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STYRETS ÅRSMELDING 2017 
 

 

 

TILLITSVALGTE 

 

Styret Leder: Svein Hjorth-Olsen 

 Nestleder: Valter Tinderholt  

 Medlemmer: Marianne Løvseth 

  Helge Liltved 

  Bjørg Sissel Høyheim 

 Vara medlemmer: Ove Bach 

  Bjørn Eilert Andersen  

  Erling Steen 

Frode Mathiesen 

 

   

Rådet Leder: Dag Pettersen 

 Medlemmer: Torstein Olsen 

  Jarle Hille 

  Torleiv Moseid 

  Kjell Sandåker 

  Ingeborg Lobben Gjennestad 

   

Valgkomité Leder: Jens Dahlum 

 Medlemmer: Lise Aarli 

  Gunn Lisbeth Kismul 

   

Nærturgruppa Leder/turleder: Dag Pettersen 

 Turledere: Kjell Woxmyhr, Torstein Olsen, Roald 

Svenningsen, Sandra Lyding Fosse og 

Ove Bach. 

Turledere også fra Arendal 

Turmarsjforening.  

   

Turgruppa  Turledere: Kjell Sandåker, Inger Johanne 

Mækelæ-Johansen, Kåre Mogstad, 

Jarle Hille, Torstein Olsen, Ingeborg 

Lobben Gjennestad, Trine Tjøgersen, 

Dag Pettersen, Gunnar Dag Tørå, 

Kennet Lyding og Ove Bach. 

   

Fjellsportgruppa Leder: Nils Julian Kramer  

 Styremedlemmer: 

 

Jostein Aalvik, Audun Finstad, Kristian 

Aas og Axel Bjelke 
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Ungdomsgruppa Leder: Jens Dahlum 

 Turledere: Kurt Nedenes, Cathrine Bulien Lauvdal, 

Stein Olav Kjerland, Marianne Løvseth, 

Jens Aksel Hansen, Stein Bø Mørland og 

Lise Aarli.  
 

   

Barnas Turlag 

Tvedestrand & Vegårshei 

Leder: Tor Olav Hagestad 

 Turledere: Jens Aksel Hansen, Åse Due-

Tønnessen, Tonni Fianbakken, Tallak 

Bakken, Maartje de Ruiter, Reiulf 

Heen, Jakob Hagelia, Terje Rømyr, Jon 

Åge Ruud, Mats Flaten, Fredrik Dale, 

Kai Hagane og Kjell Inge Dyngvold. 

   

Barnas Turlag Arendal Leder: Stein Olav Kjerland / Lise Aarli 

 Turledere: Cathrine Bulien Lauvdal, Tone Anette 

Ottersland, Bjørg Sissel Høyheim, Eliin 

Hoflandsdal, Marta Lisa Arnebø 

Vigsnes, Monica Bakken og Audun 

Solli.  

   

Barnas Turlag Grimstad Leder: Lise Aarli / Ingvill Thune 

 Turledere: Kurt Nedenes, Helge Hjemdal, Preben 

Kojan, Torbjørn Aarli, Bendik Nesland 

og Tore Næss.  

Barnas Turlag Åmli Leder: Hilde Smeland Hansen 

 Turledere: Anja Mogensen Mølmen, Per Øyvind 

Agersborg og Tonje Ramse Trædal 

 

   

Trillegruppa Turledere: Lise Aarli, Martha Lisa Arnebø Vignes 

og Hege Kristin Skogheim. 

   

Hyttetilsyn Tjørnbrotbu: Trine Tjøgersen, Aud Mogen, Helge Liltved og 

Anne Dalen 

 

 Berdalsbu: Maria Schenk og  Pawel Rosenblad 

 

 Hovstøyl: Kjell Sandåker 

 Torsdalsbu:  Jens Ragnar Larsen, Hanne Larsen og Jon 

Bjarne Johnsen 

 

 Nystøyl: Ola Belland og Helge Solberg 
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Løypeansvarlige Leder: Daglig leder i AAT 

   

 Medlemmer: Ingeborg. L. Gjennestad, Thorleif Gjennestad, Einar 

Skarpeid, Kjell Sandåker,  Jens Ragnar Larsen, Jon Bjarne 

Johnsen, Eva Moseid, Torleiv Moseid, Walter Pedersen, 

Dagfinn Myhren, Oddvar Vehusheia, Knut Olaf Knudsen, 

Ove Bach, Kennet Lyding, Bjørn Eilert Andersen, Arnfinn 

Myhren, Arild Homstøl Tveit, Valter Tinderholt, Hans 

Jacob Kløvstad og Ole Andreas Hopstock. 

   

Redaksjon 

medlemsbladet 

«Austheiene»  

Leder: Johan Christian Frøstrup 

 Medlemmer: Kjell Sandåker, Helge Ove Tveiten, Anne Helene Lieng 

og Dag N. Fagermyr 

 

   

Havrefjell Turlag Leder: Morten Røed / Ole Jakob Bråten 

 Styret: Knut Oddvar Nes, Anne Drage, Bodil Haugstveit Naume. 

 Vara styret: Helge Wroldsen og Knut Hagelia 

 Nutevasshytta: Sten Arne Andersen, Kurt Nedenes, 

Sandra Lyding og Inger-Johanne Mækelæ- 

Johansen 

 

 Granbustøyl:  Espen Eikemo og Renate Eikemo 

 

 Hengeltjørnloftet:  Jens Dahlum og Anne Karin Terjesen 

 

 Mjåvasshytta: Valter Tinderholt og Erna Tinderholt 

 Grunnetjørnsbu: Walter Pedersen, Jostein Vikingsdal og Kari 

Vikingsdal  

 

 Skarsvassbu: Ove Bach, Bjørn Eilert Andersen og Kennet 

Lyding 

 

 Olandsbu: Knut Olaf Knudsen, Gunnar Dag Tørå og Dag 

Pettersen 

 

 Torungen: Knut Mørland, Jørund Moseid og Torleiv 

Moseid. 

  

Lyngør: 

 

Erling Steen 

 

 Furøya: 

 

Seilerhytta: 

Erling Steen og Dag Søraker 

 

Dag Søraker og Erling Steen 
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 Valgkomite: Unni Brit Hansen (leder), Tove Urfjell og Kari Margrete 

Homdrom Eskeland. 

   

Tvedestrand og 

Vegårshei Turlag  

Leder: Jan Ove Aslaksen 

 

 Styret:   Arne Skaali, Eva Vågsmyr, Turid Aanonsen, Marit Aass, 

Lars Bakken og Grete Jensen. 

 Valgkomité: Ellen Futtrup, Roald Kristensen og Geir Arne Vegerstøl. 

 

   

Fyresdal Turlag Leder: Sven Lie 

 Styret: Ragnhild Berge, Gunhild Momrak, Arne Dag Lassemo og 

Sigmund Nærum 

 Valgkomite: Rita Tuften Metveit (leder), Åse Breiland og Åse Kiland 

 

 

MEDLEMSOVERSIKT 
 

I 2017 har vi hatt en økning på 199 medlemmer og totaltallet for 2017 ble hele 4387 

medlemmer. Dette gir en økning på 4,8 %.  

 

I DNT totalt er det nå 308 408 medlemmer. Dette gir en økning på 6,1 % på landsbasis.  

 

Arendal er den desidert største kommunen med hele 2019 medlemmer og passerer for første 

gang 2000 medlemmer. Grimstad følger opp og passerer for første gang 1000 medlemmer.  

 

Sammenlignet med antall innbyggere i den enkelte kommune ligger fremdeles Tvedestrand på 

topp med 6,2%. Åmli har her størst vekst fra 2,9% i 2015 til hele 5,7% i 2017. 
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I AAT fordeler endringene seg slik de siste fem årene: 

 

 

 
 
 

Kommunevis ser utviklingen i AAT slik ut: 

 

 

MEDLEMSOVERSIKT 2013 2014 2015 2016 Ny  2016 2017

Fordeling 

familiemedlem

skap etter 

alder

Ny 2017 ANTALL PROSENT

Livsvarige medlemmer 42 39 38 38 38 37 0 37 -1 -2,6

Hovedmedlemmer 1808 1767 1797 1625 1797 1590 233 1823 26 1,4

Honnørmedlemmer 400 447 503 539 540 548 2 550 10 2,0

Husstandsmedlemmer 801 830 855 728 896 722 224 946 50 5,8

Ungdom (19 - 26 år) 153 114 118 130 172 143 80 223 51 43,2

Skoleungdom (13 - 18 år) 197 208 199 138 248 117 166 283 35 17,6

Barn (Barnas Turlag: 0 - 12 år) 328 343 397 248 497 237 288 525 28 7,1

Familiemedlem - hoved 0 0 0 173 0 235 -235 0 0 0

Familiemedlem - husstand 0 0 0 569 0 758 -758 0 0 0

TOTALT 3729 3748 3907 4188 4188 4387 0 4387 199 4,8

ENDRING MEDLEMMER 2016 - 

2017
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HYTTENE 
 

 

Tjørnbrotbu 
Dette er vår mest brukte fjellhytte og den begynner å bli ganske sliten. Mange dagsbesøkende 

skriver seg ikke inn i hytteboka og tilsynet mener hytta bør låses for å hindre uønsket besøk. 

Styret har behandlet saken to ganger og kommet til at låsing ikke er aktuelt av 

sikkerhetsmessige grunner. Det kan være aktuelt å ta kontakt med firmaer som formidler turer 

til utenlandske grupper for å informere om DNT og reglene for bruk av våre hytter.  

 

Det er planlagt å skifte gulv og vedovn i sikringshytta. I tillegg skal takrennene ordnes på 

hovedhytta. 

 

Berdalsbu 
Hytta er nå overtatt av AAT. Tidligere var hytta eid av DNT Oslo og Omegn mens AAT stod 

for driften.  

 

Hovstøyl 
Ordinært tilsyn er utført gjennom året. I tillegg gjøres det en flott jobb med vedhogst av 

tilsynet. Det er planlagt å legge på nytt takbelegg og ny ytterkledning på hovedhytta neste år. 

Dette er søkt om spillemidler til dette.   

 

Torsdalsbu 
Ordinært tilsyn er utført gjennom hele sesongen.  Hytta bør markedsføres bedre i tiden 

fremover siden den er en lett tilgjengelig perle som benyttes for lite. På grunn av tilsyn med 

Torsdalsdammen er det fint scooterspor hele vinteren frem til hytta, men nesten ingen besøk 

vinterstid.  

 

Nystøyl 
Ordinært tilsyn er utført. I tillegg til Ola Belland er også Helge Solberg nå tilsyn på denne 

hytta.  

  

Nutevasshytta 
Det er blitt ryddet rundt bua. Tilsynet planlegger dugnad i juni og vil male matlageret.  Våre 

tilsyn Sandra Lyding og Inger-Johanne Mækelæ-Johansen har gjort en flott jobb også i år.  

 

Granbustøyl 
I 2017 ble hytta beiset og det ble lagt nytt tak på dugnad. Ordinært tilsyn er gjennomført. Det 

planlegges å skifte ut gassovnen i sikringshytta med en vedovn neste år. Det manglet en plate 

foran den nye ovnen. Denne er nå satt inn.  

 

Hengeltjørnloftet 
Vanlig vedlikehold er utført gjennom hele året. Det har vært 6 tilsynsbesøk i 2017. Det er 

kjøpt inn nytt bestikk.  Hytta skal beises sommeren 2018.   

 

 

Mjåvasshytta 
Dette er vår mest populære hytte i nedre del av Austheiene. Den nye sikringshytta får mange 

gode tilbakemeldinger. Vedovnen i sikringshytta er byttet ut med en større ovn. Den gamle 

ovnen skal tas ned og fraktes til Granbustøyl. Hytta har hatt ordinært tilsyn gjennom hele året.  

 



10 

 

Grunnetjørnsbu 
Sikringshytta ble ferdig våren 2017 og har blitt særdeles godt mottatt.   På hovedhytta har det 

vært ordinært tilsyn gjennom året. Fundamentene på hovedhytta har seget og takrennene må 

repareres.  I likhet med de andre hyttene som er bygget på 80-tallet, må takbelegget skiftes.   

 

 

 
Hyttene sett fra vannet.  Foto: Walter Pedersen 

 

 

 
Inngangen til hytta. Foto: Walter Pedersen 
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Stua.  Foto: Walter Pedersen 

 

 

 

 

Skarsvassbu  

Ordinært vedlikehold er utført gjennom sesongen. Det er dessverre problemer med mus på 

grunn av manglende museband i kledningen. Det er behov for ny ovn og det må på sikt bli 

gjort noe med takbelegget. Tilsynet planlegger å beise hytta neste år.  

 

Olandsbu 
Ordinært tilsyn er utført gjennom året. I tillegg er bæresøylene over verandaen og deler av 

panelet byttet ut og malt og nytt brønnlokk er på plass. Ny benk er under arbeid. Stien til hytta 

er ryddet.  

 

Torungene 
Ordinært tilsyn er utført gjennom sesongen i tillegg til vårdugnaden. Knut Mørland følger opp 

gjestene på Lille- og Store Torungen fyr. Flere store arrangementer ble lagt til dette stedet i 

2017. Det planlegges innkjøp av nytt inventar i 2018.  I 2018 vil det bli mulig å leie 

enkeltsenger i «Grågås» til medlemspris.  

På Lille Torungen har det vært problemer med innvendig trapp slik at hytta har vært stengt i 

deler av sesongen. Lille Torungen er fuglereservat og på grunn av denne fredningen er det 

merket en gangvei i 1 m bredde inn til fyret.  
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Nye vinduer mot havet. Siden bygningen er fredet, ble vinduene laget i original utførelse av 

Solfjeld møbelfabrik.  Foto: Erling Steen 

 

 

 

Lyngør  
Hytta krever mye arbeid og oppfølging av de mange besøkende i sommersesongen. Det er 

stor trafikk og slitasje på inventar. Det er utført omfattende vedlikehold i 2017 og hytta 

framstår snart som ny. Kystverket har satt inn nye vinduer mot havet i samarbeid med 

riksantikvaren. Vinduer i gavl-veggene gjenstår å skifte, samt rep av grunnmur. Kystverket vil 

ordne dette i 2018.  AAT finansierte utvendig maling av begge hyttene og av taket på 

annekset. Arbeidet ble utført av RAGG. AAT har også betalt ny dør til galleriet. Kystverket 

har også finansiert nye dusjkabinett, toalett og vask til badene i 2.etg.  

Hyttevert-jobben ble i 2017 kunngjort og det meldte seg mange interesserte fra hele landet. 

Det er utført mye dugnadsarbeid gjennom året og det var også stor interesse for vår-dugnaden 

som ble fulltegnet.  

I 2018 vil det også bli mulig å leie enkelt-senger i Galleriet til medlemspris.  

Hytta er åpen hele året og er lett tilgjengelig med taxibåt så vi tenker at den kan markedsføres 

bedre for besøk hele året.  

Det er behov for lettere adkomst med kajakk og vi bør vurdere å få satt opp en kajakk-brygge 

nede ved Naustet.  
 

 

Furøya 
 

Forpakterboligen 

Det har vært jevnlig tilsyn og bra besøk sommeren 2017. Ingen spesielle oppgaver.  
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Gjestehuset  

Vi har planer om å innrede 2.etg i ‘Gjestehuset’ til turisthytte med bad/kjøkken og soverom. 

AAT har inngått leiekontrakt på 30 år med Furøya IKS. Prosjektet er avhengig av at vi får 

tilfredsstillende finansiering. Vi fikk avslag på søknad om spillemidler i 2017, men har god 

tro på positivt svar i 2018. 

 

Seilerhytta i Tvedestrand 
Hytta ligger i havgapet utenfor Borøya i Tvedestrand med utsikt til Møkkalasset fyr. AAT inngikk i 

2017 avtale med eieren advokat Rasmus Os om å leie ut hytta i turistforeningens regi.  Avtalen 

innebærer at vi innreder og pusser opp hytta vinteren 2017-18 slik at den kan leies ut fra 1.juni 2018. 

Stor takk til Dag Søraker og hans dugnadsgjeng for en innsats som allerede har passert 300 timer.  I 

Seilerhytta blir det 12 sengeplasser fordelt på 5 rom.  Offisiell åpning blir 16.juni.  

 

 

 
Seilerhytta i Tvedestrand. Foto: Dag N. Fagermyr 

 

 

 

 

LØYPENETTET I AUSTHEIENE 

 

Løypemerking 
Gjennom de siste årene har hele løypenettet fått en betydelig standardheving og flere av 

løypene har blitt ryddet og merket også i år. Enkelte dugnader måtte avlyses i høst på grunn 

av dårlig vær. Dette arbeidet vil bli gjennomført i 2018.  
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Merkeprosjektet 
Dette er et prosjekt som finansieres i et samarbeid mellom Aust-Agder Fylkeskommune og 

Gjensidigestiftelsen. Vi har tidligere mottatt betydelig midler til informasjonstavler og nye 

skilt i Austheiene. Prosjektet er nå avsluttet og vi har satt opp nye tavler og skilt i hele vårt 

område. Nestleder i AAT, Valter Tinderholt har ledet dette arbeidet. Han har hatt samtaler 

med alle grunneierne der hvor nye skilt og tavler er satt opp. Alle har vært positive. Kun 

regnskapsrapportering gjenstår.  

 

 
                        Merkeprosjektleder Valter Tinderholt. 

 

Kloppleggingsprosjekt 

For å øke tilgjengeligheten til Nutevasshytta er det igangsatt et forprosjekt der bløte 

myrpartier i området fra Griddalen til Nutevasshytta er kartlagt. Det er søkt om spillemidler til 

gjennomføringen av dette prosjektet som ledes av Hans Jakob Kløvstad. 

 

Transport til hyttene 

Vi har fortsatt et meget godt samarbeid med flere fastboende i bygdene. Disse benytter vi 

vesentlig til transportoppdrag, men også til andre oppgaver. På Tjørnbrotbu og Berdalsbu 

benytter vi Geir Anders Breive i Berdalen. I tillegg til transport, tømmer han bøsser, tar ned 

skittent sengetøy og frakter det til vask. Han kvister også vinterløype mellom Tjørnbrotbu og 

Bjørnevasshytta. Til Hovstøyl benytter vi Torgeir Lien i Kleivgrend. Han leverer også ved til 

Torsdalsbu. Pål Kjetil Kiland tar seg av transporten til Mjåvasshytta. Til Nystøyl, 

Nutevasshytta, Granbustøyl og Hengeltjørnloftet kjører Leiv Birger Tovslid i Birtedalen. Han 

tar også ned sengetøy og vasker dette. 

Kjetil Olstad på Austenå i Tovdal kjører til Grunnetjørnsbu og Børuf Ramse til Skarsvassbu. 

Magne Grimenes bistår med transport av ved til Olandsbu ved behov.   
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Løypekvisting 
Vi har videreført den kvistede turløypa forbi Auversvatn og opp til Tjørnbrotbu (2 km) og 

videre til Berdalsbu (ca. 11 km). Etter initiativ fra folk i Berdalen, fikk vi i 2006 også tillatelse 

av grunneierne til å kviste mellom Berdalsbu og Bjørnevasshytta. Merkingen var inne på 

DNTs kvistekart allerede vinteren 2006. Denne merking har vært vedlikeholdt også i 2017 

gjennom flott innsats av Geir Anders Breive. Vi bruker kun naturkvist til vår vintermerking.  

 

 
                                      Foto Solveig Ørum 

 

 

HYTTEBESØK 
 

Det totale besøkstallet på kyst- og fjellhyttene i 2017 var 7292. Dette er en nedgang totalt på 

263 besøk eller -3,6% sammenlignet med 2016. 

 

Fjellhyttene 
Samlede besøkstall (dagsbesøk og overnattinger) på hyttene i Austheiene var på 4191 i 2017.. 

Dette medfører en liten nedgang i forhold til fjoråret på 3,8%.  

 

Vår høyest beliggende hytte, Tjørnbrotbu, er fortsatt vår mest besøkte hytte med hele 1120 

besøk totalt og en økning på hele 12,8% fra året før. Berdalsbu følger hakk i hæl med hele 

768 besøk.  

Det er ellers en del variasjon i besøkstallene fra 2016.  Det er mulig besøkstallene vil ta seg 

opp når vi åpner for online-booking for en del av sengene på hyttene. Vi håper DNT vil få det 

til i løpet av 2018.  

 

Kystledhyttene 
Kystledhyttene utgjorde i 2017 42,5 % av besøkene totalt sett selv om det ikke registreres 

dagsbesøk her. Lyngør Fyr er fortsatt vår mest besøkte kystledhytte med 1410 besøk, noe som 

er en nedgang fra året før på over 15%. Store Torungen hadde 1043 overnattinger og også her 

var det en nedgang på 7,6%. Forpakterboligen på Furøya hadde sin første hele sesong i 2017 

og hadde fullt belegg i sesongen fra St. hans til midt i august. Totalt ble det 448 overnattinger 

på denne hytta.  Samlet hadde kysthyttene en nedgang i besøkstallene på 3,3%.  
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Raet Nasjonalpark 

Raet nasjonalpark ble åpnet 13.august på Tromøya. AAT var til stede med stand. Siden vi 

drifter 2-3 hytter i nasjonalparken, er vi en sentral aktør i denne sammenheng. AAT er derfor 

invitert til å delta i et faglig rådgivende utvalg for Raet nasjonalparkstyre.   

I motsetning til andre nasjonalparker har ikke Raet nasjonalpark et geografisk navn, men navn 

etter et geologisk fenomen. Raet – endemorenen fra siste istid – 10–12 000 år siden, ligger i 

havet utenfor og går i land på Sørlandskysten i Aust-Agder. I dag kan vi se deler av 

endemorenen som rullesteinstrender flere steder i nasjonalparken og under vann strekker den 

seg fra Lyngør i Tvedestrand i nordøst til Hasseltangen i Grimstad i sørvest. Raet er ideelle 

levesteder for en rekke marine arter så vel som et like rikt artsmangfold der raet ligger opp i 

dagen. 

 

 

Det meste av nasjonalparken er under vann. Her er utsikt fra Store Torungen. Foto: AAT 
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Arendalsuka 
Også i 2017 deltok Aust-Agder Turistforening under Arendalsuka i tett samarbeid med DNT 

sentralt. AAT bisto med frivillige på stand og som medarrangør på de fleste av DNT sine 

arrangement. Kjersti Stenseng og Hadia Tadjik fra Ap, Audun Lysbakken fra SV og Une 

Bastholm fra MDG fikk kjennskap til DNT og hvordan man kan bruke naturen som 

læringsarena.  

 

Styreleder i AAT Svein Hjorth-Olsen sammen med generalsekretær i Ap Kjersti Stenseng.  

 

F.v.:Styreleder i DNT Berit Kjøll, nestleder i AP Hadia Tajik og styreleder i AAT Svein Hjorth-Olsen. 
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På standen vår under Arendalsuka. F.v. Svein Hjorth-Olsen (styreleder i AAT), Une Aina Bastholm 

(stortingsrepresentant for MDG), Nils Øveraas (generalsekretær i DNT) og Ove Bach i bakgrunnen 

(multi-frivillig i AAT). 
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NATUR OG MILJØ 
 

FNF Forum for Natur og Friluftsliv 
FNF er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftsorganisasjoner i Agder-fylkene. 

Forumet deltar aktivt i saker knyttet til natur og friluftsliv og gir høringsuttalelser der 

organisasjonene selv avgjør hvorvidt de ønsker å være med eller ikke.  Gjennom forumet har 

vi vært med på en rekke høringsuttalelser.  
 
Hovedmål for arbeidet i FNF Agder i 2017 var følgende; 
 

- Fortsette å øke kontakten med kommuner, fylkesmann og fylkeskommuner 
- Videreutvikle samarbeidet mellom organisasjonene 
- Følge med og delta i arbeidet med regionale planer innen friluftsliv og miljø 
- Arbeide for samarbeidsavtale med fylkeskommunene 
- Påvirke i alle typer plansaker og enkeltsaker som har konsekvenser for naturverdier og 

friluftsliv 
- Langsiktig påvirknings- og holdningsarbeid overfor besluttende myndigheter og opinion 
- Sette saker vedrørende natur og friluftsliv på den samfunnsmessige dagsorden 
- Etablere god kontakt med myndighetene 
- Kompetansebygging i organisasjonene 

 

 
 

Fra venstre: Jarle Lunde/Villreinnemda for Setesdalområdet, Siri Parmann/Norges Jeger- og 

Fiskerforbund, Dag N. Fagermyr/Den Norske Turistforening/Aust-Agder Turistforening, statssekretær 

Elnar Remi Holmen (FrP), Camilla S. Moseid/Forum for natur og friluftsliv og Jorunn 

Vallestad/Naturvernforbundet. 

 

Hovatn Aust Vindkraftverk fikk konsesjon av NVE høsten 2016, til tross for at nesten hele 

planområdet lå innenfor Nasjonalt villreinområde. FNF Agder påklaget konsesjonsvedtaket, 

og sammen med Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) brukte vi mye tid på å forberede 

klagebefaringen til Olje- og energidepartementet 30.juni. I etterkant av befaringen fikk FNF  
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møte statssekretær Elnar Remi Holmen i OED for å utdype vårt syn i saken. Med på møtet var  

Aust-Agder Turistforening, SRN og Villreinnemnda for Setesdalsområdet. OED omgjorde 

konsesjonsvedtaket i januar 2018 av hensyn til villreinen, og vårt arbeide i 2017 nådde 

heldigvis frem. 

 

Daglig leder har siden 2016 vært fast styrerepresentant i dette forumet. Det er ansatt en FNF-

koordinator for begge Agderfylkene i 80 % stilling, Camilla Moseid, som har gjort en 

fremragende jobb også i 2017. 

 

 
Styreleder Svein Hjorth-Olsen og lokalpolitiker Thorild Austad under en befaring ved Hovatn. 

 

 

Det var stortingsvalg høsten 2017, og i FNF Agder arbeidet inn mot stortingskandidatene fra 

Agder i forbindelse med Friluftslivets uke. Under Natt i naturen-arrangementet hadde vi en 

politisk bålsamtale der 15 politikere var samlet for å snakke om friluftslivspolitiske spørsmål 

sammen med organisasjonene i FNF Agder.  
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Dato  Sak Tilsluttet  

sendt   
4H 
Agder 

AB
F 

AA
T 

DNT 
Sør 

Lister 
Fr 

Naturvernf
. VA 

NJFF 
AA 

NJFF 
VA 

NZF 
Sørland 

Skogsels
k. A 

Sørl.krets 
NSF 

13.01.2017 

Forvaltningsplan 
for Hovden LVO, 
Vidmyr NR og 
Lislevatn NR   x x x     X   x     

23.01.2017 

Oppstartsmeldin
g vern av syv 
skogsområder i 
Aust- og Vest-
Agder x x     x       x     

02.02.2017 

Varsel om 
planarbeid 
snøscooterløyper 
i Hægebostad   x   x   x     x     

16.02.2017 

Rullering av 
komunnedelplan 
for tur- og 
skiløyper Bykle x x x x   x X   x     

08.03.2017 

Planprogram 
kommunedelplan 
for friluftsliv 
Bortelid/Ljosland x x   x   x   x x     

23.03.2017 

Oppheving av 
vannscooterforsk
riften x x x x   x x   x     

21.04.2017 

Innspill til 
kommuner om 
revisjon Otra                       

07.07.2017 

Verneforslag for 
elleve 
naturreservater i 
Aust- og Vest-A x x x x     x x x     

27.11.2017 

Kommunedelpla
n for 
snøscooterløyper 
i Hægebostad 
kommune   x   x   x     x     

 

 

 

ØKONOMI 

 
Driftsinntektene i AAT ble i 2017 på kr 5.285.394,15 som er kr790.394,15 mer enn 

budsjettert. Bakgrunnen for økningen er hovedsakelig inntektsføring av Berdalsbufondet og 

ferdigstillelse av sikringshytta på Grunnetjørnsbu. Sistnevnte utløste inntektsføring av 

spillemidler og andel av gavetildeling fra Sparebanken Sør. Nedgangen i salgsinntekter kontor 

skyldes hovedsakelig at salget av vår egenproduserte bok «Fra Hav Til Hei – 123 Turer i 

Aust-Agder, ….» avtok.    

 

Driftskostnadene for 2017 beløp seg til kr 4.483.932,55, noe som er kr. 248.932,55 over 

budsjett. Vedlikeholdskostnader på enkelte hytter forklarer dette.  

 

Totalt sett har vi et samlet overskudd på kr. 487.898,73. Kr. 471.337,86 fondavsettes slik at 

årsresultat etter disposisjoner blir kr. 16.560,87.  

 

Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. 
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PROSJEKTER 

 

Skoleprosjektet til DNT   
 

 

 

Cathrine Bulien Lauvdal har hatt prosjektledelsen for DNT sitt 

skoleprosjekt der 10 av de største medlemsforeningene har 

deltatt. Dette arbeidet har vært ledet fra vårt kontor i Arendal og 

finansiert fra DNT sentralt frem til sommeren 2017. 

 

 

 

Skoleprosjektet til AAT   
Cathrine B. Lauvdal har også vært prosjektleder for vårt lokale prosjekt og følgende 

arbeidsoppgaver har blitt prioritert:   

 

• Vi har opprettholdt og styrket vårt samarbeid med ulike skoler.  

• Vi har holdt kurs for lærere fra ungdomsskoletrinn.  

• Vi har hatt undervisning for psykisk og fysisk utviklingshemmede barn med fokus på 

matte og ting vi kan spise i fjæra.   

• Vi har deltatt på «Undervisning ute»-seminar i Telemark med en praktisk bolk om 

undervisning ute i faget engelsk på ungdomstrinnet.  

• Skolehyttene (og andre hytter) har blitt benyttet i langt større utstrekning enn 

forventet.  

• Newton Camp er videreført i samarbeid med Tekna og UiA.  

• Aktivitetskassen Lek&Lær er i bruk ved Moltemyr skole (1. – 10. trinn) og på ulike 

kurs.  

 

OPPTUR  

Vi har også i 2017 arrangert OPPTUR som er en landsomfattende satsing der 8. klassinger 

inviteres til å delta. Omtrent 260 elever og lærere ble med på tur til Dømmesmoen i Grimstad 

kommune, rundt 200 til Havrefjell og over 300 til Åsbieskogen i Arendal.  

 

 
OPPTUR 2017 på Havrefjell. Foto: Olav Smestad 
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Newton Camp  
Newton Campen ble også i år gjennomført på Risøya og Lyngør i samarbeid med Tekna 

(Teknisk naturvitenskapelig forening) og Universitetet i Agder (UiA). Campen er rettet mot 

ungdommer fra 12 til 15 år og har blitt meget populær. Kurt Nedenes var campansvarlig og i 

samarbeid med Cathrine Bulien Lauvdal (også øvingslærer for studentene) og Kristine 

Knudsen (kokk), samt studenter fra UiA, bidro de til at campen ble svært vellykket også i 

2017.   

 

 
Gøy med padling på Newton Camp. Foto: Kurt Nedenes 

 

Kom deg ut-dagen  
Vi har også i 2017 hatt mange "Kom deg ut-dagen"-arrangement. Dette er DNTs nasjonale 

turdag, som arrangeres over hele landet to ganger i året – vinter og høst. Våre arrangement i 

2017 var i regi av Barnas Turlag i Grimstad, Tvedestrand & Vegårshei, Havrefjell og Åmli. 

Arrangementene samlet til sammen over 1000 deltakere.  
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NYE TOALETTER PÅ STORE TORUNGEN 

Den 23. mai ble det nye vakumtoalettet offisielt åpnet med både NRK og Agderposten 

tilstede. Toalettet ble offisielt åpnet av stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad og 

varaordfører Terje Eikin i Arendal kommune. I tillegg til AAT har Torungens Venner og 

Kystverket stått for finansieringen. Harald Tallaksen i Torungens Venner har lagt ned en 

formidabel innsats for å få realisert dette prosjektet. 

 

 
Fra venstre: Dag N.Fagermyr, Kjell Ingolf Ropstad, Terje Eikin og Bjarne Hiis. 

 

 

AKTIVISERING AV NYE GRUPPER  
AAT har tidligere hatt turer for nye landsmenn som er blitt bosatt i Grimstad kommune. 

Hensikten har vært å bidra til at disse blir kjent med norske forhold og lærer å snakke norsk. 

Vi har også hatt en tur på Dømmesmoen for blinde og svaksynte. Turen var arrangert i 

samarbeid med Blindeforbundet og turleder fra AAT var Ove Bach.  

 

I 2017 søkte vi Miljødirektoratet om økonomisk støtte til å gjennomføre flere slike turer. Vi 

ble tildelt 100 000 i tilskudd til ‘AKTIVISERING AV NYE GRUPPER’. Tilskuddet ble 

formidlet gjennom Aust-Agder fylkeskommune.   

 

I 2017 ble det gjennomført en tur til Mjåvasshytta med 6 deltakere, 1 fra Eritrea og 5 fra Syria 

og en tur til Torungen med deltakere fra Bykle voksenopplæring. I 2018 er det gjennomført en 

tur til Lyngør i samarbeid med Arendal Voksenopplæring og det planlegges en tur til. Det 

planlegges også ytterligere en tur i samarbeid med Blindeforbundet, denne gangen til 

bøkeskogen på Hasseltangen 

 

Turene med nye landsmenn har gitt anledning for AAT til å fortelle om de spesielle norske 

tur-tradisjoner og hvordan skogs- og fjellhyttene fikk en særlig plass i nordmenns hjerter som 

skjulesteder under krigen. Det har også vært en fin opplevelse for blinde- og svaksynte å 
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oppleve naturen gjennom å lukte, høre og føle på blomster og planter sammen med engasjerte 

fortellere fra AAT og Grimstad kommune.  

Vi håper dette kan bli faste innslag i AATs program og er åpne for alle forslag til turer og 

aktiviteter for grupper som i dag ikke bruker våre løyper og hytter eller ikke bruker naturen på 

andre måter.  

 

 

KURS 
AAT har hatt 4 kurs i 2017. 

 

DNT Ambassadørkurs  

Ambassadørkurset er første del i turlederutdanningen i DNT. Det har vært et slikt kurs i 2017 

i Arendal med 11 deltakere. Kursleder har vært Ove Bach. 

 

DNT Nærturlederkurs 

Dette er et nyutviklet kurs i DNT og ble avholdt for første gang hos AAT i 2017. Det har vært 

to slike kurs i 2017. Et i Fyresdal med 11 deltakere og et i Grimstad med 10 deltakere. Ove 

Bach tar nye utfordringer på strak arm og har også her vært kursleder. I Grimstad fikk han 

imidlertid god hjelp av Kennet Lyding som kurslederassistent.  

 

 
Fra nærturlederkurset i Fyresdal. Foto Ove Bach. 

 

DNT grunnleggende turlederkurs  

Dette ble holdt 5.-6.mai 2017 på Dømmesmoen i Grimstad med 9 deltakere. Det etter hvert 

godt samkjørte kurslederteamet var her Per Thomas Skaanes fra DNT Sør godt assistert av 

AATs Ove Bach.  
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MARKEDSFØRING 
 

Presse- og mediedekning 
De siste årene har vi hatt økende dekning i media. Dette skyldes dels at vi har vært 

oppsøkende, men ikke minst at media også har vist større interesse for vår organisasjon. Vi 

har hatt flere innslag på radio gjennom året, samt en rekke reportasjer i våre lokale aviser.  

 

I tillegg har NRK besøkt vår daglige leder Dag N. Fagermyr i serien «Der ingen skulle tru at 

nokon kunne bu». Programmet fulgte Dag i både arbeid og fritid gjennom flere årstider og ga 

også fin profilering av Turistforeningen. Til sammen er programmet sett av over 1 million 

seere.   

 

 
Dag N. Fagermyr frå NRK-programmet «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu».  

Foto Torje Bjellaas/NRK. 

 

Naturlos 
Naturlosbrosjyren for Aust-Agder og Vest-Telemark er et samarbeid mellom Friluftsrådet 

Sør, Aust-Agder Fylkeskommune, Friluftsrådenes Landsforbund, Norges Idrettsforbund 

v/Aust-Agder Idrettskrets, Skogselskapet i Agder og AAT. Brosjyren blir distribuert i alle 

kommuner innen AATs geografi bortsett fra Fyresdal. AAT er den desidert største 

bidragsyteren i forhold til antall turer som blir presentert i brosjyren. 

 

Stands 
I tillegg til de planlagte turer og aktiviteter i gruppenes regi, har foreningen deltatt på en rekke 

arrangementer og stands. Arendalsuka er nevnt tidligere.  

-  Brokelandsheiadagene i samarbeid med Havrefjell Turlag og Tvedestrand og Vegårshei 

Turlag. Her deltok vi med en flott stand over 3 dager med mange besøkende.  Det anslås at ca. 

800 personer var innom standen i løpet av disse dagene. Mange spørsmål knyttet til DNTs 

virksomhet ble besvart og flere nye medlemskap ble tegnet. 

  

Nettsider og sosiale medier 
AATs nettsider ligger under DNTs portal og driftes av kontoret til AAT. Fjellsportgruppa 

drifter sine sider selv. Havrefjell Turlag og Tvedestrand og Vegårshei Turlag administrerer 

selv sine sider.  
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Både AAT og de fleste undergrupper og lokallag har nå egne Facebook-sider som fungerer 

svært effektivt. Vi får stadig flere følgere og ønsker at denne utviklingen fortsetter i årene 

fremover.  

 

ADMINISTRASJON OG DAGLIG DRIFT 

 

Ansatte 
Kontorets ansatte har vært daglig leder Dag N. Fagermyr og kontormedarbeider Wenche 

Jacobsen. Begge har arbeidet i 100 % stilling. Cathrine Bulien Lauvdal har jobbet i en 20 % 

stilling som prosjektleder for AAT sin skolesatsing. I 2017 har også Erling Steen fått en 20% 

stilling og bistått administrasjonen med en rekke arbeidsoppgaver. Erling Steen, Johannes 

Fagermyr og Helge Solberg har vært sommervikarer. I tillegg har Rebecca Altenborg arbeidet 

som vaskehjelp.  Det er lagt ned en betydelig ekstrainnsats blant våre ansatte også i 2017.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra venstre Erling Steen, Cathrine Bulien Lauvdal, Dag N. Fagermyr og Wenche Jacobsen. 

Foto: Arendals Tidende 

 

Daglig leder har deltatt på følgende møter: 
Styremøter i AAT, lokallag og i Fjellsportgruppa og i våre undergrupper. I tillegg har han 

deltatt på de fleste stands i foreningens regi, planleggingsmøter med samarbeidspartnere, 

andre foreninger og møter i DNTs sentralledd.  

 

STYRET OG STYREMØTER 
 

I tillegg til de ordinære styremøtene har styrets medlemmer deltatt på flere av AATs 

arrangementer, møter med tillitsvalgte, samarbeidspartnere, DNT sentralt, foredrag, 

administrativ bistand, løypearbeid og som turledere.  

 

Styreleder Svein Hjorth-Olsen representerer i tillegg DNT i den sentrale kystledgruppen og er 

med i hovedkomiteen som arbeider med markeringen av DNT sitt 150 års jubileum i 2018. I 

de siste to årene har han også vært engasjert i utforming av DNT sitt nye veivalgs dokument 

der han spesielt har jobbet for å implementere kysten i dokumentet. 

 

Det er i alt avholdt 4 styremøter siden forrige årsmøte. 
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STRATEGISAMLINGER 

 

Våren og høsten 2017 ble det arrangert strategisamlinger på Lyngørporten bokhotell der rundt 

30 av foreningens tillitsvalgte deltok. Temaer som ble belyst var DNTs veivalg-dokument, 

fremtidige byggeprosjekt, hyttebooking og vedlikeholds-strategi for hyttene.  
 

RÅDET 
Rådet har ikke sett behov for noe møte i 2017. Leder Dag Pettersen har deltatt på 3 styremøter 

og 1 strategisamling.  

 

SAMARBEIDSPARTNERE 
 

• Oslofjordens Friluftsråd i forbindelse med vår Kystled-satsing. All booking på våre 

Kystledhytter kanaliseres gjennom deres online bookingsystem.  

• Tekna (Teknisk naturvitenskapelig forening) og Universitetet i Agder vedrørende 

Newton Camp. Tekna bidrar med økonomisk støtte og UiA med lærerstudenter. 

• Torungens Venner gjennom driften av Store- og Lille Torungen.  

• Kystverket (som eier av bygningene) på Store- og Lille Torungen og Lyngør.  

• DNTs sentralledd gjennom generell oppfølging og prosjektrettet virksomhet. 

• Furøya IKS, et selskap eiet av Tvedestrand kommune og Aust-Agder 

fylkeskommune. 

• Furøyas Venner, som ble stiftet i 2016 og har utført et betydelig dugnadsarbeid med 

å rydde skog og landskap på Furøya. 

• Rasmus Os som eier av Seilerhytta i Tvedestrand.  

 

 

LANDSMØTE I DNT 
Styreleder Svein Hjorth-Olsen, nestleder Valter Tinderholt og daglig leder Dag N. Fagermyr 

deltok på årets landsmøte i Kristiansand 

. 

UNDERGRUPPENE 
 

Trillegruppa 
Dette er Trillegruppas åttende sesong. I 2017 er det Lise Aarli som har ledet gruppa.  

 

Barnas Turlag  
Det er i 2017 gjennomført 44 turer i regi av Barnas Turlag i Arendal, Grimstad, Havrefjell, 

Åmli og Tvedestrand & Vegårshei med til sammen 1228 deltakere. Dette er imponerende og 

turlederne har virkelig gjort en stor innsats for foreningen gjennom året. Aktivitetene har vært 

godt fordelt mellom kvelds- og dagsturer i nærmiljøet, helgeturer til hyttene våre sommer og 

vinter, tematurer til hyttene (klatre- og padlehelger, fisking, orreleik etc.), samt 

klatreaktiviteter innendørs. I forbindelse med kinopremieren «Karsten og Petra – Ut På Tur» 

hadde Barnas Turlag i Åmli, Grimstad og Arendal også aktiviteter.  

 

Ungdomsgruppa 13- 16 år:  

Det har vært relativt liten aktivitet i denne gruppa i 2017, men det er planlagt nye turer i 2018. 

I høstferien gjennomførte vi også i år Newton Camp på Risøya/Lyngør med 15 deltakere i 3 

dager. Vi har også arrangert OPPTUR for 8. klassinger (se ovenfor). 

 

Fjellsportgruppa 
Se vedlegg 4.   
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Turgruppa 
I 2017 ble det gjennomført 9 forskjellige turopplegg med både sommertur, helgeturer og 

dagsturer fordelt utover året. Det var til sammen 141 deltakere mot 74 i 2016. 

 

 
Fellestur med Turgruppa i AAT i mars 2017. Foto: Kjell Sandåker. 

 

Nærturgruppa/Turmarsjer  
I år har det blitt gjennomført 16 turer/turmarsjer med 420 deltakere. Vi fortsetter det 

vellykkede samarbeidet med Arendal Turmarsjforening. 

 

 
På tur i nærturgruppa og turleder Sandra Lyding Fosse. Utsikt fra Einerfjell mot Reddal. 

Foto: AAT 
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DUGNADSINNSATS 

 
Totalt sett ble det lagt ned rundt 7340 dugnadstimer for AAT i 2017, omtrent som i 2016 som 

var et rekord-år. Rundt 840 timer er knyttet til diverse styrearbeid i AAT og lokallagene mens 

ca 4330 timer er relatert til praktisk arbeid på hytter og løyper. De resterende timene er annet 

dugnadsarbeid for foreningen der turledelse utgjør den største andelen. Totalt sett utføres det 

over 4 årsverk med dugnad for AAT, noe som er svært imponerende og helt nødvendig for å 

opprettholde organisasjonen på det nivå den er i dag.  

 

 
Foto: Erling Steen 

 

Fellesturer/aktiviteter/kurs/stand 
Det ble gjennomført 197 forskjellige aktiviteter/turer/kurs/stands i 2017, omtrent det samme 

som i 2016.  

Deltakertallet var 5691 i 2017 mot 7360 året før. Nedgangen skyldes først og fremst at ”Kom 

deg ut”-dagen trakk færre deltakere og at det ikke var så mange deltakere på Barnas Turlag 

sine arrangement som året før.  

I tillegg til aktivitetene i tabellen kommer turpostturene i Fyresdal TL og Tvedestrand og 

Vegårshei TL der det ble registrert over 9 000 deltakere i 2017. 

Tilsynet på Granbustøyl Espen Eikemo og hans proffe gjeng, sammen med 
elitetropper fra Fjellsportgruppa, AATs nye super-dugnadsjente Hanne og 
støttepersonell fra kontoret, la nytt tak på Granbustøyl i løpet av mandag 

16.oktober.. 
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Oversikt ledere/verv  
Under vises det en oversikt over ledere/verv i foreningen. Det gjøres oppmerksom på at noen 

av våre medlemmer kan være aktive i flere verv. I tillegg til tallene som kommer frem under, 

har noen av undergruppene hjelp fra turledere som ikke er offisielle ledere i gruppen. 
 

 
 

 

Aktivitet
Gjennomført 

2016

Planlagt 

2017

Gjennomført 

2017

Deltakere 

2016

Deltakere 

2017

Turgruppa 6 10 9 74 141

Fjellsportgruppa 10 12 12 80 88

Barnas Turlag 60 53 47 1113 1347

Trillegruppa 16 6 5 172 16

Nærturgruppa 14 16 16 307 420

DNT Ung 13-16år (OPPTUR) 1 4 4 1084 775

DNT Ung 16-19år (Newton camp) 1 1 1 14 15

Havrefjell Turlag 5 10 8 343 304

Tvedestrand og Vegårshei Turlag 11 10 8 182 190

Fyresdal Turlag 54 50 50 545 490

Åpne arr 8 4 4 2855 600

Kom deg ut-dagen 8 8 8 383 1051

Kurs 3 4 4 24 41

Medlemsmøter, årsmøter 5 20 20 184 193

Tur for landsmøtedelegater 1 1 20

TOTALT 202 209 197 7360 5691

Ledere/verv 2016 2017
Differanse 

2016-2017

Turgruppa 8 11 3

Fjellsportgruppa 6 5 -1

Barnas Turlag 45 35 -10

Trillegruppa 4 3 -1

Nærturgruppa 14 14 0

Ungdomsgruppa 2 7 5

Havrefjell Turlag 14 12 -2

Tvedestrand og Vegårshei Turlag 10 10 0

Fyresdal Turlag 15 14 -1

Valgkomité 3 3 0

Styret AAT m/vara 9 9 0

Rådet 6 6 0

"Austheiene" 5 5 0

Løypeansvarlige 20 19 -1

Bok-redaksjon 7 0 -7

Beredskapskomité 4 4 0

Hyttetilsyn 37 36 -1

TOTALT 209 193 -16
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Fra kanotur i Mykland. Foto: Charlotte R.Strøm-Larsen 

 

 

 

 

 

Arendal, 19.3.2018 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Svein Hjorth-Olsen Valter Tinderholt    Helge Liltved      Bjørg Sissel Høyheim Marianne Løvseth 

Styreleder                     Nestleder                   Styremedlem            Styremedlem       Styremedlem 
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Vedlegg 1.  ÅRSMELDING FOR HAVREFJELL TURLAG 2017  
 
Vedlegg 2. ÅRSBERETNING 2017 FOR TVEDESTRAND OG 

VEGÅRSHEI TURLAG 

 

Vedlegg 3. ÅRSRAPPORT 2017 FYRESDAL TURLAG  

 

Vedlegg 4.    ÅRSMELDING 2017 FOR DNT FJELLSPORT AUST-

AGDER 

 

Vedlegg 5. REGNSKAP 2017 

 

Vedlegg 6. BUDSJETT 2018 

 

Vedlegg 7. REVISJONSBERETNING 2017 

 

Vedlegg 8. VALG 2018 - FORSLAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


