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Et kulturlandskap
i jordbrukssam-
menheng er et
landskap som
bærer preg av
menneskers tidli-
gere aktiviteter og
dagens  bruk av
området knyttet til
jordbruk,  skog-
bruk og bosetting.

Kulturlandskapet  er
et resultat av matpro-
duksjon, nydyrking, og
et landbruk som gård-
brukerne fant ga tilfreds-
stillende økonomisk overskudd. Kulturland-
skapet er derfor ikke blitt til som et resultat
av tilskuddsordninger, regelverk eller areal-
planlegging, selv om en i dag gir tilskudd til
skjøtsel av kulturlandskapet.

Verdifullt
Kulturlandskapet inneholder kulturmin-

ner som gravrøyser, dyregraver, kullmiler,
bygninger, dagens aktivitet og bosetning. Et
vakkert kulturlandskap gir derfor positive
opplevelser, og er dermed med på å gjøre
området mer attraktivt for alle.. 

Viktig med bruk
Den beste måten å ta vare på kulturland-

skapet er fortsatt bruk av arealene. Dagens
tilskuddsordninger og virkemidler legger
opp til at landskap og bygninger skal gi et

positivt uttrykk. Det er også et  mål  at de
som bor i distriktene, og de som gjennomrei-
se skal få en positiv visuell opplevelse.

Utfordringer
Den største utfordringen for å bevare kul-

turlandskapet er å hindre gjengroing av area-
ler som ikke benyttes. For å hindre gjen-
groing er f.eks husdyr på beite helt nødven-
dig.

Flere arter av planter, dyr, fugler  og
insekter er også knyttet til et aktivt kultur-
landskap. For å bevare det biologiske mang-
foldet er det nødvendig å stimulere til skjøt-
sel og drift.

I denne utgaven av Rennebu Nytt prøver
vi å gi informasjon og hjelp på veien for bruk
og bevaring av kulturlandskapet vårt.

Hva er kulturlandskap?Rydde-
aksjon i 
kultur-

landskapet

Rennebu Bonde-
og Småbrukarlag tok
i 2003 initiativ til en
aksjon for å få vekk
gammelt jordbruks-
redskap fra kultur-
landskapet. Innenfor
kommunens samlede
ramme til miljøtiltak i
landbruket er det satt
av midler til dette til-
taket slik at redskap
og annet metallsøp-
pel i kulturlandska-
pet kan leveres gratis
på Berkåksmoen
avfallsplass. Torsdag
27. mai klokken 1300
til 1800 er
Berkåksmoen åpen
for gratis levering av
gamle gårdsredskap -
jern og metall -  for å
rydde i kulturland-
skapet.

«Renere Rennebu»

FULLDISTRIBUSJON

7391  Rennebu  -  tlf. 72 42 74 45

Til konfirmasjon...
Blomster, lys, servietter og

gaver finner du hos oss!
Bestill buketter og oppsatser i

god tid!

Plant stemor 
m.m. til 17. mai!

Sommerblomster, ampell-
planter m.m. i stort utvalg.

Tema: Kulturlandskap
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På eiendommen hos
Tale Faber og Ivar
Næverdal på Norset i
Nåverdalen vokser en
helt spesiell plante
som heter solblom. 

Solblom (Arnica montana)
er en korgplante. Det vil si at
blomsten sitter sammen i en
korg. Blomstene er gule, og da
er vel navnet lett forståelig. 

Solblom forekommer på en
avgrenset lokalitet i Nåverdalen, som
er det eneste funnet av solblom i
Trøndelag. Solblom vokser naturlig
på Østlandet nord til Trysil, og på
Vestlandet nord til Hustadvika.
Utbredelsene i Rennebu er satt i sam-
menheng med skysstasjonen i
Nåverdalen, og at det kan være sann-
synlig at arten er spredt nordover
med hester og kjøretøyer. Det har tid-
ligere vært slått og beiting på lokali-
teten, noe arten trives med.  På grunn
av forandringer i landbruket og gjen-
groing i kulturlandskapet, er solblom
blitt en utrydningstrua art i Norge. 

Det er derfor særlig viktig at vi
klarer å ta vare på denne forekomsten
av solblom som vi har her i
Nåverdalen.  

Sommeren 2002 ble det gjennom-
ført en befaring med grunneierne,
fylkesmannens landbruksforvalt-
ning, en botaniker fra Universitetet i
Oslo (UiO) og kommunen. Det ble

stor enighet om at det måtte iverkset-
tes tiltak for å bevare denne flotte
lokaliteten med solblom. Botaniker
Kristina Bjureke, UiO utarbeidet en
fagrapport med skjøtselsplan for
lokaliteten, og grunneierne søkte om
tilskudd til gjennomføring av skjøtse-
len etter planen.  

Å sette i stand en botanisk lokali-
tet er både tidkrevende og svært
arbeidsomt, og selve skjøtselsplanen
har en tidsramme på 5 år.
Tilsvarende arbeid på en solblomlo-
kalitet er ikke gjennomført i så stor
skala før, og det er derfor også utprø-
ving av ulike skjøtselstiltak på denne
lokaliteten. Det er meget verdifullt
for oss at vi har fått knyttet til oss
botaniker Kristina Bjureke, UiO, som
er forsker bl.a. på solblom og som er
så engasjert i denne lokaliteten. 

Både skjøtselsarbeidet og det
botanisk feltarbeidet er alt kommet
godt i gang, og alt lover godt for at
dette skal bli en ny perle i Rennebu
sitt kulturlandskap!

Eli Grete Nisja - Miljørådgiver

Skjøtsel av solblom
Lokal forvaltning 
av virkemidler i landbruket

En rekke nye oppgaver innen
landbruksforvaltning er nå overført
til kommunene. Formålet med over-
føringa er å styrke lokaldemokratiet,
samt å gi kommunene bedre mulig-
het til å se landbrukspolitikken i sam-
menheng med andre oppgaver.
Overføringa av myndighet gjelder
bl.a. forvaltning av tilskuddsmidlene
knytta til ordningen spesielle miljøtil-
tak i jordbruket (SMIL). Forskrift for
denne ordningen  ble fastsatt av
Landbruksdepartementet 4. februar
2004. Samtidig oppheves forskrift om
tilskudd til spesielle tiltak i landbru-
kets kulturlandskap (STILK), for-
skrift om tilskudd til miljørettet
omlegging av kornområder (MOM-
LE) og forskrift om investeringsstøtte
til miljøtiltak (IMT).

På fylkesnivå skal det i år utarbei-
des et regionalt miljøprogram. Med
bakgrunn i dette skal kommunen i
samråd med næringa utarbeide flerå-
rige kommunale tiltaksstrategier som
skal danne grunnlag for fordeling av
midlene innen kommunen. Dette vil
vi ha på plass i løpet av 2004, for så å
gjelde fra 1.1.2005. 

Hva med 2004? MTL-utvalget har
fordelt årets midler på de forskjellige
ordningene, og kr 313.330 skal brukes
på SMIL-tiltak i 2004. I og med at det
blir nye regler fra 1.1.2005, har MTL-
utvalget vedtatt å videreføre type til-
tak som er tilskuddsberettiget, og til-
skuddssatser fra den tidligere STILK-
ordningen. Absolutt siste søknads-
frist i 2004 er 1. september. 

- Randi Stolpnes -

Skogdag 25. mai Klokken 10.00
Hvor: gapahuken til Bondehæren, Rennebuskogen – Sundset

Tema: foryngelse, hva nå når statsbidraget er tatt bort? 
orientering om satser og bruk av skogavgift

Demonstrasjon av:
- markberedning med gravemaskin
- mobil båndsag for store dimensjoner
- Sisu vedmaskin montert på  Valtra traktor

Gratis servering av kaffe med tilbehør, Velkommen!
Skogeierlaget - Skogoppsynet
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Rennebu Kommune
Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu
E-post: post@rennebu.kommune.no
Telefon: 72 42 81 00
Telefax: 72 42 81 01
Åpningstid: 08.00-15.30

Ordfører Trond Jære
har kontortid hverdager utenom fredag.
E-post: trond.jare@rennebu.kommune.no

Fylkesmannens landbruksavdeling har satt i gang pro-
sjektet Oppfølging av særlig verdifulle kulturlandskap i
Sør-Trøndelag. Gjennom prosjektet ønsker man å bevisst-
gjøre befolkningen om kulturlandskapsverdier, og å mål-
rette bruken av virkemidlene for å stimulere til drift og
skjøtsel av viktige kulturlandskapsområder. 

Fylkesmannen har i
samarbeid med Rennebu
kommune plukket ut 17-
18 områder i kommunen
hsom det er ønskelig å
rette en spesiell innsats
mot. Områdene er valgt
ut blant annet med tanke
på verdi for landskaps-
bilde, biologisk mang-
fold, kulturhistorie og
friluftsliv. Det er vekt-
lagt at områdene skal
kunne skjøttes gjennom
aktiv landbruksdrift.
Alle områdene vil bli
registrert likt og vurdert
etter de samme kriterie-
ne. I første omgang blir
det startet opp i følgende
fem områder:

- Hoelsjåren - Haugen bygdetun
- Flå-grenda  - Slipran – Eggan 
- Området Innset kirke – rv 3    
- Plassen på Innset
- Stamnessetrin - Leverdalen 
Øvrige områder som er valgt ut,

vil gjennomgå samme registrering
senere.

I løpet av sommeren vil det bli
gjennomført registreringer i felten.

Fokus på særlig verdifulle 
kulturlandskap i Rennebu 

Kulturlandskap
som skoleprosjekt

Arbeidet med å ivareta verdier i
kulturlandskapet krever både kunn-
skap og engasjement, og i denne sam-
menhengen kan skolene utgjøre en
viktig ressurs i nærmiljøet.
Målsettingen med dette skoleprosjek-
tet er å ta i bruk kulturlandskapet
som læringsarena, og samtidig skape
et lokalt engasjement for å bevare det.
Dette er i tråd med de nye læreplane-
ne der aktiv bruk av nærmiljøet vekt-
legges. I prosjektet får skolene prak-
tisk hjelp og veiledning i å bruke kul-
turlandskapet i undervisningen. 

Innset skole ble invitert av land-
bruksavdelingen hos fylkesmannen i
Sør-Trøndelag til å delta i prosjektet
"Kulturlandskap som skoleprosjekt"
pga den spennende forekomsten av
solblom hos Tale Faber og Ivar
Næverdal i Nåverdalen. 

Planteforsk Kvithamar gjennom-
førte kurs på skolen i april 2003,
Kristina Bjureke, Universitetet i Oslo
hadde med seg ansvarlig lærer ved
skolen på feltundervisning juli 2003,
og vår/høst 2004 blir det oppstart
med undervisningen og elevarbeid.

Prosjektet vil gå over 3 år og arbei-
det inngår i en del av skjøtselsplanen
som er utarbeidet for lokaliteten.
Skolen har, etter søknad, mottatt et
tilskudd fra landbruks-avdelingen
hos fylkesmannen på kr. 38.640,- for
gjennomføring av prosjektet.  

Dette er et spennende arbeid som
vi etter hvert vil fortelle mer om i
Rennebu Nytt.

Eli Grete Nisja - Miljørådgiver

Historiske vandringer på Innset
Innset historielag arrangerer hver vår historiske vandringer. Dette er blitt et
populært tiltak for små og store, og deltakerne får høre både artige og spen-
nende historier knyttet til steder rundt om i nærmiljøet. 
Fredag 14. mai kl. 18.00 Oppmøte ved butikken på Innset. Vandringen går til 

bergskrivergården i Øya, videre til Gråplassen og 
ender på Lageplass.

Fredag 21. mai kl. 18.00 Kirkegårdsvandring, Innset kirke
Fredag 4. juni kl. 18.00 Oppmøte Bakken. Vandringen går til Orkla bru –  

jernbanebrua over Orkla, Norges lengste steinhvelv-
bru som ble bygd i perioden 1910-1921.

Alle er velkommen til å delta på vandringene.
Kontaktperson er Knut Strand, Innset.

Det vil bli gitt nærmere informasjon
etter hvert, og alle berørte grunneiere
vil bli kontaktet direkte.   

Landbruksavdelingen
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Hoelsjåren mot Voll.
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Tilskuddsmidler til spesi-
elle miljøtiltak i landbruket

(SMIL) og tilskudd til
næringstiltak i skogbruket

Kommunene har  fra 1. januar 2004
fått overført betydelig myndighet og
ansvar innenfor landbrukssektoren.
Statlige midler innenfor spesielle mil-
jøtiltak i landbruket og tilskudd til
næringstiltak i skogbruket skal nå
behandles av kommunen og brukes ut
fra lokale utfordringer. Etter vedtak i
MTL-utvalget 23. april er det fastsatt
følgende prioritering og saksbehand-
ling i Rennebu for 2004. 

Spesielle miljøtiltak i landbruket
(SMIL)
Dette er bl.a. videreføring av den tidli-
gere STILK-ordningen
- Aktuelle tiltak som inngår i dette 

formålet: rydding av beite, restau-
rering av bygninger, tiltak for beva-
ring av biologisk mangfold, tilrette-
legging for friluftsliv/allmennheten, 
med mer.

- Tildeling etter samlet vurdering av 
alle søknader, frist 1. september. Til
dette formålet er det satt av 
313.000,- kr i Rennebu.

- Sats/tilskuddsinvå: 30 – 70% av 
kostnadsoverslag.

- Behandling etter forskrift som gjaldt
i 2003.

- Det er ikke lenger krav om at søker-
en må være berettiget til produk-
sjonstilskudd i jordbruket

- Saksbehandler: Randi Stolpnes

Tilskudd til skogbruket
- 40 % av medgåtte kostnader til 

markberedning, ungskogpleie, 
stammekvistning og tynning , – ikke
tilskudd til planting.

- Tilskudd til taubanedrifter og skogs-
drift i vanskelig terreng videreføres 
etter tidligere ordning. I 2004 er det
budsjettert både med  kommunale 
og statlig tilskuddmidler til drift i 
vanskelig terreng.

- Tilskudd til veibygging videreføres, 
tilskuddssats fastsettes i hvert enkelt
tilfelle ut fra veistandard og nytte-
verdi. I 2004 er det budsjettert både
med  kommunale og statlig til-
skuddmidler bygging av landbruks-
veier.

- Fortløpende tildeling av midler etter
hvert som søknadene kommer inn. 
Når 313.000,- kr til skogbruk er 
benyttet i 2004 settes det midler-
tidig stopp for utbetaling, søkna-
der/fakturaer som kommer inn etter 
det blir lagt til venting for utbetaling
senere.

- Saksbehandler: Hans Christian 
Borchsenius

Hans Christian Borchsenius
skogbrukssjef

Områdetiltak går ut på
at man planlegger en mil-
jøsatsing for et område –
for eksempel nedslagsfelt
for bekk/elv, dalside,
grend, vassdrag. Formålet
med satsingen er å opp-
rettholde eller forbedre
miljøkvalitetene i vassdrag
og kulturlandskap, og
områdetiltak kan omfatte
både kulturlandskapstiltak
og forurensningstiltak. 

Det er en hel rekke virkemidler
hos miljøvernforvaltningen, land-
bruksforvaltningen og eventuelt
andre aktuelle parter som kan brukes
innenfor et områdetiltak, og en sam-
ordnet bruk skal bidra til en mer hel-
hetlig miljøforvaltning og mer effek-
tiv bruk av tilskuddsmidlene.

Områdetiltak skal også bidra til å
skape et lokalt engasjement rundt
miljøverdiene gjennom samarbeid
om tiltak mellom grunneiere, frivilli-
ge lag og foreninger, skole, barneha-
ge, den øvrige befolkning og kommu-
nen i det aktuelle området.

Rennebu kommune har etter søk-
nader mottatt tilskudd fra fylkesman-
nes landbruksavdeling for å arbeide
med områdetiltak, og miljørådgiver
er engasjert som prosjektleder for
dette arbeidet.

Ulsberg – Innset
Høsten 2001 ble det startet opp

områdetiltak Ulsberg-Innset. Det ble
etablert en lokal styringsgruppe med
medlemmer fra de lokale frivillige lag
og foreninger, grunneierlag og sko-
le/barnehage. 

Vinteren 2002 ble befolkningen i
prosjektområdet inviterte til et møte
med ide-dugnad. Dette ble en inn-
holdsrik og kreativ kveld, og dannet
grunnlaget for det videre arbeidet i
prosjektet. 

Følgende tiltak er ferdigstilte eller
kommet godt i gang som en følge av
områdetiltak:

* Nærmiljøanlegget i Innset boligfelt 
(ved Innset skole og barnehage)

* Tilrettelegging ved grensestein i 
Flatmobakken

* Skjøtselplan for solblom hos Tale 
Faber og Ivar Nærverdal

* Oppstart av Solblom 4H
* Kulturlandskap som skoleprosjekt 

Det er flere tiltak som enten ligger
i startgropa eller krever nærmere
avklaring og prosjektering før even-
tuell oppstart. Områdetiltak Ulsberg-
Innset vil munne ut i en tiltaksplan
når prosjektet avsluttes til juli 2004.

Nordskogen
For 2004 har kommunen mottatt

tilskudd for å starte opp områdetiltak
Nordskogen. Området begrenses
geografisk fra nord for Buvatnet til
kommunegrensen til Midtre-Gauldal
kommune. 

Arbeidet med områdetiltak
Nordskogen vil bli startet opp i
august 2004, og befolkningen her vil
etter hvert bli invitert til møte hvor
det blir gitt nærmere informasjon om
prosjektet og der det videre oppleg-
get for arbeidet må drøftes. 

Eli Grete Nisja - Miljørådgiver

Områdetiltak:

Midler til kulturlandskapet
Bakgrunnen for områdetiltak er jordbruksoppgjøret 1997
hvor det ble vedtatt å starte opp et arbeid for å sikre en
bedre utnytting og målretting av virkemidlene på miljø-
området. 

Rektor Eirik Lauvås og ordfører Trond
Jære åpner nærmiljøanlegget på Innset.



Nye avløsere i Rennebu
Forrige uke fikk 13 tiendeklassinger i Rennebu utdelt

bevis på at de har gått avløserkurs og er fullbefarne avløsere. 
Avløserkurset har bestått av 18 timer teori og fem fjøs-

stell, og det er et samarbeid mellom ungdomsskolen,
Rennebu bondelag, Rennebu bonde- og småbrukarlag og
avløserkontoret i Rennebu. 

Kristin Kjerstad ved avløserkontoret er glad for at det er
fin rekruttering til avløseryrket, og håper at gårdbrukerne
kjenner sin besøkelsestid og benytter disse nye avløserne.
Det er bare å ta kontakt med Kristin så formidler hun kon-
takt.

Maj Britt Svorkdal Hess og
Gunnar Bruheim i FYSAK
oppfordrer oss alle til å delta
på sykkelkarusell.
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Til  festarrangører  
i  Rennebu

Høsten
2003  ble
det  oppret-
ta  Natte-
ravnordning  i  Rennebu. Disse  var
ment  å  ha  nattevandringer  for-
trinnsvis  i  forbindelse  med  festar-
rangement i  bygda. Natteravnene
sine  oppgaver  er  ikke  å  være  en
"vaktpatrulje"  som  på  sine  van-
dringer  skal  opprettholde ro  og
orden, men  synlige  voksenpersoner
rundt  omkring  i  uteområdet,  som
ungdommene  kan  forholde  seg  til,
prate  med  og  be  om  bistand fra
hvis  de  ønsker  det.

I  den  forbindelse  er  det  veldig
viktig  for  oss  som  organiserer  nat-
teravnene, at  de  som  skal  arrangere
fester  eller  ha  andre  arrangement
der  mange  ungdommer  skal  samles
gir  tilbakemelding  til  oss. Vi  vil
gjerne  være  et  positivt  supplement
i  festmiljøet  for  både  deltakere  og
arrangører.

Ta  kontakt  neste  gang  din  orga-
nisasjon  skal  ha  et  arrangement  for
ungdom  i  Rennebu.

Med  vennlig  hilsen fra
Natteravnene 

v/Maj Britt  på  
Frivillighetssentralen

Sykkelkarusell i Rennebu
Lørdag  22. mai  kl.12.00 går startskuddet for sykkelkarusell i Rennebu.
Aktiviteten er satt i  gang  som et ledd i at Rennebu har fått tilskudd fra Sør
Trøndelag Fylkeskommune, for å etablere prosjektet FYSAK i kommunen.

FYSAK er forkortelse for fysisk
aktivitet, og er et satsingsområde som
er satt i gang for hele landet fra Helse
og Sosialdirektoratet, med et hoved-
mål, nemlig å få alle i mer fysisk akti-
vitet, uansett alder og fysiske/psykis-
ke forutsetninger. Alle fakta viser at
folk er altfor lite flinke til å bruke
kroppen sin. Dette er i ferd med å bli
et av samfunnets aller største helse-
problem.

FYSAK gruppa i Rennebu består
av Marta Withbro, Gunnar Bruheim,
Torill Skjerve, Mari Kosberg, Solfrid
Skjerve, Ole Atle Onsøyen, repr. fra
HOO og Maj Britt Svorkdal Hess.

All slags fysisk aktivitet er like
viktig, om det er snakk om topptrim
eller en tur i skogen for å plukke blå-
bær, sykling, ski, gå – turer, trampo-
linehopping, fotball, dans – alt gjør
kroppen vår friskere og sterkere hvis
vi trimmer på en måte som gjør krop-
pen vår godt.

Prosjektet vil vare i tre
år, og gruppa ønsker gjer-
ne innspill for hva slags
aktiviteter som folk
ønsker å få satt i gang. -
Det er viktig å huske på at
det skal være aktivitetsni-

vå helt fra laveste terskel til de som
driver idrett på høyere nivå. Bredde
og større aktivitet over tid er det vi
ønsker oss.

Første ledd i dette arbeidet er syk-
kelkarusell i regi av Rennebu idretts-
slag og FYSAK – vi oppfordrer alle
rennbygger til å bli med.

Første løp blir arrangert på
Stamnan lørdag 22. mai, og det vil bli
lagt opp til to eller tre ulike lengder
på løypene. Felles start kl.12.00. Det
blir salg av kaffe på Jutulstuggu, og
det sosiale vil bli like viktig som pre-
stasjonen i sykkelløypa.

Alle deltagerne vil bli registrert,
og de som deltar i tre av i alt fire løp,
vil bli med i trekningen av en sykkel
til en verdi av kr 5.000,-.

Vi ønsker at alle får en fin dag og
en riktig GOD TUR.

- FYSAK i Rennebu -
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Kronerulling til Sansehage i Rennebu Helsesenter
Giver Beløp Utfordrer
RAP’s kvinnegruppe Kr.5000,- Lions i Rennebu, Rennebu Gammeldansklubb, 

Rennebu Røde Kors Besøkstjeneste
Solveig Træthaug Kr.200,- Kari M. og  Tor  Næve, Mary Nyhus, Inger Bjørnås
Ellen  Rokkonesløkk Kr.200,- Gunn Aune, Turid  Hårstad, Doris  Sæther
Inga M. Wennberg Kr.200,- Jon Brattset, Valborg  Sundset, Mette  Skjerve
Turid  Berntsen Kr.200,- Anne Rønning, Hanna Haugan, Tora Husan
Ingrid  Skamfer Kr.200,- Bjørg  Rise, May S. Kosberg, Ellen  Rodal
Randi Aspeggen Kr.200,- Marit Storslett, Sonja og Per Aune, Anne Grete 

Sanden
Eva Illøkken Kr.200,- Johanne Eggan, Halldis  Voll, Mali  Stavnehagen
Erna Bjørnstad Kr.200,- Gunnar  Svedahl, Yngvar  Solstad, Eva  Meslo
Gerd Bjørnstad Kr.200,- Halldis Nyrønning, Erling Austberg, 

Wenche Opland
Solveig Anglen Kr.200,- Marit Sæther, Marie  Engen, Tove Inger Lien
Kristbjørg Fossum Kr.200,- Marit  Ødegård, Tove Knudsen, Ruth Skamfer
Anne Grete Granli Kr.200,- Margrethe Bjerkås, Jori  Sæther, Liv Bruheim
Aud Berntsen Kr.200,- Magnhild Gunnes, Lilly Bjerkås, Astrid Ilvang
Aud Voll Kr.200,- Gunnar Lindemark, Bjørg Nyberg, Olaug Aune
Heidi Anita Berntsen Kr.200,- Aud Bakk, Halldis Havdal, Atle Havdal
Anne Marie Nyhus Kr.200,- Vigdis Teigen, Anne Lise og Magne Kleffelgård, 

Ruth og Ola Stuen
Margaret Wiggen Kr.200,- Eva Ilvang, Astrid Solemsmo, Arne P. Bjerkås
Trine Wiggen Kr.200,- Linda Slettun, Ann Helen Bakk, Grete Moum
Kjellrun Kosberg Kr.200,- Marta Vik, Åse Røed, Kari Engen
Rennebu Sanitetsforening  har  gitt kr. 15 000,-  til  Sansehagen.

Rennebu  Arbeiderparti sin kvinnegruppe  oppfordrer  Næringslivet  i  Rennebu  til  å
gi  et  bidrag  til  sansehagen  ved  helsesenteret. Det  kan  være  konkrete  ting  som
materialer  til  skigard, benker  til  å  ha ute  i  området, busker, trær  og  planter, lafte-
tømmer/kasser  til  blomster  i  ståhøyde,stein o.s.v.
Ta  kontakt  med  Borgny  eller  Turid  hvis  noen  ønsker  å  gi  et  sånt  bidrag –  det
mottas  med  stor  takk!

Flere gode krefter går sam-
men om å bygge opp en
«sansehage» ved Rennebu
helsesenter. Målet er å
komme i gang så fort som
mulig.

Sansehagen skal få beboerne ut i
en hage som stimulerer flest mulig
sanser - lukte, se og kjenne. Hagen
skal være tilpasset demente, og den
vil også være tilgjengelig med rulle-
stol. En sti vil lede beboerne gjennom
hagen og tilbake til inngangsdøren. 

Hagen skal inneholde forskjellige
vekster, krydderurter, bærbusker og
potetrenner. Dessuten er det planer
om slipestein, klæsnor, vedbrot, «ute-
do» og høner. — Dette gir erindring
og skaper trygghet, og andre som har
bygd opp sansehager har positive
erfaringer både når det gjelder min-
dre medisinering og høynet livskvali-
tet, forteller Turid Kosberg. 

Frivillig innsats
Arbeidet med hagen er basert på

et frivillig samarbeid både når det
gjelder arbeid og økonomiske bidrag.
Ønsker du å bidra med arbeidsinn-
sats kan du kontakte Frivillighets-
sentralen. Ellers har RAPs Kvinne-
gruppe dratt i gang ei kronerulling til
sansehagen. Blir du utfordret betaler
du et frivillig beløp i banken, og
utdordrer 2-3 nye som du gir beskjed
om til banken. Bli du ikke utfordret
kan du likevel gi et bidrag til kto.
4227.09.30217. Det er Turid Kosberg
og Borgny Lien som disponerer kon-
toen.

Vellykket konsert med Kulturskolen i Rennebu
Kulturskolen i Rennebu er en aktiv skole som har hele 120

elever. På skolens stormønstring av en konsert forrige fikk vi
også bevis på at det er mange talenter i kulturskolen. Spekteret
var stort, fra det kjente instrumentet piano til solosang og
kulokk. Flere grupper og sammensetninger var for kvelden,
og artister over hele skolens aldersspekter gledet seg over å
opptre fra scenen. Mange scenenummer var imponerende,
men kanskje gjorde avslutningsnummeret mest inntrykk da
alle var på scenen i kor eller orkester og fremførte «Livet det er
helt ålreit» av Trang Fødsel.

Konserten viser hvor verdifult dette skoletilbudet er, og
måtte denne konserten bli et årvisst arrangement...

Sansehage ved helsesenteret

Maj Britt Svorkdal Hess,
Solveig Træthaug, Aud

Kirsten Vold, Borgny Lien
og Turid Kosberg slår seg

sammen for å bygge sanse-
hage ved helsesenteret.
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RENNEBU KOMMUNE

TØMMING AV SLAMAVSKILLERE 2004 

Tømming av slamavskillere i Rennebu star-
ter mandag 14.juni 2004.

Dette gjelder de som har tømming på par-
talls år og de som tømmer hvert år.
Tømmer vil sende beskjed til hver abon-
nent.

Huseieren sørger for at tanken er lett til-
gjengelig for tømmebilen. Tanken bør mer-
kes med en lekt 1 meter nord for tanken.
Overdekte kumlokk avdekkes. Dette er
huseiers ansvar før tømming utføres. 
Hvis tanken ikke er klargjort og tømming
ikke blir utført faktureres oppmøtegebyr og
det blir ekstra kostnader med å få tømt
senere.   

Fritidseiendommer og andre som ikke er
med på ruta i år men ønsker tømming må
ta kontakt med Rennebu kommune 
tlf. 72 42 81 00 snarest.

Velkommen til Berkåk

Vi har ala carte
- mye hjemmelaget mat -
Catering * Selskaps-/møtelokaler

Inter Revisjon Orkanger AS
Adresse: Røhme Gård, 7300 Orkanger   

tlf. 72 48 15 00
Adresse Rennebu: Postmyrvegen 19, 7391 Rennebu

tlf. 72 40 23 39
E-post: orkanger@interrevisjon.no      www.interrevisjon.no

Miljøplan på 
alle gårdsbruk

Av Ragnhild Borchsenius, Orklaringen

I løpet av året må alle gårdsbruk ha utarbeidet
en egen miljøplan. Det handler om at hver
enkelt bonde må ha en samlet oversikt over
gårdens miljøutfordringer og ressurser i vides-
te forstand.

Her snakker vi for eksempel om kulturlandskap, vern
av bekker og våtmark, jorderosjon, biologisk mangfold,
krav om sprøytejournal, gjødslingsplan osv. Dette betyr av
hver enkelt bonde må ha en total oversikt over foretaket
sitt. I miljøplanen vil også historiske element være av
betydning. Mye gårdshistorie er i ferd med å forsvinne.
Mange hus som forteller noe om historia som kontørker,
høylåver, slåtteløer, husmannsplasser er for lengst borte.
Kunnskapen om hvor de stod, og at de har vært til stede er
med å fortelle mye om historien til landbruket i Rennebu. 

Landbruket har også mange miljøutfordringer. Mange
sjeldne og utrydningstruete dyr og plantearter er knyttet
til landbrukets kulturlandskap. Det er viktig for det biolo-
giske mangfoldet at vi tar vare på beitemark, enger, trerek-
ker, dammer og bekker. Det er dette som gir liv og biolo-
gisk mangfold i landskapet, og som gjør Rennebu til "et
godt sted å være"!

Trenger noen assistanse til å få utarbeidet en miljøplan
er Orklaringen behjelpelig med det. 

Offentlige møter 
åpne for publikum

14.05. kl 09:00
Utvalg for miljø, teknikk og landbruk
Kommunestyresalen

25.05. kl 10:00
Formannskap
Formannskapssalen

26.05. kl 10:00
Næringsutvalg
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Berkåk BlomsterBerkåk Blomster
Berkåk, 7391 Rennebu - tlf. 72 42 72 87

Pynt til 
konfirmasjon

- vi hjelper deg med planleggingen!

BLOMSTER
LYS 

SERVIETTER
Bestill i god tid!

Fremkall film hos oss

24-bilders kr 81,-

RØR-EKSPERTEN A/S
Berkåk, 7391 Rennebu  tlf. 72 42 75 50

Åpningstider: 
man - fre  9 - 16 / lør 10 - 13

BADEMILJØ-KJEDENS 
FAGKUNNSKAP 
GIR TRYGGHET!

Vi leverer og monterer alt!

- egne installatører med servicebiler
- alt av utstyr til toalett, bad,

vaskerom etc.

www.bademiljø.no

Klær og Sko for hele familien!

Våre åpningstider:  
Man-tors 10 -17

Fred. 10 -18 Lørd 10-14

Avviklingssalget 
fortsetter!

Hva med 17. mai-antrekk 
til redusert pris?

I skoavdelingen: opp til 70%
I klæsavdelingen ÷20%

på vårens nyheter
Nå er det kommet frem mange 
«salgs-godbiter» fra kjelleren!

Helgatilbud - kun fredag og lørdag 
÷40% på alle ytterjakker

17. mai-bukettene
59,-



17. mai
Varm buffet med dessert og kaffe 129,-

barn 3 - 12 år 1/2 pris, under 3 år gratis

A la carte - kakedisk

Rebustorget - tlf 72 42 76 98

Rennebu Nytt 9

Felleskjøpbutikken i Rennebu

• Det meste til hagen:
       Jord, bark, frø o.a.
       Møbler, griller
       Utstyr
       Plenklippere
• Labb hundefôr, prisvinneren
• MatMons kattefôr
• Brenderup bilhengere

• Aktuellt fra landbruk:
         Jordbrukskalk leveres fra
     Franzefoss,:
Kontaktpersoner:
     Arne Håbjørg   91747373
     Odd Eithun      91393449
     Steinar Rikstad 90832270
     Hoels Mølle      72426645

Felleskjøpets butikker har mye mer enn du tror!

 Hoels Mølle, Rennebu, tlf 72 42 66 45

BERKÅK BIL a.s
7391 BERKÅK  - Tlf. 72 42 75 90

- autorisert bilverksted -

Periodisk kjøretøykontroll
tar du hos oss!

tlf. 72 42 75 90

MesterAutoAuto
Flere glade bilister

Hytter og Hagemøbler
tlf 72 42 73 29
7391 Rennebu

Solide og 
sammen-
leggbare 
fritidsmøbler

Redskaps-/gjestehytte av villmarkspanel
3x2 m.
Leveres ferdig montert/bygge-
sett kjøres på lastebil/traktor
Tilbud 14.500,-

Husk sommernummeret 
av Rennebu Nytt 10. juni.

Kom med ideer til stoff!
Frist fredag 4. juni. 

tlf. 72 42 76 66 - volds@online.no
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K U N N G J Ø R I N G E R
SANITETENS  SOMMARTUR   2004 …
… for alle over 70 år onsdag 16. juni.

Rennebu sanitetsforening byr denne sommaren på ein
spennande tur til HITRA !!
Turen startar frå Berkåk kl. 08.00 og tek om bord passasje-
rar etter kvart nedover bygda. Når vi er kome så langt som
til Sunde blir det stopp og kafferast. Ca. kl. 11.00 er vi på
Sandstad, og derifrå blir det med lokal guide på resten av
turen.
Denne personen fører oss til Hopsjøbrygga, som er ein
gamal handelsstad. Derifrå skal vi til Dolmsundet opplevel-
sespark, der m.a. Dolmen "miniby" ligg. Kystmuseet blir sis-
te besøk før dagen lid såpass at bussen vil på heimveg !
I løpet av dagen blir det sjølsagt tid for matservering og ein
kaffetår. Underhaldning er vi og lova !

For alt dette betaler du berre kr. 300.- !
Det du må gjera fortast råd er : Meld deg på! Og i alle fall
SEINAST 7. juni.
Turid Ramstad tek imot påmelding på tlf. 72 42 66 47. Eller
det går an å kontakte næraste arbeidslag for påmelding.

Helsing styret i Rennebu sanitetsforening 

Fiske i Buvatnet
Fiskesesongen er nå i gang, og også i år er det anledning til

å låne gratis garn og båt for fiske i Buvatnet.
Samtidig med at du sikrer deg flere deilige fiskemiddager,
mat til katta og moro for små og store, hjelper du også til

med å gjøre Buvatnet til et enda bedre fiskevann!

For lån av garn og båt, kontakt Jarle Eggan, tlf. 72 42 71 25

- Austre Rennebu Grunneierlag -

Takk for all vennlig deltagelse ved vår mor Elise Granheims
bortgang og begravelse. Spesiell takk til Rennebu
Helsesenter for god omsorg og pleie.

John Ivar, Ingeborg og  Aud Eli m. familier

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner - Jordrenseanlegg hytter/boliger

- 20 år i bransjen -

Edvin Eide: 950 34 056
Tlf. 72 42 54 47  Faks 72 42 54 60 - Innset 7398 Rennebu 

tlf 72 42 77 05  e-post: rennebu@bygdakontor.no
Åpningstider: mand. - fred. 09.00 - 16.00

Rennebu Turistkontor

Hos oss får du bestilt den nye

Rennebudrakta! 
Kom innom og prøv størrelse.

Ellers har vi 
gåstaver, slippers, sykkelutstyr, fotballutstyr.

Velkommen innom til en trivelig handel!

Vi tilbyr:
Allmennpraksis
HD/AD røntgen

Tannpleie
ID-merking
Pleieartikler

Åpningstider
Hver morgen etter avtale
Mandag/Onsdag 18-19

Vi forhandler 
OLIVER hundefôr
Best i test på TV2

På 

SKJERVE GARTNERI 
finner du et stort utvalg av 

sommerblomster og ampellplanter. 
En del stauder, roser, jord, bark, gjødsel m.m. 

har vi også!

Åpningstider ut juni: 
mandag - fredag 10 - 19

lørdag 10 - 15

Blomster ved kirkegårdene
Rennebu kirke  lørdag 15. mai kl 15 - 16
Rennebu kirke fredag 21. mai kl 19 - 21
Innset kirke fredag 28. mai kl 19 - 20
Nerskogen kapell lørdag 12. juni kl 16 - 17

Velkommen på blomsterhandel.
Skjerve Gartneri, Tlf. 72 42 66 14

Vaktnummer 72 42 74 99
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K U N N G J Ø R I N G E RK U N N G J Ø R I N G E R
INNKALLING  TIL EKSTRAORDINÆRT  ÅRSMØTE

I RENNEBU SANITETSFORENING 
Onsdag 2. juni 2004

Møtet blir i Jutullstuggu, Stamnan kl. 20.00

På Rennebu sanitetsforening sitt ordinære årsmøte den 21.
febr. d.å. var det som kjent opp ei sak om stønad til nybygg
for større base for Rennebuambulansen. Ved skriftleg
avrøysting avgjorde årsmøtet å løyva pengar til dette formå-
let. Det som ikkje vart klargjort var når, og  på kva måte
desse pengane skal overførast.
No bed Rennebuambulansen om å få SKRIFTLEG  TILSEGN
frå Saniteten på denne summen. Dette for at andre "garan-
tistar" skal koma på banen.
For å gjera det HEILT klart: det er ingen risiko med ei slik
tilsegn. Pengane blir ikkje overført før ein ser reell byggeak-
tivitet. 
Men for byggherren er det
viktig å få alt det formelle i
orden i rett rekkefølge så
snart som råd.
Difor bed vi om godt opp-
møte på dette ekstra årsmø-
tet.
Det blir enkel servering og
litt underhaldning.

Helsing styret i 
Rennebu sanitetsforening

Sommernummeret av

Rennebu Nytt 
kommer torsdag 10. juni. 

Har du ideer til stoff?
Ring 72 42 76 66 eller send
epost til volds@online.no

men -
først kommer det et 

nummer torsdag 27. mai
med frist for innlevering av

stoff fredag 21. mai.

SYKKELKARUSELL
Alle i Rennebu, små og store, gamle og unge, 
oppfordres til å være med på Sykkelkarusell!

Det første av i alt fire løp  starter på Stamnan 
(ved Jutulstuggu)

LØRDAG 22. MAI kl.12.00 (NB!Fellesstart)
Tre ulike løypelengder – ingen tidtaking. 

Sykkel som premie til de som deltar i tre av fire løp
vil bli trukket ut etter siste løp i høst.

Kaffesalg på Jutulstuggu. Kr 30,- for voksne  Barn gratis.
Kast deg på sykkelen og kom :-)

Arr.: Rennebu I.L./FYSAK i Rennebu

17. mai på Berkåk
10.00 Familiegudstjeneste i Berkåk kirke
11.00 Toget går fra kirka
11.15 Program ved Helsesenteret

Tale for dagen v/ Bjørn Berntsen
Berkåk skolekorps/Voll skole- og ungdomskorps
Rennebu musikkorps

12.30 Program i Rennebuhallen
Servering  - Loddsalg
Inngang: Voksne kr 40, barn kr 20.

14.30 Uteleker
Velkommen!

Arr.: 7. klasse ved Berkåk skole

17. mai-samba i Mjuklia
- for hele familien!

Oppdal Misjonskor og Åse Flaten:
portrett med toner og ord fra Latin-Amerika.

God bevertning!
Leker inne/ute fra kl 19.00.
Festprogram start kl 19.45-

Inng. voksne kr 70,- / barn kl 10,- / fam. maks 150,-
Velkommen!

- festkomiteen -

Vi feirer 60-årsdagene med åpent hus på Misjonshuset 
29. mai kl 14.00. Vi formidler gjerne en gave til Kola.

Erla og Jon

Ønsker ingen oppmerksomhet 18. juni. Bortreist.
Hilsen Karen Reitås

Takk for oppmerksomhet i anledning dagen vår!
Ola og Pål Vik

Vi tilbyr Internett via Bredbånd
fra Loqal – din nærmeste
bredbåndsleverandør.

Spar tid og penger!
Bestill bredbånd nå!
- raskere og billigere enn ISDN! 

Bestill idag på: www.loqal.no 
eller tlf. 980 36 666

Loqal Privat og Bedrift er et av 
markedets beste bredbåndstilbud, 
med svært gode betingelser for
deg som ønsker mest mulig
Internett for pengene. 

L E I  A V  T R E G

I N T E R N E T T -

F O R B I N D E L S E . . .

Kvikne kirke 350 år
Kirkespelet «KvikneRøtter» vises hver kveld i kirka fra onsdag 16. juni t.o.m. 

lørdag 19. juni kl 19.30. Forhåndssalg/bestilling av billetter til spelet kan nå kjøpes hos
Statoilservice Kvikne tlf 62 48 42 14 og Servicetorget Tynset tlf 62 48 50 00

Ta gjerne på deg gamle klær/hodeplagg i anledningen!



RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Volds FotoGrafiske as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -  neste nummer  27. mai - frist for stoff 21. mai - Rennebu Nytt

Med Rennebu Nytt når du 2.600 husstander i Rennebu, Jerpstad, Kvikne, Soknedal og Budal!

Dette skjer i Rennebu!
13.-15. Arve Bakks Minnestevne Gammelstødalen
14.05. Historisk vandring Innset S-lag 18.00

"Rundtur i Midtbygda". Innset Historielag
17.05. Tradisjonelle arrangement i kretsene
17.05. 17. mai fest Mjuklia 19.00

Berkåk Sokneråd/Normisjon
20.05. Gudstjeneste Berkåk kirke 11.00

Eldres kirkedag. Middagssalg på Menighetsshuset
20.05. Pensjonistmøte Samfunnshuset 17.00
21.05. Historisk vandring Innset Kirkegård 18.00

Innset Historielag
22.05. Sykkelkarusell Jutulstuggu, Stamnan 12.00

FYSAK Ril
23.05. Topptrimtur til Røraknipen  Oppm. Skjerve 11.00

Rennebu Turforening
24.05. Klubbkveld RIL O-gruppa Berkåk Skole 18.00
25.05. Formiddagstreff Berkåk 11.00

Frivillighetssentralen
25.05. Treningsskyting Gammelstødalen 19.00

26.05. Terrengløp Barn 7-15 år Berkåk 19.00
Friidrettsgruppa

26.05. Pensjonistmøte Samfunnshuset 17.00
27.05. Formiddagstreff Staure, Voll 11.00

Frivillighetssentralen
05.06. Lions-auksjon Låvebrua på Bakkom

Rennebu Musikkorps onsd kl 19.30-22.00 i samfunnssalen
Berkåk Skolekorps torsdager kl 18.00 i samfunnssalen
Rennebu Songkor mandager kl 20-22 på Voll skole
Berkåk Damekor tirsdager kl 19-21 i samfunnssalen
Rennebu Mannskor tirsdager kl 20-22 på Berkåk skole
Havdal Grendakor torsdager kl. 20.00 Havdal Skole

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt 

tlf 72 42 77 05  e-post: rennebu@bygdakontor.no
Åpningstider: mand. - fred. 09.00 - 16.00

Rennebu Turistkontor

Berkåk
Tlf. 72 42 72 10 

BERKÅK - Åpent 9 - 20 (18)

Det skal lønne seg å handle gult
Sommerkoteletter

Skjeggerød - frys

1990
kg

Ørret
Enghav - hel fryst

1990
kg

Familiedeig
Gilde - 400 gr. pr. kg 57,25

2290

Coca-Cola
1.5  - 4 pkn

2990
+ pant

Is - 10 pkn.
Pin-Up / Lollipop

1890

Color / Ultra
XP 1.5 kg

1990


