, turer og 
kultur i Trysil, samt vært en pådriver for å involvere andre i tilretteleggingsarbeidet. 
Dette blant annet gjennom stifadderordningen, i tillegg til at han har vært ildsjel i DNT 
Engerdal og Trysil. Knut har vært en viktig faktor i arbeidet med å sette Trysil på 
turkartet. Ikke minst har han vært initiativtaker og brennende engasjert i arbeidet med 
tilrettelegging av Skagsvola. 


