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Bakgrunn:  

Kommunestyrets vedtak fra 23.02.21:  

Trysil kommune ønsker en dagsturhytte i vår kommune og planlegger å sette opp «Dagsturhytta 

Innlandet» i 2022.  

Det opprettes ei prosjektgruppe som ledes av kultursjefen med kultur- og idrettskonsulent, rådgiver 

natur- og miljøforvaltning, representant fra eiendomsavdelingen, representant fra DNT Engerdal og 

Trysil og representant fra Trysil idrettsråd. Rådmannen bes vurdere å utvide prosjektgruppa med en 

representant fra råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse.   

Prosjektgruppa skal involvere bredt i beslutningen om plassering, og den skal være i henhold til 

kriteriene for valg av turmål som er satt av fylkeskommunen. 

 

Prosjektgruppen ble etablert i møte 4.mai og gikk deretter ut med åpen invitasjon i avisen og på 

hjemmesiden, med oppfordring til å komme med forslag på plassering av Dagsturytta.  

Følgende plasseringer som har vært oppe til vurdering og er listet opp nedenfor. Disse har både 

kommet inn som forslag fra eksterne og internt i prosjektgruppen. Prosjektgruppen valgte ut de 

mest aktuelle ut fra Fylkeskommunens kriterier og reiste på befaring til de som er merket med X 

Rødhammaren  X 

Grimstad X 

Fugelberget  X 

Strandvoldbrua X 

Mørsøybakken  X 

Bjønnåsen X 

Ås-parkeringen X 

Hatten 

Skagsvola 

Grønnskøra 

Entjern 

Paradisbukta 

Lågfjellet 

Fuglsjøen 

 



De lokasjonene som ikke ble valgt ut til befaring ligger hovedsakelig for lagt unna et sentrum til å 

kunne møte kriteriene. Fuglsjøen har allerede en koie med tilrettelagt turmål med grillplass og 

gapahuk.  

 

Aktuelle plasseringer har vært vurdert opp mot kriteriene fra fylkeskommunen:  

- Turmålet skal være lett tilgjengelig og stimulere til økt bruk av nærfriluftslivet.  

- Startpunktet forventes å ligge nært et stort tettsted i kommunen.  

- Maks grense for plassering av Dagsturhytta fra farbar vei er 2 km i luftlinje pga. forenkling med 

beregning av pris for transport for leverandører. 2  

- Det bør være tilstrekkelig med parkeringskapasitet ved startpunktet, eventuell. potensiale for 

utbedring. Erfaringer fra andre steder med tilsvarende prosjekt viser en kraftig økning av aktivitet.  

- Det er en fordel om beliggenhet er tilknyttet et allerede eksisterende turmål, også i forhold til 

eksisterende skilting og informasjon, i tillegg til avfallshåndtering.  

- Det bør vurderes om sti til/fra tåler økt trafikk og er godt tilrettelagt, med tilstrekkelig skilting.  

- Adkomst bør være enklest mulig for flest mulig, også for barn i barnehage og skolealder.  

- Tilgjengelighet til dagsturhytta hele året er en fordel.  

- Plasseringen kan ikke være over 1200 moh, pga. helikoptertransport.  

- Hytta forutsettes plassert rett på fjellgrunn, eller eventuelt på en liten ringmur på steder det ikke er 

fjellgrunn. 

 

I møte med fylkeskommunen den 23 nov. 2021 ble det tydeliggjort at det skal vektlegges 

-plassering i nærmiljøet,  

-nærme et tettsted,  

-nå så mange brukergrupper som mulig.  

-viktig at det skal være veldig lavterskel for å nå nye turgåere. 

 

KONKLUSJON 

 

Prosjektgruppen vektlegger særlig i valg av Grimstad som plassering:  

Møtet med Fylkeskommunen var utløsende.  

Grimstad oppfyller alle kriteriene. 

Tilgjengelig for skoler og barnehager.  

Mange folk bor i nærheten. De kan gå fra hjemmet og trenger ikke å kjøre for å komme dit. Man når 

potensielt flest nye turgåere og er lavterskel, samtidig i et trivelig og naturskjønt område.  

Allerede universell utformet turveg dit.  

Ses i sammenheng med utvikling av det statlig sikrede området (toalett og parkering skal utbedres) 

Trysil kommune er grunneier. 

 

 

Prosjektgruppen konkluderer og er enig om:  

Plassere Dagsturhytta på Grimstad. Denne plasseringen møter alle kriteriene best.  

 

Detaljert plassering og prosjektering overlates til den interne arbeidsgruppen i administrasjonen 

i kommunen i det videre arbeidet.  



Det må også arbeides videre med:  

-Utarbeide en driftsplan med kostnader som må inn på driftsbudsjettet.  

-Kommunen er ansvarlig for drift og tilsyn, men kan gjøre avtale med samarbeidspartner om å løse 

dette, og det bør tas kontakt med aktuelle lag/foreninger.  

 

-Det må legges til rette for å holde adkomsten oppe også vintertid. Sikre helårsbruk. 

-Skiløype: opprette dialog om løypekjøring og avklare også med grunneiere i lysløypa om dette. 

-Forslag å endre navn til «nærfriluftsliv»-hytte. Finne et navn på hytta som er beskrivende.  

-Hvis det skulle blir en festplass må det evt gjøres tiltak.  

-Ønskelig å legge høyspentledningen i bakken.  

-Bør ses på om lysløypas stolper, ledning og lysarmaturer bør tas ned.  

-Spillemiddelsøknaden skal kompletteres og følges opp.  

 

-Toalettbygget kan ses i sammenheng med planene for det statlig sikrede området. Her er det midler 

avsatt. Toalettløsninger vurderes videre.  

 

-Arbeidet videreføres av intern arbeidsgruppe i kommunen. Ole Petter Blestad kobles på for 

prosjektering og gjennomføring av Dagsturhytta og toalett.  

 

Prosjektgruppen avslutter herved sitt arbeid og ble takket av. De blir eventuelt innkalt igjen ved 

behov, f.eks ved lansering av Dagsturhytten i presse/hjemmesiden når prosjekteringen har kommet 

lengre og Dagsturhytta skal realiseres.  

 

 

Ref. Anne Sætre 

 

 


