Strindamarka vel
Dugnadsaktiviteten i 2021

Årets dugnadsgjeng ved samling på Estenstadhytta
Dugnader og deltagere
Det er løpet av året 2021 arrangert 15 dugnader, 7 i løpet av våren og 8 om høsten. I alt er
det 34 personer som har vært med på dugnadene. Vanligvis har vi vært 15-20 med på hver
dugnad. Deltagerne har vært:
Allan Mac Quarrie
Jan Sætnan
Arve Erlien
Magne Måge
Øivind Rogndalen
Terje Moe
Anders Gjervan
Øystein Valla
Asbjørn Nøvik
Dagfinn Løvdal
Berit Aalmo Matzow
Harald Norem

Kaare Kopreitan
Arne Strøm
Eva Pedersen
Eirik Ørdal
Sissel Ravnsborg
Tobias Bredland
Tore Kiste
Berit Fossland
Leif Estensen
Per Kristian Matzow
Finn Bjørgum

Hilmar Strand
Torodd Næss
Kjell Jomar Lyng
Torry Unsgaard
Frank Gjengaar
Morten Meek
Tor Gjermstad
Gunhild Hoff Stuan
Einar Rædergård
Tore Flatval
Hasse Fossback

Aktiviteter
Dugnadene har vært konsentrert om:
•
•
•
•
•
•

Rydding, utbedring og grusing av stier
Rydding av utsiktsplasser
Rydding rundt Estenstadhytta
Rydding av kulturmark og kulturminner
Oppsetting av benker
Rydding av strandsonen langs dammene

En oversikt over hvor dugnadene er utført er vist på kartet:

Kart med inntegning av steder for dugnadsaktivitet
Stier
• Ved Fiskerstien, på sørsida av dammene innerst ved Estenstaddammen er det satt
opp to klopper og stien er utbedret på et smalt parti.
• Skilomløypa, i området vest for Burmaklippen er et fuktig parti kavlet og gruset og
det er laget trapper øst for Burmaklippen. I tillegg er det gruset sti ned til
Burmaklippen.
• Stien fra toppen av Akebakken og mot Skogstien er gjort ferdig med grøfting og
grusing.
• Vi arbeidet videre med stien mellom Øvergjerdet og lysløypa med å kavle, grøfte, og
kjøre ut flis og grus.
• Den gamle driftsvegen fra Endreplassen og i retning mot Månen er ryddet for kratt.
• Det er laget en kavlet og gruset sti fra lysløypa ved Starrmyra og østover.
• Skogstien sør for Kårstua er gruset videre fra Kårstua.
• Gruset sti mot Månen
• Lagt ut vandringer på myr ved Skogstien

Utlegging av klopp ved Tømmerholtdammen

Utlegging av vandring og klopp opp mot
Tomsetåsen

Utlegging av klopp på sti mot Burmaklippen. Grøfting og grusing av sti mellom Øvergjerdet
og lysløypa

Kavlet og gruset sti ved Starrmyra

Trapp ved Burmaklippen

Utsiktsplasser
Vi har ryddet for bedre utsikt ved:
•
•
•
•
•

Øvergjerdet med utsikt mot Tømmerholtdammen (vedlikehold)
Ved Øvergjerdet med utsikt mot byen på begge sider av bilvegen mot hytta
Ved vegen opp til hytta og rundt hytta
Langs lysløypa nord for hytta med utsikt mot byen
På en haug vest for stien mellom Akebakken og Skogstien er det ryddet for bedre
utsikt
• Ved Estenstaddammen mot Tømmerholtdammen

Utsikt mot byen fra lysløypa og rydding av området ved Øvergjerdet

Rydding rundt Estenstadhytta
De første dugnadene ble det ryddet rundt hytta for å klarlegge for sommersesongen.
Dessuten ble det slått ned kratt for å beholde utsikten mot dammene og Månen.
Rydding av kulturmark og kulturminner
Dyrkingsområdet rundt den gamle husmannsplassen «Stokkleiva» var i ferd med å gro igjen.
Det ble i 2018 og 2019 fjernet mye skog på restene av de gamle jordene. I 2021 ble busker
og ny vegetasjon slått for å gjenskape preget av gammel kulturmark.
Et av de siste småbrukene som ble lagt ned i Strindamarka var Øvergjerdet, som ble kjøpt
opp av Strinda kommune i 1910 i forbindelse med bygging av vannverket. De siste årene er
det lagt ned et omfattende ryddearbeid for å gjenskape den gamle kulturmarka, og få fram
ruinene fra den gamle plassen. Dette arbeidet fortsatte i 2021, med fjerning av skog for å
bedre utsikten mot byen og for å skape et åpent og trivelig område. Større vegetasjon ble
fjernet fra hele området, og nytt og gammelt hogstavfall er fliset opp. Flisen ble benyttet til
stien mellom Øvergjerdet og lysløypa.

Fra ryddingen ved Øvergjerdet
Rydding og oppsetting av benker
På en haug vest for stien mellom Akebakken og Skogstien ble det i 2020 og i år ryddet for å
skape en god rasteplass med utsikt mot byen. I år er det dessuten satt opp benker på denne
plassen.
På Fiskerstien, sør for Estenstaddammen ble det satt opp benk på en populær rasteplass.

Benker og utsikt på haugen vest for sti
mellom Akebakken og skogstien

Benk ved Fiskerstien

Fjerning av rask langs strandsonen for dammene
Med årene har det samlet seg mye rask og gamle trær i strandsonen for dammene.
Storparten av dette ble fjernet og er delvis fliset opp.

Oppsamlet rask fra rydding i strandsonen og oppflising av rask med flismaskin

