
YTRE ENEBAKK HISTORISK NATUR OG FRILUFTSLIV POKEMON

Trym utvider tavleprosjektet

Historie, dyreliv og PokéStop �nner man på tavlene til Trym Bergtatt og det kommer stadig nye. - 20 godkjente
nominasjoner gir en oppgradering til gym nummer tre, noe som er vanskelig her i Ytre, forteller han om tilfanget
dette gir til dem som spiller med smarttelefonen. Foto: Gro Arneberg Thoresen

Trym Bergtatt har satt ut enda flere tavler, slik at bygda befolkning kan lese og lære om flere
spesielle ting i Ytre Enebakk.

Av  Gro Arneberg Thoresen

Publisert: 31.03.21 18:00 Del

 For abonnenter

Denne gangen har han tatt for seg Mjær og våtmarksområdet mot Tangenelva, og tavlene er satt opp
langs gangveien fra Kiwi til Ski Bygg og etter avtale med kommunen.

Spent på hva du kan få rede på her?

Trym Bergtatt

MENY

https://www.enebakkavis.no/tag/ytre-enebakk
https://www.enebakkavis.no/tag/historisk
https://www.enebakkavis.no/tag/natur-og-friluftsliv
https://www.enebakkavis.no/tag/pokemon
mailto:gro.arneberg.thoresen@enebakkavis.no
https://www.enebakkavis.no/


Fuglelivet er tema

På de bortimot 70 tavlene satt opp i Ytre tidligere er det temaer av historisk art. Nå er det en annen art.

- Det er så mange fugler som er her og som hekker akkurat nå. Jeg så nylig selv �skeørn akkurat her. Den
kom fra Bjerke mot Nosa. Tidligere har jeg sett at den er valgt til Enebakks kommunefugl, forteller han
entusiastisk.

Trym Bergtatt har blitt interessert i fuglelivet langs Tangenelva og i Mjær og har nå laget 80 tavler. Foto: Gro
Arneberg Thoresen

- Hvorfor utvider du tavleprosjektet til dette tema?

- Jeg er interessert i våtmarksområdet her, og dyrelivet, men også hele Tangenelva-prosjektet. Kan det å
sette fokus på hva slags fugler som lever og hekker her bidra til et større vern så er det bra. Får man et
bedre vern, et naturreservat, kan man ivareta dyrene, sier han.

Bergtatt vet dette har vært arbeidet med i kommunen tidligere, men er redd det har stoppet opp.

LES OGSÅ
Kim (31) gikk fra soloppgang til solnedgang - Regnet med å
måtte gå fem mil for å rekke alle postene

https://www.enebakkavis.no/5-12-260942


Flotte foto

Flotte fotogra�er skildrer de ulike artene; Fiskeørn, gråhegre og skarv er blant fuglene man kan lese mer
om på tavlene.

- Det er Magne Berg som har tatt alle bildene, sier Bergtatt fornøyd.

- Fiskeørn-bildet er fra 2016 og han hadde en god del bilder av toppdykkere.

Fem tavler med fuglemotiver fra området er satt opp eller vil komme. To omhandler våtmarksområdet.

- Jeg snakket med en lokal �sker og spurte ham om �sk. Han sa det er 12 �skearter i Våg og 13 i Mjær.
Kanskje det kan bli et prosjekt?

Nytt Pokéstop

I høst ble Bergtatt tildelt 5.000 kroner fra kommunen til prosjektet og det ble samtidig tatt initiativ til å
Vippse.

- Det er veldig hyggelig at noen vil det. Jeg får stadig tilbakemeldinger både fra barn, ungdom og voksne,
om at de synes dette er morsomt. Med plasseringen her kan det også være med på opplæring for elever
på barne- og ungdomsskolen, sier han.
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https://www.enebakkavis.no/5-12-260942
https://www.enebakkavis.no/5-12-227142


Tavle med informasjon om våtmarksområdet står nå ved Kiwi. Foto: Gro Arneberg Thoresen

Sist, men ikke minst, tar Bergtatt frem telefonen og registrerer tavlen som PokéStop.

Alle som har kommet til level 38 og oppover kan registrere nye og det er ingen tvil om at det er en stor
motivasjon for ildsjelen.

Som en regel i spillet må stoppene stå langs gangveier.

- Det er derfor tavlene mine havner akkurat der de havner; for samtidig å kunne dra nytte av at
PokémonGo-spillere får mest mulig utbytte av informasjonen. En vinn-vinn situasjon. 20 godkjente
nominasjoner gir en oppgradering til gym nummer tre, noe som er vanskelig her i Ytre, avslutter han.

Les mer om:    

Lik Enebakk Avis på Facebook
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