
Turledermøtet 26. februar 2020
18:00-18:05 – Velkommen

18:05-18:20 – Vedgruppa ved Birger Baisgård

18:20-18:35 – Brubyggerlauget ved Vidar Falck

18:35-19:00 – Områdekontakt/vardegruppa ved Steinar Lauritzen

19:00-19:30 – Pause

19:30-19:45 – Stimerking i marka ved Bjørn Miljeteig-Olssen

19:45-20:00 – Hyttevakt ved Kjersti Selseth

20:00-20:15 – Hyttetilsyn i marka ved Gerda Grøndahl



Dugnadsarbeid i

vedgruppa

Birger Baisgård



Vedgjengen

Et lite tilbakeblikk



Litt historie

Startet med Sinnerdammen 2014
Dekker behovet til alle våre  marka hytter 
Gjennomfører over 5000 dugnadstimer
Står for hele prosessen fra felling til utkjøring
Alt pakkes og kløyves på Skar, fra 2017
Fra 2018 skåret plank, utvider aktiviteten
Samarbeid St. Hanshaugen bydel fra 2017





Litt nøkkeltall 2018-2019

6432 dugnadstimer
6523 sekker ved produsert
Avholdt dugnad 129 dager
Kjørt ut 3058 sekker til hyttene
Ca 4000 sekker i beholdning
Breivoll, skistativ, søppelskur, bord/benker, hytte, gapahuk, vedskjul

Verdi 80 kr pr sekk, mer enn halv mill









Fremtiden

Produserer for mye ved, vil selge 1000 sekker 
Skar er sikret de neste 5 årene 
Varmestua, hyggelig sosial tilholdssted
Utvide arbeidsoppgaver, 
Sikre en arena for alle
Se også årboka 2019, samt Oslo Kommune
Minner om dugnadskafeen







Dugnadsarbeid i

Brubyggerlauget

Vidar Falck



Brubyggerlauget

DNT Oslo og omegn har
Mer enn 250 bruer på rutenettet
Helårsbruer
Sommerbruer

Smale bruer



Brubyggerlauget

Bruene er
Utsatt for vær og vind
Kan ødelegges av flom

Vedlikehold er dyrt og arbeidskrevende

Store bruer



Brubyggerlauget

Sommerbruer 
Må legges ut så tidlig som mulig
Festes forsvarlig
Tas inn før snøen kommer

Problem at andre legger bruer ut igjen 

Bruer uten rekkverk



Brubyggerlauget

DNT Oslo og omegn vil
Holde bruene i forsvarlig stand
Erstatte sommerbruer med helårsbruer 
der dette er mulig
Erstatte bruer som er for dårlige til å bli 
reparert
Bygge nye bruer der det er nødvendig

Lange bruer



Brubyggerlauget

Brugruppa etablert i 2018 (ny bru ved 
Kongshelleren)
Fagutvalget etablert vinteren 2019
Bruproduksjon på Skar påbegynt våren 
2019
Første egenproduserte bru på plass 
over Nedre Høystakka 18. juli 2019

Gyngende bruer



Brubyggerlauget

Fagutvalget
Tegner 
Beregner
Kontrollerer



Brubyggerlauget

Administrasjonen
Planlegger
Byggemelder
Avtaler med grunneier
Organiserer

Brubygging på Skar



Brubyggerlauget

Brubygging på Skar
Hver onsdag fra kl 9
En torsdag ettermiddag og en lørdag i 
måneden (neste 12. og 14. mars)



Brubyggerlauget

Brubygging i fjellet
Om sommeren
3-5 dager + reise pr jobb
Mellom 15 og 20 prosjekter i sommer = 
behov for mange brobyggere
https://www.youtube.com/watch?v=k6
qT7asWCqs

https://www.youtube.com/watch?v=k6qT7asWCqs


Brubyggerlauget

Kontakt
Kristian Stoll 
kristian.stoll@dntoslo.no
mob:   458 77 670
Se
www.dntoslo.no/brudugnad/
Varder’n nr 1 og 2/2019 under
www.dntoslo.no/dugnadifjellet

mailto:kristian.stoll@dntoslo.no
http://www.dntoslo.no/brudugnad/
http://www.dntoslo.no/dugnadifjellet


Dugnadsarbeid som

Områdekontakt

og i

Vardegruppa

Steinar Lauritzen





Dugnad i fjellet

Deles inn i 4 
hovedområder

Vardedugnad 
Hyttedugnad
Hyttevakter
Brudugnad



Områdekontakt 

Jan Erik Reiten
Leder avd. Hytter og Ruter.
(Eiendomssjef og driftsansv.
betjente hytter)

Lise Havik
Inspektør (ruter fjellet)

Områdekontakter
10 områder

Frivillige
Dugnadsgrupper

Turledere
Mennesker på tur



Områdekontakt 

• Har gått flere år i fjellet

• Har ledet mennesker på tur i over 25 år

• Er sommer og vinterturleder

• Er kursleder og instruktør for DNT

• Leder mellom 20-30 turer i året 

• Liker og bidra slik at flere kan oppleve 

fjellet 



Områdekontakt 

Hva gjør en områdekontakt
Vi kartlegger fjellområdet 
vårt.



Områdekontakt 

• 300 km med sti
• 14 hytter
• Over 50 Stikryss med  skilt



Områdekontakt 

Hva gjør en 
områdekontakt
Vi  kartlegger stier i 
fjellområdet vårt.
De påfølgende bildene gir
en del eksempler.





















Naturopplevelser for 
livet



Dugnadsarbeid med

Stimerking i marka

Bjørn Miljeteig-Olssen



Naturopplevelser for livet



Naturopplevelser for livet

Organisering av arbeidet i Oslomarka

Fakta
Ca.  2500 km sti Oslo og 
Akershus( Viken)
Rutegruppa- Ca. 175 
dugnadsfolk
25 områder i Oslomarka 
12 lokale turlag-egne 
stigrupper
Selvstendige områdegjenger-
rydder, merker, forvalter
Koordineres av 
administrasjonen

Områder
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Områdefordeling

Rutegruppa Oslo
Sørmarka
Svartskog
Østmarka,  5 områder
Romeriksåsen, 4 områder
Lillomarka
Maridalsmarka
Nordmarka, 4 områder
Ringerike
Krokskogen, 2 områder
Bærumsmarka
Vestmarka, 2 områder
Kjekstadmarka
Gjelleråsen

Lokale Turlag

Asker, Bærum, Eidsvoll
Gjerdrum, Lørenskog, 
Nannestad, Nesodden, 
Nittedal, Nordre Follo,
Vestby, Ullensaker og Ås
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Naturopplevelser for livet 46

Vi jobber etter nasjonal standard



MERKING AV RUTER PÅ BARMARK

Naturopplevelser for livet

Retningslinjer for merking

• Tydelig merking- kvist ryddes 

• «Passelig» avstand; se fra merke til merke, men tilpasses etter 

behov

• Ekstra merking ved behov

• Det merkes omtrent i øyehøyde, vinkelrett på stiens retning

• Ikke merke mer enn nødvendig

• OBS: merkene må kunne fjernes dvs

unngå merking på fjell/fast stein.

Prinsipp for skilting

• Konsekvent skilting: Gjennomgående skilting fra startsted til 

endepunkt

• Skilting i begge retninger

• Riktige avstander

• Gjenkjennelige symboler  

• Ønskelig med kun ett skilt i hver retning.( ikke alltid mulig)
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Naturopplevelser for livet

DNT Oslo og Omegns 
HYTTE OG STIPLAN

Retningslinjer for stier i Marka

Ved vurdering av om nye blåmerkede stier skal etableres eller om eksisterende skal nedlegges og 

ved vurdering av hvilke stier som skal prioriteres, skal følgende mål for foreningens stinett i Marka 

tillegges vekt. 

Det blåmerkede stinettet i Marka skal:

•Gi sammenhengende stinett.

•Binde marker sammen.

•Være enkle og opplevelsesrike og bevare gamle ferdselsårer.

•Benytte vei i minst mulig utstrekning, men veier kan merkes der det er hensiktsmessig for å lede 

brukerne til hytter eller serveringssteder. (eks Kobberhaughytta)

•Ha utgangspunkt i hovedutfartsårer og vise vei ut i Marka fra kollektive stoppesteder og p-plasser.

•Lage ferdselsårer tilpasset hyttenettet.

•Legges i samsvar med foreningens naturvernpolicy.

•Merkes i henhold til gjeldende sti- og merkeinstruks.

•Vedlikeholdes og videreutvikles i samarbeid med grunneiere. 

•Pga klimaendringer må det påregnes større slitasje på stiene. De enkelte traseer må  vurderes mht

fuktigere klima ved etablering av nye stier og ved vedlikehold av dagens stier.
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DNT Oslo og Omegns skilt

Naturopplevelser for livet

Ansvarlig

Aktivitetssymbol
Stedsnavn og avstand

Retningspil med kontrastfarget pil. Blå farge 
indikerer blåmerket sti
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Utvikling av stier i nærområdet- viktig 
satsing de siste årene. 

Naturopplevelser for livet



Informasjonsoppslag og kart

Naturopplevelser for livet



Utfordringer

Dårlige klopper Våte stier stier
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Mye nedfall
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Tittel skilleside

Undertittel

Naturopplevelser for livet



Vær og klima- vår store utfordring

Naturopplevelser for livet



Naturopplevelser for livet



Gøy på dugnad

Naturopplevelser for livet



Dugnadsarbeid som

Hyttevakt

Kjersti Selseth



Hyttevakt

Hyttevakt



DNT Oslo og Omegn er denstørste  
medlemsforeningen i DNT

Foreningen driver i alt 113 turisthytter

• 22 betjente
• 52 selvbetjente
• 39 ubetjente

• I arbeidet med driften av hyttene tilbyr DNT OO mulighet for å være  
hyttevakt på noen av de større selvbetjeningshyttene på fjellet.



Hvem kan bli hyttevakt?

• Alle som er medlem i DNT og som har interesse for friluftsliv og  
arbeid i fjellet, kan bli hyttevakter i DNT Oslo og Omegn.

• Det er en fordel at du har en viss erfaring fra fjellturer på  
sommerstid og noe kjennskap til selvbetjeningssystemet.



Hva er hyttevaktens oppgaver?

• Hyttevakten skal påse at gjester skriver seg inn i besøksprotokollen og  
betaler for oppholdet.

• De skal følge med på at gjestene tar del i den daglige rengjøringen av  
hytta og behandler avfall på riktig måte.

• Ved stor trafikk på hytta organiserer hyttevakten overnattingen og er  
ellers behjelpelig med forefallende arbeid.



Får hyttevaktene lønn?

• Hyttevakten får dekket reise og opphold(kost og losji)

+
• kr. 100,- pr. dag for førsteårsvakt

• kr. 125,- pr. dag for andreårsvakt

• kr. 150,- pr. dag for tredjeårsvakt



Hvilke hytter i DNT Oslo og Omegn har hyttevakter?

• Hardangervidda: Hellevassbu, Kjeldebu, Helberghytta,  
Rembesdalseter, Torehytten, Tyssevassbu og Lågaros

• Dovrefjell: Reinheim
• Langsua: Storkvelvbu
• Femundsmarka: Røvollen
• Jotunheimen: Olavsbu
• Breheimen: Arentzbu og Fast
• Skarvheimen: vandrende hyttevakt

• Den vandrende hyttevakten går mellom hyttene Sulebu, Breistølbu,  
Bjordalsbu og Kongshelleren for ettersyn av hyttene. Opplegg for turen  
planlegges av den enkelte hyttevakt.



Boforhold på hyttene

• Hyttevakten får et eget rom til disposisjon i hytta

• Hyttene har ikke innlagt strøm og vann, men enkelte større hytter har  
montert ledlys som går på solcelle

• De fleste hytter har ikke mobildekning og avstand inn til hyttene  
varierer etter beliggenhet.



Når er det behov for hyttevakter?

• Hyttevaktsesongen er i månedene juli og august.

• Det prioriteres hyttevakter som binder seg for 2 eller 3  
ukers sammenhengende vakt.

• Fjorårets hyttevakter prioriteres før nye



Slik blir du hyttevakt :

• Dersom du ønsker å bli hyttevakt, gå inn på linken og fyll  
ut søkndasskjema som sendes til tor.stenseng@dntoslo.no 
Frist for innsending er 3. april 2020.

• Det avholdes et hyttevaktkurs i månedsskiftet april/mai. Dato er  
ikke fastsatt ennå

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/cae516825af7bec252cc4136a9afe49548999fdb.doc
mailto:tor.stenseng@dntoslo.no




Dugnadsarbeid som

hyttetilsyn i marka

Gerda Grøndahl



Markahyttene

• DNT Oslo og Omegn har 31 ubetjente 
hytter i Marka og ved sjøen, når alle 
bookingenheter telles. Som DNT-medlem 
har du tilgang til alle sammen, du må bare 
bestille sengeplass først. Ta en overnatting 
på en av våre markahytter og opplev 
bynær og ekte villmark. Les om booking 
og se alle hyttene lenger ned på denne 
siden.



Arbeidsoppgaver

• Tilsyn med hytta

• Regelmessige besøk

• Sjekke at det er

• Stearinlys

• Fyrstikker

• Dopapir

• Vaskemidler

• …

• Skifte kluter og håndkler

• Sengetøy hvis behov

• Dugnad to ganger i året

• Tømme utedoen  ved behov



Godtgjørelse

• Hyttetilsynet får ikke lønn for jobben, 
men kan benytte alle de ubetjente
hyttene i marka sammen med 
samboer/ektefelle/turvenn gratis så lenge
de ikke fortrenger andre gjester. Dessuten
dekkes alle kostnader hyttetilsynet har 
ved utøvelse av jobben, i tillegg til
kjøregodtgjøring med kr 3,50 pr. km.



Organisering

• Mer enn 120 engasjerte hyttetilsyn

• Fordelt på 30 ubetjente hytter

• To ansatte i DNT Oslo og Omegn 
jobber med drift og vedlikehold av 
hyttene

• Jevnlig kontakt med disse i arbeidet
som tilsyn på hytta

• Du blir invitert på to fellesmøter i DNT 
Oslo og Omegns lokaler i Storgata eller
på en av hyttene i Marka. Der møtes vi 
for å utveksle informasjon og 
erfaringer og for å drøfte ulike
utfordringer.



Kontaktpersoner Roy-Erik Sund, Inspektør byggteknisk, 913 41 541, res@dntoslo.no
Janet Bydal, Inspektør drift, 916 98 675, janet.bydal@dntoslo.no

mailto:res@dntoslo.no
mailto:janet.bydal@dntoslo.no
















Takk for i kveld og vel hjem ☺


