
Stinettprosjektet 2018-2020 / The Hiking

Trail Project 2018-2020

Kristin Aa, naturveileder ved Hardangervidda Senteret



Kolofon

Tittel: Stinettprosjektet 2018-2020 / The 

Hiking Trail Project 2018-2020

Utførende inst.: Hardangervidda Senteret 

AS og Grasfjell Tur- og Løypelag

Besto av tre delprosjekter

alle ferdigstilt innen august 2020



Budsjett

Foreløpig regnskap som viser disponering 
av kr 100.000 i tilskuddsmidler mottatt fra 
Miljødirektoratet

Lite underskudd på kr 4064 dekket av 
Hardangerviddasenteret AS

Fullstendig regnskap med alle bidrag og 
kostnader for prosjektet vil foreligge innen 
31.12.20 godkjent av revisor



Budsjett

Verdiskapningsprosjektet: 100 000,-

Landskapsvernområdet Brattefjell-

Vindeggen: 30 000,-

Hardangervidda Senter AS: 4 165,-

Totalt: 134 165,- (foreløpige tall)



Delprosjekt 1

Misjon: Utføre fysiske forbedringer i
stinettet mellom Skinnarbu og Grasfjell

Dette inkluderte grøfting, steinlegging og
kloppelegging

Styret for landskapsvernområdet 
Brattefjell-Vindeggen bidro til dette med 
30.000 kroner, som da ble øremerket 
tiltakene som skjedde innenfor 
verneområdet



Delprosjekt 1

Behovet for forbedringer ble kartlagt i 
samarbeid med Grasfjell Tur- og Løpelag 
(GTL) og områdeforvalter Peter Köller

I tråd med Köllers ønsker, ble det i størst mulig 
grad utført tiltak i form av steinlegging framfor 
kloppelegging

Uthenting av stein ble utført på en slik måte at 
det ble så få sår i terrenget som mulig. Helst 
ved å hente stein i nærliggende bekker



Delprosjekt 1

Stiforbedringer ble i hovedsak gjort langs 8-

kilometersløypa

Runden rundt Grasfjell med fordel kan være mer 

krevende, mens Oldemorstien er i god stand uten 

behov for ytterligere stiforbedrende tiltak



Delprosjekt 1

Kloppene ble kjørt ut med snøscooter før påske 2020

Tillatelse gjennom områdeforvalter Peter Köller

Köller satte som betingelse at kjøringen i all hovedsak 

ble gjort langs skiløypene – med noen få, nødvendige 

utstikkere

Denne delen av prosjektet har basert seg på 

flerfoldige dugnadstimer fra GTL, spesielt fra 

styreleder Tor Arild Østbø



Delprosjekt 2

Misjon: Forbedre skiltingen langs stiene. 

Dette for å gjøre det lettere også for 

ukjente besøkende å finne fram

Ila sommer og høst 2019 ble det gjort 

registreringer av avstander i stinettet, i all 

hovedsak av Tor Østbø

Registreringene la grunnlaget for å 

bestemme punkter for oppdatert skilting



Delprosjekt 2

Skilter be bestilt fra Asker Produkt

Skiltene kunne ikke bestilles før det var 

blitt barmark, da det var nødvendig å vite 

hvilken vei pilene på skiltet skulle peke 

Dette skjedde sent ut i juni 2020, grunnet 

en kald vår. GTL bar da ut stolper, og 

bestemte på hvilken side av stien skiltet 

skulle settes



Delprosjekt 3

Misjon: Utvikle en natursti som skulle tilbys 
besøkssenterets gjester. Naturstien tar form 
av en applikasjon som kan kjøpes via 
resepsjonen på besøkssenteret

Arbeidet er gjort i naturveileder Ida 
Brennodden sin arbeidstid, og lønnet som 
vanlig av arbeidsgiver Hardangervidda 
Senteret AS – ikke gjennom midler fra 
Verdiskapingsprogrammet



Delprosjekt 3

Det ble valgt å bruke Experio AS til å 
utvikle applikasjonen

Ved prosjektets start ble Experios guidete 
turer tilbudt gjennom appen Hopperguide. 
Til nyttår 2020 endret appen navn og 
design, og er i dag kjent som Voice of
Norway (VON)

Gjennom VON kan bedrifter og 
organisasjoner distribuere ulike typer 
guidete turer. F.eks. langs turstier, 
veistrekninger, bussruter, båtruter o.l. 



Delprosjekt 3

I prosjektskissen var appen planlagt å tilbys 
på 7 språk, og arbeidet skulle skje i 
lavsesongen 2019-2020

I stedet ble arbeidet igangsatt kort tid etter 
at midlene ble utdelt, med mål om å kunne 
tilby naturstien i løpet av høysesongen 
2019. Appen ble så tilbudt på 10 språk

Dette gjorde at arbeidet ble dyrere enn 
originalt forventet. Årlige utgifter med appen 
utgjør 10% av startssum



Delprosjekt 3

Nedlastning er inkludert i billettutgifter

For å dekke løpende kostnader ble det 
valgt å kreve betaling for nedlastning for 
brukere som ikke hadde kjøpt billett til 
utstillingen 

Kostnader utover det som ble budsjettert 
i opprinnelig søknad, er blitt betalt av 
Hardangervidda Senteret AS, ikke med 
midler fra Verdiskapingsprogrammet



Delprosjekt 3

Det norske manuset ble utviklet av 
senterets daværende naturveileder, Ida 
Brennodden, i samråd med daglig leder 
Per Lykke

Innhold: Økologi, biotoper og planter, 
krigshistorie, poesi og miljøbudskap

Bildene ble (1) kjøpt gjennom iStock, (2) 
tatt av Ida Brennodden, eller (3) valgt ut 
fra senterets egne bilder



Delprosjekt 3

Det vært hatt 596 nedslagninger i 2019 og 
589 i 2020

Ettersom de fleste som har benyttet seg av 
tilbudet er familier –hvor en eller flere i 
gruppen lastet ned naturstien– kan vi anta 
at tilbudet har nådd ut til tre ganger antallet 
nedlastninger

Mange positive tilbakemeldinger fra 
brukere, spesielt fra familier, for 
kombinasjon vakker natursti med innhold
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Oppsummering

Prosjektet har hatt svært god framgang og 
ble ferdigstilt sommeren 2020

Vi har klart å oppfylle kravet om 50% 
egenandel ved hjelp av midler fra 
områdestyret i Brattefjell-Vindeggen og 
Hardangervidda Senteret AS…

…samt arbeidstimer fra Ida Brennodden og 
mangfoldige dugnadstimer fra Grasfjell 
Tur- og Løypelag



Spørsmål og andre 

henvendelser sendes til 

daglig leder Per Lykke på

adv.lykke@gmail.com

Takk for meg!

mailto:adv.lykke@gmail.com

