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Skjøtselsplan for friarealene på Kirkebyenga. 

Vangsåsen vel har utarbeidet et forslag til skjøtselsplan som er retningsgivende og 
angir hvordan skog- og engarealene, samt lebeltet på Kirkebyenga og vegetasjonen 
langs Kirkebybekken skal forvaltes og skjøttes. Planen har vært på høring blant de 
som på noen måte er berørt av forslaget. Det kom 4 høringsinnspill. 

To beboere i naboområdet, Vangseterlia, er veldig opptatt av å holde vegetasjonen 
langs Kirkebybekken nede og at skogen i friområdene rundt Kirkebyenga ikke blir så 
høy at utsikten fra Vangseterlia blir vesentlig forringet. Dette bør til en viss grad kun-
ne imøtekommes ved at det ca hvert 5. år skal vurderes behov for skjøtsel av trær. 
Dette kombineres med det kommunale tilsynet av området. Befaring skal kunngjøres 
slik at de som er interessert kan være med og spille inn sine forslag til skjøtselstiltak. 

Kommunens skogforvalter har i sitt innspill pekt på muligheter for å skjøtte ei kant-
sone med tynning ved behov og hvor man også kan ta ut «risikotrær». Forutsetninger 
for dette er at kantsona opprettholder sin økologiske funksjon. I området vest for 
bekken nevner han en del eldre gran- og lauvskog som står tett og som anbefales å 
tynnes ut etter hvert.  

Den siste høringsuttalelsen kommer fra eier av naboeiendommen som er opptatt av 
å bevare friområdene som en viktig viltbiotop ikke minst for elg og rådyr. 

Pussig nok kom det ikke noe høringsinnspill fra de som bor på selve Kirkebyenga. 

Styret har innarbeidet noen av innspillene i forslaget til skjøtselsplan som ble sendt 
Hamar kommune for godkjenning 20. september. Forslaget som er sendt kommunen 
blir lagt ut på Vangsåsen vels hjemmeside. 

 

Du kan GI DIN GRASROTANDEL TIL VANGSÅSEN VEL 

Medlemmer og medlemskap. 
Publikum, presse og myndigheter i Norge forventer at organisasjonene kan dokumentere 
det medlemstallet de oppgir. Vangsåsen vel har ikke noen vanskeligheter med det, men vi 
synes det er litt flaut å oppgi at vi har knapt 100 medlemmer når vi har en målsetting om å 
ha 140 og har et potensial på hele 400. 

Vangsåsen vel har selv bestemt foreningens formål og hvem som kan bli medlem. Vel-
foreningen er åpen for alle som slutter opp om organisasjonens formål og betaler med-
lemskontingent. Medlemskapet gir rett til å delta i aktiviteter og i organisasjonsdemokratiet.  

Vedtektene sier at Vangsåsen vels formål er å medvirke til en utvikling i Vangsåsen som er 
til gagn for Vellets medlemmer. Alle som slutter opp om formålet og viser interesse for det 
kan og bør bli medlemmer! Hvorfor er det da så få som viser interesse ved å betale med-
lemskap? Jeg håper alle er enig i formålet og har tillit til at styret arbeider for det.  

I alle fall trenger styret å ha et stort antall medlemmer i ryggen for å kunne søke om midler 
og når vi hevder våre synspunkter overfor myndighetene som styrer oss. Og for vår egen 
del trenger vi medlemmer som slutter opp om våre arrangementer og som utnytter de mu-
ligheter vi prøver å legge til rette for. Så husk medlemskontingenten! 

Ha en fin høst! 

Hilsen Oddvar 
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Hjemmesiden vår finner du på www.vangsaasenvel.no  

Vi har også facebookside: https://www.facebook.com/vangsaasenvel  

Kontaktperson Oddvar Dufseth på tlf 93 06 78 62 eller e-post oddvar.dufseth@bbnett.no  
 

Historien om Brennsetersaga 
Brennsetersaga ble tatt i bruk i 1919. Høvleriet ble startet opp i 1921. Det ble bygd ny veg 
beregnet på hestetransport fra Busterud. Vegen ble bygd bredere og mange svinger ble ret-
tet ut omkring 1950. Det er den vegen som brukes i dag. Ny høyspentlinje ble anlagt fra 
Skjeset. Saga var bygd for drift av elektromotorer helt fra starten.  
Tømmeret som ble skåret på Brennsetersaga ble hugget om høsten i Flagstadelvdalen fra 
Tørbustilfallene og ned til Busterud. Det ble kjørt med hest på elveisen fra der det ble hugget 
og ned til saga. 
Saga var i bruk til 1967. Fra da ble tømmeret kjørt til Bergset sag. Høvleriet var i drift til 1978. 
Da ble saghusene stående ubenyttet. Selv om vegen ble stengt med bom, ble det mye hær-
verk på de gamle saghusene, og etter en tid ble husene revet og tomta ryddet, og epoken 
med egne sager og høvleri i Vang allmenning var over. 
 

Erfaringer med krattknuseren. 
Sist vår gikk stikomiteen til anskaffelse av en krattknuser/beitepusser etter at vi hadde fått 
støtte til dette innkjøpet fra Hamar kommunes prosjektmidler til stier i Vang. Sommerens bruk 
av denne viser at den har vært til god hjelp og er langt mer effektiv enn å gå med ryddesag. 
Den takler ikke godt alt for ujevnt underlag og steinete bunn, så det er mest gamle kjerreve-
ger, o.l. den egner seg best på. For eksempel har vi brukt den på stien over Ormsetermyra, 
stien på hanggliderbana og vegen opp fra Rønningstadvegen til Gråtendammen. På mindre 
framkommelige traseer er det fortsatt ryddesag og ryddesaks som gjelder. Krattknuseren ble 
også brukt på dugnaden på lekeplassen på Kirkebyenga. Den var effektiv mot bringebær-
kratt, lauvtrær, o.l som var på god veg opp. 

 

Mer penger til arbeidet med stiene våre. 
Vi har på ny fått støtte fra Hamar kommune til stiene våre. 14.000 kr er til merking og skilting 
av traseer i det nye området vi har tatt på oss å lage traseer: Mellom Bjørgedalsvegen, Ve-
ståsvegen og Gåsbuvegen. Og så har vi fått 32.000 kr til innkjøp av ryddesager, drivstoff, 
verneutstyr og ryddesakser slik at folk slipper å bruke av eget utstyr til dugnad, og/eller at de 
som ikke har eget utstyr kan få bidra (hvis de vil).  

 

Nytt fra styret. 

• Det ser nå ut til at smittesituasjonen begynner å bedre seg. Styret ser for seg at det 
lenge planlagte møtet om trafikksikkerhet kan avholdes innen årets utgang. 

Rakfisklag/hyggekveld 

Fredag 12. november kl. 19:00 på Mammuthus (Gåsbuv 890) 

Husk datoen så kommer vi med nærmere detaljer seinere. 
 

Tur til Brennsetersaga 
Lørdag 25. september kl 1400 fra Granstua 

Vi møtes der Åsvegen kommer ned på Brennsetervegen. Derfra går vi i samlet 
flokk vegen ned til tuftene etter Brennsetersaga. Der raster vi, så ta med noe godt i 
sekken. Mens vi raster, får vi høre litt om virksomheten på og omkring saga før vi 
går opp igjen samme vegen. 
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