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Medlemsservice
Har du spørsmål om medlemskap eller ønsker
å melde deg inn? Besøk oss på Tursenteret i
Skien, ring 35 53 25 55 eller send en e-post
til telemark@dnt.no.

Få med deg det som skjer
Følg med på våre nettsider:
www.telemark.dnt.no/

Lik oss på Facebook:
facebook.com/dnttelemark

UT.no
Trenger du turtips?
Finn turer og hytter på UT.no

Følg oss på Instagram
#dnttelemark på Instagram

Det er flere som har delt sine bilder med oss
på Instagram, og det setter vi stor på.
Det gir turinspirasjon til mange!
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LEDEREN HAR ORDET

I år avholdt DNT sitt landsmøte i Oslo. Fra 
Telemark deltok personer fra flere turlag, samt 
enkelte ansatte fra administrasjonen. Deltagel-
se på landsmøte er meget lærerikt og kontakt-
skapende. I tillegg til ordinære årsmøtesaker 
ble veivalgsdokumentet for perioden 2019 
– 2023 lagt frem. Årets resolusjon omhandlet 
at ”DNT ber regjeringen stanse arbeidet med 
nasjonal ramme for vindkraftutbygging på 
land”.  Dette er et tema som foreløpig ikke er 
så aktuelt i vårt fylke, men med naturen vi har, 
og de gode vindforholdene, kan dette fort bli 
en aktuell sak.

DNT har i 2018 fått mye god omtale i media. 
Dette er nok blant årsakene til det har vært en 
økningen i antall medlemmer på landsbasis på 
6,4 %. «Monsen minutt for minutt», som har 
gikk på tv i nesten 4 uker, har gitt foreningen 
mye omtale. Programmet har vist oss hvilke 
unike turmuligheter som finnes i vårt land. 

DNT er som kjent 150 år i 2018. Dette har 
blitt markert med arrangementer over hele 
landet. I Telemark har vi blant annet hatt en 
jubileumsfest på Krokan, Norges første turist-
hytte, med godt oppmøte både blant deltakere 
og frivillige. 

I 2018 har foreningen vært mye opptatt 
med aktiviteter langs kysten, og 1.mai 2017 
overtok vi driften av hyttene på Øitangen på 
Jomfruland. Det har i løpet av året blitt utført 
dugnadsinnsats for å oppgradere og vedli-
keholde anlegget. Driften av en stor forening 

som DNT Telemark krever stor innsats både av 
de ansatte og de frivillige. Dugnadsinnsatsen 
fra de frivillige er stor. Mange legger ned titalls 
timer hver uke. Til tross for dette ønsker vi kon-
takt med flere personer som ønsker å gjøre en 
innsats. Man behøver ikke binde seg til opp-
gaver – det er helt opp til den enkelte hva en 
vil bli med på. Interesserte kan ta kontakt med 
foreningens kontor (telemark@dnt.no) eller 
lokale turlag (se telemark.dnt.no).

DNT Telemark hadde navneendring i 2017. 
Fremdeles opplever vi stadig vekk at det gamle 
navnet, Telemark Turistforening, dukker opp, 
både i pressen og i egne publikasjoner.  Det vil 
nok gå enda et par år før navnebruken vil bli 
korrekt.

Høsten står for døren, skog og mark ligger 
klare og venter på turfolket. Så da gjenstår det 
bare å si «ut på tur aldri sur». 

Styreleder DNT Telemark

Kaj Eggesvik

En eventyrlig varm og tørr sommer 
her i Telemark er over. Det fine været 
har ført til at antall brukere av natu-
ren har økt betydelig. DNT sine hytter 
landet rundt har hatt stor vekst i an-
tall besøkende og overnattinger. DNT 
Telemarks hytter, både ved sjøen og 
på fjellet, har også hatt en fin vekst. 



4 HØSTCRUISE MED 
FJELLVÅKEN TIL MOGEN 

TURISTHYTTE

Høstcruiset er et samarbeid mellom Fjellvåken 
og Hardangervidda Nasjonalparksenter. Det 
unike cruiset byr på både natur- og kulturopp-
levelser, til vanns og til lands. Mellom 3. – 16. 
september og mellom 29. september – 7. 
oktober vil den flotte katamaranen, Fjellvåken, 
ta deg med over Møsvatn og inn i et landskap 
bestående av sjarmerende fjellgårder, flott 
natur og majestetiske fjelltopper.

Høstcruiset starter fra kaia på Skinnarbu, og 
en kjenner allerede i det ferja kaster loss at 
roen senker seg. Etter en drøy time ankommer 
cruiset Mogen Turisthytte, hvor det vil bli ser-
vert en smakfull lunsj. Du kan så velge mellom 

en guidet tur i de idylliske omgivelsene ved 
Kvenna eller delta på et spennende foredrag. 
Dagen avsluttes med en utsøkt tre-retters 
 middag og en natt på turisthytta.

Neste dag vil en god frokost bli servert, etter-
fulgt av ombordstigning på båten. Da setter 
Fjellvåken kursen mot Skinnarbu. Tilbake på 
fastlandet, på Hardangervidda Nasjonalpark-
senter, vil alle deltakere få lunsj og en omvis-
ning på Nasjonalparksenteret.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til en av
Hardangerviddas innfallsporter!

Bli med på høstcruise med Fjellvåken og opplev vakre Møsvatn og den 
koselige turisthytta, Mogen, ved foten av Hardangervidda. 

Fjellvåken. Foto: Katrine Tellsgård
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Mogen Turisthytte. Foto: Katrine Tellsgård

PROGRAM:

DAG 1
Båt Skinnarbu kl. 09:45 – Mogen kl. 11:00
Lunsj Mogen, Guding langs Kvenna / alt. 
foredrag
Middag Mogen, overnatting

DAG 2
Frokost Mogen
Båt Mogen kl. 11:15 - Skinnarbu kl. 12:30
Lunsj Hardangervidda nasjonalparksenter 
kl. 13:00
Omvisning Hardangervidda nasjonalpark-
senter kl. 14:00

PRISER OG BESTILLING
Pris: kroner 1985,- / barna: kroner 1050,-. 
Kontakt VisitRjukan på telefon: 35 08 05 50 
eller e-post: info@visitrjukan.com. Mot et 
lite tillegg i prisen, vil det være mulig å boo-
ke dobbeltrom. Om dette er ønskelig kan 
du sende en e-post til: mogen@dnt.no.

Cruiset er en pakketur der en bestiller både 
båttur, overnatting, mat og guidede turer 
i ett, og en kan ikke booke ett eller flere av 
tilbudene separat. 
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KLAR, FRISK HØSTLUFT 

PÅ ØITANGEN!

Tekst og foto: Ruth Ellegård

Den gamle gården Øitangen ligger midt i 
hjertet av Jomfruland Nasjonalpark – Tele-
marks Kystperle! Her har vi 4 utleieenheter 
med til sammen 51 sengeplasser. Hyttene 
ligger i et koselig tun, rett ved sandstranda, 
eikeskogen og rullesteinstranda. Låven har 
21 senger, Hovedhuset 13 senger, Forval-
terboligen 10 senger og Sjøbua 7 senger. 
Det er bad med dusj og toalett i hvert hus. 
Alle kjøkken inneholder komfyr, kjøleskap og 
 oppvaskmaskin, så det du trenger å ta med er: 
deg selv, mat og drikke!

Dyner og puter finnes i alle senger, ta med 
eget sengetøy eller lei det hos oss. Vask ut etter 
deg selv eller bestill utvask.

Er dere grupper som ønsker å bestille mat-
kasser fra Spar, som kan tas med fra Valle eller 
Kragerø ved ankomst, ordner vi det! Ønskes 
servering av lunsj og/eller middag på Haga 
Kystkafè tilbys det for grupper fra 20 personer 
og oppover.

Vi har konferanserom i Låven, så er det behov 
for møtevirksomhet/kurs med eller uten over-
natting, er dette rette stedet!

Har du opplevd det fantastiske vinterlyset på Jomfruland i desember og 
 januar? På DNT Øitangen kan vi tilby overnatting hele året! Vi har senger,  
rom og hytter til «utenom sesong-pris» fra september til april.

Høststemning på Øitangen.
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VELKOMMEN TIL LOKALLAGSSAMLING 
PÅ ØITANGEN 29.-31 MARS 2019! 

I både Hovedhuset og Forvalterboligen er det 
vedfyring ved siden av elektrisitet, så her ligger 
alt til rette for sprakende god og koselig varme 
en sen høstkveld eller vinterdag. Vi har bål-
panner til utekos også!

Jomfruland byr på en herlig atmosfære på 
fine turveier i nydelige høstfarger eller vinter-
landskap! Sist vinter var øya her ytterst i hav-
gapet dekket av over 20 cm snø, skiene kom 
på  beina og herlige turer langs jordene og 
 strendene gledet mange.

Hva med et litt annerledes julebord i år? Vi har 
fasilitetene og hjelper gjerne til med mat og 
drikke! 

Vil du høre historier fra øya helt fra den ”steg 
opp fra havet” og frem til i dag, og få med deg 
de lokale, unike stedene ytterst i havgapet? 
DNT Jomfrulandguiden skreddersyr opplegg 
og tur!  

Sett bilen i Kragerø eller Valle, ta taxibåt direk-
te til brygga på Øitangen eller bruk ferje/rute-
båt til Tårnbrygga Da er det ca 2 km. på beina 
før du er fremme. Se fjordbat.no for rutetider.

Velkommen til herlige høst- og vinterdager i 
salt, frisk luft!

For anledningen har vi holdt av hele Øitangen 
og fyller på med noen andre overnattingsmu-
ligheter ellers på øya. Det vil blant annet bli 
mulighet for overnatting i lavvoleir, eller for å 
ha årets første overnatting i det fri? 

På fredagen vil DNT Telemark sitt årsmøte bli 
holdt og det blir enkel servering og sosialt på 
kvelden. Lørdagen fylles opp med lærerike 
sesjoner, foredrag, god mat og sosialt. Kanskje 
du vil ha litt påfyll av hvordan bruke sosiale 
medier mest effektivt, eller bli bedre på å ta bil-
der? Dette vil være to av flere mulige sesjoner 
å bli med på. Her vil vi sammen komme på 
nye idéer og skape nye vennskap på tvers av 

turlagene. Søndag blir det turer på øya. Har du 
lyst å bli med på en kajakktur? Eller hva med en 
guidet tur på øya, hvor vår egen Ruth Ellegård 
som forteller mer om Jomfrulands historie? 
Det vil være aktiviteter for barna på fredag 
kveld og lørdag mensdet er sesjoner, så meld 
gjerne på hele familien. 

Nøl ikke, bli med oss og feire frivilligheten, og 
se tilbake på alt de bra som ble gjort i 2018! 

For påmelding se vår nettside:
 https://telemark.dnt.no/ 
Arrangementet er gratis. 

I 2019 legger DNT Telemark lokallagsamlingen til Øitangen Turisthytte,  
på nordspissen av Jomfruland og midt i hjertet av nasjonalparken. 

Snø i porten.



8 RAPPORT FRA LØYPE -
GJENGEN I SKIEN TURLAG

Tekst: Åsmund Myhre, løypeleder Skien Turlag
Foto: Karin Arntzen

Skaden på skogen var størst i områdene rundt 
Hvitsteintjern og Piggen, Gulsetområdet og 
lavereliggende områder av Skiens østmark. 
Her har turlaget noen av sine mest brukte stier 
og det kom raskt inn reaksjoner på at flere av 
stiene var uframkommelige på grunn av trefall. 

Kommentarene var mange når vi i løypegjen-
gen traff hverandre. Vi visste at dette ville bety 
mye ekstra arbeid for oss. 

Snøen lå meterdyp fram til påske og trærne 
som lå nede var fastfrosset i snøen så det var 
vanskelig å begynne arbeidet med oppryd-
dingen. Enkelte i gjengen var nok ute allerede 
i mars for å ta det verste på de mest brukte 

Vinteren 2018 falt det mer snø enn vi har vært vant til de siste årene, særlig 
i lavereliggende områder. Det kom et kraftig snøfall i februar med tung, våt 
snø og snøfallet ble etterfulgt av noen kalde dager. Snøen frøs fast på trea og 
det resulterte i mye toppbrekk både på gran og furu, men også lauvskogen ble 
lagt flat mange steder av snøen. 
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stiene ved Hvitsteintjern og i Gulsetmarka, 
men gruppa startet med felles dugnader etter 
påske. Første fellesdugnad var på stien fra 
Skien fritidspark mot Hvitsteintjenn lørdag 14. 
april. Da lå det til dels mye snø på stien, men vi 
fikk tatt unna det verste så stien ble fremkom-
melig. 

Nå kom endelig våren med rask snøsmelting, 
så dugnadene ble intensivert og delvis lagt om 
i forhold til oppsatt program for å rydde vekk 
trefall. Stiene i Gulsetmarka var nesten ufram-
kommelige mange steder og her var det behov 
for ekstra innsats. Dette var det nok mange 
som forsto, for det møtte veldig mange på dug-
nad. Vi var nok opp mot 25 på enkelte dugna-
der. Enkelte ganger hadde vi tre motorsager 
i aksjon så arbeidet gikk unna på rekordfart. 
Det er hyggelig at ekstra mange møter opp på 
dugnad når behovene er store. I løpet av våren 
og forsommeren har vi ryddet de fleste av sti-
ene, men det gjenstår nok enkelte områder vi 
ikke får ryddet før etter sommeren. Da starter 
løypegruppa opp igjen. 

Ekstra hyggelig var det at vår turglade ordfører, 
Hedda Foss Five, hadde erfart at behovene var 
store. Vi fikk en henvendelse gjennom Gren-
land Friluftsråd om vi hadde behov for hjelp, 
og det resulterte i at vi fikk femten tusen kroner 
fra Skien kommune til kjøp av utstyr. Gaven 
ble overrakt av ordføreren selv på en enkel 
tilstelling ved gapahuken ved Åletjern tirsdag 
8. mai, med påfølgende ryddedugnad mot 
Kaperkollen.          
                                                                                                         
Løypegjengen i Skien Turlag setter stor pris på 
alle som deltar på dugnadene våre, både de 
som har vært med lenge og de nye som kom-
mer til. Vi har opplevd at flere nye har kommet 
til de siste årene og det er svært gledelig, 
men vi har plass til flere. Dugnadene våre blir 
avertert i avisene under fellesannonsen for 
DNT Telemark, nettsida til DNT Telemark/Ski-
en turlag og på Facebook-sida til Skien Turlag. 
Sted og tidspunkt blir avertert så det er bare å 
møte opp dersom du har lyst og anledning.
dette rette stedet!

I hele vår og sommer har løypegjengen jobba på spreng for å rydde de vinterherjede stiene i Skien.
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0 TI-TOPPERNE I TELEMARK

GRENLAND:
• Blåfjell
• Fantekjerringkollen
• Fjerdingen
• Geitebuvarden
• Hørsfjell
• Jypleviktangen
• Kjerkeåsen
• Melakollen
• Narefjell
• Piggen
• Sandseterfjellet
• Svarteberget
• Valleråsen
• Valås
• Vestre Vealøs
• Øvrumskollen
• Årdalsåsen

SILJAN:
• Blåfjell
• Fiskebekkåsen
• Ristingkollen
• Søntvedtåsen
• Tempelturen
• Kløverødkollen 
• Stubbekollen 
• Lønnedalskollen 
• Holmefjell 
• Vestre Vealøs 
• Kistekollen
• Ramsås
• Mælakollen
• Movannskollen
• Skruia

TINN:
• Haddelandsveien
• Solspeilet
• Toreskyrkja
• Bossnuten
• Store Skålnatten
• Ryesvei
• Sabotørstien
• Skipsfjell
• Numedalshovda
• Sluskedilten
• Solstien
• Borsjåbrotet
• Ørnenipa
• Gaustatoppen
• Austbygde - Atrå
• Atrå - Mæl 

I Telemark har vi et konsept som heter «Ti-Top-
per’n». Dette finner en både i Grenland, Siljan 
og Tinn. Konseptet går ut på å tilrettelegge for 
fine toppturer i nærområdet og få flest mulig 
ut på tur. Det er om å gjøre å bestige minst ti 
topper for de voksne og fem for barna. 
I Grenland er det initiativtaker Roger Gun-
dersen som drifter og følger opp konseptet på 

frivillig basis, og i Tinn er det Tinn- og Rjukan 
Turlag, med Hanne Lien i spissen. I Siljan er det 
kommunen som har hovedansvaret for kon-
septet, med god hjelp og veiledning fra Siljan 
Turlag. På de neste sidene kan du lese om de 
tre forskjellige Ti-Topperopleggene, som alle 
har sine spennende topper og praktiske regis-
treringsmetoder. 

Å dra på topptur har aldri vært mer populært enn de siste årene. Tradisjonen 
for slike bestigninger strekker seg langt tilbake, men det er først de siste åre-
ne at dette har blitt allemannseie. 

Årets topper for alle de tre Ti-Topperne i Telemark:

Her speiler Gaustatoppen seg i sin egen utsikt. Dette er en av ti-topperne i Tinn.
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1TI-TOPPER’N GRENLAND 

Tekst: Roger Gundersen

Ti-Topper’n Grenland ble etablert i 2004 
og har siden den gang engasjert tusenvis av 
turglade, store som små, opp og ned på topper 
over hele Grenland. Like sikkert som vårens 
ankomst, dukker Ti-Topper’n opp hvert år 1. 
mai. I år måtte vi riktignok utsette 4 av toppene 
grunnet en usedvanlig snørik vinter og vår, 
men forholdene normaliserte seg raskt, og det 
ble en tørr og fin mai de fleste steder. 

NYHET - BAMBLES LAVESTE FJELL
Av nyheter i år var Jypleviktangen ved Bamble-
kysten den store ”lokkemagneten”. Dette er 
en tur og en ”topp” utenom det vanlige. Med 
en høyde på 5 moh, presenterte vi i år tidenes 
laveste titopper. Toppen ligger ytterst på en 
odde, og i skrivende stund kan det se ut til at den 
nyoppsatte trimposten ute i havgapet kan bli 
den mest besøkte titopperen noen sinne.
Ellers har vi et gjensyn med to tidligere titoppe-
re; Geitebuvarden og Svarteberget. Det er hen-
holdsvis 10 og 12 år siden disse var med sist, så 
for mange vil nok dette være et nytt bekjentskap. 

HVORDAN KOMME I GANG?
Det er ingen påmelding, og helt gratis å delta. 
Bare pakk sekken og start å gå til en av våre top-
per. Turbeskrivelser finner du på titoppern.no.  
På toppen noterer du navnet ditt i titopper-
boka, samt registrerer turen enkelt på nettsida 
via mobilen, eller når du er hjemme igjen 
foran pc’en. Til sammen må minst 10 av våre 
topper bestiges (barn t.o.m. 16 år, 5 topper) 
Alle deltagere som fullfører blir med i et lotteri 
med flere fine premier. Dessuten vanker det en 
flott pokal til alle barn som fullfører.

BLI MED DU OGSÅ
Ti-topper’n Grenland er et enkelt konsept. 
Toppturene passer for de fleste, ung som 
gammel, trent som utrent. Turer i marka er en 
svært trivelig aktivitet, og på kjøpet får du en 
god dose energiinnsprøytning til kropp og sjel. 
Pakk sekken, få med deg familien, gode venner, 
kollegaer og sett i gang. 

Mer informasjon finner du på 
www.titoppern.no

Er du klar for Ti-Topper’n i Grenland? Det er enkelt å delta. 
Pakk sekken og start å gå, det er første trinn.

Fra toppen av Jypleviktangen. Foto: Roger Gundersen
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2 TI-TOPPER’N TINN

Tekst: Hanne Lien

Da Tinn og Rjukan Turlag så muligheten for å 
starte en Ti-topper som var tilgjengelig for alle 
innbyggere, hyttefolk og turister, så var det et 
klart ønske for alle turglade å benytte samme 
konsept med klippekort og klyper. 

Turlaget var så heldig å kunne samarbeide 
med to distributører av klippekort og turhefter, 
nemlig VisitRjukan og Sandviken Camping i 
Austbygde. I fjor var det løypekartet til VisitRju-
kan som ble brukt som turbeskrivelser. I år har 
turlaget produsert et eget hefte med beskri-
velse av løypene med lengde, høydeforskjell 
og vanskelighetsgrad – og bilder av hvor klypa 
er plassert. Det opereres med 3 kategorier 
– Ti-topper som utelukkende er toppturer – 

Ti-turer som også er turer i flatt terreng – og 
Barna’s Turlag som er lettere barnevennlige tu-
rer. Klippekortene og turheftene selges for 50 
kr. og det er gratis for barn. Kortene leveres inn 
til utsalgsstedene innen utgangen av oktober 
og det trekkes om flotte premier i kategoriene 
Ti-topper og Ti-turer, og her må man ha minst 
10 klipp på kortet. Det er premier til alle barn 
som leverer inn klippekort med 5 klipp eller 
mer. Barn som deltar på et arrangement i Bar-
na’s Turlag får også et klipp i klippekortet. 

Ti-topper’n har en egen Facebookside hvor 
deltakerne kan dele sine bilder og invitere 
hverandre på tur. Det er et veldig populært 
tiltak for både innbyggere og hyttefolk, og i fjor 
som var første året i regi av turlaget, ble det 
solgt/utdelt over 500 klippekort, hvilket er bra 
i en liten kommune.

Mer informasjon finner du på 
telemark.dnt.no/t i-toppern/ eller på 
Ti-Topper’n Tinns Facebookside.

Ti-topper’n Tinn startet som et 
HMS-tiltak for ansatte i Tinn Kommu-
ne. Konseptet var klippekort som ble 
delt ut til de som ville delta og klyper 
ble plassert på toppene. 

Foto: Jenni Kvaran

Foto: Hanne Lien
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3TI-TOPPER’N SILJAN

Tekst: Siljan Kommune

I år har vi tatt hensyn til flere års ønske om 
å lage et eget opplegg for barna. Alle barn, 
t.o.m. det året de fyller 12 år, vil bli premiert 
dersom de har fullført 5 turer eller flere. De 
vanlige diplomene vil ikke bli delt ut f.o.m. 
dette året. Alle som fullfører 10 topper, eller 
flere, vil, som før, være med i trekningen av 3 
gavekort på sportsutstyr. 

Vi har ikke fjernet noen av fjorårets topper, men 
lagt til 5 nye, slik at vi dette året kan tilby 15 
topper. Årets topper er Blåfjell, Fiskebekkåsen, 
Ristingkollen, Søntvedtåsen, Tempelturen, 
Kløverødkollen, Stubbekollen, Lønnedalskollen, 
Holmefjell, Vestre Vealøs, Kistekollen, Ramsås, 
Mælakollen, Movannskollen og Skruia.

Klippekortet kan kjøpes på YX Siljan og på 
kommunens servicekontor. Innlevering av 
 utfylte klippekort gjøres til Siljan servicekon-
toret fortløpende og senest innen 8. oktober.  
For de som ikke har anledning til å levere 
i  åpningstiden 08.00 – 15.45, kan kortet 
puttes i brevsprekken ved den gamle hoved-
inngangen midt på fronten av Kommune huset. 
Husk å merke kortet med navn og gjerne 
telefonnummer.

10-topperkomiteen vil med dette ønske alle 
deltakerne god tur og gode opplevelser!

Mer informasjon finner du ved å søke opp 
«Ti-topper`n 2018» på 
www.siljan.kommune.no

10-topper`n er et samarbeid mellom Siljan kommune, Siljan Historielag og 
Siljan Turlag og arrangeres for 12. gang i 2018.  

Utsikt fra toppen, Ramsås. Foto: Else Marit Haugen
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4 DUGNAD OG ILDSJELER

Tekst og foto: Anja Haugerud

Fra tidlig av har man vært avhengig av ildsjeler 
for å få varene fraktet til toppen. Før måtte 
varene bæres opp, siden kom Gaustabanen, 
og de siste årene har varene blitt fraktet med 
helikopter. 

Det kreves mye, for at alt skal gå knirkefritt. 
Varene skal leveres fra Asko og opp til Rjukan. 
Og allerede når Asko er tom for vaffelrøre, 
og må hastebestille fra Fredrikstad, begynner 
nervene å gå på høygir. Når Norges (antage-
lig) største kunde av vaffelrøre ber om vafler, så 
kommer det vafler!

Dugnadsånden lever godt i Norge - rettelse; verden - og det trengs en håndfull 
eller to med arbeidsjern når Gaustatoppen Turisthytte skal fylles med varer. 
Både lokale, nasjonale og gjerne internasjonale. Av alle hyttene i Telemark 
hersker det liten tvil om at det er Gaustatoppen som krever mest og best logis-
tikk når varene skal fraktes og plasseres. 
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Deretter er man avhengig av fint vær slik at 
helikopteret kan lette, fly alle løftene – 40 i 
tallet, og lande på en smal fjellknaus med pre-
sisjonsflyvning, slik at varene kan fraktes videre 
inn i lageret i fjellet. Fra helikopteret plasserer 
varene, til neste løft er på plass, har man seks 
minutter. Her gjelder det å være effektiv, lære 
godt av Henry Fords samlebånd-effekt, og 
være så rask som overhodet mulig. 

Fra pakking av varer i frakteposer, alle løftene, 
samt plasseringen av varene på lageret tok det  
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BLI MED I DUGNADSGJENGEN! 
DNT Telemark har fantastiske frivillige som bidrar til at vi kan være en stor og aktiv forening, og vi trenger flere som har 
lyst til å gjøre en innsats. Det er mye sosial hygge i dugnadsarbeid, og du vil oppleve at det er moro og givende uansett 
hva du velger å bli med på. Du velger selv hva du vil bidra med og hvor mye du ønsker å bidra.

Har du lyst til å bli med i dugnadsgjengen? Fyll ut skjemaet under og fortell oss hva du kunne tenke deg å hjelpe til med. 
Skjemaet kan leveres til oss på tursenteret i Hjellen i Skien. Du kan også melde din interesse på mail: telemark@dnt.no 
eller på telefon: 35 53 25 55. 

Navn: 

Telefon: 

E-post: 

Jeg har lyst til å hjelpe til med: (sett kryss)
 Merking, rydding og skilting av løyper
 Oppbygging av løyper. Varding, legge gangbaner, 
 skiring etc. 
 Rydding, rengjøring og enkelt vedlikehold på hytter
 Lede turer eller instruere
 Hjelpe til på ulike arrangementer 
 (f.eks Kom deg ut-dagen, Opptur o.l.)
 Vaffelvakt på Fugleleiken Turisthytte

Jeg har lyst til å hjelpe til med prosjektarbeid: (sett kryss)
 Klart det går (turer for funksjonshemmede)
 Barnas Turlag (barn og unge)
 DNT Ung (ungdom og unge voksne)
 Til Topps (integrering)
 Ti-Topper’n (bli toppansvarlig)
 BussTUR (nærturer)   

 i underkant av 6 timer å få alle varene for hele 
 sesongen opp. Vi snakker 600 bokser vaffel-
røre, 1300 flasker med brus pr pall, uendelig 
med syltetøyspann, utallige kilo kaffe og mye 
mer. Uten 14 nevedyktige mennesker fra både 
Norge, New Zealand og Tyskland hadde det ikke 
gått. Det hele forgikk mens hytta ble driftet som 
vanlig, av både dugnadsarbeidere og ansatte. 

Hvis du nå lurer på hvorfor kaffen koster 35 
kroner på Gaustatoppen, så har du svaret over. 
Alt blir fraktet opp, selv vann, til Telemarks 
høyeste fjell. 
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Vi er ute på tur nesten hele året, og lengden 
på turene er cirka 4-5 km. Vi går tur på 
torsdager. På vinteren går vi i bynære områ-
der og  avslutter turene med kaffe og kaker 
på Bakrommet kafé (møterommet bak DNT 
Telemarks Tursenter i Hjellen). Der blir det tid 
til hyggelig prat og mimring om gamle og nye 
turer. 

Når vårsola varmer trekker vi ut i skog og mark, 
og bruker turterrenget både i umiddelbar 
nærhet og utenfor Skiens grenser.  

Rundt st. Hans drar vi på tur til Fugleleiken 
Turisthytte på Svanstul. Der blir det servert 
spekemat med sang og musikk. 

På høsten har vi to fine arrangementer. Vi drar 
til Kalhovd Turisthytte på Hardangervidda i tre 
dager, og hygger oss med god mat og service 
på hytta, og et veldig fint turterreng. Den siste 
skogsturen for året går til Blåfjell i Siljan, og 
der serveres hjemmebakte kaker og bålkaffe.  
I løpet av året har vi to møter. I begynnelsen av 
desember har vi julemøte med sang, musikk 
og god mat, og i midten av februar har vi 
årsmøte. Alle er velkomne på både turer og 
møter. 

I tillegg til å drive med friluftsliv er vi aktive på 
dugnadsfronten. Alle som har lyst til å delta 
i vårt hyggelige dugnadsmiljø er hjertelig 
velkomne også her. 

Seniorgruppa er en selvstendig gruppe innenfor Skien Turlag. Gruppa har 
som mål å aktivisere pensjonister, enslige og andre som føler en trygghet ved 
å gå sammen. 

Foto: Steinar Skilhagen
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8 SJEKKUT 
– EN DIGITAL TURPOSTKASSE 

Tekst: Thor Olav Sørensen

I DNT SjekkUT finner du i dag hundrevis av 
digitale turposter i hele landet, og flere er på 
vei. Appen er helt gratis og passer for alle. Det 
eneste du trenger er å opprette en «DNT Min 
side»-konto. Dette gjøres på 1-2-3 i appen, 
om du ikke har en konto fra før. Dette er kun for 
at alle turpostene du har besøkt ikke blir glemt 
eller borte for deg. 

Når du har bestemt deg for å gå til en turpost 
kan du til enhver tid følge med i appen og se 
hvor langt det er igjen til du er fremme – og 
registrering kan gjøres når du er innen 50 me-
ters radius av turposten. Når du nærmer deg 
en turpost, vil du se at det kommer et grønt 
banner over turposten med teksten «Besøk» - 
og da kan du registrere at du har nådd målet 
og har vært på denne turposten.

I appen kan du på et kart se alle turposter i 

Digitale plattformer blir stadig viktigere i vår digitaliserte hverdag. DNT har 
lenge satset på UT.no, en database med turforslag og oversikt over turisthytter 
i hele Norge. Vi har en app for digitalt medlemskort, som heter DNT Medlem, 
og i 2017 ble DNT SjekkUT lansert. Dette er kort fortalt en app som gir deg 
en digital turpostkasse, pluss litt til.
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hele Norge, men du får også enkelt opp over-
sikt over de turpostene som er nærmest deg 
– og hvor langt unna de er fra der du er. Du får 
opp det som kalles «lister», som i praksis er et 
nøye utvalgt av turposter, som f.eks. «Toppturer 
i Bamble» eller «DNT Telemarks hytter». 

Når du besøker en turpost kan du enten bare 
registrere besøket ditt eller trykke på «besøk 
med selfie». Det gir deg muligheten til å ta et 
bilde av deg selv (og kanskje turvennene dine?) 
eller snu kamera i appen og ta bilde av det 
du ser på stedet du er på – dette med en stilig 
DNT-profil på, med navn på sted og dato for 
når du besøkte denne turposten. På din profil 
i appen kan du hele tiden følge med på blant 
annet hvilke turposter du har besøkt, hvor 
mange ganger du har besøkt dem og hvilke 
«lister» du er påmeldt.  

Appen har også en digital gjestebok du kan 
skrive deg inn i om du skulle ønske det – så 
lenge du har trykket på «besøk» i appen så 
er det uansett registrert at du har vært der. 
Gjesteboken i DNT SjekkUT fungerer slik at 
et «Besøk» i utgangspunktet er privat. Dette 
gjelder uansett om du trykker «Besøk» eller 

«Besøk med selfie», det er kun du selv som får 
se bildet ditt. Unntaket er om du signerer i 
gjesteboken – dette blir da et offentlig besøk, 
og alle andre besøkende kan se ditt innlegg i 
gjesteboken – ikke ulikt slik «analoge», tradi-
sjonelle gjestebøker fungerer.

Hvordan bli medlem?

1. På telemark.dnt.no kan du enkelt og greit 
melde deg inn ved å klikke på «bli medlem» 
i menyen øverst på siden. Du betaler med 
kredittkort og får en kvittering på kjøp av 
medlemskap som du kan bruke som bevis, 
samt at du kan laste ned medlemskort-ap-
pen ”DNT Medlem”.

2. Kom innom vårt Tursenter i Nedre Hjelle-
gate 2 i Skien. Her kan vi registrere medlem-
skapet slik at du får medlemskortet med en 
gang. Da kan du i samme slengen få med 
deg de nyeste medlemsbladene og et turtips 
eller to, eller kanskje universalnøkkelen til 
over 500 DNT-hytter?

Har du lenge tenkt på å bli medlem, men vet ikke helt hvordan du skal 
gjøre det?  Det er faktisk veldig enkelt og du har to valgmuligheter;
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0 DNT TILRETTELAGT 

– FRILUFTSLIV FOR ALLE

Tekst: Henrik Halle Høilo

KLART DET GÅR NÆRTURER
Dette er gruppa for voksne med fysisk funk-
sjonsnedsettelse. En lørdag i måneden drar 
vi på tur til ulike plasser, noen turer er korte 
og andre litt lengere. 2 ganger i året tar vi en 
helgtur med overnatting. Flere av turene er 
tilrettelagt for rullestol. 

DNT Tilrettelagt er et turtilbud med turer og aktiviteter for personer med 
nedsatt funksjonsevne og for utviklingshemmede, og består av flere ulike 
turgrupper og muligheter. Har du lyst til å få opplevelser og delta på turer som 
passer deg? Da er DNT Tilrettelagt midt i blinken!

 Full fart over elva. Foto: Vibeke Clausen 

Foto: Ruben Smith
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KLART DET GÅR UNG 
Dette er et nytt tilbud for ungdom med fysisk funk-
sjonsnedsettelse. Det arrangeres turer en søndag 
i månenden. Tilbudet er også for personer med 
og uten funksjonshemminger, men tilrettelagt 
slik at alle kan bli med på lik linje. Gruppa er for 
ungdommer fra 15 år og oppover. 

FRILUFTSLIV TILRETTELAGT FOR 
UTVIKLINGSHEMMEDE (FTU) 
FTU er et tilbud for personer med utviklings-
hemminger. Turene er svært lavterskel og 

bestandig tilrettelagt for rullestolbrukere. Tu-
rene går hver 14. dag med fast oppmøteplass i 
Skien Fritidspark og Frankestranda på Heistad 
annen hver uke. Last gjerne ned FTU-appen. 
Der finner du blant annet en oversikt over alle 
kommende turer, samt et praktisk snakkeark. 
DNT Tilrettelagt jobber for å gjøre friluftslivet 
tilgjengelig for flest mulig, og vi håper å se deg 
på våre neste turer!

For mer informasjon se 
telemark.dnt.no/dnt-tilrettelagt/

Flott dag på vannet med klart det går. Foto: Sissel Mogård

Foto: Kari Nygård Tvilde
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SI TUSEN TAKK!

Tekst: Kjersti Wøllo

Tradisjonen tro startet vi sesongen med leven-
de musikk, jordbær og spekemat. Hustruba-
duren Ken-Thomas leverer alt fra Johnny Cash 
til Henning Kvitnes, og det blir det allsang av. 
Slitne sykkel-lår fikk til og med svingt seg på 
«dansegulvet» i peisestua. 

«For her er det solskinn og sang                
og gitarklang 
for alle penga,
snart får jeg nybakt brød                        
med goudaost og smør,
og da kan jeg legge meg ned
og ha med nistemat på enga,
og snu ryggen til både by, 
og tomtagata førr..Passer bra for Kalhovdfolka» 

Nå er det høst i fjellet og vi ser tilbake på en fantastisk sesong med sy-
denstemning på Kalhovd. Ingenting er som å bade i fjellvann og komme frem 
til en betjent hytte med forfriskende drikke og godt selskap. 

Bildet er fra årets sommeråpning på Kalhovd med retro-tema i anledning DNTs 150 års-jubileum.
Foto: Team Kalhovd
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Dette skriver Willy Solberg fra Siljan på 
 Facebook-profilen sin. Sommeren på Kalhovd 
er ikke den samme uten husvennen vår Willy. 
Han har fast tilholdssted på rom nr 8 med 
utsikt mot Kalhovdfjorden. 

I år har han fylt moltespannet gang etter gang, 
fisken har vaka og tatt agnet, boka har blitt fylt 
opp med nye tanker og dikt. Her er utdrag fra 
ett av dem: 

«For hver sommer blir bjørka grønnere og 
vakrere enn sommer’n sist... Fuglene synger 
klarere, finere enn før, men jeg hører de likevel 
på en annen måte enn forrige sommer... Elva 
går stillere, fjelltoppene er høyere, iallfall om 
en skal gå opp dit....»

Det er sommer og Willy nyter vidda og alt den 
har å by på, og vi som jobber her nyter samta-
lene og energien som Willy og alle gjestene 
våre fyller Kalhovd med.

Vi vil takke alle dere som har besøkt oss for at 
dere har tatt turen til oss i sommer og høst. 
Nå pakker vi snart snippsekken vår og reiser 
ned fra vidda, men gleder oss til å ønske dere 
alle velkommen igjen, men da med ski på bena 
og klare for vintersesongen 2019. 

Hilsen Team Kalhovd Molter. Foto: Marte Nerdahl

Rom nr. 8. Foto: Team Kalhovd

Kalhovd sett fra vannet. Foto: Marte Nerdahl
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FRA LUNDE TIL SKIEN

Tekst og foto: Gabor Magyari

Turlederene, Maria Dahl og jeg, Gabor 
Magyari, møtte alle deltakerne fredag kveld 
på kanalkampingen i Lunde, hvor startskuddet 
skulle gå neste morgen. Det er alltid litt vanske-
lig med logistikken i forbindelse med padle-
turer på kanalen, men denne gangen valgte vi 
å kjøre alle bilene ned til Skien etter gruppen 
var ferdig med å slå opp teltene i Lunde, for så 
å ta maxitaxi tilbake til kanalcampingen. Dette 
gjorde at det var mye greiere å avslutte turen 
på søndag ettermiddag uten ekstra styr med 
henting av biler.
 
Det var en helt fantastisk gruppe, fra hele Nor-
ge, som var med på turen. Det var blant annet 
noen fra Hemsedal, Molde og Lillehammer. 

Jeg synes det var ganske stas at flere reiste 
langt bare for å bli med på denne turen, og for 
å oppleve denne delen av vakre Telemark. 

På lørdag padlet vi fra Lunde til Valebø, som 
ikke var mer enn 2 mil, men denne etappen er 
relativt krevende på grunn av at kajakkene må 
bæres eller trilles ved slusene. Vi brukte mye 
tid ved Vrangfoss og Ulefoss, der øvre og nedre 
kajakkbrygge ligger flere hundre meter unna 
hverandre, og det er mange trapper i tillegg. 
Men alle hjalp hverandre, og alt gikk derfor 
veldig fint. 

På Vrangfoss møtte vi M/S Henrik Ibsen og 
fulgte med på hele slusingen, som var en gan-
ske spektakulær opplevelse for de fleste. Mel-
lom Ulefoss og Valebø blåste det ganske hardt 

I midten av juni arrangerte Skien Turlag en 3-dagers padletur på Telemarks-
kanalen. Turen gikk fra Lunde fredag 15. juni og endte i Skien søndag 17. 
juni – og under hele turen var deltakerne omkransa av vakker natur. 
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fra øst, og det ble derfor tungt å padle grunnet 
store og bratte bølger. Vi brukte tre ganger 
lengre tid enn vanlig på denne strekninga, og 
vi var veldig glade når vi endelig satt oss ned 
rundt middagsbordet på Valebø brygge. 

På søndagen var det en litt kortere etappe 
som ventet. Vi skulle bare gjennom det store 
sluseanlegget ved Skotfoss, så vi hadde god tid 
til å ta en hyggelig matpause ved Mikaelshula 
på vei ned til Skien. Halvparten av søndagen 

regna det, men alle var forberedt på slikt vær, 
og de fleste syntes det var kjempevakkert å se 
tusenvis av regndråper lande på vannover-
flaten. Det er noe helt spesielt med å padle i 
regn. Når det er vann under oss, over oss og 
rundt oss, er det veldig beroligende. Ikke noen 
tvil om hvorfor det var så god stemning denne 
dagen. Etter en rolig time med padling fra 
Skotfoss, kom vi fram til Skien på ettermidda-
gen. Der sto bilene klare for å kjøre hjem slitne, 
men fornøyde, kanalturister.
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DNT UNG TELEMARK 
1. juni møtte ni ungdommer og én hund opp utenfor tursenteret til DNT Tele-
mark i Skien, klare for hyttetur fra fredag til søndag. Destinasjonen var No-

todden Turlag sin nye hytte, Himingsjå, på Lifjell.  

Foto: Martin Økter
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Den ubetjente turisthytta, Himingsjå, er lett 
å komme seg inn til, og byr på mange flotte 
dags- og flerdagsturer i nærområdet. DNT 
Ung-gjengen benytta sjansen til å dra på topp-
tur både lørdagen og søndagen. Både Slette-
fjell på 1180 moh. og Himingen på 1066 
moh. ble besteget. 

Selv om tur og aktivitet var i fokus, ble det også 
mye tid til avslapping og sosialt. ”Da vi ikke var 
på topptur var vi rundt hytta. Vi badet, noen 
spilte gitar og andre spilte kort”, forteller  
Kristian Øverbø, leder i DNT Ung Telemark. 

I løpet av turen ble alle godt kjent. ”På kvelde-
ne gikk praten i ett rundt bordet og det var god 
stemning hele helgen”, forteller Kristian. Han 
håper at enda flere ungdommer mellom 16 
og 26 år vil bli med på tur. ”Jeg synes at flere 
ungdommer bør bli med for at vi skal få en 
enda større, sammensveiset gjeng”. 

Utover høsten blir det blant annet klatring, 
buldring og topptur, så det er bare å følge med 
på telemark.dnt.no og på DNT Ung Telemark 
sin Facebook-side for mer informasjon. 
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MED DNT UNG GAUTEFALL

Tekst: Gro Hagen. Foto: Karlien de Shuyteneer

Me fordelte utstyr og bar kajakkane og kanoa-
ne opp på hengarar og lasteplanane til bilane, 
og kjørte til Tveitvatnet i Kjosen. Der lessa me 
ut av bilane og pakka i båtane, før me padla 
av stad. Då me hadde padla eit lite stykke slo 
me leir på ei fin øy. Me satt opp lavvoen, og dei 
som skulle sove i hengekøyer hang opp dei. 
Etter lunsj bada og padla me. Litt over klokka 
16 reiste halvparten av gruppa til Werner 

Blaas, som ikkje budde så langt unna leiren vår, 
på smikurs.

På smikurset lærte me korleis ein skulle smi. 
Me fekk ein jernpinnne kvar, og så fekk me prø-
ve både å varme jernet, og å forme det. Målet 
var at me skulle lage ein pølsehaldar med ring 
på tuppen, som me unne bruke til grillig, noko 
alle klarte med litt (mykje) hjelp. Werner laga 
sjølve pølsehaldaren der pølsa skal ligge, for 
oss, sidan me fekk litt dårleg tid til å lage heile 

Laurdag 30. juni kl. 10 møtte 11 ungdommar og tre vaksne 
opp ved Toke brygge klare for padletur. 
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sjølv. Mens han laga dei, satt me andre ute og 
fekk servert kjempegode, heimelaga  muffins, 
kaffi og vatn. Til slutt varma me opp midten av 
jernpinnen, hamra den flat, satt den fast i skru-
stikka og snurra den rundt og rundt slik at det 
blei eit virvelmønster på midten. Grunnen til 
at me laga det var ikkje berre fordi det var fint, 
men fordi det avledar varmen, slik at handtaket 
ikkje blir varmt når ein grillar. Alle var einig i at 
det var eit veldig moro og lærerikt kurs. 

Dei som ikkje var på smikurs hadde omvendt 
gøyme og forskjellige leikar. Når smiegruppa 
hadde komme tilbake åt me middag, og på 
kvelden hadde me ein vanskeleg, men moro 
leik, kalla ”Tveitvatn mysteriet”, der me skulle 
finne ut kven tjuven var, og kor han gøymte seg 
ved hjelp av ledetrådar. 

På sundagen stod me opp, åt frukost og dei som 
ikkje hadde vært på smikurs dagen før, gjorde 
seg klare til det. Når smiegruppa hadde reist, 
bada og padla dei som var igjen på øya. Etter 
at dei som hadde smidd kom tilbake, pakka me 

saman, åt og så padla me heimover igjen. 

Det var ein veldig koselig tur, med fint vær 
heile tida. Det var nesten ikkje knott og mygg, 
og det var me veldig glade for, for då kunne me 
sitte ute på kvelden utan å bli ete opp.
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ÉN STI,  MANGE MULIGHETER

KYSTSTIEN I BAMBLE

Tekst og foto: Steinar Skilhagen
 
Har du lyst til å oppleve en kyststi med store 
og spektakulære variasjoner i natur og kultur, 
hele året? Da er kyststien i Bamble noe for deg. 
Her kan du oppleve flott utsikt over skjærgård 
og hav. Du kan vandre omtrent i vannkanten 
eller oppleve kystens skoglandskap på gode 
skogsstier. 

Er du interessert i geologi eller botanikk? Da 
tilbyr kyststien et stort mangfold. Geoparken 
har gode informasjonstavler om den helt   spe-
sielle geologien langs deler av stien. 

Kyststien går rett gjennom de to småbyidyl-
lene Stathelle og Langesund. Her er det mye 
interessant kystkultur å oppleve. Flere steder 
langs stien har det vært aktivitet i mange år, så 
dette er et område verd å besøke for historie-
interesserte.

Kanskje er du bare ute etter en tur i naturen, 
samtidig som du får god mosjon. Da er det 
kuperte landskapet på Bamblekysten noe som 
varmt kan anbefales. Det skader jo ikke å få 
med seg flotte naturopplevelser underveis.

Hele stien er godt merket med skilt og DNTs 
blå merker. Flere steder langs stien er det satt 
opp informasjonstavler med kart og annen 
nyttig informasjon. På ulendte partier av stien 
er det satt opp rekkverk, bruer, trapper o.a. for 
å bedre fremkommeligheten.

Kyststien i Bamble ligger på UT.no, hvor den 
er delt opp i fine dagsetapper med parkerings-
muligheter i hver ende. Her ligger det mye 
nyttig informasjon om de enkelte strekninger 
og det er mange bilder til inspirasjon. Kyststien 
finnes også som brosjyre i papirformat. Den er 
gratis og ligger på mange steder i kommunen 
og hos DNT Telemark.

I Telemark er vi så heldige å ha turmuligheter fra fjord til fjell. Her kan du 
lese om kyststien som går fra Ellingsvika i sør til Stathelle i nord. Til sammen 

dekker kyststien over 100 km av strandlinja i Kragerø og Bamble. 
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KYSTSTIEN I KRAGERØ

Tekst: Else Bjørg Finstad
 
Kyststien i Kragerø går fra Bambles grense i 
nordøst til Risørs grense i sør. Stien er delt i tre 
distanser: Fossing – Helle, Helle – Kragerø og 
Kragerø – Ellingsvika. Stien går langs sjøkanten 
der det er mulig, men har gode svinger inn i 
skogen eller over en fjellrygg der det er behov 
for det. Du kan starte hvor som helst på stien 
ved et eller annet blått merke. De fører enten 
fram til et utgangspunkt eller et endested. Men 
for å best nyte stien er det anbefalt å starte i 
en av endene, som for eksempel Fossing. Her 
kommer beskrivelser av naturen langs de tre 
delene av Kragerøs kyststi. 

FOSSING – HELLE
Fra Fossing tresliperi går en på Blåmerka sti 
med fin utsikt over Fossingfjorden. Videre får 
en oppleve alt fra vandring elvelangs til et lite 
høydedrag med flott utsikt. Sistnevnte er en 
fin liten «ekstratur». En rast her er å anbefale. 

Videre går en langs sjøkanten og noen få me-
ter på vei før vi finner merket sti igjen og første 
etappe nærmer seg slutten. 

HELLE - KRAGERØ
Andre etappe, fra Helle, går både langs fjell-
rygger, skogsstier, over brygger og broer. Når 
en kommer til Heuchverven og ferjebrygga, 
kan en ta ferja over til Stabbestad (en kan også 
kjøre om Kjølebrønn) og fortsette på tredje 
del av kyststien. 

STABBESTAD – ELLINGSVIKA
Fra kaia på Stabbestad består terrenget av 
grusvei, skogsti, og svaberg på Kragerøs tredje 
kyststietappe. De blå merkene følger sjøkanten 
der det er mulig, men for å unngå hytter og 
private brygger, må deler av stien legges litt 
inn i landet. Stien går derfor både over svaberg 
med havutsikt, skyggefull skog og blomsterrike 
jorder. 

Vi ønsker alle riktig fine turer i vakkert farge-
spill langs kysten denne høsten. 

Foto: Petter Hereide
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Tekst og foto: Henriette Hack

Hollane seter ligger midt i hjerte av Lifjell, på 
859moh, og med overnattingsmulighet om 
sommeren og vinteren, har mange fått mulig-
heten til å oppleve dette fine stedet. Setra har 
vært i drift siden 1600 tallet, og turistdelen 
siden 1920. Her tilbyes et rolig og trivelig miljø 
med enkel standard. Hollane har 30 sengeplas-
ser fordelt på hovedhytta, seterbua og seinhytta. 
Enten om det er småbarnsfamilier som ønsker 
hytte til hytte-tur på fjellet uten de store avstan-
dene, eller fiskeentusiaster som bruker varme 
sommerdager langs de mange fjellvannene på 
Lifjell på jakt etter den perfekte ørreten. 

Mulighetene er mange på Lifjell, og Hollane 
finner du på merka løyper ca. 9 km fra Jønn-
buparkeringa og 6 km fra Grønbygel (Årmot-
dalen) og 17 km fra Grimås i Seljord. Mange 
tar dagsturer inn for å nyte seterens rømme-
grøt, for så å vandre videre på en av de mange 
rutene Lifjell har å tilby. Lifjell har nemlig et 
fantastisk nettverk av stier som Notodden Tur-
lag og Bø Turlag vedlikeholder og merker. Her 
kan du velge mellom korte og lange turer, hytte 
til hytte-turer eller å gå med telt. Gå opp fra 
Seljord siden, Bø siden eller Notodden siden 
- valgene er mange! Sommer som vinter. Følg 
med på Hollane på Facebook for oppdatert 
informasjon. 

I år har det igjen vært seterdrift på Hollane seter på Lifjell, og det er med stor 
glede for mange Lifjell entusiaster. Det er Geir Norbotten som med familien 
har drevet stedet i sommer. På vinterstid er det Nils Arne Folkestad med fa-
milien som drifter, han er også eier av Hollane. De har tatt imot overnattings-
gjester, servert mat og tilbudt hyggelige samtaler til turgåere på Lifjell. 
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Start med overnatting på Himingsjå tu-
risthytte, som er den nye ubetjente hytta 
til Notodden Turlag. Bruk dagen til å fiske, 
og nyt naturen mens du går de ca 9 km 
over til Hollane. Ta en overnatting der før 
du går videre over de fine utsiktspunktene 
Økteren og Øysteinnatten. Føler du på litt 
ekstra energi på vei ned mot Jønnebu og 
Lifjellstua, kan du gjerne ta en tur opp til 
Gleksefjell for å nyte utsikten der. Bli så over 
en natt på Lifjellstua. 

Turen er ca 18 kilometer lang totalt og vil 
ta deg ca 6-7 timer uten pause. Velg gjerne 
en annen rute tilbake neste dag. Hva med 

Oksledalen oppom Mjelten og tilbake forbi 
Hollane? Kanskje du vil ta en overnatting til 
på Hollane, og ta dagsturen til Urdevatnar? 
Eller gå forbi her på vei tilbake til Himingsjå 
hvis du er klar for en litt lengre dagsetappe. 

Datteren til de som drifter Hollane på som-
merstid var ikke i tvil om hva den fineste turen 
fra Hollane var: «Urdevatnar». Stedet ligger 
på vestsiden av Hollane her kan du gå videre 
mot Grimåsen og komme ut på Seljordsiden 
av Lifjell. Urdevatnar fremstår som en oase, 
med frodig vegetasjon som er verd et besøk 
for turgåere på Lifjell. Den ligger på en vifte-
forma elveavsetning fra den siste istida.  

Her er et forslag for en tur på tvers av Lifjell. Denne turen har flere 
 fantastiske utsiktspunkt, og du kan selv velge om du vil overnatte på 
 Hollane, eller gå hele ruta over fjellet.

TURTIPS: LIFJELL PÅ TVERS 

Ta turen over Lifjell og opplev variert natur.  
Foto: Magnus Karlsen

På Hollane kan du både overnatte og hilse 
på dyra på seteren. Foto: Magnus Karlsen
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STADIG FLEIRE NÅR DNT 
FYLLER 150 ÅR I 2018                                                                                             

Tekst: Jon Ingebretsen 

Guidar og turleiarar registrerer at stadig fleire 
blir med på turar og andre friluftsaktivitetar 
både sommar og vinter. I tillegg er det fleire 
som på eiga hand fyller fritida si med turar og 
anna friluftsliv nå enn tidlegare. På toppen av 

det heile, er det ikkje bare dei store og etabler-
te natur- og friluftsorganisasjonane som t.d. 
Turistforeninga og Jeger- og fiskarforbundet 
som har aukande rekruttering til tilboda sine. 
Ei rekkje ulike lag og organisasjonar, som his-
torielag, grendelag, velforeningar, idrettslag, 
og til og med kommunane, syter for rydding 

Også DNT Telemark vil styrke friluftslivet og natur- og miljøvernets stilling, 
og er glade for trendar i samfunnet som syner at stadig fleire er interesserte i 
å fylle fritida si med friluftsaktivitetar. All erfaring viser at gode opplevingar i 
naturen, og kunnskap om naturmangfaldet stimulerar engasjementet vårt til å 
ta vare på naturen ved å forvalte naturområda på ein god og berekraftig måte. 
I tillegg kjem folkehelsegevinsten ved å vera fysisk aktiv  inn med full tyngde. 
Dessutan er det gratis å nytte utmarka i uorganiserte former til friluftsliv i kraft 
av allemannsretten og den frie ferdselsretten, som er nedfelt i friluftslova. 

Foto: Marius. Dalseg 
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og merking av stiar og løyper og har tilbod 
om turar i alle variantar. Årsakene til dette er 
rimeleg klare: Det er trendy å gå på tur og 
drive med friluftsliv, både i lågterskelformer og 
i meir utfordrande og ekstreme variantar. 

Kvardagen til mange menneske blir stadig 
meir stillesitjande og fysisk inaktiv, og trongen 
til å kome ut å røre på seg blir viktigare. Det 
er bare røyking som er eit større trugsmål 
mot folkehelsa enn inaktivitet. På den poli-
tiske dagsorden har friluftsliv ei alt for svak 
stilling, når ein veit at det er den viktigaste 
kjelda til aktivitetar i fritida. DNT Telemark vil 
styrke friluftslivets stilling og betre vilkåra, slik 
at friluftsliv kan bli ei folkerørsle, både ut frå 
folkehelseperspektivet, og med bakgrunn i at 
gode friluftsopplevingar gjer oss meir bevisste 
på å omgåast og forvalte naturen på ein klok 
måte. Ein alt for liten del av anleggsmidlane frå 
spelemidlane går til friluftsliv. I fjor var ande-
len  nokre få prosent, som da gjekk til turstigar, 
skiløyper, badeplassar og turhytter. Resten tek 
idretten stort sett hand om. Det er på høg tid 

å kome dit at spelemidlar også kan brukast 
til kunnskapsrelatert stimuleringsarbeid for 
friluftsliv, slik som turleiing, naturrettleiing, 
kursverksemd m.v. I tillegg må kommunane bli 
flinkare til å regulere inn nære friluftsareal og 
ta vare på desse. Å nå grupper med stort behov 
for betring av fysisk og psykisk helse er viktig, 
og da i alle samfunnslag. Eit nært samarbeid 
mellom det friviljuge og kommunane vil vera 
ein nykkjel til å nå dei som treng det mest. 

Samhandlingsreforma har sterkt fokus på 
førebyggjande helsearbeid. Da må det bli 
synleggjort ved at regjeringa set av tilsvarande 
ein prosent av sjukehusbudsjetta til å fremje 
førebygging og fysisk aktivitet gjennom enkle 
tiltak som friluftsliv. Det vil vera ei god investe-
ring i folkehelsearbeidet med ein milliard til å 
førebygge helse, slik at ein ikkje heile tida treng 
å reparere. Det er oss sjølve som har ansvaret 
for helsa vår, ikkje samfunnet med legar og 
sjukehus. Friluftslivet skriv ut dei grøne resep-
tane for oss, i form av aktivitet og minnerike 
naturopplevingar.

Foto: Katrine Tellsgård 
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Visste du at DNT Telemark har et stort tursenter 
i Nedre Hjellegate 2 i Skien? Her kan du få kjøpt alt du trenger til turen. 

Fra ullundertøy til kart og kompass. Fra gnagsårsokker til soveposer. 
De ansatte hjelper deg også gjerne med å planlegge din neste tur.   

Gjør deg klar for høstens turer med riktig utstyr til gode priser!

Vår butikk har åpent: Mandag til fredag 10.00–16.00

Devold T-cap 
Medlemspris: 249,-
Veil.: 299,-

Hiking ulltrøye
Medlemspris: 549,-
Veil.: 649,-

Bergans vindjakke 
Medlemspris: 1099,-
Veil.: 1300,-

Bergans Brekketind bukse 
Medlemspris: 1275,-
Veil.: 1500,-

Osprey Eja 48l

Osprey Exos 48l

Medlemspris: 1445,-

Medlemspris: 1445,-

Veil.: 1700,-

Veil.: 1700,-
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Torsdager 10.00–18.00 Lørdager 10.00–14.00

I tillegg til detaljerte kart for konkrete områder, har 
vi også planleggingskart. Gratis for medlemmer, 

kroner 50,- for ikke-medlemmer. 

Hestra vindvott 

Hodelykt

Kartmappe
Kompass a-30 

Medlemspris: 255,-

Medlemspris: 200,-

Medlemspris: 195,-
Medlemspris: 210,-

Veil.: 300,-

Veil.: 250,-

Veil.: 229,-
Veil.: 210,-

Vi er størst på kart i Telemark!

Smartwool vanter 

26 kjappe kurs i friluftsliv 

Medlemspris: 249,-

Medlemspris: 198,-

Veil.: 299,-

Veil.: 249,-

Silkesengetøy
Medlemspris: 999,-
Veil.: 1199,-

Førstehjelpspakke
Medlemspris: 199,-
Veil.: 249,-
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Tekst og foto: Henriette Hack

Det å våkne opp og kunne gå rett ut for et mor-
genbad er helt fantastisk. 26. august til 2. sep-
tember skal jeg gå fra Telemarks grense i sør til 
Mule Varde i Porsgrunn. Underveis er planen 
å dra innom og se på Kragerø sin dagsturhytte, 

Stangnes, som vel å merke i 2018 er under 
restaurering, men åpner for vaffelsalg pinsen 
2019. Jeg skal ta båten ut til Øitangen for en 
natt, for så å gå siste del av Kragerø Turlag sin 
kyststi helt til vi møter Bamble Turlag sin kyststi 
i Fossing. Herfra følger jeg hele Bamblekysten 
til jeg kommer til Stathelle, og paserer perle 

På tursenteret i Skien jobber det et knippe turglade mennesker. Dette er men-
neskene som møter deg med et stort smil når du leter etter den riktige sekken 

eller trenger å fylle på kartsamlinga hjemme. Daglig hjelper disse til med å 
planlegge turer for andre, og ønsker her å tipse om de turene de selv synes 

har vært finest hittil i år, samt en tur som planlegges i skrivende stund. 

Kysten frister som aldri før i år med det flotte været vi har hatt. 
Jeg har alt hatt flere turer både langs kyststien i Telemark, til Ti-Topper’n 

på Jypleviktangen og overnattinger på Sildevika og Øitangen. 

Henriettes tur: 

Telemarkskysten, her kommer jeg! 
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etter perle oppover kysten. 
I et par år nå har det vært mulig å bli med 
på Øyhopping ut på øyene med ferjer (eller 
kajakk) fra Brevik. Det ble i fjor merket flere 
turstier bl.a. på Bjørkøya, og det finnes flere 
muligheter for overnatting på teltplasser på 
flere av øyene. Siden jeg drar litt seint i seson-
gen, har sommerruta sluttet å gå, men likevel 
er planen å ta noen av helårsferjene ut for en 
overnatting og nyte øylivet. 

Siste etappe blir opp til Mule Varde. Planen 
er å gå inn på plassen tidsnok til å bli med på 
Kom deg ut-dagen der 2. september! 
Teltet er skaffet, pakkeliste for sommerturer er 
lagt frem, selskap til turen er planlagt, Enja er 
klar, kart er kjøpt, butikker for matshopping er 
lagt inn underveis i ruta og overnattingsplas-
ser er plukket ut. Da er det bare å glede seg! 
Kanskje vi ses underveis på ruta, eller på kom 
deg ut-dagen på Mule Varde?  

Henriette og hunden Enja er klare for Telemarkskysten.
Her fra sommerens tur langs Aurlandsdalen.

Nyt høstkvelder med solnedgang på Øitangen.
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Tekst: Ida Mikalsen

Turen var ikke lang, men det ble en flott dag 
som besto av nydelig natur, idylliske kulper og 
glatte svaberg inne i skogen.
 
Ca. 18 km fra Skien sentrum, i retning Valebø, 
finner du et skilt på høyre side av veien merket 
med Garvannsveien. Litt inn fra hovedveien 
finner du en bom, det er her jeg parkerte. 
Følger du grusveien videre inn fra bommen 
kommer du etter ca. 10 minutter til en sti som 
følger videre inn i skogen. Veien er heldigvis 
blåmerket, slik at en lett finner riktig vei. Ved 
å følge veien endte jeg opp ved Garvannsfos-
sene. Her finner du en vakker, idyllisk liten foss 
som renner ned i en kulp før den renner videre 
ned svabergene. Her er det perfekt å ta seg en 

liten dukkert og virkelig nyte den flotte naturen 
Telemark har å by på. 

Tips! Ta med deg hengekøyen, legg deg godt 
til rette og nyt utsikten.

Nå er ikke jeg den som går de lengste turene langt oppe i fjellet. 
Jeg er en av de personene som liker å holde meg aktiv ved å bruke turstier 
i nærområdet på ettermiddagen eller i helgene. Derfor har jeg valgt å dele 

den desidert flotteste plassen jeg har vært på i sommer. 

Idas tur: 

Skogsbadeperlen Garvannsfossene 

Foto: Ida Mikalsen

Foto: Petter Åsrud
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Tekst: Katrine Tellsgård

Fra Kalhovd til Mogen er det 3,7 mil, og strek-
ningen egner seg til en todagers tur. Enten med 
en natt på Stordalsbu Turisthytte eller i telt som vi 
valgte. Fredagen starta med en kjøretur til Skinn-
arbu, hvor vi satt bilen.  Vi tok så taxi til Rjukan, 
lokalbuss til Atrå og til slutt Kalhovdbussen inn til 
Kalhovd Turisthytte. Ruta planla vi med god hjelp 
fra serviceinnstilte Tina, som kjører både vanlig 
taxi og Kalhovdbussen for Tinn Taxi. Vel framme 
på Kalhovd rakk vi en herlig lunsj, tur til den lille 
toppen Vegardhovde, tre-retters middag og en 
liten kveldstur. 

Lørdag morgen marsja vi av gårde i retning 
Stegaros. Vi valgte å gå mot Mårsbrotet, i ste-
det for langs grusveien, for mest mulig varia-
sjon i terrenget. Fra Stegaros gikk vi så mot 
den selvbetjente hytta, Stordalsbu. Grunnet de 
tørre sommermånedene var det bålforbud og 

tørre bekker og brønner, som la opp til gode 
doser polarbrød til de fleste måltidene. Vi valgte 
derfor å ta med oss vann til Stordalsbu, og lage 
middagen der. Mette på Real Turmat kunne vi 
gå videre for å sette opp teltet for natta. 

Morgenen etter våkna vi til flott utsikt ved 
vannet vi hadde telta ved, og tok oss tid til noen 
late timer i sola, før nesa igjen ble retta mot 
Mogen. Vi ankom Turisthytta i perfekt tid til 
nok en storslått tre-retters middag og noen 
hyggelige timer både på hytta og på kveldstur 
i området. 

Etter tre fine døgn på vidda sto hjemreisen  
for tur. Etter en lang og hyggelig frokost labba 
vi mot Fjellvåken som skulle ta oss tilbake til 
Skinnarbu. Etter rundt 3 km morgentur til 
båten og litt over en times ferd over fjorden, 
kunne vi fornøyde sette oss i bilen og kjøre 
hjemover med mange inntrykk i bagasjen. 

Det er nok ikke mye som kan måle seg med rolige dager på vidda. Det skulle 
samboeren og jeg få oppleve denne sommeren, da vi pakka sekken og retta 

snuta mot Tinn. Turen som sto for dør gikk fra Kalhovd til Mogen.  

Katrines tur: 

Miniferie på Hardangervidda  

Hengebro over Sletteåi på Hardangervidda. Foto: Katrine Tellsgård
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Tekst: Tony Løksli

Jeg hadde lest meg opp i forkant og lært at det 
kunne bli litt kaldt på ryggen når temperatu-
ren synker under 20°C, så dette var grunnen 
til at jeg valgte å ta med en underquilt (under-
teppe). Myggnett og tarp fant jeg også fort ut 
at ville bli fordelaktig å ha med. 

Etter å ha kjøpt inn og pakket alt av nødvendig-
heter, var min siste utfordring lokasjon. For 
meg var kriteriene fin utsikt, ferskvann og nok 
trær. Jeg ønsket også å dra et sted i nærmiljøet 
slik at jeg raskt kunne komme meg hjem i mør-
ket om været eller køya ble kranglete. Turen 
gikk dermed til flotte Sandodden på Åfoss. 
Dette er et av flere fine badesteder ved Norsjø.

Jeg forsikret meg om at hengekøya var rett, 
da jeg merket den ble veldig skjev å ubeha-
gelig å ligge i med helling på køya. Til festing 
brukte jeg et tau jeg selv hadde, men det var  
litt sig i snoren, så etter turen endte jeg opp 

med å kjøpe en snor tilpasset hengekøya. 
Det er viktig å kunne stole på at tauet holder 
i løpet av natten, og at du ikke synker ned 
til bakken. I tillegg er det også lurt å sette 
opp hengekøya i le. Jeg var litt uheldig på 
ettermiddagen og måtte ofre ly over køya, da 
tarpen måtte brukes som vindskjerm på den 
ene siden. Men etter en vindfull natt våknet 
jeg med to små fugler som kvitret om kapp 
på myggnettingen. Veldig flott avslutning på 
en ny opplevelse som skal gjenoppleves!

Det å sove i telt eller under åpen himmel er alltid hyggelig. 
Det å ta turen ut med kun en tarp er det ultimate for å komme nær naturen 
og samtidig ha en lett sekk. Et telt derimot kan gi rom for bedre komfort og 

beskyttelse fra elementene, men gir høyere vekt. Jeg ønsket dermed å teste ut 
mellomtingen; hengekøye med myggnett, tarp og underquilt. 

Tonys tur: 

Hengekøye for nybegynnere 

Foto: Marius Dalseg Sætre

Foto: Tony Løksli
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ER VIKTIG FOR DEG?

Tekst og foto: Katrine Tellsgård

Vi har alle naturopplevelser vi ønsker å bevare. 
Norsk Friluftsliv og Verdens Naturfond (WWF) 
har nå gått sammen for å sette fokus på og 
sikre nettopp disse opplevelsene. Gjennom 
aksjonen «verdt å bevare» skal det opprettes 
en rødliste over verneverdige, truede na-
turopplevelser. De ønsker at alle skal vise hvilke 
naturopplevelser de setter pris på gjennom 
emneknaggen #verdtåbevare og ved å legge 
inn tips på nettsiden verdtåbevare.no. Planen 
er at den første rødlisten for naturopplevelser 
skal lanseres i november 2018.

For generalsekretæren i Norsk Friluftsliv, Lasse 
Heimdal, er det lite som overgår stillheten. 
Bare utsikt kjemper om topplassering i hans 
egen rødliste. 

- Jeg bor et lite stykke utenfor Oslo, men savner 
den totale stillheten, forteller Heimdal. 

Han beskriver den konstante summelyden 
som høres i det fjerne – selv langt inne i Oslos 
Østmark. 

- I tillegg må jeg si at gjengroing er en trussel 
mot de gode naturopplevelsene. For meg er 
det å ha noe å hvile øynene på, langt der borte 
i det fjerne, helt spesielt, sier Heimdal drøm-
mende. 

Han mener at det nok er ganske store forskjel-
ler på hva folk ser som verneverdig ut fra hvor 

i landet de befinner seg. Heimdal forteller at 
av tips som nå har kommet inn ser de at stillhet 
og nærturområder er to av naturopplevelsene 
flest ønsker å verne om. I tillegg legger han 
til at i Oslo savner nok mange opplevelsen av 
å kunne fiske torsk i Oslofjorden, mens andre 
savner smaken av duggfriske jordbær grunnet 
de tørre månedene som har vært i sommer.

I Telemark vet en at det flere steder snakkes om 
nettopp utfordringen med nærturer som blir 
borte grunnet utbygging. 

- Men i Telemark tipper jeg det også er variert 
innad i fylket, sier Heimdal. 

Med et fylke som strekker seg fra fjord til fjell 
finnes det tilsvarende varierte naturopplevel-
ser – og tilsvarende varierende meninger om 
hvilke opplevelser som trues. Hva mener du er 
verdt å bevare?

Tenkt om favoritt-nærturen din blir 
borte eller du ikke lenger kan fiske 
på det velkjente vannet på vidda. Hva 
om den øde leirplassen du drar til for 
å søke ro, eller den majestetiske fjell-
toppen som gir deg mestringsfølelse, 
ikke lenger er tilgjengelig. 
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4 MED «PÅ NYE STIER» 

PÅ GAMLE TRAKTER

Tekst og foto: Odin Langslet

Turmuligheter der folk bor, såkalte nærturer 
eller hverdagsturer, er et høyt prioritert om-
råde for DNT Telemark. I tett samarbeid med 
løypegruppa i Skien Turlag har På nye Stier 
dette vårhalvåret prioritert ryddearbeid på 
følgende områder:

• Stien langs Falkumelva fra Falkum Bad til
 Århus gård
• Stiforbindelse fra golfbanen på Jønnevald 
 opp Skrehellelia til løypa som går fra 
 Fjelldalen mot Vestre Skrehelle 

• Gunnborgdalen fra Lysa over Kleiva og 
 Storhaug
• Åfosstien og stiforbindelse videre mot Steinsrud

Arbeidet har strukket seg over en 7-ukers peri-
ode, med arbeidsinnsats 2 ganger i uka. Totalt 
har 10 personer deltatt i tiltaket. Noen har 
vært med på alle arbeidsøktene, mens andre 
har takket for seg etter bare 1-2 ganger. Det 
kan være utfordrende å gå i skogen en hel dag, 
med til dels tungt, fysisk arbeid. Været har jo 
vært fantastisk, men varmen har vært kreven-
de. En viktig lærdom for deltakerne har vært at 
«uten mat og drikke duger helten ikke». Særlig 

På Nye Stier var et 3-årig prosjekt, som ble avsluttet i 2017. Arbeidet 
 videreføres nå som et tiltak i samarbeid mellom Skien kommune, NAV Skien 
og DNT Telemark. Personer som mottar stønad fra NAV får muligheten til å 
delta i stiryddingsarbeid i Skiens nærområder. 
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har behovet for ekstra drikke vært stort og drik-
kepausene har vært mange - og nødvendige!

Selv om de fleste deltakerne hadde lite turerfa-
ring har det blitt nedlagt et solid stykke arbeid! 
Stien langs Falkumelva var nærmest ufram-
kommelig. Vindfall, toppbrekk, kratt, kjerr, 
siv og brennesle gjorde dette til en skikkelig 
utfordring. Her, som på de andre stiene vi har 
ryddet, gjenstår et arbeid med skilting og mer-
king. Men for de som er litt lokalkjente er det 
bare å ta stiene i bruk, jo før jo heller. Stier som 
ikke brukes gror som kjent fort igjen!  

På Åfosstien var det litt andre utfordringer. Her 
var det ekstremt mye vindfall av til dels store trær. 
Og flere bruer over Hentibekken har fått hard 
medfart. Istandsetting av bruene gjenstår her, 
men så tørt som det har vært i sommer har det 
ikke vært noe problem å komme tørrskodd over. 

Vi har tidligere ryddet stiene i Lundsdalen ved 
Limi og rundt golfbanen på Jønnnevald. På 
Jønnevald bygges det nå en rekke nye boliger 
og her har vi da utvidet turmulighetene med å 
rydde sti fra golfbanen opp mot radiomasta i 
lia rett øst for Jønnevald, og forbindelse videre 
til etablert stinett som kommer fra Fjelldalen. 
Når byggeperioden er over, og hammer og 
sag er lagt vekk, har man gode muligheter til 
turer i nærområdet. 

Gunnborgdalen er en gammel perle, et verne-
område med mye urørt skog og rik flora. Med 
kjentmann Torbjørn Gurholt fikk stien her en 
nødvendig oppgradering slik at området igjen 
er blitt lettere tilgjengelig.

Jeg er imponert over innsatsen til mine gode 
hjelpere. De har stått på med grensakser, 
hekksakser, håndsager og ljå, og utrettet et 
betydelig arbeid. Noen naturopplevelser og 
erfaringer rikere er de blitt, som da vi fikk se en 
buorm slikke sol, liggende på et toppbrekk vi 
gjerne skulle ha fjernet. 

Nå er det opp til dere, kjære lesere, å komme 
opp av stolen og utforske de nye mulighetene i 
nærområdet av Skien!

Det skorter ikke på naturopplevelser når stien skal ryddes.
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6 HOLDER DU FJELLET RENT?

Kampanjen ble starta for å sette fokus på at en 
finner mye søppel i fjellheimen langs stier og 
rundt hytter. På Gaustatoppen er det også et 
problem at gjestene tar med seg søppel opp 
og kaster det i søppelkassa på toppen i stedet 
for å ta det med seg ned igjen. 

«Søppelbilen kjører faktisk ikke forbi Gausta-
toppen», forklarer Jorunn Karlberg Tveiten, 
daglig leder på Gaustatoppen Turisthytte. Hun 
legger til at selv om logistikken på Gaustatop-
pen er god med tanke på at det er mulig å ta 
banen opp og ned, så må søppelsekkene settes 
ned og plukkes opp hele 12 ganger i løpet 
av en tur ned til søppelcontainerne. «Det er 
mange tunge løft det». 

Jorunn var en av de som tidlig ble engasjert i 
kampanjen, og sammen med Kjersti Wøllo og 
gjengen på Kalhovd, sørget de for at fjellet var 
litt reinere i sommer gjennom sine bildekonkur-
ranser. Begge hyttene stilte med flotte premier 
til de som tok bilde av søppel de hadde plukket 
og la det ut på sosiale medier. Både på Gausta-
toppen og Kalhovd kunne en vinne overnatting 
for to personer, inkludert mat. 

Selv om konkurransen nå er over, er det ingen 
grunn til å stoppe å ta med eget søppel hjem 
og plukke opp andres som du finner ute på tur. 
«Man kan jo kalle det en konkurranse likevel», 
sier Jorunn. Hun påpeker at den fineste pre-
mien er jo at fjellet holdes reint hele året. «Vi 
håper jo at alle ønsker et bærekraftig reise-
mål», smiler hun. 

Vi ønsker alle mange, fine turer utover høsten 
og vinteren, men husk å ta med søpla hjem.

I sommer starta Haukeliseter Fjell-
stue opp kampanjen #holdfjelletrent. 
Det tok ikke lang tid før hele 
 Stavanger Turistforening hang seg 
på, og både Gaustatoppen Turisthytte 
og Kalhovd Turisthytte i DNT Telemark 
hev seg rundt og ble med kort tid 
etter. 

Foto: Team Kalhovd

Foto: Jorunn Karlberg Tveiten
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Gode løsninger -
Høy kvalitet
• Kvalitetskjøkken til lave priser!

• Kjøp direkte fra Telemarks
  største kjøkkenprodusent

• Ikke flatpakket

Kjørbekkdalen 12, Skien
Tlf. 35 53 04 04 | post@systemkjokken.no
Åpent man, ons, fre 08.00 - 16.00 | tors 08.00 - 19.00

www.systemkjokken.no

Følg oss
på facebook

Aplia er stolte 
leverandører av 
nettsidene til 
Ti- toppern Grenland! 

Torggata 8, 3724 Skien
e- post: post@aplia.no, Telefon: 928 47 444

www.aplia.no



Små nok til å bry oss,  
store nok til å levere!

Passion 
for 

printing

Bannere • Beach-flagg • Roll-ups • Skilt • Dekor / storformater • Solfilm

Foliering av vinduer • Brosjyrer og alle typer trykksaker • Grafisk design

Print på aluminium / børstet aluminium og plexiglass


