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Nytt fra bygd og fjell
Bjønn skutt
Publisert I går, 11:09

Bjønn skutt
En 100 kg hanbjønn ble i går skutt ved Kjølsetervegen ova Fossa i Atndalen.
Det har blitt funnet ett kadaver og obervert flere morløse lam tilh...
Les mer...
Åpner
Publisert 29.06.2022 14:44

Åpner
Sollia Krigshistoriske Museum åpner for sommersesongen 1. juli - 14. august kl
12-16 - onsdag - søndag. Les plaken her
Les mer...
Møte opp på Fossehuset lørdag kl. 17.00
Publisert 24.06.2022 14:18

Møte opp på Fossehuset lørdag kl. 17.00
Da har Festival for treskulptur og inovativ arkitektut en guidet omvsining på
over de har foretatt seg den siste uke med utgangspunkt i de...
Les mer...
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Litt tå hørt
Ukas naturbilde - uke 27/2022
Publisert I dag, 13:00

Ukas naturbilde - uke 27/2022
Under den varmebølgen vi nettopp har lagt bak oss, kan det være godt å vite
om et stelle der en kan få avkølt seg skikkelig. Ikke alle med slik...
Les mer...
Mur
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Mur
Nå har den allstedsværende utmarksvaktmester Jan Helgesen fullført sitt
prosjekt med å rehabilitere Kvannslåbua nordi slåttene i lia norda Åsbua....
Les mer...
Ukas naturbilde - uke 26/22
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Ukas naturbilde - uke 26/22
All grunn til å nyte sommerværet med rikelig og livgivende beite og ei
avkjølende snøfonn disponible. Men senere på sommeren blir slike dager mer...
Les mer...
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Også i år
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Også i år
Etter to år med korona kunne 15 studentar og 4 leiarar frå Institutt for
geovitenskap og Insitutt for geografi ved Universitet i Bergen endeleg...
Les mer...
Alle på plass
Publisert 14.06.2022 09:14

Alle på plass
Alle de som setrer med geit oppe på Øverdalssetra har nå vært på plass siden
første uka på juni. det er både gledelig om imponerende at det...
Les mer...
Ukas historiske bilde - uke 24/2022
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Ukas historiske bilde - uke 24/2022
Her er det barnedåp på Tangen. Kvinnen som bærer dåpsbarnet Lars Erik
Tangen er Signe Tangen Severinsen. Bak står hennes mann Osvald Severinsen...
Les mer...
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