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Natursti: – Er haren hvit hele året?

 Av Venke Astrid Gangstø

Nå blir det nytt innhold og nye tavler i naturstien ved Vangen skistue.

Roy Knutsen (t. v) og Frank Westlie lager ny natursti Ved Vangen skistue.

21. juli 2020, kl. 04:00 

DEL





Trym Bergtatt

Del avisen med familien!
Digital tilgang for �re i

husstanden

MENY

https://www.enebakkavis.no/vangen-skistue
https://www.enebakkavis.no/friluftsliv
https://www.enebakkavis.no/natursti
https://www.enebakkavis.no/%C3%B8stmarka
mailto:venke.gangsto@enebakkavis.no
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.enebakkavis.no/natursti-er-haren-hvit-hele-aret/s/5-12-214740%3Fns_campaign=editorial.article%26amp%3bns_mchannel=editorial.facebook%26amp%3bns_source=editorial.facebook%26amp%3bns_linkname=editorial.share.article%26amp%3bns_fee=0
https://www.enebakkavis.no/
https://www.enebakkavis.no/tilgang/dele


Naturstien brukes av barnehagebarn som avslutter dagen med å gå natursti, og den blir brukt av turister og
andre besøkende. Før koronapandemien brukte også leirskolebarn naturstien.

– Vi har videreutviklet og forandret spørsmålene, forteller bestyrer Roy Knutsen på Vangen skistue.

I uke 33 blir dermed nye spørsmål satt inn i tavler som Trym Bergtatt har laget. Det blir 15 tavler med
spørsmål.

– Hvilken alder passer naturstien for?

– Det er rundt 10–12 år, men den passer allerede fra 6-årsalderen når de går med foreldrene, sier Roy Knutsen.

Naturstien er allerede et populært innslag.

– Ungene kjøper boller og �yr rundt i naturstien mens foreldrene drikker ka�e, forteller Roy Knutsen.

Løypa i naturstien blir 500–600 meter.

– Hva blir innholdet i tavlene?

– Det kan være bilde av en pinne med spørsmål om hvem som har gnagd der. Er haren hvit hele året? Det er
naturspørsmål. Det er lite om Michael Jackson og disse, ler Knutsen.

LES OGSÅ

80 prosent økning i turtra�kken for Roy (57) og Frank (57) på
Vangen. Nå har de nye planer på gang for turfolket

Roy Knutsen er e�ektiv, for han baker boller og svarer på intervjuspørsmål på telefonen samtidig. Underveis
må han ta nystekte boller ut av ovnen.

Frilek
– Det er en natursti i seg selv å gå i skauen, sier Roy Knutsen.

For ungene er det også mange andre aktiviteter.

– Frilek gjør unger lite av, men det gjør de her oppe. Det er motorikktrening.

På baksida av skistua er det ei hinderløype.

– Den er i bruk hele tida.

Dessuten kan man se på dyra. Her er det både høner, kaniner, sauer, geiter, hester og to minigriser.

De har 23 kanoer, men likevel bør man sende en epost og bestille for å være sikker på at man får padle på
Mosjøen.

– Det har vært veldig populært med kanoene.
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