
Tilrettelegging for hunder på DNT Oslo og Omegns hytter 

 

Tilretteleggingen for hunder på DNTs hytter varierer og det er mange hensyn å ta for at dette 

skal fungere godt for alle. Tilbudet til de som har med hund er under utvikling, og her er en 

oversikt over tilbudet på DNT Oslo og Omegns hytter for de som har med hund.   

 

Det er stor variasjon på hyttene. Noen steder er det mange hus og lett å lage fleksible 

løsninger. Andre steder er bare ett eller to, og på noen hytter er det lett å finne gode løsninger 

med egne rom eller hus for hunder, mens det ikke er like enkelt andre steder. Tilbudet til 

hunder og hundeiere må derfor utvikles over tid, og etter hvert blir tilbudet for hunder på 

hyttene bedre. Oversikten er delt opp i tre typer hytter; betjente hytter, selvbetjente hytter i 

fjellet, og ubetjente hytter i Oslomarka. Her er en oversikt over tilbudet slik det er i dag samt 

noen råd til dere som vil ha med hund til våre hytter. 

 

1) Betjente hytter  
På de betjente hyttene er tilbudet bedret ved at det er bur på alle hyttene og det er enten avsatt 

egne rom eller egne bygninger til hunder og hundeiere. Målet er å gi et bedre tilbud til de som 

har med hund, og legge til rette for å unngå at hundene uroer andre gjester. Husk å spørre 

bestyreren hvor hunden kan være, og det er ikke lov å ha med hunden inn i resepsjon, i 

oppholdsrom eller på soverom uten tillatelse fra bestyreren.  Hunden må bindes et stykke 

unna inngangen slik at den ikke sjenerer andre.  

 

Hvis du kommer når det er mange andre hunder der, blir det på samme måte som når det er 

mange gjester. Er det ikke plass i hunderommene må noen sove andre steder. Hvis du har med 

hund og går på tur i høysesongen kan det derfor hende at hunden må sove i et uthus el.l. Det 

er ingen spesiell bestillingsordning for hunderom, men all bestilling skjer hos bestyrerne og 

det er lurt å kontakte den enkelte hytte på forhånd.  

 

Tilrettelegging for hunder: 

 

Hytte   Tilrettelegging 

Bjørnhollia  Rom med bur  

Finsehytta  Bur i skistallen med mulighet for å ligge på madrass 

for eieren 

Fondsbu  Rom i hovedbygningen med hundebur + bur og 

madrass i kjelleren på sovehuset 

Geiteryggen  Rom med bur  

Gjendebu  Rom med bur i eget hus 

Gjendesheim  Rom med bur 

Glitterheim  Rom med bur i losjihus. Bur uthuset når det er fullt i 

losjihuset 

Grimsdalshytta  Rom med hundebur i selvbetjeningsbygning 

Iungdalshytta  Bur i rom i annekset. 6 faste bur i oppvarmet uthus.  

Krækkja  Rom med bur  

Liomseter  Rom med hundebur i eget hus 

Nørdsedalseter  Bur i uthus (varmt rom) 

Rondvassbu  Rom med bur  

Sandhaug   

Skogadalsbøen  Rom med bur i eget hus 



Sota Seter  Rom med hundebur i eget hus 

Svukuriset  Rom med hundebur i eget hus 

Fannaråken  Ett rom i underetasjen på sovehuset 

   

Kobberhaughytta  Ikke tillatt med hund innendørs 

Sæteren Gård  Ikke tillatt med hund innendørs 

www.dntoslo.no/fjellhyttene 

 

 

2) Selvbetjente hytter i fjellet 

På de selvbetjente hyttene i fjellet er det bur på de aller fleste av hyttene. Disse er plassert i 

uthus eller evt. i inngangspartier. Det er ikke anledning til å ta med hunder inn i oppholdsrom 

og soverom.  

 

Vi har valgt å ikke bruke sikringsbua til de som har med hund. Våre sikringsbuer har ofte bare 

ett rom med sovelem og oppholdsrom. Hund i disse rommene er uheldig både med tanke på 

allergi og uro. Vi ønsker derfor å finne andre løsninger for de som har med hund enn at de 

bruker sikringsbua. 

 

Når vi bygger om eller bygger nye selvbetjeningshytter forbedrer vi tilretteleggingen. Vi 

avsetter enten egne rom med seng og hundebur, bygger små hytter eller hever standarden på 

et rom i uthuset slik at eier og hund får et bedre tilbud der. 

www.dntoslo.no/selvbetjeningshyttene 

 

 

3) Ubetjente hytter i Oslomarka 

På de ubetjente hyttene i Oslomarka er det ikke anledning til å ha med hunder inn i hyttene. 

Det er ikke bur, og hvis du har med hunder til hyttene i marka må de være ute eller i uthuset. 

Her er det oftest bare en hytte og ikke to som på de selvbetjente på fjellet. Tilbudet til hunder 

skal utvikles også i Oslomarka.  

www.dntoslo.no/markahyttene 

 

Praksis i andre turistforeninger 

Det varierer hvordan tilretteleggingen er andre steder. Trondhjem Turistforening har 

hunderom på alle sine hytter og en del foreninger har egne små hytter på anleggene. 

Stavanger turistforening har valgt å forby hunder på mange av sine selvbetjeningshytter, men 

har tilbud til hunder på de betjente hyttene. For å finne tilbudene på den enkelte hytte må en 

enten kontakte de enkelte turistforeningene eller se ”Turplanleggeren” på 

www.turistforeningen.no  

 

Gode råd når du har med hund på DNT Oslo og Omegns hytter 

Årsaken til at det ikke har vært tillatt med hunder er bla. av hensyn til allergikere, våre hytter 

er dårlig isolert, en urolig hund holder mange våkne, når det er hund på rommet er det 

vanskelig å plassere folk på gulvet og ulik tilrettelegging fra hytte til hytte er krevende. Når vi 

nå bedrer tilretteleggingen trenger vi hjelp av dere som har med hund for å lykkes med dette:  

 

      -  Husk at mange kan være redde også for snille hunder. Hold hunden i bånd ved  

    hyttene og sjekk om det er båndtvang i området. 

- Det er viktig for allergikere at de vet hvor det har vært hunder. Hundene må ikke tas 

med inn i oppholdsrom eller soverom der det ikke er spesielt tillatt.  

http://www.turistforeningen.no/


- Hjelp oss med å holde det ordentlig rundt hyttene og ta opp hundeskitten også ved 

turisthyttene. 

- Tenk over om hunden din bråker og holder andre våken hvis den må være sammen 

med andre hunder i et uthus. 

 

God tur 

 


