
DUGNADER PÅ RUTENETTET 2019 
 
 

ALVDAL VESTFJELL 

1. Breisjøseter – Håan/Stadsbuøien. Arbeidsoppgaver: klipping, revarding og merking på 

strekningen Breisjøseter – Håan. Grave og ordne til på begge sider av Tjørbekken slik at det 

blir lettere å komme ned og opp når bekken skal krysses. Revarding og merking fra stikryss 

Breisjøseter/Håan frem til Øisetra mot Stadsbuøyen. 4 personer i en uke, ⌡⌡, 18 km. 

Overnatting: Breisjøseter og leid hytte på Stadsbuøien. Utstyr: se ok-rapport. Uke 27. 

 

RONDANE  

2. Høvringen-Grimsdalshytta, frem til stikryss ved Storvatnet. Arbeidsoppgaver: revarding og 

merking. 3 personer i 5 dager. ⌡, 21 km. Bør ha bil for effektiv jobbing. Overnatting: 

Høvringen, Grimsdalshytta og Haverdalseter. Utstyr: brekkjern og maling.  Uke 27, med 

avreise 1/7. 

 

3. Legging av gangbaner i myr på ruta Mysuseter – Peer Gynthytta. Det skal legges gangbaner 

på fem steder og arbeidet vil bli utført av Mysuseter vel.  

 

DOVRE 

4. Snøheim – Vesttoppen/Snøhetta. Arbeidsoppgaver: varding og T-merking, spesielt fra kanten 

av botnen der breen begynner. Herfra er det grov steinur til toppen og gode muligheter for å 

sette opp bautaer. 4 personer i en uke, ⌡⌡, 7 km. Overnatting: Snøheim. Utstyr: brekkjern og 

maling. Uke 34. 

 

FEMUNDSMARKA 

5. Langen – Femundshytten. Arbeidsoppgaver: varding, remerking og oppsetting av nye skilt. 

Varierende kvalitet på vardingen, dårlig der det er lite synlig sti. Dårligst varding midt på ruta. 

4 personer i en uke, ⌡⌡, 23 km. Overnatting: Langen gård og pensjonat og Femundshytten. 

Uke 28. 

 

6. Legging av gangbaner ved Marenvollen. Utsatt fra 2017. Midler tildelt for 2017. 2 personer. 

⌡⌡⌡. Tidspunkt etter avtale. Overnatting: Marenvollen.  

 

LANGSUA 

7. Liomseter – Haldorbu via Fossbekkbua. Arbeidsoppgaver: Revarding og merking. Klipping av 

kratt og fjerning av trær som ligger over stien. 4 personer i en uke, 16 km, ⌡. Utstyr: se ok-

rapport. Overnatting: Liomseter, Haldorbu og evt Fossbekkbua (Gausdal fjellstyre). Uke 27. 

 

8. Fra stikryss 1 km nord for Haldorbu via Langsubua til stikryss vest for Brennfjelldokka.  

Arbeidsoppgaver: Revarding og merking. Vardes ekstra godt der det tar av andre stier. 

Klipping av kratt. Oppsetting av nye stolper og skilt. 4 personer i en uke, 11 km, ⌡. Utstyr: se 

ok-rapport. Overnatting: Haldorbu og Langsubua (Gausdal fjellstyre). Uke 26.  

 



9. Oskampen – Haugseter, 11 km og Øyvassosen – Marsteinhøgda, 6 km. Arbeidsoppgaver: 
revarding og merking. Klipping av kratt og og fjerning av trær som ligger over stien. Det er 
mye beitedyr i området og nødvendig med solide varder. 4 personer i en uke, ⌡. For effektiv 
jobbing er det nødvendig å ha bil. Utstyr: se ok-rapport. Overnatting: Oskampen og 
Haugseter. Uke 28. 

 

JOTUNHEIMEN 

10. Fondsbu – Torfinnsbu. Arbeidsoppgaver: omlegging av ruta mellom Galdebergtjernet og til 1 

km vest for Høystakka. Nyvarding og merking og noe klipping av kratt langs Bygdin, 9 km. 

Fjerne all merking fra Galdebergtjernet gjennom Uksedalen, 5 km. 6 personer i en uke, ⌡⌡⌡. 

Overnatting: Fondsbu. Båtskyss til og fra arbeidsstedet der omleggingen skal foregå. Utstyr: 

brekkjern, maling og sakser. Uke 26. 

 

11. Tomashelleren – Yksendalsbu, halvparten av ruta. Revarding og merking. Det er mye steinur, 

store snøfonner og tidvis hverken sti eller varding. 7 km, 4 personer i en uke, ⌡⌡. 

Overnatting: Tomashelleren. Utstyr: brekkjern og maling. Uke 30. 

 

12. Tomashelleren – Yksendalsbu, halvparten av ruta. Revarding og merking. Det er mye steinur, 

store snøfonner og tidvis hverken sti eller varding. 7 km, 4 personer i en uke, ⌡⌡. 

Overnatting: Yksendalsbu. Utstyr: brekkjern og maling. Uke 30. 

 

13. Spiterstulen – Galdhøpiggen. Arbeidsoppgaver: revarding og maling. Det er ingen varder og 

ingen sti der terrenget tidligere har vært dekket av store snøfonner. Det må bygges store 

siktevarder. Arbeidet skal gjennomføres etter at Statens naturoppsyn har steinsatt deler av 

traseen. Det er store erosjonsskader, mange stiløp og det skal gjøres forsøk på å samle 

ferdselen i en trase. 7 km, 4 - 6 personer i en uke, ⌡⌡⌡, tungt arbeid i bratt terreng. Utstyr: 

brekkjern og maling. Overnatting: Spiterstulen. Uke 35.   

 

14. Hjelle – Avdalen – Stølsmaradalen, til stikryss ved Kollhaugsbekken. Arbeidsoppgaver: 

revarding og merking, fjerning av kratt og gammel skog som har falt over stien. Det er 

nødvendig at en person bruker motorsag. 7 km, 4 personer i en uke, ⌡⌡⌡. Overnatting: 

campinghytte på Hjelle, Avdalen gård og Stølsmaradalen. Uke 27. 

Leder:  

 

15. Stølsmaradalen – Vetti. Arbeidsoppgaver: revarding og merking, klippe kratt og gammel skog 

som har falt over stien. Det er nødvendig med motorsag. 4 km, 4 personer i en uke, ⌡⌡⌡. 

Tungt arbeid i bratt terreng. Overnatting: Vetti gard og Stølsmaradalen. Uke 26.  

 

SKARVHEIMEN 

16. Raggsteindalen – Geiterygghytta. Arbeidsoppgaver: revarding og merking. 4 personer i en 

uke, 14 km, ⌡⌡. Overnatting: Leid hytte i Raggsteindalen og Geiterygghytta. Uke 28. 

 

17. Iungsdalshytta – Kongshelleren. Arbeidsoppgaver: revarding, merking og noe klipping opp fra 

Iungsdalen. 4 personer i en uke, 15 km, ⌡⌡. Overnatting: Iungsdalshytta og Kongshelleren. 

Uke 31. 

 



BREHEIMEN 

18. Sota - Nørdstedalseter over Illvatnet. Arbeidsoppgaver: revarding og merking fra Sota til midt 

på vannet. 4 personer, 13 km, ⌡⌡⌡. Overnatting: Sota og to netter i telt ved Illvatnet. Uke 30. 

 

19. Nørdstedalseter - Sota -over Illvatnet. Arbeidsoppgaver: revarding og merking fra 

Nørdstedalseter til Illvatnet. 4 personer, 12 km, ⌡⌡⌡. Overnatting: Nørdstedalseter og noen 

netter i telt. Uke 33. 

 

20. Nørdstedalseter – Sota over Fortundalsbreen. Arbeidsoppgaver: revarding og merking fra 

Nørdstedalseter til breen. Evt avlaste og ta litt av felles rute mot Illvatnet. 4 personer, 6 km, 

⌡⌡⌡. Overnatting: Nørdstedalseter. Uke 33. 

 

21. Sota - Nørdstedalseter over Fortundalsbreen. Arbeidsoppgaver: revarding og merking fra 

Sota til breen. Ruta er i så dårlig forfatning at det nesten er for nyvarding å regne i det høyest 

beliggende partiet. 4 personer, 7 km, ⌡⌡⌡. Overnatting: Sota. Uke 32. 

 

 

HARDANGERVIDDA 

22. Mårbu – Lågaros, halvparten av ruta fra Mårbu. Arbeidsoppgaver: revarding og maling. 4 

personer i en uke, ⌡⌡⌡, 10 km. Overnatting: Mårbu og evt telt. Utstyr: brekkjern og maling.  

Uke 30. 

 

23. Mårbu – Lågaros, halvparten av ruta fra Lågaros. Arbeidsoppgaver: revarding og maling. 4 

personer i en uke, ⌡⌡⌡, 10 km. Overnatting: Lågaros og evt telt. Utstyr: brekkjern og maling. 

Uke 30.  

 

24. Middalsbu – Litlos, halvparten av ruta frem til Holmavatnet, 12 km. Revarding og merking. 5 

personer i en uke, ⌡⌡⌡. Overnatting: Middalsbu. Uke 28. 

 

25. Litlos – Middalsbu, halvparten av ruta til Holmavatnet, 15 km. Revarding og merking. 5 

personer i en uke, ⌡⌡⌡. Overnatting: Litlos. Uke 29. 

 

26. Torehytten – Tyssevassbu, til stikryss ved Bykset, 16 km. Revarding og merking, 5 – 6 

personer, ⌡⌡⌡. Overnatting: Torehytten. Uke 29. 

 

 

DUGNADER PÅ HYTTENE 2019 
 

27. Aurlandsdalen turisthytte Østerbø, mai/juni, oppstart 2/6  
Arbeidsoppgaver: male «Boligen» utvendig. Det vil være lift/stillas på stedet. Alternative 
arbeidsoppgaver: reparere gjerdet rundt eiendommen og rydde småskog på området. 

 
28. Bjørnhollia, uke 26, 2 personer 

Arbeidsoppgaver: opprensking av kvist m.m. etter trappebygging av sherpaer. Rydding av 
tuer – tomta på teltplassen. Takslått og slått på teltplassen. Det er behov for å sette opp 
gjerder for å hindre erosjon i terrenget bak lavvoen. Remerking av ruta mellom Straumbu og 



Bjørnhollia. Krav til de som melder seg på; må kunne bruke motorsag og ryddesag. 
Alternative arbeidsoppgaver: reparere steinmuren rundt Bjørnhollia. 

 
29. Finsehytta, uke 27, 4 personer 

Arbeidsoppgaver: male betjeningsbolig. Rydde opp i gammelt søppel fra delvis nedgravd 
søppelplass. Alternative arbeidsoppgaver: div forefallende. 

 
30. Geiterygghytta, uke 26, 6 personer 

Arbeidsoppgaver: maling av vegger, tak og gelender i trapperom i hovedhuset. Maling av 
vegger bad/toalett hovedhus. Maling av himling i ganger og sovesaler i annekset. Maling av 
dører inn til do i annekset. Beising av vegger i gang og sovesalene. Alternative 
arbeidsoppgaver: rydde i snekkerboden i uthuset. Rydde loft. Rydde gammel hermetikk og 
plukke spiker fra tidligere tider. De som melder seg på, må ha erfaring med malearbeid og 
jobbe nøyaktig. Samtidig er det viktig å kunne arbeide over hodet. 

 
31. Gjendebu, uke 24 og 25 og ellers i løpet av sommersesongen.  

Uke 24 og 25: skraping og beising av vindusrammer (mye arbeid). Tjæring av kokehytte og 
rest sommerfjøs. 
Når som helst i løpet av sommeren: grøfting av stier (mye arbeid og tungt) og snekring av 
vindusskodder (må kunne snekre).  
Mannskapsbehov: uke 24 – mange, til de øvrige ukene - en eller to personer. 
 

32. Gjendesheim, fra 10. til 20. juni. Enten 6 – 8 personer samtid eller færre i to uker. 
Arbeidsoppgaver: beise garasje (et strøk) og hovedhytte (to strøk). Det vil være lift på stedet. 

 
33. Glitterheim, uke 26, 3 – 4 personer 

Arbeidsoppgaver: beising og maling av ny selvbetjeningshytta. Rydding etter snekkerarbeid. 
Maling av glaskarmer, vinduer. Reparer bruer (klopper) over Steinbuelva. Vask av ny 
selvbetjening. Innsåping av vegger i ny selvbetjening. Reparasjon av sykler.  

 
34. Grimsdalshytta, uke 25 og 26, 4 – 6 personer hver uke 

Arbeidsoppgaver: innvendig beising/maling av bestyrerbolig. Gjøre ferdig tak i stue, vegger 
og to soverom, gang, vindfang og vinduer/dører. Rydde ut gammelt rot fra ølkjeller (under 
Folldalshuset). Bestyrer stiller med henger og frakter til miljøstasjon. Male vegger og tak i 
tørkerom og vinduer innvendig i tørkerom, verksted og garasje. I selvbetjeningshytta: pusse 
og male vinduer innvendig. Beise nye vegger i gang og kjøkken. Beise/male sovesalen; tak og 
vegger. Male senger. Olje/lakke vinduer i spisesalen. Olje/beise utebenker. Alternative 
arbeidsoppgaver: male vegger i aggregatrom. 

 
35. Krækkja, uke 27, 4 pers 

Arbeidsoppgaver: beising av sovebygget, den gamle doen og båthuset. 
 

36. Skogadalsbøen, uke 25, 3 personer ++ 
Arbeidsoppgaver: legge heller fra hytta til do/dusj. Alternative arbeidsoppgaver: male køyene 
på sovesalen, isolere og male ute.  

 
37. Sota, uke 23, 6 – 8 pers 

Arbeidsoppgaver: utvendig beising. Oppmerking av natursti og skifting av tavler. 
 

38. Snøheim, uke 27, 4 pers 



Arbeidsoppgaver: utvendig beising/maling av hovedhus. Det vil være lift på stedet og en 
person må kunne betjene liften. Alternative arbeidsoppgaver: innvendig maling og da spesielt 
mur i kjeller. 
 

39. Storkvelvbu, uke 25 eller 26, 4 pers 
Arbeidsoppgaver: skraping og beising av alle vinduer. Evt beising av vegger hvis det blir tid. 

   

40. Torfinnsbu, tidlig juni, 6 pers 

Arbeidsoppgaver: innvendig maling i hovedhuset; pussig og 3 strøk. Alle rom. Male opp 

møber i spisesalen.  

 

 
 

 


