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DDUUGGNNAADDSSAARRBBEEIIDD  --  SSIIKKKKEERRHHEETT  
 

 

Hensikt 
Sikre at alle som gjør en frivillig innsats for Bodø og Omegns 

Turistforening ivaretar hensyn til helse, miljø og sikkerhet på best mulig 
måte. 

 
Dette gjelder oppdrag med dugnadsarbeid på hytter eller ruter, turledelse 

eller andre oppdrag for turistforeningen.  
 

Målet er: 
1. Forhindre ulykker 

2. Rutiner for situasjoner når det oppstår uhell/ulykker 
3. Verne det ytre miljø mot forurensning 

4. Etterleve aktuelle lover og forskrifter 

5. Sikre et godt arbeidsmiljø 
 

 
Generelt 

1. Enhver må selv vurdere å ta ansvar for om hun eller han, er fysisk 
og psykisk i form til å utføre oppgaven/turen som blir avtalt. 

 
2. Det skal, dersom det er praktisk mulig, være to personer sammen 

på feltarbeid og på turer. Dette skal vurderes i hvert enkelt tilfelle i 
forhold til risiko og varighet. Oppdragets art og vær/føreforhold er 

avgjørende. 
 

3. På oppdrag uten mobildekning skal satellittelefon medbringes. 
 

4. Ved feltoppdrag skal BOT-kontoret være informert om oppdragets 

karakter, sted, tidspunkt og varighet. 
 

5. Pårørende/kjente skal varsle kontoret/politiet dersom 
vedkommende ikke er hjemme til avtalt tid (med rimelig 

slingringsmonn), slik at eventuell undersøkelse kan iverksettes.  
 

6. Alle varslinger/unormale situasjon noteres ned med angivelse av 
klokkeslett/dato for eventuell bruk senere. 

 
7. Ved ulykke følges BOTs ”Rutiner ved ulykke”. 
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Arbeidsoppgaver 
 

• HYTTETILSYN:  Instruks for hyttetilsyn skal alltid følges 

 
• ARBEID PÅ RUTENE: DNTs merkehåndbok skal følges (eget hefte) 

 
• TURLEDELSE: Retningslinjer for turleder skal følges 

 
• BYGNINGSARBEID/VEDLIKEHOLD 

1. Ved arbeid i høyden skal brukes godkjent stige (NS-godkjent). 
Stiger over 6 m skal ikke brukes. Stigen må alltid stå på et fast 

og mest mulig plant underlag. Den skal sikres mot utglidninger 
alle retninger. Ved arbeid over 3 meter skal stigen alltid sikres. 

2. Ved arbeid med motordrevet verktøy og utstyr, skal en være: 
- fylt 18 år, 

- bruke verneutstyr, samt 
- ha kompetanse i bruk av utstyret. 

3. Det skal alltid være førstehjelpspakke på arbeidsstedet. Tenk 

alltid i gjennom hvordan en kan få hjelp hvis en ulykke skulle 
inntreffe. 

4. Hver hytte skal ha førstehjelpspakke på hytta. Denne skal være 
innlåst i tilsynsrom eller lignende. 

 
• BRUARBEID 

Ved utlegging og inntak av bruer er det viktig å sikre seg grundig. 
Instruks må følges dersom det foreligger. 

 
• BRUK AV BÅTER ELLER SNØSCOOTER 

Ved bruk av båter skal alltid redningsvest brukes (flytevest er ikke 
tilstrekkelig). Instruks må følges dersom det foreligger for bruk av 

båt eller snøscooter. 
 

 

 

 


