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Styret og ansvarspersoner: 
Styret DNT Sør-Helgeland 

Styreleder:  Solveig Lomsdal 

Nestleder:                   Per Martin Olderbakk  

Sekretær:                   Ramona Hårsvær 

Kasserere:  Gunnar Moe 

Styremedlem:  Ole Martin Lundberg 

Varamedlem:  Gunnar Nilsen (web ansvarlig) 

Varamedlem:  Arild Strømmen 

 

Revisor:                      Øyvind Tjernsmo  

Regnskapsfører: Geir Arne Johansen 

 

Valgkomite:                Roald Tørrisen 

Per Martin Olderbakk (Styreoppnevnt) 

Arild Strømmen 

 

DNT Ung: 

Leder:   Miriam Haraldsen 

Øvrige:  Ronny Hansen, Othilie Rodal og Silje Lillefjell 

 

 

Barnas Turlag Brønnøysund: 

Leder:   Renate Mathisen 

Øvrige: Silje Lillefjell, Solveig Berg Olsen, Sissel Lakselv og Solveig Lomsdal 

 

 

Barnas Turlag Vega: 

Leder:   Elin Evensen 

Øvrige:            Åse K Lyngen og Sandra Vangen 

 

 

Barnas Turlag Sømna: 

Leder:   Irene Øvergård Nordal og Caroline Røsnes 

Øvrige:  Jan-Olav Svendsen, Elaine Nygård Lande og Mari Brox. 

 

 

DNT Fjellsport: 

Leder:  Thomas Bakken 

Øvrige: Merete Falch, Vemund Gaukstad, Linda Saltnes og Jan Roar Jakobsen 

 

 

                                                                                                

 

 

 



 

Hyttekomite – Strompdal:    

Arild Strømmen                                                   

Geir Eidheim                                                                  

 

 

Hyttekomite - Holandsbua:     

Ole-Martin Lundberg 

Asbjørn Moen 

 

 

Turledere: 

Aktivitetslederkurs barn: 

Renate Mathisen 

 Jan Roar Jakobsen 

 Per Martin Olderbakk 

 Solveig Lomsdal 

 Elin Evensen 

 Stine Trondsen 

 

Grunnleggende turlederkurs: 

 Asta Høyland 

 Linda Saltnes (Fjellsport) 

 Silje Lillefjell (Barnas Turlag) 

 Per Martin Olderbakk 

 Solveig Lomsdal (Alle grupper) 

 Othilie Rodal (DNT Ung) 

 Jenny Oknes (DNT Ung) 

 Yngve Oknes (Fjellsport) 

 Vemund Gaukstad (Fjellsport) 

 Beatriz Pigato (Barnas Turlag) 

 Renate Mathisen (Barnas Turlag) 

  

Øvrige turledere uten kurs: 

 Jan Roar Jakobsen (Alle) 

 Lars Lillefjell (Barnas Turlag) 

 Tonje Høyland (Turlaget) 

 Henny Kjørsvik 

 Gyda Kjørsvik 

 Merete Falch (Turlaget og fjellsport) 

 Thomas Bakken (Fjellsport) 

 Olav T Søla (Turlaget) 

 

 

 
 

 



 

 

Dugnadstimer: 

Dette året har våre frivillige gjort en formidabel innsats, og vi hatt totalt 3394 dugnadstimer. 

Dette inkluderer alle undergrupper og all dugnad, aktivitet, kurs og møter. 

 

 

Møter 200 timer 

Turlaget 236 timer 

DNT Ung 219 timer 

DNT Fjellsport 249 timer 

BT Brønnøysund 276 timer 

BT Vega 95 timer 

BT Sømna 108 timer 

Strompdal Skogstue 40 timer 

Holandsbua 1506 timer 

Styresamling 80 timer 

Regnskap 50 timer 

Sti / merking 15 timer 

Styreleder, web, møter/ mm 400 timer 

 

 
Våre undergrupper: 

DNT Sør-Helgeland har nå 5 aktive undergrupper 

- DNT Ung   

- Barnas Turlag har 3 grupper: Brønnøysund, Vega og Sømna    

- DNT Fjellsport 

 

 
Aktivitet i 2019: 

Vi har hatt jevn og stor aktivitet gjennom hele året. Totalt har vi hatt 62 aktiviteter og 2258 

deltakere med alle undergruppene.  

 

Turlaget:   386 deltakere   9 aktiviteter 

DNT Ung:   306 deltakere   15 aktiviteter 

BT Brønnøysund:  1090 deltakere  16 aktiviteter 

BT Vega:   207 deltakere    9 Aktiviteter 

BT Sømna:   249 deltakere   10 aktiviteter 

DNT Fjellsport:  20 deltakere    3 aktiviteter (1 kurs) 

TOTALT:   2258 deltakere  62 aktiviteter 

 

 

 

 



 

Medlemstall og kontingent  

DNT Sør-Helgeland er medlem av Den Norske Turistforening (DNT) og vi hadde 504 

betalende medlemmer i 2019. Tallene er basert på DNT’s medlemslister fra 1. november 

2019.  

 

Styret har bestemt at kontingent satsen skal følge DNTs priser.  

Medlemsprisene for 2020 er dermed: 

 

Familiekontigent 

Hovedmedlem 

1275,- 

710,- 

Student/ungdom (19-26 år) 360,- 

Skoleungdom (13-18 år) 220,- 

Honnørmedlem (Over 67 år eller uføre) 555,- 

Husstandsmedlem (til hoved-, student- og honnør) 390,- 

Barnas Turlag (0-12 år) 135,- 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Styrets årsmelding: 

 

Styret DNT Sør-Helgeland 

Styreleder:  Solveig Lomsdal 

Nestleder:                   Per Martin Olderbakk  

Sekretær:                   Ramona Hårsvær 

Kasserere:  Gunnar Moe 

Styremedlem:  Ole Martin Lundberg 

Varamedlem:  Gunnar Nilsen (web ansvarlig) 

Varamedlem:  Arild Strømmen 

 

Møter: 

Vi har avholdt 8 styremøter i tillegg til årsmøtet. Noen saker er gjengangere og noen saker 

ble behandlet via e-poster mellom ansvarspersoner. 

 

Vi har avholdt 1 møter mellom leder, kasserer og regnskapsfører. Kasserer og regnskapsfører 

har avholdt 3 møter. Kasserer har også avholdt møte med revisor for DNT Sør-Helgeland og 

Kai Rande, revisor for den nye DNT hytta flere ganger. 

 

Leder av DNT Sør-Helgeland har avholdt 2 møter med lederne i undergruppene. 

Leder har også avholdt en styresamling for alle frivillige og ledere i DNT Sør-Helgeland. 

 

Landsmøte 2019 ble arrangert i Lofoten, men ingen fra styret kunne delta.  

 

Arild Strømmen har deltatt på ? møter i Rådgivende utvalg for Lomsdal & Visten 

nasjonalpark. 

 

Styreleder har også deltatt på flere møter med våre samarbeidspartnere, Friluftsrådet, Røde 

Kors, Sømna og Brønnøy kommune og Fjelltrimmen.  

 

Kontor: 

Vi har siden mai 2018 hatt kontor / lager sammen med Turistkontoret i Sømnaveien. 

Kontorer et i 2 etasje i bygget. I 2019 har vi hatt begrenset kontortid og brukt kontoret i 

hovedsak som lager. Lagerkapasiteten er fortsatt dårlig og vi er på utkik etter større leger. 

 

Aktivitet i 2019: 

Turlaget har hatt 9 fellesturer/arrangement i 2019: 

Turer: 

- Kom Deg Ut Dagen på Gåsheia 

- Skitur til Gåsvatnet 

- Skitur på Tosfjellet 

- Måseggtur til Salhusrognan 

- Fellestur til Gullsvågfjellet og åpning av Vegatrappa 

- Langfjorden skyline 

- Jubileumstur til Lomsdalen 

- Lysingen og Lysinghesten 



 

- KDU dagen og åpning av ny DNT hytte 

- Solnedgangstur til Søla 

 

Turledere for Turlaget i 2019: 

- Asta Høyland 

- Olav T Søla 

- Henny Kjørsvik 

- Gyda Kjørsvik 

- Jan Roar Jakobsen 

- Solveig Lomsdal 

- Merete Falch 

- Magnar Solbakk 

- Torild Lamo 

 

Turpostkasser: 

Vi har trimpostkasser stående ute: 

-Grønndalsfjellet 

- Sæterfjellet 

- Breivasstinden 

- Durmålstinden 

- Nordre Høyholmstinden 

- Lysinghesten 

- Trollvasstind (Vega) 

- Gullsvågfjellet (Vega) 

- Gåsvika (Igerøy) 

- Moen (Vega) 

- Mårneset (Vega) 

- Klubben ved gapahuken 

- Torget (Yttre Hatten) 

- Trimløypa på Toft  

- Urstabben 

 

Stier/merking: 

DNT Sør-Helgeland har ikke hatt sti/merking som prioritet i 2019. Dette skyldes at 

mesteparten av dugnadsinnsatsen har vært sentrert rundt bygging av ny hytte og 

aktivitetsprogrammet til undergruppene. 

 

Sti/merking som er blitt gjort i regi av DNT Sør-Helgeland i 2019 er merking i tilknytning til 

den nye DNT hytta ved Holandsvatnet. Klopplegging og sti langs traseen inn til hytta har blitt 

prioritert. Her er det lagt ned flere dugnadstimer. Asta Høyland, Ramona Hårsvær, Magne 

Ekker og Solveig Lomsdal har deltatt i dette området.  

 

Høsten 2019 tok DNT Sør-Helgeland initiativ til samarbeidsmøte mellom aktørene som 

driver merking på Sør-Helgeland. Intensjonen var å få til et godt samarbeid og god dialog 

mellom de ulike aktørene. Representanter fra DNT, Friluftsrådet, Fjelltrimmen og Sømna 

kommune var representert.  



 

I november 2019 ble det på bakgrunn av samarbeidsmøtet avholdt et sti/merkekurs etter 

merkehåndboka. Magne Ekker var kursholder. DNT Sør-Helgeland hadde 4 deltakere på 

kurs. 

 

Styret i DNT Sør-Helgeland har opprettet retningslinjer for sti og merking i foreningen. Disse 

retningslinjene ble godkjent på styremøtet i oktober.  

 

Økonomi: 

DNT Sør-Helgeland vedtok etter årsmøtet i 2017 å ansette egen regnskapsfører. Styret er godt 

fornøyd med regnskapsfører og regnskapet er mere oversiktlig. 

Alle undergrupper har egen konto og dette gjør oversikten til undergruppene enklere. 

 

Leder 

Solveig Lomsdal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Årsmelding for 2018 – Barnas Turlag Brønnøysund: 
 

Styret har bestått av: 

 Renate Mathisen 

Solveig Lomsdal 

 Sissel Lakselv 

 Solveig Berg Olsen 

 Silje Lillefjell 

 

 

 

Barnas Turlag Brønnøysund har hatt jevnlig aktivitet og økning i medlemmer gjennom hele 

året. Antall medlemmer pr 31.12.2019 var 96 barn. 

 

Vi har avholdt 3 styremøter, i tillegg har vi deltatt på møter med representanter fra Barnas 

Turlag på Vega og Sømna, samt samarbeidsmøter med de andre undergruppene i DNT Sør-

Helgeland. Mye av planlegging av turer og andre styresaker diskuteres og organiseres på vår 

felles gruppe på Facebook. Det har vært en effektiv og god måte å jobbe sammen på.  

 

Barnas Turlag Brønnøysund har i 2019 hatt Turbo turer i Brønnøysund med 10 turposter. 

Dette har vært et samarbeid med de andre Barnas Turlag i området. Vi har hatt fellesturer til 

utvalgte poster i løpet av året. Postene er godt besøkt og bøkene er skiftet ut. Vi avsluttet 

Turbo-turåret med en stor Turbofest, premieutdeling, leker og selvfølgelig besøk av selveste 

Turbo, 250 store og små deltok på arrangementet. Dette har vært veldig vellykket, og vi 

fortsetter med dette i 2020 også.  

 

 

Vi gjennomførte totalt 16 turer og felles arrangement i 2019. På disse arrangementene var vi 

tilsammen ca. 1090 personer. På grunn av værforhold og få påmeldte har vi dessverre blitt 

nødt for å avlyse noen av de planlagte arrangementene. 

 

 

 

Turer i 2019: 

Aktivitet Antall 

Skitur i Svarthopen 50 stk 

KDU Gåsheia 200 stk 

Klatring i Klatrehallen 100 stk 

Turbotur til Kjerringholmen 50 stk 

Tur til Rødskjæret 45 stj 

Turbotur til Hjortheia 26 stk 

Gårdsbesøk 40 stk 

Gårdsbesøk 40 stk 

Gårdsbesøk 40 stk 

Overnatting Valleråa, 24 timer 45 stk 

Rebusløp i Svarthopen 30 stk 

Lomsdalstur 3 dager 10 stk 

Turbotur til Skutfjellet 20 stk 

Kino Villmarksbarna 84 stk 



 

Turbofest 250 stk 

Juleavslutning 60 stk 

Totalt 1090 stk 

 

Barnas Turlag Brønnøysund har hatt 10 turledere dette året, og styret ønsker å takke alle 

turledere for fantastisk innsats i 2019.   

 

 

Våre samarbeidspartnere dette året har vært Saniteten, Brønnøy kommune, Kystlaget, Røde 

Kors, BRJFF og Tjalg IL. Vi takk er for godt samarbeid. I tillegg ønsker vi å takke alle våre 

sponsorer som gjør det mulig å gjennomføre aktiviteter i Barnas Turlag.  

 

 

Barnas Turlag takker for en flott tur år, og ønsker alle velkommen med på våre arrangement 

og turer i 2020. 

 

 

 

Styret i Barnas Turlag Brønnøysund 

 

 

 

 

Renate Mathisen   Solveig Lomsdal   Sissel Lakselv 

 

 

 

 

 

 

Solveig B. Olsen     Silje Lillefjell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Årsmelding for 2018 - Barnas Turlag Vega 
 

Styre har bestått av: 

Åse K. Lyngen  

Elin Evensen  

Sandra Vangen 

 

Foreldremøte ble arrangert i januar, vi opplever et dårlig oppmøte, målet er at foreldre kan 

være med å planlegge turene. 

 

Turer i 2019: 

Februar:  

«Kom deg ut dagen»ble arrangert med diverse aktiviteter, vi hadde Bål og Grilling i 

Gladstadskogen, og aking i akebakken. 30 deltagere 

 

Mars: 

Vi hadde snekring av fuglekasser,her ble materialet ferdig kappet og sponset av Monter,og vi 

hadde god hjelp av foreldrene og barna fikk servert varm kakao og medbrakt mat,40 

fuglekasser ble det laget 

minst 30 deltagere 

 

April: 

Også så dette året ble vi inviter av stiftelsen (Verdensarven)for å bli med på å lage reir til 

ærfuglen, alle hadde medbrakt mat, og i tillegg ble det grilling, en fin båttur hadde vi til 

Emårsøy og tilbake. 

 

Mai: 

Strandrydding på Sundsvold. 

 

Juni: 

Vi hadde sommeravslutning på Åpen gård i Ylvingen, alle hadde med egen mat, og vi koste 

oss med alle dyrene på gården 

 

Juli: 

Ingen aktivitet  

 

August: 

Foreldremøte 

 

September: 

 «Kom deg ut dagen» ble arrangert v/Holmvatenet, med grilling, kakao, og barna lekte seg i 

snøen. 

 



 

Oktober: 

Turen gikk til Holandsosen, hvor det også her ble tent bål, dette er et åpent område hvor 

barna fant seg godt til rette med lek 

 

November: 

Barnas turlag ble invitert til Verdensarvsentret for å delta på julepynting, de fikk være med på 

mange forskjellige aktiviteter, og fikk servert mat etterpå  

 

Desember: ingen aktivitet 

 

 

Leder For Barnas Turlag Vega/ Elin Evensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Årsmelding for 2019 - Barnas Turlag Sømna: 

Barnas turlag Sømna gjennomførte 10 egne turer/arrangement i 2019 og deltok på 3 

fellesarrangementer med andre undergrupper i DNT Sør- Helgeland. Det ble gjort noen 

endringer ift oppsatt program pga vær og kapasitet hos turledere og samarbeidspartnere.  

Vi har hatt 279 deltagere totalt på våre turer og aktiviteter totalt i 2018.  

Vi annonserer turene våre på facebookgruppa og deler videre til oppslagstavla i Sømna.  

Vi avholdt 4 styremøter. Simone Alfredsson og Esther Dybvik er gått ut av styret. Mari Brox 

og Elaine Nygård Lande har kommet inn. Irene Nordal gikk av som leder fra september 2019, 

Caroline Røsnes tok over.  

Styret består nå av: Caroline Røsnes, Irene Nordal, Jan-Olav Svendsen, Elaine Nygård Lande 

og Mari Brox.  

Vi har hatt 5 turboturer i Sømna kommune i år: Holandsbua, Fredheimshytta, Øyfjellet, 

Bjørufjellet (ny i 2019) og Kvernhuset på Stein (ny i 2019). 

Barnas Turlag har i år fått pengestøtte fra hovedlaget. Vi fikk en ekstrabevilgning på 10 000 

som gikk til innkjøp av robåt som ligger ved Holandsbua. Øvrige utgifter har vært innkjøp av 

utstyr til turer og aktiviteter.  

Caroline har deltatt på Frivillighetsforum i regi av Sømna kommune høsten 2019.  

 

Våre turer/arrangementer i 2019: 

- 20. januar hadde vi vintertur til Holandsbua. Grunneier brøytet vei helt frem og vi fikk med 

ski/til fots rundt vannet. Fryktelig snøvær som lettet like før turen startet. 8 deltagere.  

- 3. februar hadde vi fellearrangement med resten av DNT Sør-Helgeland på Gåsheia i 

forbindelse med KDU-dagen.  

-10. april hadde vi kveldsmattur/turbotur til Øyfjellet. 35 deltok.  

-14. april og palmesøndag var vi å ryddet stranda på Frilstad. 28 deltok.  

-21.mai var vi på gårdsbesøk hos Ramona på Flostrand gård i strålende vær. Det ble tid til å 

bli kjent med dyra, sitte på hest og vogn før vi grilla kveldsmat i gapahuken. 32 deltok.  

-8. juni gikk vi formiddagstur til Femøringshålla på Trælnes. 20 deltagere på det som var et 

nytt turmål for mange. 

-23 .juli arrangerte vi tur og skogsquiz i Valleråa. Det ble bål og lek i fjæra også. 30 deltok.  

 



 

- 16. august arrangerte vi felles turbotur til Bjørufjellet. Det ble en våt tur med regn og tåke, 

men sola tittet frem da vi kom tilbake til parkeringsplassen. 17 deltagere.  

- 8. september var det åpning av DNT-hytta på Holandsbua sammen med resten av DNT Sør-

Helgeland. LitteraTUR prosjektet deltok med høytlesning som underholdning for de minste 

og vi hadde turtipp med premier til barna.  

-28 september arrangerte vi solnedgangstur til Skålvika. 40 store og små deltok.  

- 3. november har styret dugnadstur til Holandsbua for å ta opp robåten.  

- 9. november arrangerte vi reflekstur til kvernhuset på Stein. Helgeland sparebank sponset 

reflekser og 32 deltok i en kjølig tur i skumringen.  

- 10. november deltok vi på turbofesten i Brønnøysund hvor turboer og superturboer fikk 

premie for årets turboturer.  

- Vi avsluttet året med juleavslutning på Fredheimshytta 8. desember med Lidarendets venner 

som kokte grøt og sto for servering. Nissen kom også innom og delte ut mandarin og 

sjokolade som Coop Prix på Berg hadde sponset oss med. 37 deltagere.  

 

Caroline Røsnes på vegne av styret i Barnas Turlag Sømna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Årsmelding for 2019 - DNT Ung Brønnøysund: 
 

Styret har bestått av Othilie Rodal, Ronny Hansen, Silje Lillefjell, Solveig Lomsdal og 

Miriam Haraldsen. Møter: tre styremøter, og deltatt på to møter i DNT Sør Helgeland, og vi 

har hyppig dialog bl.a gjennom Face Book og Messenger. Dette fungerer bra.  

 

DNT ung Brønnøy hadde lite aktivitet i begynnelsen av året, med det tok seg opp mot våren. 

Vi har gjennomført 15 turer og aktiviteter, med 316 deltakere mellom 10 og 20 år. Vi har har 

jobbet med å nå ut til ungdommene, og med å markedsføre oss i distriktet. Vi har til nå flest 

deltakere fra Salhus området, men ønsker ha med ungdom i hele Brønnøy, samt på Vega og 

Sømna. Dette vil vi jobbe mer med i 2020. Vi har også et mål om at de eldste medlemmene i 

Barnas Turlag i distriktet skal ønske å fortsett over til DNT ung Brønnøy. 

 

 

Gjennomførte aktiviteter 2019: 

22. januar:  Skitur rundt Svarthopen       3    

  1. mai:  Sykkel og fisketur til Movatnet 9  

  8. mai: OPPTUR                               150 

21. mai: Leirdueskyting              6 

  5. juni: Introkurs i kajakkpadling     14   

16. juni: Rafting, River North på Trofors 16  

26.-28. juli Tur til Lomsdalen  

22. august Deltakelse messe BVGS                    1 

29. august: Smores bli kjent tur        5   

  4. sept Coastering     16   

  8. sept KDU      

  5. okt: Krabbefisketur   10    

7-9. okt: Friluftsskole       16   

 10. nov: Klatring i Salhushallen             50   

30. nov: Overnatting til Holandsbua     10 

                                            

 

Planer for 2020: 

KDU dagen, på Gåsheia.  

Fullmånetur. Kveldstur i nærmiljøet.  

Påskeeggjakt i Svarthopen. 

Ski/aketur. 

OPPTUR 

Sykkeltur til Movatnet. Vi fisker og lager pizza på bål.  

SUP-brett kurs/aktivitet.  

Rafting, River North på Trofors.  

Tur til Rabothytta. 

Padletur til Storvatnet/Strauman. Muligens overnatting.  



 

Tur til Bjørnholman ved Tilrem. Fisking, bading, grilling. 

Coastering.  

Hengekøye-tur til Valleråa.  

Grottetur.  

Klatrekveld i Salhushallen.  

Førjulstur til Holandsbua. Overnatting.  

 

 

Våre samarbeidspartnere har vært Saniteten, Stupbratt Klatreklubb, Brønnøy jeger- og 

fiskerforening, Trollfjell Friluftsråd, Sjøsportklubben. Tusen takk for godt samarbeid!  

 

DNT ung Brønnøy takker alle turledere og frivillige for fantastisk innsats. Vi takker også alle 

medlemmer og deltakere for at dere bidro til et flott tur- og aktivitetsår. Velkommen med på 

laget i 2020.  

 

 

 

Styret i DNT ung Brønnøy 

 

Othilie Rodal 

 

Silje Lillefjell 

 

Ronny Hansen 

 

Solveig Lomsdal 

 

Miriam Haraldsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DNT Fjellsport Brønnøysund - Årsmelding: 
Styret har bestått av: 

- Thomas Bakken   

- Merete Falch  

- Vemund Gaukstad  

- Jan Roar Jakobsen (Jan Roar Jakobsen kom inn i styret for Solveig Lomsdal) 

- Linda Saltnes. 

 

 

2019 startet med -kom deg ut dagen-ved skoggrensen på Sæterfjellet i februar. Vi serverte 

varm drikke og grillede pølser til hyggelige turfolk på ski.  

Senere i februar deltok 4 stk på skredkurs i Mo i Rana. Dette ble arrangert av DNT Fjellsport 

Rana. Dette ble en fantastisk langhelg med flinke folk som har gjort oss bedre rustet for 

toppturer. 

 

17 og 18. Mai ble det arrangert tur.  En tur til opp på Torghatten på ettermiddagen 17.mai og 

tur til Mosvasstinden på Tosfjellet 18.mai. Begge turene ble meget vellykket med tanke på 

føre, oppmøte og været så klart   

Ellers ble det flere spontane turer i 2019. Det var et år med mye sne og fine forhold i starten 

av sesongen, men vi måtte avlyse flere planlagte turer pga været.  

 

Vi har bistått mye på dugnad på den flotte DNT Hytten fra januar og til hytten sto klar 8.sept. 

vi har dermed ikke hatt så mange planlagte fellesturer dette året. Men håper 2020 kan bli et 

bedre toppturår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HYTTE OG HYTTEPROSJEKT: 

 

Aktivitets- og vedlikeholdsrapport for Strompdal skogstue 2019 

Hyttegruppa var i Strompdalen på to dugnads- og oppsynsturer i 2019 – en i juni og i en i 

september.  Kort oppsummert ble følgende arbeid utført: 

 

Drift: 

• Hytta ble ryddet, vasket og det ble skiftet madrasstrekk  

• Hytta ble supplert med en del forbruksmateriell og mindre utstyr 

• Det ble saget, kløyvd og stablet ved  

 

Vedlikehold/reparasjoner: 

• Det ble foretatt enkelt løpende vedlikeholdsarbeid  

 

Til sammen ble det lagt ned drøyt 40 dugnadstimer1 i 2019.  

 

Kort om planene for 2020 

• Reparere skaden2 på taket på ene siden (den andre siden ble tatt i 2018) 

• Justere innerdørene for å gjøre hytta mer mustett 

 

Andre vurderinger 

DNT-Sør Helgeland har driftet Strompdal skogstue som DNT-hytte i fire år. Fra en grei start i 

2016 (90 besøkende) har antall besøk gått betydelig ned. I 2017 var antall besøk 50, mens i 

2018 kun om lag 20, men gikk en del opp i 2019 (623 besøkende). Vi må gjøre en vurdering 

hvor mye besøk vi må ha over tid for å fortsette hyttedriften. Foreningen kan gjøre noen tiltak 

selv for å øke besøket – bedre nettsider, markedsføring etc., men det viktigste vil være at 

nasjonalparkforvaltningen får iverksatt helt nødvendige tiltak4 på Brønnøysiden av parken.  

 

Brønnøysund, 09.02.2020  

For hyttegruppa Strompdal skogstue 

Arild Strømmen & Geir Eidheim 

 

 
1 I tillegg kommer reise- og gangtid, administrasjon etc. 
2 Det ble i 2017 avdekket skade på takutspringet på begge sider av hytta. Reparasjonen i 2018 viste at skaden 
var omfattende.  
3 Halvparten av dette er overnattingsdøgn ifm. med utleie i elgjakta. 
4 Tilrettelagt parkering på Nevernes, båtfortøying og reparasjon av kaia på Børjeøra, ny bru over Tettingelva 
etc. 



 

 

Aktivitets- og byggerapport for Holandsbua 2019: 

Den nye DNT hytta ble ferdigstilt i september 2019. Søndag 8 september var det offisiell 

åpning av Holandsbua. Hytta ble Turistforeningens hytte nummer 554. 

Den nye hytta ligger nydelig til innerst i Holandsvatnet på Sømna, ca 5 km fra Berg. 

Holandsvatnet er lett fremkommelig og gir muligheter for barn og barnefamilier, skoleklasser 

så vel som spreke fjellfolk og pensjonister. Der er fine forhold for bading, fisking, padling, og 

lengre fjellturer. På vinterstid er det fine forhold for både isfiske og skøyter. Det er ikke bilvei 

helt frem, men fin grusvei, traktorvei og sti. Der er også mulighet for å benytte båt og kano. 

Hytta er ei Rana Panorama hytte på 48.5m2. Den har 2 soverom og 6 sengeplasser. I tillegg er 

det hems med plass til 8-10 personer og ei sikringsbu med noen få sengeplasser. 

DNT Sør-Helgeland jobber også med å merke flere stier i området og håper å ha dette klart 

løpet av sommeren 2020.  

Hytteprosessen  startet i 2015 da Sturla og Ivar tok kontakt med Turistforeningen og lanserte 

ideen om at vi kunne overta den. Brødrene Sturla og Ivar Holand arvet den opprinnelige hytta 

for noen år siden av sin far. Sturla og hans onkel Per Holand med sin kone Marit Holand var 

med på åpningen av hytta. 

 

Åpningen av hytta: 

Alle undergruppene i foreningen var representert på åpningen, og det var en fin blanding av 

folk i alle aldre. Barnas Turlag hadde laget turquiz med premier til alle barna. Da hadde 

rigget seg til meg egen grillplass hvor alle fikk pølser og saft. Turbo var også invitert og stilt 

opp til stor glede for alle barna. DNT ung med Othilie Rodahl lagde hengekøye camp i 

skogen som alle kunne prøve.Fjellsportgruppa hadde eget bål hvor de kokte bålkaffe og hjalp 

til med servering til alle de fremmøtte. De arrangerte også fellestur opp på Lysingen og 

Lysinghesten etter åpningen. Etter åpningssermonien ble det servert kake og kaffe. Inne i 

hytta ble det historiestund hvor Per og Sturla Holand fortalte om hyttas opprinnelse. Per 

Holand er den eneste gjenlevende sønnen av de første hyttebyggerne. Asta Høyland, tidligere 

leder av Turlaget hadde også et innlegg hvor hun fortalte om starten på hytteprosessen. 

Parallelt med historiefortelling var det eventyrstund for barna ute rundt bålet. 

Folkebiblioteket i Sømna arrangerte dette i samarbeid med Marianne Kappfell som en del av 

LitteraTUR prosjeket.  

 

Dugnadstimer: 

Det var god dugnadsinnsats på hytteprosjektet i 2019. Totalt har vi registrert 1506 timer.  

 

Besøkende i 2019: 

Fra åpningen i september har hytta hatt mye besøk, vi har hatt 46 overnattinger og ca 500 

besøkende på dagsturer. Hytta har også vært brukt til fellesturer og friluftsskole. I høstferien 



 

holdt DNT Sør-Helgeland i samarbeid med Friluftsrådet friluftsskole ved hytta. Vi hadde da 

16 barn og 4 voksne på hytta i 3 dager.  

I november hadde DNT Ung juleavslutning med overnatting og pepperkakebaking på hytta. 

10 barn/ungdommer deltok og Othilie fra DNT Ung var turleder. 

 

Plan for 2020: 

Uthus: 

- Mønepanne, vannbord og rekkverk 

- Forlenge taket mot øst 

- Endre do mot nord 

 

Hytta: 

- Male nordveggen 

- Veranda i sør 

- Montere ventiler 

 

Sikringsbu: 

-Ordne pipa 

- Takstige 

 

Andre oppgaver: 

- Ordne med ved 

- Utbedre båtplass 

- Vaske rundt hytta 

- Etablere vannpost 

- Fuglekasser 

- Beise veranda, rekkverk og benker 

- Felle trær i sør 

- Flytebrygge? 

- Opprydding av materialer 

- Bru over bekken 

- Sti/merking/bru 

 

Fra mars og april blir det hytteverter på hytta. Vi starter i mars med fast hyttevert en lørdag i 

måneden. Fra 22 april blir det kaffe/vaffel annenhver onsdag mellom kl 11.00 og 13.00.  

 

For hyttegruppa Holandsbua 

Ole M Lundberg, Asbjørn Moen og Solveig Lomsdal 

 

 

 

 



 

Våre sponsorer og samarbeidspartnere i 2019: 
 

Vi i DNT Sør-Helgeland takker alle våre sponsorer og samarbeidspartnere for støtte og 

samarbeid i 2019. 

 

 

 

                        

 

 

                               

 

                                              

 

 

                                    


