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Tron sett fra Utsikten på Tynset den 25. juli 2019, kl. 10:12. Foto: BP.

Stort press på Tronfjell!
De siste par årene er det blitt et økende press på Tronfjell - ganske plutselig er det blitt 
et sted som “alle” vil gjøre bruk av - spesielt etter at interesseforeningen “Tronfjell Op-
plevelser” ble dannet og hvor formålet tilsynelatende er å få mest mulig aktivitet på Tron, 
fortest mulig. Under Midtsommerdagene ble pådriverne kåret til “Årets Alvdalsambas-
sadører”, og de seiler for tiden i stor medvind. 

Nytt av året er at grunneierne rundt Tron med beiterettigheter på fjellet, omsider har fått 
organisert seg i flere sameier, som har den grunnleggende myndigheten på Tron.



Mange aktører og stor aktivitet i Tron

Tronsvangen og Nysætra fjellsameie
Alle grunneierne på Tronsvangen og Nysætra seter-
sameier, med skogteiger som grenser opp mot snaufjellet 
på Tron, har ved dom av 02.07.2018 blitt organisert i et 
felles fjellsameie: “Tronsvangen og Nysætra fjellsameie”. 
Det har fått Gnr. 4 og Bnr. 348 i Alvdal kommune, og er 
fordelt på til sammen 34 andeler. I skrivende stund har 
de ennå ikke fått tildelt eget organisasjonsnummer, og 
har heller ikke opprettet egen bankkonto. 
Det er dette sameiet som forvalter Flattron og som 
Tronfjell Fredsuniversitet må forholde seg til fremover, 
og som har den grunnleggende myndigheten i alle for-
valtningssaker som angår det arealet de er blitt tildelt av 
jordskifteretten (se kart neste side).

Trontoppen sameie
Dette sameiet omfatter selve toppen av Tron og er felles-
sameie for alle de tre sameiene i Tron. De to andre er 
“Tron nord-vest utmarkslag” i Alvdal kommune, og “Ty-
lldalen grunneierlag” i Tynset kommune.
Det er innen området til dette fellessameiet hvor teletår-
net til Norkring står og radaren til Avinor står, og hvor 
det planlagte utkikkspunktet på det desiderte toppunk-
tet befinner seg.

Tronfjellveien
Tronfjellveien ble anlagt i 1959 i forbindelse med byg-
gingen av teletårnet til daværende Televerket. Den går 
fra Tronsvangen og helt opp til toppunktet på fjellet 1665 
moh. Mesteparten av den går gjennom Tronsvangen og 
Nysætra fjellsameie, med en liten sløyfe innom Tylldalen 
grunneierlag i Tynset kommune. På hele den ‘flate’ top-
pen berøres den av fellessameiet Trontoppen sameie.
Ifølge rettsboken til Nord-Østerdal jordskifterett i sak 
0420-1997-0027 TRON er Alvdal kommune eier av 
Tronfjellveien. Det var også kommunen som i sin tid en-
gasjerte Jan Inge Gjermundshaug til å drifte veien for seg 
(sist i mai 2014). Veien er imidlertid ikke fradelt noen av 
sameiene, slik at grunnen fortsatt er å anse som privat. 
Kommunen eier altså bare selve veilegemeet, men ikke 
grunnen den ligger på.

I et møte mellom Stiftelsen Tronfjell Fredsuniversitet og 
Alvdal kommune den 7. mai i år hevdet imidlertid kom-
munen at den ikke er eier av Tronfjellveien, og at den 
heller ikke ønsker å eie den. Den var av den oppfatning at 
det måtte være oppdragsgiveren til Brødrene Gjermund-
shaug, som anla veien i 1959, daværende Televerket, nå 
Norkring, som er den rettmessige eieren av veien. Ved 
henvendelse til Norkring har det foreløpig ikke lykkes 

oss å få noe svar på dette, så hvem som egentlig er eieren 
synes nå uklart. Nylig har imidlertid Jan Inge Gjermund-
shaug offentlig erklært at det er han som er eier av veien.

Utkikkspunkt Tronfjelltoppen
Alvdal kommune har den 20. juni i år vedtatt detaljreg-
ulering for utkikkspunkt Tronfjelltoppen. Tiltakshaver 
er Tronfjell maskin og Tronfjell Opplevelser v/Jan Inge 
Gjermundshaug. Planforslaget er utarbeidet av Alvdal 
kommune.
“Hensikten med reguleringen er å bidra til økt verdis-
kapning for næringslivet i kommunen, gjennom at flere 
stopper, tar turen opp på fjellet og dermed tilbringer mer 
tid i kommunen. En vil da få bekjentgjort mer av den 
aktiviteten som allerede foregår i og rundt Tronfjellet i 
dag.”
Planen omfatter byggingen av et utkikkspunkt på det ab-
solutte toppunktet med utsikt hovedsakelig mot Alvdal 
Vestfjell, Rondane, Dovre og Savalen, rampe for hang-
glidere i Tron Hanggliderklubb, turstier og parkering-
splasser, samt et servicebygg, alt tilrettelagt for HC.

Tronfjell Fredsuniversitet
Stiftelsen Tronfjell Fredsuniversitet ble dannet allerede i 
1993, og har således snart vært aktiv i en hel generasjon. 
I 1995 fikk vi et kommunestyrevedtak på at planene våre 
skulle innlemmes i den nye kommuneplanen så snart 
denne ville bli igangsatt. Det ble den ikke før hele 10 år 
senere, i 2005, og var ferdig i 2009. Da var det blitt avsatt 
område for Tronfjell Fredsuniversitet på Flattron i kom-
munens arealplan, og Stiftelsen gikk i gang med å lage 
en privat reguleringsplan i samarbeid med kommunen. 
Den var ferdig vedtatt og godkjent i mai 2012. I mellom-
tiden var det blitt laget et skisseprosjekt og en modell, 
samt at det var blitt formulert et charter, en innholdsplan 
og en handlingsplan.
Etter det ble det tatt kontakt med eierne av daværende 
Tronsvangen Seterhotell for kjøp av eiendommen til 
bruk for Fredsuniversitetet. Etter noen år i forhandlinger 
ble Tronsvangen Seter kjøpt privat i 2015 av styrem-
edlem i Stiftelsen, Knud Larsen, slik at Stiftelsen kunne 
bruke den til sine aktiviteter.
Stiftelsen har nå henvendt seg skriftlig til Tronsvangen og 
Nysætra fjellsameie (17.07.2019) for i samarbeid å få til 
en intensjonsavtale for kjøp av tomt til Fredsuniversite-
tet i det regulerte området på Flattron. Med en godkjent 
reguleringsplan og en intensjonsavtale om tomtekjøp på 
plass, vil Stiftelsen ha det den trenger for å kunne gå ut 
å gjøre prosjektet tilstrekkelig kjent og å skaffe tilveie de 
nødvendige finansene for byggeprosjektet. Foreløpig har 
vi ikke mottatt noe svar fra fjellsameiet. En gjengivelse av arbeidskartet til Nord-Østerdal jordskifterett over sameiet i Tronfjell av 05.04.2018 (med g.nr. og b.nr. påført av red.).



Mange aktører og stor aktivitet i Tron (forts.)
glia Veilag, såvidt vites, det eneste som har sagt nei til slik 
kjøring på sin strekning. Og i skrivende stund er Fredsu-
niversitetet en av bare to instanser som offentlig har tatt 
til motmæle mot arrangementet. Det er svært besynder-
lig og betenkelig! Det gjenstår imidlertid, såvidt vites, en 
godkjennelse fra Politi og vegmyndigheter, men det er 
viktig at de som er imot, og det er mange, sier ifra og 
sørger for å bli hørt.

Det er ingen tvil om at motorsport på Tron vil være yt-
terst uheldig for Tronfjell Fredsuniversitet, hvis dette blir 
et årlig arrangement, slik arrangøren håper. I det omtalte 
møtet med kommunen den 7. mai i år ble det av under-
tegnede gjort helt klart at Fredsuniversitetet og motor-
sport på Tron er helt uforenelig. Da ble det brått helt 
stille hos ordfører og varaordfører, rådmann og assister-
ende rådmann en lang stund, for de hadde alle kalkulert 
med at begge deler skulle kunne gå sammen. Under-
tegnede sa klart ifra at hvis Tron i fremtiden blir kjent 
som et ‘motorsportens Mekka’ i Norge, så vil absolutt 
ingen være interessert i et fredsuniversitet der, for disse 
to representerer to ytterligheter av menneskelig interesse 
og aktivitet, og kan ikke eksistere sammen på samme be-
grensede område. Det ble videre uttalt at vi ikke er imot 
annen aktivitet på Tron, men at grensen definitivt går 
ved “Rally Tron” og motorsport.

Vi synes det er historieløst og respektløst av både Jan 
Inge Gjermundshaug - som er opprinnelig idehaver 
og initiativtager - og av arrangøren, i forhold til den 
100-årige tradisjonen som finnes på Tron etter Baral, 
og til det prosjektet for Fredsuniversitetet som allerede 
har pågått i snart en hel generasjon. Videre burde Alvdal 
kommune ta grep for å beskytte den detaljreguleringen 
på Flattron som de selv har vært med på å utarbeide, og 
ikke gi direkte støtte til aktiviteten ved å bevilge ellers 
sterkt omsøkte kulturmidler.

“Rally Tron” er kun underholdning, og tilfører verken 
området eller samfunnet noen ting av verdi. Tvert imot 
vil det tilføre området en stor belastning i form av både 
slitasje, støy og forurensning. Det er også en betydelig 
risiko for liv og helse både for deltakere og for tilskuere. 
Dette er sirkus og ekstremsport, som ikke har noe i sår-
bar natur å gjøre. Det er trist at fullstendig unødvendige 
aktiviteter, som atpåtil er svært ressurskrevende og be-
lastende, skal måtte gå på bekostning av naturen alltid. 
Alvdal har slik en fantastisk natur som man bør gjøre 
hva man kan for å bevare mest mulig for framtiden, og 
ikke kortsiktig forbruke den. Er alvdølene i tilstrekkelig 
grad oppmerksomme nok til virkelig å verdsette det de 
har fått i fødselsgave?

Tronfjell Fredsuniversitet (forts.)
Som nevnt på de foregående sidene er det regulert for 
Tronfjell Fredsuniversitet på Flattron i 1300 m høyde. 
Tilsammen 109,2 dekar er blitt regulert for formålet, 
hvorav 34,2 daa til selve bygningen, 12 daa til parker-
ingsplass, og 63 daa til friområde mellom bygningen og 
parkeringsplassen, hvor fredsmonumentet i dag er plas-
sert og hvor det vil bli opparbeidet gangstier hvor folk 
kan bevege seg (se kartet på foregående side). I tillegg 
kommer det en bilvei inn til bygget, via parkeringsplas-
sen, fra den eksisterende Tronfjellveien. Hele det regul-
erte området på 109,2 daa er aktuelt å kjøpe for Tronfjell 
Fredsuniversitet Eiendom AS, som er et selskap som skal 
stå for eiendomsutvikling og byggeprosjekt angående 
Fredsuniversitetet på Tron.

Andre aktører og aktiviteter
Tronfjell Opplevelser v/Jan Inge Gjermundshaug startet 
i vinter opp med turer fra Tronsvangen og opp på toppen 
av Tron med beltebil, etter at kommunen hadde gitt klar-
signal til et prøveprosjekt. Fylkesmannen satte imidler-
tid en (midlertidig?) stopper for dette pga. uklarheter 
i forhold til lover og forskrifter, men blant publikum 
syntes dette å være et populært tilbud.

Ellers har Solan Gundersens Styrkeprøve hvert år et 
sykkelritt fra Aukrustsenteret og opp på toppen av Tron. 
Dette rittet følger fylkesveien, Tronsvangliveien og Tron-
fjellveien. Rockefestivalen Livestock i Alvdal har ter-
rengsykling på stier på Tron som en av sine aktiviteter. 
I år arrangerte de også en konsert på toppen med stort 
pubilkum.

“Rally Tron”
Det såkalte “Rally Tron” skrev vi utførlig om i den forrige 
utgaven av Tronfjellposten (Nr. 3-4, Årg. 21). De startet 
opp med planlegging og forberedelser i fjor, og har ar-
rangementsdag 7. september i år. Ifølge lokale media er 
de i rute, og oppslutningen blant sponsorer og publikum  
meldes å være stor.

Men i denne saken synes det som om berørte myndi-
ghetspersoner viser stor unnfallenhet. Alvdal kommune 
sier at de har undersøkt og funnet at de ikke har noe 
de skal ha sagt om en slik aktivitet. I stedet har de bev-
ilget støtte til prosjektet fra kommunens kulturmidler. 
Fylkesmannen har visst heller ikke noe han skal ha sagt, 
og grunneierne synes visstnok også at dette er helt greit. 
Av mange lokale veilag som er blitt spurt om bruk av 
veien deres til forskjellige etapper i rallyet, er Tronsvan-



Hva slags utvikling ønsker vi på Tronfjell?
Av Bjørn Pettersen

(Leserinnlegg publisert i Alvdal Midt i Væla 15. april 2019 og i Arbeidets Rett 17. april 2019)

I Alvdals kommuneplan er alt areal øst for Glåma defin-
ert som utviklingsområde for bygda, mens alt areal vest 
for Glåma skal bevares og vernes i størst mulig grad for 
videre utbygging. Med tanke på de til dels store, urørte 
naturområdene i Alvdal Vestfjell, hvor deler av den siste 
fjellvillreinstammen i Europa holder til og som Norge 
har et internasjonalt forvaltningsansvar for, har dette 
vært en klok beslutning. Det er tross alt naturen som er 
vårt eksistensgrunnlag, og behovet for tilnærmet urørt 
natur med dens stillhet og harmoni, vil bare bli større og 
større i fremtiden.

Men samfunnet trenger også utviklingsmuligheter, og i 
Alvdal er altså dette blitt ledet mot alt areal øst for Glåma, 
og Tron-området er blitt spesielt utpekt som et satsning-
sområde for kommunen. Med tanke på Fredsuniversite-
tet, som sammen med hyttebygging og hangglidere var 
de eneste aktuelle aktørene den gangen disse planene ble 
formulert, er dette vel og bra. Det representerer hoved-
sakelig langsiktig tenkning med varige verdier. Men i 
den senere tiden er det plutselig blitt et stort press på 
Tron med flere aktører inne i bildet. At det nå reguleres 
for utkikksplass med tilhørende turstier og rampe for 
hangglidere på toppen, er greit nok. Men kommunen 
bør stoppe opp nå og ta en pust i bakken, og tenke litt 
nærmere over hva slags utvikling man ønsker.

Er alt bra bare det generer penger eller at bygda blir satt 
på det berømte ‘kartet’? Er strategien kun at bare folk 
utenfra tilbringer litt mer tid i bygda slik at de legger igjen 
mer penger, så er alt bra? Og er omtrent alt av sirkustil-
bud til både lokale og tilreisende helt greit innenfor disse 
rammene? Selv om hele Østkjølen i Alvdal er avsatt til 
utvikling, bør det ikke bety at det er fritt fram for hva 
som helst. Det bør være en veloverveid og styrt utvikling 
hvor man tar de nødvendige hensyn både til mennesker 
og natur, for vi ønsker vel ikke helt byutvikling?

I disse tider, på nasjonalt og internasjonalt nivå, har våre 
skolebarn begynt å streike og protestere fordi de synes 
at vi voksne har gått altfor langt - at vi er korttenkte og 
ansvarsløse. Når våre barn ønsker å ta utviklingen i egne 
hender, da er det på tide at vi voksne våkner opp fra vår 
komfortable søvn med flyktige drømmer om stadig mer 
penger, “velstand” og underholdning for enhver pris.

Dessverre har naturen ingen egenverdi. Og derfor arbei-
der noen nå internasjonalt for at naturen skal få men-
neskerettigheter. Vår art, mennesket, er den eneste arten 
i historien som har satt seg selv utenfor naturens orden. 
Naturen har aldri vært bra nok for det såkalt siviliserte 
mennesket. Dette har skjedd mange ganger i historien, 
og det har alltid gått galt for menneskene. Men det har 
vært isolerte hendelser. Denne gangen er det globalt ...

At det nå er stor aktivitet på Tron, er en villet utvikling fra kommunens side, helt siden kom-
muneplanen var ferdig i 2009. Dagens aktivitetsnivå er resultatet av et gradvis økende fokus 
på Tron gjennom de siste ti årene. Dette var en klok avgjørelse den gangen, men nå trenger 
man å definere nærmere hva denne satsningen og utviklingen skal gå ut på.

Kommunen kan ikke bare slippe alle krefter og interessenter løs. Man trenger å løfte blik-
ket litt å se framover, og tenke nøye igjennom hva slags utvikling man ønsker, og ikke bare 
fremme utvikling for utviklingens skyld. Det som er utvikling for noen, kan fort bli avvikling 
for andre på Tron.

I disse tider er det viktig å prøve å tenke litt langsiktig - å ta tidens store samfunnsspørsmål 
på alvor, så som klimaendringer, tap av naturmangfold, avfallsproblematikk og alternative 
energikilder - slik at man kan ligge i forkant av den generelle utviklingen. Dette gjelder i 
høyeste grad også for Tronfjell og Østkjølen, hvor kommunen allerede nå kan stake ut en 
bærekraftig og god kurs for ideer og utvikling.

Så selv om Tron er blitt definert som et satsningsområde, og hele Østkjølen er et utvikling-
sområde for kommunen, er det viktig at all aktivitet og utbygging gjøres så skånsomt som 
mulig, i størst mulig harmoni med områdets natur.

Naturen er vår felles mor som vi alle lever ved og av. Å ta vare på naturen er det samme som 
å ta vare på egen kropp og helse. Å drive rovdrift på naturen er det samme som å grave sin 
egen grav. Alle er avhengige av at livsmangfoldet i naturen er levedyktig, så derfor må na-
turen aldri overkjøres.

Fredsmonumentet på Tron.
(06.07.2011). 
Foto: BP.

Tronfjell med Folla, Glåma og Steia i forgrunnen, 11.07.2011, kl. 09:57. Foto: BP.

Hva slags utvikling ønsker vi på Tronfjell?
Noen videre refleksjoner ...



Boklansering i Oslo lørdag 11. mai

Stor boklansering
Lørdag den 11. mai ble det, i festlokalene til Ellingrudås-
en Skole i Oslo, arrangert boklansering for både den nor-
ske og den engelske utgaven av biografien om Baral, for-
fattet av Bjørn Pettersen (utførlig omtalt i de foregående 
utgavene av Tronfjellposten). Arrangør var Universal 
Kriya Babaji Yoga Sangam, Oslo, i samarbeid med ut-
giveren Tronfjell Fredsuniversitet og Tronsvangen Seter. 
Det ble intervju med forfatteren i rammene av indisk 
kultur, med musikk, dans og mat for de over 100 frem-
møtte i nærmere tre timer.

Nesten halvparten av opplaget på 1000 til den norske ut-
gaven gikk ut allerede i fjoråret, og trykkeutgiftene ble 
dekket inn. Bare i Nord-Østerdalen ble det solgt om-
kring 200 kopier, og boka selger fremdeles. Og dette uten 
at en eneste annonse er satt inn noe sted. Det må sies å 
være veldig bra for en sakprosa-bok på nesten 500 sider!

Den engelske utgaven kom ut i år og er trykket i et op-
plag på 300. Det er foreløpig ikke tatt noen skritt for å få 
boka ut i et engelskspråklig marked.

Plakat for boklanseringen i Oslo i mai i år. Design BP.

Foregående side, under:
Forfatter Bjørn Pettersen blir in-
tervjuet på scenen av Rishi Raj 
Manglesh og Taru Vangen, som begge 
hadde forberedt ti spørsmål hver.

Denne siden, over:
Hari Pirajan Mahalingam
Llaxmanaa Adam Umesh
Sangeeta Sathyaruban
Kathiya Mohanraj
Taraneka Srielango
Abiramy Sunthararampillai

Til høyre:
Harshiny Surendra
Kathiya Mohanraj
Mathuri Murali
Taraneka Srielango
Puurani Mohanraj

Brit Dolve Høgdahl
Etter invitasjon møtte Brit Dolve Høgdahl opp på boklan-
seringen sammen med sine to døtre. Hun var den eneste i 
salen, og en av ytterst få gjenlevende overhodet, som faktisk 
har truffet Baral! Det skjedde da hun var lita jente under siste 
krig, mens hun og familien bodde i Alvdal. Hun regner seg 
som en god venn av Baral og de to engelske damene på Gau-
risankarseter, og kom med viktige opplysninger om livet der 
under den åpne spørsmålsrunden, til stor jubel blant publi-
kum i salen. Her sammen med Knud Larsen.



Nyheter fra Tronsvangen Seter

SWAMI VIVIDISHANANDA
I tre uker fra Sankt Hans var vi så heldige å ha besøk av Swami Vividishananda fra Paramananda Mission i Bengal, 
India, som kom sammen med sin søster, Shubhra Gabel, som er oppvokst i Tyskland i Hanau, nær Frankfurt, hvor 
også Vividishanandas tante og onkel bor. De to sammen med Erlend og Bjørn fra Tronsvangen Seter, reiste på en fem 
dagers biltur til Vestlandet og det sentrale Sør-Norge. Her ser vi Vividishananda ved Trollstigen (over), og sammen 
med sin søster Shubhra ved en rast ved elva Rauma (under til venstre), samt i Oslo. Alle fotos: BP.

Ny dør og veranda
I begynnelsen av juli ble det gjort hull 
i veggen mot øst, innerst i spisesalen, 
og en spesialbygget dobbel verandadør 
fra Røros ble satt inn. Deretter ble det 
laget en veranda utenfor med rampe 
for rullestolbrukere, men også stor 
nok til at en europall kan fraktes opp 
på den. Dette har nå blitt et favorittst-
ed for både fastboende og gjester, fordi 
morgensolen kommer her, og om et-
termiddagen, når det blir for varmt på 
framsiden, er det svalt og fint der. På 
innsiden av døra har hele spisesalen 
blitt som et nytt, lyst og behagelig rom 
med et mer helhetlig preg enn før.
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Over:

Tronsvangen Seter,
08.06.2019,
kl. 11:47.
Foto: Sonny
Wadstedt.

Til venstre:

Utsikten fra 
verandaen til 
Tronsvangen Seter 
den 12.07.2019 
kl. 18:09.
Foto: Sonny
Wadstedt.


