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Få ting er bedre å dele 
enn turglede!

Vi har allerede fått en forsmak på sommervarmen og gleder 
oss over at årstiden vi går inn i gjør naturen enda mer tilgjen-
gelig som verdens største aktivitetspark for alle. 

I fjor etablererte vi satsningen «Nærturer 2021» for å gjøre 
de lokale turområdene lettere tilgjengelig slik at enda flere 
benytter seg av turmulighetene i nærområdene der vi bor. 
Gjennom turlagenes store nettverk av turstier, så ønsker vi at 
alle kan ta del i en aktivitet som verken er prestasjonsorientert, 
utstyrskrevende eller krever en inngangsbillett. Vi ser at initi-
ativene «150 hverdagsturer» og «bussen til bushen» senker 
terskelen og bidrar til å eliminere «dørstokkmila» slik at flere 
kommer seg ut på tur. 

Når så mange som 4 av 5 oppgir at friluftsliv og nærturer er 
den foretrukne form for rekreasjon og trim, så er det viktig å 
gjøre det enkelt å få turgleden inn i hverdagen. Dette bidrar 
DNT betydelig med, og effekten på folkehelsen er vist å være 
av milliardverdi i form reduserte livsstilsykdommer. 

Å verdsette friluftsliv og naturens egenart har blitt mer 
dagsaktuelt med diskusjonen om vindindustri som kan true 
både naturmangfold og bruk av natur til friluftsliv. Gjennom 
forskning er det bevist at det å oppholde seg i naturen gir 
redusert stressnivå, sammenliknet med å oppholde seg 
innendørs eller i urbane omgivelser. På Shetland så skriver 
faktisk leger ut naturopplevelse som turgåing på resept. Det 
er ingen tvil om at naturopplevelser har en god effekt på både 
den fysiske og psykiske helsa vår. Både som organisasjon og 
som enkeltmedlemmer så ønsker vi å være tydelige stem-
mer i debatten om naturen og friluftslivets verdi, og bidra til 
grundige vurderinger når arealkrevende fornybare energi-
kilder vurderes opp mot natur- og friluftslivskvaliteter i våre 
 turområder. 

Vi skal være en pådriver for bærekraftige veivalg slik at vi både 
tar vare på natur, men også bidrar til et mer klimavennlig 
samfunn. Dette innebærer at vi ønsker å ta klare miljøvalg i 
våre hytteprosjekter, samtidig som vi tar hensyn til natur og 
dyreliv i områdene vi har aktivitet. Vi skal fortsette å utfordre 

I DNT Telemark har vi et rikt og allsidig tilbud med aktiviteter og fantastiske turopplevelser 
som strekker seg fra fjord til fjell. Dette er opplevelser vi ønsker å dele med flere og takket 

være turlagene så er mulighetene flere og lettere tilgjengelig enn noen gang. 
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oss selv på bærekraftig drift av hyttene. Å avslutte en tur med 
å dele et måltid med fisk som har svømt, eller dyr som har 
beitet i våre turområder, har våre hyttedrivere allerede gjort 
til smaksopplevelser med mening. Det er kan også friskt fjell-
vann gjøre. Det er kanskje ikke nødvendig å frakte flaskevann 
inn til hyttene våre når rent vann kan tappes direkte på hytta 
når vi vet at en liter flaskevann gir 80 ganger så høyt klimaut-
slipp som en liter springvann?

Bærekraftige valg betyr også at vi etterlater naturen i like god 
stand som når vi dro ut. Vi ønsker å bidra til å spre holdningen 
om at det vi bærer med oss i sekken - det klarer vi å bære med 
ut igjen også. Miljøvett er lett, og godt fjellvett handler om å 
ha et bevisst forhold til valgene vi tar, både før, under og etter 
en tur. 

I år retter vi ekstra oppmerksomhet mot mangfold og inklu-
dering. En av de store gledene med å ha turglede er at den så 
enkelt kan deles. Det kan også den gode følelsen som mange 
kjenner etter å ha deltatt på en dugnad som tilrettelegger for 

enda mer turglede. Vårt mål er at det skal være like enkelte å 
spørre «Vil du bli med?» som det er å si «Jeg vil gjerne være 
med!» På siste lokallagsamling på Jomfruland hadde vi en 
workshop rundt temaet, og dette blir et viktig arbeid som 
fortsetter i lokallagene. 

Denne sjette utgaven av Turglede kan også deles. Del den 
gjerne med noen som du tror kan ha glede av å bli medlem i 
DNT, og introduser de for opplevelsene som starter allerede i 
nærområdet. Vi håper at denne utgaven inspirerer, og bidrar 
til nye opplevelser langs kysten, i skogen eller i fjellet. Tele-
marks største aktivitetspark er skapt for å deles med flere. 

Sommerhilsen fra

Thor Kamfjord
Styreleder i DNT Telemark

En av turgledens store gleder er at den enkelt kan deles. Foto: Thor Olav Sørensen
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MEDLEMSKAP 2019     
Hovedmedlem: 695,-

Husstandsmedlem: 380,-

Ungdom (19-26 år): 350,-

Skoleungdom (13-18 år): 215,- 

Barn (0-12 år): 130,-

Honnørmedlem (over 67 år/uføre): 540,- 

Familiemedlemskap: 1250-

Livsvarig medlemskap: 17 000,-

OPPLAGSINFORMASJON 
Medlemsblad: Turglede

Opplag: 10.000

Grafisk produksjon og trykk: Thure Trykk AS

Redaksjonen: Katrine Tellsgård 

Forsidefoto: Jenni Kvaran 
Forsidebidet er tatt på Gjuvhovd i Tinn.

I Telemark finnes det over 10 000 DNT-medlemmer og 
DNT Telemark jobber for å gi medlemmene et best mulig tilbud. 
Organisasjonen består av 9 turlag med underliggende Barnas 
Turlag, samt 3 selvstendige Barnas Turlag. Den består også av en 
fjellsportgruppe, flere ungdomsgrupper og seniorgrupper, og en 
rekke forskjellige prosjekter. Administrasjonen, med turinformasjon 
og butikk, ligger i Skien.

DNT Telemark og turlaga drifter og vedlikeholde 4 betjente hytter, 
og hele 17 ubetjente hytter, nødbuer og gapahuker. I tillegg jobber 
løypekomiteene på dugnad for å rydde, merke og vedlikeholde over 
1000 km med løyper. Turkoordinatorer og lokale turlag har ansvar 
for at DNT Telemark kan tilby et variert program. Natur- og Miljø-
utvalget gir styret råd i saker som gjelder naturvern.

DNT Telemark arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og 
miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier.
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Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

KONTAKT 
Kontor: Nedre Hjellegt. 2, Skien
Postadr.: Postboks 3089, 3707 Skien
Telefon: 35 53 25 55
E-post: telemark@dnt.no
Nettside: www.telemark.dnt.no
Daglig leder: Jon Atle Holmberg

Følg oss på Facebook og Instagram:
@dnttelemark



5Er du klar for en natt i naturen?

I fjor var dette en stor suksess med over 70 friluftsglade 
barn og voksne som sov i telt eller lavvo rundt Flekkerhytta 
på Svanstul. En perfekt anledning til å bli kjent med andre 
familier som også er glade i friluftsliv. Det blir morsomme 
aktiviteter, bålkos og sosialt samvær. Ta med hengekøye, telt, 

lavvo eller sov under åpen himmel! Terskelen for å delta er lav, 
kanskje blir dette den første overnattingsturen for deg og din 
familie? Dagen etter er det Kom deg ut-dagen - vi håper at 
alle har lyst til å bli med på dette arrangementet også. 

Påmelding til natt i naturen gjøres på nett via hjemmesidene 
til DNT Telemark: www.telemark.dnt.no. Følg oss på Face-
book for hyppig informasjon om våre kommende turer: 
www.facebook.com/barnasturlagskien. 

Vi i Barnas Turlag Skien kickstarter 
Friluftslivets uke med en natt i naturen 

lørdag 31. august-søndag 1. september. 

Barnas Turlag er DNT Telemarks tilbud til barnefamilier 
hvor barna er mellom 0-12 år. Barnas Turlag arrangerer 
turer og gøyale friluftsaktiviteter i nærmiljøet cirka en gang 
i måneden, og er en flott sosial arena for å treffe andre 
friluftsfamilier. På tur med Barnas Turlag kan man lære om 
kart og kompass, lage mat på bål, dra på måneskinnstur, 
hundekjøring, hodelykttur, kveldsmattur, natursti, sølepytt-
safari, kanotur, isfiske og masse annet gøy. Som frivillig er du 
med å planlegge og gjennomføre disse turene og aktivitete-
ne. Høres dette ut som noe for deg? Ta kontakt med fagsjef 
for Barnas Turlag, Jenny Flobak på jenny.flobak@dnt.no, så 
setter vi deg i kontakt med ditt lokale lag. Foto: Bodil Sandøy Tveitan

Foto: Jenny Flobak

Vil du bli frivillig i Barnas Turlag?
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Ti-Topper’n med 
hengekøye

Ti-Topper’n er et viktig vårinnslag for mange. 
Blant dem er Thilde Gåre Andresen (10).  I fjor valgte 

hun å lage en ekstra liten vri på bestigningene: alle 
topper skulle både bestiges og overnattes på 

– med hengekøye! 
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Tekst: Katrine Tellsgård Foto: Sissel Gåre Andresen 

I perioden 1. mai til 16. juni overnatta Thilde på 5 Ti-Toppere; 
Fantekjerringkollen, Øvrumskollen, Valås, Geitebuvarden 
og Fjerdingen. Hun hadde følge med storebror Oliver på to 
av toppene og venninne Leah på én. Det var tydelig at dette 
inspirerte flere.    

- Hun ble veldig ivrig når hun først var i gang, så 
 Øvrums kollen og Valås ble gjort samme helg, forteller 
Thildes mor Sissel Gåre Andresen.  

Både mor og datter fikk mange koselige kvelder med lesing og 
fine solnedganger, grilling (før bålforbudet) og fløyte spikking.

- Kvelden på Valås var helt spesiell, forteller Thilde. 

Da satt hun i lange tider og beundret himmelen under 
solnedgangen.

- Ti-Topper’n er et fantastisk tilbud, med godt merkede stier 
og en super ryddejobb av dugnadsgjengen, roser Sissel.

Thilde avslutta fjorårets Ti-Toppsesong med å bestige Årdals åsen, 
selv om hun ikke syntes det var like gøy uten overnatting. Vi 
gleder oss til å møte henne igjen etter årets sesong og høre 
om hun har fått overnatta også denne gangen. 
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Allemannsrett og 
allemannsplikt

Tekst: Jon Atle Holmberg Foto: Bjørn Harry Schønhaug 

Retten til fri ferdsel i norsk natur er en del av grunnlaget for å 
kunne drive med friluftsliv. Som bruker av allemannsretten har 
du også en plikt til å vurdere om din bruk er til skade for andre 
interesser eller naturen. Uten å utvise en slik varsomhet har du 
ingen ferdselsrett. 

DNT, DNT ung, Norsk organisasjon for terrengsykling, Norges 
padleforbund, Norges kiteforbund og Brettseilerne på Lista 
har derfor sammen satt opp et sett med retningslinjer om 
naturvennlig og hensynsfull ferdsel i norsk natur. Klarer vi å 
etterleve disse enkle reglene, tror jeg både jegere, vandrere, 
turister, hestefolk, syklister og grunneiere med flere går en fin 
tur sesong i møte.

Allemannsretten er en del av kulturarven vår, og et verdifullt gode vi skal 
ta godt vare på. Uavhengig av hvem som eier grunnen, gir den oss rett til å ferdes 

fritt og oppholde oss der vi ønsker i naturen. Den gir oss rett til å bade, høste, 
sykle, vandre og nyte, uten å tenke på eiendomsgrenser og juss.
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1. KJENN ALLEMANNSRETTEN
Allemannsretten gir oss rett til hensynsfull ferdsel, opphold og 
høsting i utmark uavhengig av hvem som er grunneier. Utmark 
er udyrket mark og omfatter det meste av vann, strand, myr, 
skog og fjell. Allemannsretten gjelder ikke på innmark, hage, 
gårdsplasser, hus- og hyttetomter eller industriareal. Innmark 
er all dyrket jord, altså åker, eng og kulturbeite i aktiv bruk. Du 
kan likevel ferdes på frossen eller snødekt innmark.

2. VIS HENSYN TIL NATUR- OG KULTURVERDIER
Unngå skade på gjenstander eller områder med kulturhisto-
risk verdi. Kulturminner og kulturmiljøer er viktig for opple-
velsen av landskapet og den historiske forståelsen av stedene 
du besøker. Både arkeologiske kulturminner og byggverk kan 
være fredet eller verneverdig.

3. VIS HENSYN TIL ANDRE FRILUFTSLIVSFOLK
Opptre hensynsfullt ovenfor folk du møter. Oppstår det 
uenighet om ferdsels- eller oppholdsrett skal alle bidra til å 
finne gode løsninger. Friluftsloven er skrevet med tanke på at 
uenighet skal løses i fellesskap.

4. VIS HENSYN TIL BEBOER OG GRUNNEIER 
     SINE INTERESSER
På hytter og boliger nær utmark har folk rett til en privat sone. 
Hva som vurderes som tilstrekkelig må du selv bedømme i 
hvert enkelt tilfelle. Terrengets utforming, vegetasjonen, av-
stand, type aktivitet og lydnivå vil ofte være avgjørende faktorer. 
Uten grunneiers tillatelse kan du ikke telte nærmere enn 150 
meter fra bebodd hus eller hytte. Oppfør deg slik at du ikke 
gjør skade på grunneiers eller andres næringsaktivitet. Pass for 
eksempel på at du ikke skader gjerder, lukk porter etter deg og 
unngå skade på skogplantefelt. Du kan tenne bål i vinterhalvå-
ret, men også i sommerhalvåret så lenge du ikke befinner deg 
i eller nær skogsmark. Det er likevel et generelt forbud under 
forhold som kan føre til brann, som ved tørke eller sterk vind. 
Husk å slukke bålet før du drar.

5. RYDD OPP ETTER DEG
Hovedregelen er at du skal forlate et område i en stand som er 
hyggelig for andre å komme til, og at alt du bringer med deg ut 
i naturen også skal tas med tilbake. Papir kan brennes på bålet, 
organisk avfall kan gjemmes i naturen, mens plast tas med 
hjem. Det er også en god vane å ta med søppel som andre har 
lagt fra seg. 

Krabbefiske i skjærgården. Foto: Andre Nilsen

På tur ved Kalhovd turisthytte. Foto: Bjørg Aas

Soppsanking. Foto: Julie Maske
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Rjukan rundt 
Gaustatoppen Turisthytte, Krokan Turisthytte og Helberghytta

Å komme seg til fjells uten bil er ofte en utfordring. Sammen med Henriette, 
leder for DNT Telemarks Tursenter, la jeg derfor en plan for hvordan en billøs 

Oslo-jente skulle komme seg til fjells. Jeg trengte en fjelltur for å feire at jeg hadde 
levert masteroppgaven, og Henriette hadde en og en halv fridag til rådighet. Vi 

landet på en rundtur rundt Rjukan, som både starter og slutter i Rjukan. Praktisk 
både for meg som kommer med buss og Henriette som setter igjen bil.

Henriette og Enja skuer utover landskapet på Selstalisida på vei ned fra Gustatoppen.
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Tekst og foto: Kristin Hubred Nygård, på tur 
med Henriette Hack og hunden Enja 

Det går flere busser fra Oslo til Rjukan 
med et bussbytte på Notodden. Rjukan-
bussen står og venter på deg på Not-
odden så det er en behagelig tur. Jeg 
satte meg på bussen fra Oslo til Rjukan, 
med sekken pakket for fjelltur, inkludert 
det obligatoriske regntøyet og én kg 
smågodt. Mens bussen kjører dypere 
inn i Telemark er det åpenbart at jeg 
får bruk for regntøyet allerede i kveld. 
Fremme i Rjukan venter Henriette og 
Enja på meg. De har parkert ved par-
keringa ved Krossobanen. Dagens mål 

er Gaustatoppen hvor vi skal overnatte. 
Regnet har ikke gitt seg og før vi starter 
turen ned til Rjukan sentrum, så vi trer 
på oss regntøyet. Fra Krossoparkeringa 
og ned til busstasjonen i Rjukan tok det 
20 minutter å gå. 

Fjellbussen tar deg sommerstid (og 
deler av vinteren), hver dag opp til 
Gaustatoppen. Bussen går fra Bussta-
sjonen i Rjukan og bussen stopper på 
Gaustablikk Høyfjellshotell, Svineroi, 
Langefonn med Gaustabanen og Stavsro. 
Slik kan du selv bestemme hvilken sti du 
vil gå opp. Siden det ikke har sluttet å 
regne går vi for løypa opp vi begge har 

De to koselige utleiehyttene ved Krokan Turisthytte.
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en våt fornøyelse opp til Gaustatoppen. 
Fremme er det deilig å få hengt klærne 
til tørk og å komme frem til varm mat og 
kaffe. Det er ikke mange sengeplassene 
på hemsen på Gaustatoppen Turisthyt-
te, så den som vil overnatte må booke på 
forhånd. 

På dag nr. to er målet Krokan Turisthyt-
te. Tåken ligger tett når vi begynner på 
turen nedover mot Gaustadalen, men vi 
har ikke kommet langt nedover før tåka 
letter og landskapet åpner seg vakkert 
foran oss. Det er bratt nedover Gausta-
toppen på Selstali-siden. Belønningen 
for kraftig stigning er desto bedre utsikt. 
Nede fra Gaustatoppen stopper vi på Sel-
stali seter for deilig rømmegrøt til lunsj. 
Rømmen kommer fra gårdens egne kuer, 
og mens vi spiser kommer mange innom 
for å kjøpe setras kinna smør. 

Etter lunsj bærer det opp en liten topp 
og vi følger stien bort til Krokan. Hele 
dagen skinner sola og vi har god utsikt 
ned til Rjukan og over på Hardanger-
viddas platå. Krokan er Norges første 
turisthytte og her kan man leie en hytte 
på tunet for natten. 

Morgenen etter pakker vi sekken og 
går mot Rjukan Fjellstue hvor Sabotør-

stien starter. Vi følger Sabotørstien 
frem til vi kommer til stien mot Hel-
berghytta. På veien har vi god utsikt 
ned mot Rjukan, og det er morsomt å 
se mot Gaustatoppen og andre siden 
av Rjukan hvor vi gikk i går. Rundt oss 
blir det mindre bjørk jo høyere opp 
vi kommer, og til slutt er det vidde så 
langt vi kan se. Helberghytta er en 
selvbetjent turisthytte på Hardanger-
vidda. Det er hyttevert på hytta og han 
gir oss plass på annekset siden vi har 
med hund. Vi inspiserer matboden på 

hovedhytta og der er det mye å velge 
i. Det blir dermed både middag og 
dessert, og vi tar med pannekaker som 
vi skal ha til frokost dagen etter.

Siste dagen tar vi oss god tid i sola. 
Dagens sti følger samme vei som dagen 
før, før vi svinger av mot Gvepseborg. 
På Gvepseborg stopper vi for en vaffel 
før vi tar Krossobanen ned. Henriette 
har parkert på parkeringa og det er en 
spasertur ned til Rjukan hvor bussen 
min går tilbake til byen. 

På vei mellom Selstali og Rjukan.
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Å oppleve Gaustatoppen, hjemmela-
get  rømmegrøt, Norges første turist-
hytte og Hardangervidda på en fire 
dagers tur er prima. Turen er variert 
med barskog, vidde og fin utsikt. At en 
starter og slutter i Rjukan gjør det lett 

å komme seg rundt med buss eller bil.  
Har du ikke mer enn en helg tilgjenge-
lig kan du ta en alternativ rute slik at du 
er tilbake på søndagen.  Reis til Rjukan 
fredag, overnatt på Gaustatoppen tu-
risthytte til lørdag, gå til Krokan Turist-

hytte hvor du overnatter til søndagen. 
Herfra kan du gå rett til Krossobanen, 
som tar deg hjem igjen. Dette må være 
den perfekte helgetur for å oppleve 
variert og spennende natur i vakre 
Telemark.  

Helberghytta med et glimt av Gaustatoppen i bakgrunnen.

Helberghytta i sikte.
Henriette og Enja nyter utsikten fra Krosso-
banen.
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De nære naturopplevelsene

Tekst og foto: Tommy Olsen

25. mars, startet jeg den flotte vårmandagen med en liten 
intervall-økt i skogen. Jeg reiste så hjem for å hente hunden 
og pakket tursekken med noen vedkubber, kaffe, litt mat og en 
hengekøye.

Hunden og jeg reiste til skogs – rett i nærheten av der vi bor, 
fant oss et fint lite vann hvor jeg hang opp hengekøya, og 
ordna til med bål. Her kunne lunsjen nytes ute i naturen i fine 
omgivelser. Vi slang oss så oppi hengekøya, og både jeg og 
hunden fikk slappet godt av, mens vi hørte fuglene kvitre og 
bålet knitre, før vi pakket ned og reiste hjem etter en fin vårtur.

Man trenger ikke å reise langt for å få en fin naturopplevelse!
Turer i nærområdet kan gi like fine følelser som de store 
 turene. Det er hva man gjør det til sjøl. 

En naturopplevelse er hva man gjør det til sjøl, skriver Tommy Olsen i DNT Telemark.
Her er en liten tekst om de fine naturopplevelsene som er nærmere enn man tror. 
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Storsatsning på barn og unge 

Tekst: Amalie Lund Holth Foto: Karlien de Shuyteneer

Natur- og friluftslivsaktiviteter kan bidra til en positiv utvikling 
av ungdommers psykiske og fysiske helse, og er dermed et vik-
tig folkehelsetiltak. I prosjektet «Aktiv ung» ønsker vi å etable-
re et friluftslivstilbud for aldersgruppen 12- 16 år og sørge 
for at barn som allerede er aktive i Barnas Turlag, kan fortsette 
med friluftslivsaktivitet i en lokal DNT ung -gruppe. 
I den sammenheng søker vi frivillige voksenpersoner som 

kan drifte tilbudet i samarbeid med ungdommen. Disse vil få 
tilbud om turlederkurs og instruktørkurs innenfor et variert 
spekter av aktiviteter. Det vil i tillegg være stort fokus rettet 
mot opplæring av ungdommen slik at de på sikt blir i stand til 
å drifte tilbudet selv og at det kan danne grunnlaget for nye 
ungdomsgrupper lokalt. 

Det vil i løpet av våren 2019 etableres kontakt med utvalgte 
skoler og tilhørende FAU-grupper i Telemark.

Har du lyst til å etablere en DNT ung-gruppe der du bor eller har spørsmål, ta kontakt med fagansvarlig for 
ungdomstilbudet i DNT Telemark, Amalie Lund Holth, på mail amalie.holth@dnt.no eller telefon: 454 33 741.

Hele 12 steder i Telemark er det aktive Barnas Turlag som gjennom frivillig dugnadsinnsats har 
dannet et solid fundament for opprettelse av nye ungdomsgrupper lokalt. Nettopp dette ønsker 

DNT Telemark å arbeide målrettet med de neste tre årene gjennom prosjektet «Aktiv ung».
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Tekst: og foto: Madeleine Vestrheim

BASECAMP TROLLTUNGA
Har du hørt om Trolltunga? En av de mest spektakulære fjell-
formasjonene i Norge. Steinen som plutselig tok av i sosiale 
medier, og som ble vist på storskjerm på Times Square. Troll-
tunga har blitt verdenskjent og turister fra heile verden tar 
turen til den lille plassen i Hardanger for å oppleve destina-
sjonen. No kan du gjøre akkurat det samme, bare at du kan få 
gjøre det sammen med mange andre ungdommer og danne 
mange nye vennskap på veien.

11.-14. juli 2019 arrangerer DNT ung Telemark basecamp 
Trolltunga. Basecampen vil bli arrangert i Skjeggedal i Odda 
i Hardanger. Dette vil bli en helg du sent vil glemme. Denne 
helga inviterer vi ungdommer fra hele landet til å bli med oss 
på opplevelser for livet. 

Vi leier inn instruktører fra Trolltunga Active som skal ta oss 
med på Via Ferrata opp til Trolltunga og Zipline under Troll-
tunga. Via Ferrata Trolltunga er en spektakulær opplevelse 
hvor man får det beste av alt på en tur. Turen starter med en 

DNT ung Telemark er for deg mellom 16 og 26 år som liker friluft, utfordringer 
og nye vennskap. Vi prøver å lage forskjellige turer for å nå ut til flest mulig og 

for å engasjere flest mulig, for vi vil ha med oss akkurat DEG på tur! 

Bli med DNT ung Telemark på tur
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500 meter opp dalen under trolltunga, før man ankommer 
den nye Via Ferrata-ruten til Trolltunga. Når man kommer til 
toppen av Via Ferrata-ruten er det ca. 3 km å gå i fint terreng 
bort til Trolltunga. 

Dersom man ikke ønsker å klatre Via Ferrata-ruten er ikke det 
noe problem, vi har med turledere som kan gå hele veien inn 
og ut dersom ønskelig. Da vil turen være på 11 km en vei. 
Ziplinen starter ganske likt som Via Ferrata turen med en 
sykkeltur innover ringedalen, videre en fottur opp mellom 
fjellene. Fra fjellsiden og ned går det 3 zipliner som strekker 
seg over 600 meter til sammen. 

Vi skal teste grenser, kjenne adrenalin og se spektakulære 
sider av Norge. Vi gleder oss til en super langhelg sammen 
med deg! 

FAKTA:
For mer informasjon, følg oss på facebook og Instagram: 
@dntungtelemark.  
Sjekk ut hele vårt turprogram på 
telemark.dnt.no/dnt-ung-telemark/. 
Ta gjerne kontakt med Madeleine Thiis Vestrheim, leder 
av DNT ung Telemark, dersom du lurer på noe: 
madeleinevestrheim@gmail.com / 469 52 605
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Etter to års samarbeid med 
Norad om FNs bærekrafts-
mål, er det naturlig for oss 
å bygge Norges mest mil-
jøvennlige hytte. Ei hytte for 
folket med så lavt energifor-
bruk som mulig, ei hytte som 
produserer mer energi enn 
den forbruker. Ei hytte som 
representerer et veivalg – et 
 miljøvalg. 
Vi ble fasinert av konseptet 
rundt Powerhouse Pors-
grunn; bygg som produserer 
mer energi enn hva som går med til å bygge, drifte – og, når 
den tid kommer, rive og resirkulere bygget. Vi ville vite hvor 
langt det er realistisk å nå i dette tankesettet. Derfor engasjer-
te vi Powerhouse-alliansen, bestående av Asplan Viak, Skan-
ska, Snøhetta, Entra og miljøstiftelsen Zero. Samlet innehar 
de den sterkeste kompetansen og de strengeste kravene for 
miljøbygg i Norge. 

Sammen med Powerhouse-alliansen, og med støtte fra Tele-
mark utviklingsfond, Telemark fylkeskommune og Isola, har vi 
etablert et grundig mulighetsstudie. I studiet har vi også har 
sett på overføringsverdi til bærekraftige løsninger som kan 

benyttes på ordinære hytter. Hvis vi kan vise hva som er mulig 
på Mogen, så håper vi at flere kan ta i bruk tilsvarende løs-
ninger der terskelen er lavere. Gjenbruk er et viktig element 
i prosessen, både av hensyn til miljø og økonomi. I vanskelig 
tilgjengelige områder er gjenbruk av brukbare materialer 
både klokt, og forbundet med tradisjon. 

Vi fokuserer på fremtidige generasjoner og kraft. Vi vil bygge 
en moderne energihytte der Telemarks krafteventyr i sin tid 
startet. Naturen i seg selv gir oss mennesker energi, derfor 
skal vi bygge ei hytte i hjertet av Telemark som gir «energi til 
livet».

Mogen før.

”Vår visjon er å bygge hele Telemarks 
turisthytte! De fleste som besøker 

Mogen får et hjerte for stedet, og blir 
en del av «familien».”

Mogen Turisthytte be-
tyr mye for mange, og 
har gjort det i 125 år. 
Hit har generasjoner 
tatt med barn og 
 barnebarn. Nå skal vi 
bygge for våre barns 
barnebarn.

Nye Mogen Turisthytte
Tiden er inne for å bygge ny turisthytte på Mogen
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Flere ressurspersoner i og utenfor Telemark har vært med i 
prosessen, med stor interesse og engasjement. Vi er sikre på at 
dette blir en forsterkning av Telemark og Vinjes satsning på na-
turbasert reiseliv. Vi vil sette et solid fotavtrykk i retning miljøbe-
visst hyttebygging, samtidig som bygget i seg selv skal etterlate 
et minst mulig fotavtrykk i naturen. Vi gleder oss til å kunne vise 
frem Nye Mogen, og hvor lite synlig den vil bli i terrenget. 

Prosessen med Nye Mogen startet allerede i 2015, og DNT 
Telemark har hele veien vært opptatt av en åpen og transpa-
rent prosess. Vi har gått flere runder med lokalbefolkning, 
reiseliv, kommunen, grunneiere, medlemmer og gjester. 
Konklusjonen er at dagens hytte er utslitt, og at vi må se 
dette i et generasjonsperspektiv. Vi bygger ikke bare for våre 
barn. Vi bygger for våre barns barnebarn. Da er en ny hytte 
eneste løsning. Vi må ta miljøansvar samtidig som vi sikrer at 
naturopplevelsen er like sterk om hundre år som den var for 
125 år siden.
Når man viker fra tradisjon og velger teknologi som krever et 
uvant design, er skepsis og kritikk forventet. Endring er alltid 
vanskelig, så også for nye Mogen, men vår oppfatning er at 
det er langt flere som er positive til Nye Mogen, enn negative. 
Vi opplever også at kritikere har snudd når de har vendt seg 
til tanken, og forstått helheten i prosjektet og at utseende er et 
resultat av alle kravene vi har stilt til fremtidens miljøhytte. 
 
Ved å bygge med miljøfokus viser vi den største respekt for 
Møsstrond spesielt, og miljøet generelt. Naturen og Møs-
strond i seg selv skal fortsatt være hovedattraksjonen. Den 
nye turisthytta blir nær 200 kvm. mindre enn dagens hytte, 
og skal understreke kvalitetene i området, samtidig som den 
faller naturlig inn i omgivelsene.

Selv om Mogen Turisthytte blir ny, vil det viktigste være som 

før: Det er naturen, menneskene, vertskapet, lokalbefolknin-
gen og gjestene som skaper den gode atmosfæren.

Nå starter jakten på kompetanse og finansiering. Prosjektet 
har en estimert kostnadsramme på 30 millioner. Vi har ca. 
10 millioner i bunn, i form av egenkapital, lån, sikre tilskudd 
og allerede engasjerte sponsorer. Rammesøknad er på vei 
til Vinje kommune i disse dager, og vi håper å være klare 
for å jobbe med finansiering av resterende 20 millioner 
 kommende høst. 

Vår visjon er å bygge hele Telemarks turisthytte! De fleste 
som besøker Mogen får et hjerte for stedet, og blir en del av 
«familien».   

Skal vi lykkes er vi avhengig av solid dugnadsånd, snille tanter 
og onkler, og engasjement på flere plan.  

Jon Atle Holmberg
Daglig leder
DNT Telemark

Mogen nå.

OPPLEV VERDENSARVEN  
PÅ VEMORK

Besøk Norsk Industriarbeidermuseum og  
Verdensarvsenteret Rjukan-Notodden Industrarv

Du finner oss i gamle Vemork Kraftsatsjon  
verdens største kraftverk i 1911

Følg med på utgravingen av tungtvannskjelleren,  
der sabotasjeaksjonen og kampen om tungtvannet fant sted.

Museet er åpent hele året - Cafe og museumsbutikk.

nia.no



Langs Telemarkskysten fra 
Ellingsvika til Mule Varde-hytta 

Tekst og foto: Henriette Hack

Midt på dagen 26. august ble Anja, Enja og jeg kjørt ut til 
Ellingsvika. Ved godt mot satte vi kursen mot Stangneshytta. 
Stangnes var i 2018 stengt på grunn av renovering, men åpner 
igjen for vaffelsalg i helgene fra pinsa 2019. Her hadde vi en 
liten matpause og hilste på noen tyskere som var på sykkeltur 
før vi etter en liten stund fant en plass å overnatte ved et lite 
vann. Her var det muligheter for både telt og hengekøye, og vi 

gjorde oss klare for en deilig sommernatt i friluft - Anja i hen-
gekøye, Enja og jeg i telt. Klokken rakk å bli ca. 4 før det kom en 
regnskur, og vipps var vi alle i teltet. 

Dagen etter startet med opphold, men etter et par timer på 
vei mot Kragerø kom regnet, og vi fikk god bruk for regntøyet i 
sekken. Etappen mot Stabbestad er utrolig flott, med fin utsikt 
ut i havgapet. Det er mye svaberg, og med regn var det noen 
steder litt utfordrende med tung sekk på ryggen. 

I lang tid har jeg gått og tenkt på det å gå hele kyststien fra sør i Kragerø til nord 
i Porsgrunn. Siste uka i august 2018 kom endelig tidspunktet hvor drømmen ble virkelighet. 

Sekken ble pakket og jeg ble satt av langt nede i Kragerøs skoger med reisefølge. Det som 
gjorde denne turen til en ren fornøyelse var at vi har så mange mil med perfekt holdte stier. 

Dugnadsgjengen skal virkelig ha skryt for den fantastiske jobben de gjør.

2
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Denne strekka kan også fint deles opp i flere etapper om man 
ønsker, men vi hadde et mål i sikte og måtte gå videre i regnet - 
Vi skulle sove på Øitangen.

Vi tok båten fra Stabbestad til Kragerø og fikk tid her til en tur 
på butikken for påfyll av mat til en bedre middag på Øitangen, 
mens vi ventet på neste båt som tok oss ut til Jomfruland. Fra 
tårnbrygga er det ikke lange turen inn til Øitangen hvor vi had-
de booket oss inn i bygget som heter Forvalterboligen. Ganske 
våte var det deilig denne natten å skulle sove inne med mulig-
heter både for dusj og tørking av klær. Det føltes egentlig litt 
typisk at det skulle regne den ene dagen mens vi gikk kyststien i 
en ellers rekordtørr og varm sommer...

Denne kvelden var vi ekstra heldige for Ola som jobber på 
Fuglestasjonen på Jomfruland skulle ut og fange vadere om 
natten, noe vi selvfølgelig ville være med på. På fuglestasjonen 
kan man forhåndsbestille omvisning og være med å lære mer 
om hva de gjør. Etter et par timer ute i fjæra, hvor Ola lærte 
oss om noen av vaderne langs kysten vår, fikk vi være med inn 
for å ringmerke. Spesielt fangsten og ringmerkingen av to tjeld 
var en magisk opplevelse, og vi lærte mye om hvordan nettopp 
denne ringmerkingen bidrar til forskning og forståelse av 
mange av Norges fugler.

Neste dag gikk turen tilbake til tårnbrygga hvor båten tok oss 
tilbake til Kragerø og det var på nytt tid for å fylle opp for fer-

den videre. En del planlegging av måltider må til når man skal 
bære med seg alt man trenger for 1 uke på tur med sekk. Det 
fine med denne strekningen er likevel at du nesten hver dag 
kommer forbi et sted hvor det finnes en matbutikk. Dermed kan 
du begrense litt hva du kjøper med deg og fylle på etter hvert. 
Innen vi kom oss til Kragerø var klokken blitt mer enn vi hadde 
planlagt, da vi hadde unnet oss litt lengre tid på morgenen 
fordi vi hadde merket fugl til langt på natt. Vi la av sted med 
mål om å komme oss forbi Helle. Dette er også en fin strekke 
som starter med et nydelig utsiktspunkt over Kragerø. Videre 
på ruta er det lagt inn flere utsiktspunkt som man kan nyte på 
veien. Champagnetoppen var en av de vi valgte å ta en titt på 
før turen gikk ned til badeplassen ved Berg som også har fine 
rastemuligheter både med strand og brygge. 

Når vi kom til Helle begynte det å bli skumring, så vi måtte se 
oss rundt etter et sted å sove. Vi endte opp rett ved stien ved 
Moltemyra, som kanskje ikke var det beste stedet, men vi fikk 
satt opp teltet og hengt opp hengekøye. Her ble det taco, hvor 
kjøttet hadde blitt forhåndsstekt på Øitangen, før vi fornøyd la 
oss til å sove.

Det var blitt onsdag og Anjas siste turdag. Dagens mål var å få 
henne til Valle innen klokken 17 for å bli plukka opp, mens jeg 
skulle gå videre til Trosby. Vi hadde kommet litt kortere enn plan-
lagt dagen før og stålsatte oss for en tøff dag med tung sekk. 
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Med godt humør og kjempeflott vær rakk Anja transporten fra 
Valle. Jeg la så ut på den videre ferden alene. Stien fra Valle til 
Trosby syntes jeg var veldig flott, og etter en etappe i mye skog 
åpnet det seg opp og jeg fikk en fantastisk strekning helt nede 
i bølgebruset i skjærgården. På Trosby finnes det både 
matbutikk og campingplass så her var det muligheter 
for overnatting og påfyll i sekken. 

Videre gikk etappen fra Trosby til Rognsåsen. Dette 
er også en fantastisk strekke, med masse bademu-
ligheter og en del både fastboende og hyttegjester 
ganske tett på stien. Kroppen begynte å kjenne på 
mange dager på tur, og med en enda tyngre sekk si-
den jeg nå gikk alene, kjentes det godt i hoftene. Et bad 
på Ivarsand og det å omsider få henge opp hengekøya på 
toppen av Rognsåsen og se sola både gå opp og ned, gjorde at 
såre føtter føltes bedre. Her, sovende i hengekøya mi rett ved 
en av fjorårets mest besøkte Ti-Toppere, var det turgåere å hilse 

på både seint og tidlig. Det er rart hvordan det alltid er lettere 
å prate med folk når man er på tur.

Etter en litt lat morgen gikk turen videre mot neste mål; 
øyhopping i Eidangerfjorden. Først ventet min 

personlige favorittetappe på kyststien, Rognsåsen 
til Langesund, og videre etter dette en sti jeg 

aldri hadde gått, Langesund til Stathelle. 
Turen gikk så videre til Brevik for å ta båten 
ut til en av øyene. Vel fremme i Brevik falt 
valget på å ta båten ut til Sandøya og vandre 

over til Løvøya for natten. Her finnes det 
masse muligheter på de forskjellige øyene og 

tilbudet blir stadig utviklet. 

Siste dagen av turen var kommet, Enja og jeg tok fergen inn 
til Brevik igjen og vandret langs kyststien i Porsgrunn på vei til 
Mule Varde-hytta som var vårt endelige mål. Per i dag er det 
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ikke komplett kyststi resten av veien til grensen til Vestfold, men 
det er også en fin strekke som for det meste går helt i vannkan-
ten, er veldig sentrumsnær og tilgjengelig med buss. I neste 
artikkel kan du lese om en tur fra Stavern i Vestfold til Kragerø. 

Vel fremme på Mule Varde kunne jeg se tilbake på 130 km 
med fantastisk natur. Jeg traff på masse hyggelige mennesker 
og opplevde alt av vær. Om du faller for fristelsen til å prøve 
deg på hele turen du også, har lyst til å ta det i dagsetapper el-
ler kanskje ta deler av strekningen som en helgetur, er helt opp 
til deg, men en ting er sikkert: man trenger ikke dra langt vekk 
for å få fantastiske naturopplevelser for livet. God tur! 
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Jentetur på kyststien

Tekst og foto: Edit Nystein

Vi tok bussen fra Sandefjord til Stavern og startet på første etap-
pe, ca 14 km. Så skulle vi overnatte på Brunvall Gård. Her er det 
hytter og små leiligheter med plass til 4-6. Neste dag skulle vi gå 
til Helgeroa, 15-16 km. Herfra ferge til Store Arøya i Langesunds-

fjorden og overnatting på den gamle nedlagte skolen. 
Dag tre tok vi ferge til Langeund og fortsatte turen, nå i Telemark. 
Denne etappen er på ca 10 km og vi fikk overnatting på Rogn-
stranda camping. Fjerde dagen var målet Brevikstrand, ca 16 km, 
overnatting på campingplassen. Den 5 dagen skulle vi gå til Valle i 
Bamble kommune, ca 16 km. Her fant jeg ikke noen overnattings-

Vi er tre venninner som har gått i fjellet sammen siden 1996. Mange fine fjellområder 
har vi besøkt og mange hytter har vi overnattet på. I 2018 var det igjen min tur til å foreslå årets tur. 

Forundringen hos de to andre var stor da jeg i januar presenterte ”Jenteturen 2018”: Vi skulle 
gå en lengre tur langs kysten i vårt nærområde, som er Vestfold og Telemark.
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muligheter. Valget var derfor lett: Taxibåt over til Jomfruland, 15 
min. og overnatting på DNT Telemarks flotte anlegg på Øitangen. 
Her koste vi oss resten av ettermiddagen og kvelden. 
Neste dag tok vi ferge til Kragerø og ble hentet der. Vi kunne selv-
sagt gått videre mot Ellingsvik, men den veien hadde jeg ennå ikke 
funnet noe overnattingssted. Alternativt kunne vi gått mot Fossing 
og tilbake til Valle, men etter en veldig varm uke var vi fornøyd 
med 5 dagers tur på de flotte, velmerkede kyststiene i Vestfold og 
Telemark. Her er det bare mangel på fantasi som setter stopp for 
nye variasjoner. Adkomstmulighetene er mange og det er også 
andre overnattingsmuligheter underveis, også telt.

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
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Advarer mot massiv 
landbasert vindkraftutbygging

Tekst: Jon Atle Holmberg

DNT håper at politikerne våkner og skjønner hva de er i ferd med 
å tillate. Nedbygging av naturarealer, arealendringer og utnyttelse 
av naturressurser er en like stor trussel som klimautfordringene.  
Naturen er grunnlaget for alt liv og noe av det skjøreste vi har.
 
STORE NATUROMRÅDER KAN GÅ TAPT
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pekt ut 
13 store områder som de mener er godt egnet for vindkraft, 
store deler er urørt natur. DNT er bekymret.

–  Vi er ikke mot vindkraft på land, men vi kan ikke bygge ned 
natur i det omfanget det legges opp til nå. Det er skremmen-
de at så store natur- og friluftsområder er erklært egnet for 
vindkraftutbygging. Dette er områder som lokalbefolkningen 
bruker hver eneste dag til rekreasjon, avkobling og friluftsliv. 
Politikerne må velge effektive klimatiltak som ødelegger minst 
mulig natur, sier Hanasand.
 
VINDKRAFT OGSÅ I TELEMARK
Ett av områdene som er utpekt er grenseområdene mellom 
Buskerud, Telemark og Vestfold. Totalt 891 dekar kan bli berørt. 

 - Motstanden mot vindkraft er økende og stadig flere får øynene opp for hva som ofres 
unødig på veien mot det grønne skiftet. Vi er ikke nødt til å velge mellom klima og natur. Med 

dagens kraftoverskudd, de 86 vindkraftanleggene som allerede har fått konsesjon, energi-
effektivisering og opprusting av vannkraftverk har vi faktisk kraften vi trenger for 

 å få til begge deler, sier styreleder i DNT Per Hanasand.

Midtfjellet vindkraftverk. Foto: Nicolas Rodriques 
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Det utpekte området er relativt lite sammenlignet med de 
øvrige områdene, men har ifølge NVE, likevel nok sam-
menhengende aktuelle områder til at det kan være plass til 
flere vindkraftverk i varierende størrelse. Områdene som er 
aktuelle har skogsvegetasjon. Det betyr blant annet at det vil 
være behov for høyere vindturbiner. NVE peker på at området 
har viktige samfunnsinteresser knyttet til blant annet friluftsliv, 
men deres analyser tilsier et lavere konfliktnivå i dette områ-
det enn ellers i landet. De anser derfor området som et av de 
mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging i Norge.
 
At NVEs analyser tilsier et lavere konfliktnivå enn ellers i lan-
det, er et svakt argument. På denne siden av landet har vi vært 
forskånet for denne type naturinngrep, noe som antakelig 
gjør oss lite kjent med konsekvensene for naturen.  Nå må vi 
våkne! Utpekt område i vår region er et viktig turområde for 
innbyggerne i Telemark, Vestfold og Buskerud. Vi må gjøre 
oss kjent med konsekvensene før vi hiver oss på en klimabøl-
ge styrt av global kapital. Jeg tror mange ikke er kjent med 
konsekvensene av landbasert vindkraft i fjellområdene NVE 
har foreslått.

I tillegg til visuell forurensning og støy krever hver vindturbin 
i snitt 800 meter anleggsvei i en bredde på 8 – 14 meter, 
samt en oppstillingsplass på størrelse med en halv fotball-
bane. Konsekvensene av slike inngrep i et fjellområder er 
irreversible, i motsetning til f.eks. åpne jorder som kan pløyes 
igjen den dagen anlegget demonteres. Derfor oppfordrer 
vi til å søke etter arealer som er bedre egnet, og å legge mer 

ressurser i utviklingen av havbasert vindkraft som gir vesentlig 
mer energi pr turbin ifølge Equinor. 
 
KJEMPER FOR FREMTIDENS NATUROPPLEVELSER
NVEs Utkast er sendt på høring, og Olje- og energideparte-
mentet jobber med den endelige konklusjonen. DNT håper 
at innspillene fra lokalbefolkning og friluftsfolk over hele lan-
det vil få politikerne til å våkne, slik at den endelige rammen 
skjermer naturen på en helt annen måte.

- Vi ønsker at politikerne skal tenke seg om én gang til. Vi tren-
ger ikke rasere verdifulle naturområder for å lykkes med det 
grønne skiftet.  Vi må kjempe for at våre barn og barnebarn 
får de samme naturopplevelser som oss.
  
DNT HAR FIRE TYDELIGE KRAV TIL REGJERINGEN:  
• All urørt og inngrepsfri natur må vernes mot vindkraft-

utbygging. Slike områder byr på naturopplevelser flest 
nordmenn er redd for å miste.

• Flere friluftsområder må ut av nasjonal ramme. Alle by-
marker og byfjell, og det sentrale hytte- og rutenettet for 
friluftslivet må ekskluderes. Disse områdene er populære 
utfartsmål og gjør at mange kommer seg ut på tur.

• Føre var-prinsippet må i mye større grad legges til grunn. 
Den nasjonale rammen peker selv på at det er store natur-
områder vi vet for lite om. Vi kan ikke bygge ut områder vi 
ikke vet verdien av.  

• Alle søknader som er utenfor de 13 utpekte områdene må 
avvises.

Illustrasjon for å vise vindmøllenes størrelse i forhold til Vealøstårnet i Skien. Kart over aktuelt område for vindkraft hentet fra NVEs rapport.
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Tekst: Jenny Flobak, fagansvarlig for folkehelse og Barnas Turlag, DNT Telemark

«Du setter en sluttdato.»

Dette utsagnet er hentet fra en konferanse om skolen som 
nærmiljøarena, hvor Said Mekahal fortalte om sitt arbeid 
med å opprette Allaktivitetshus i Malmø kommune. Det 
illustrerer godt utfordringene med å jobbe med forebygging 
innen folkehelse i dag.

I politikken brukes det store ord om å satse på forebygging for 
å bedre folkehelsa. Hvorfor er det da slik at dette ikke gjen-
speiles i praksis? Midlertidige stillinger og prosjekttilskudd 

for et halvår av gangen bidrar både til en usikker jobbhverdag 
for organisasjoner og bedrifter – men også til et onde for 
samfunnet vårt ved at vi stadig må reparere i stedet for å fore-
bygge. Og det er dyrt. Til tross for at mangfoldige studier viser 
at å forebygge gjennom å tilby aktiviteter som fører til økt sosi-
al deltagelse, økt fysisk aktivitet og økt kunnskap om kosthold 
gir gunstig effekt på sikt både for folkehelsa og samfunns-
økonomien – så kuttes det stadig i tilskudd til slike aktiviteter. 
Det er frustrerende å føle på at man jobber fra hånd til munn 
når det kommer til økonomi. Mange i prosjektstillinger sitter 
og planlegger flotte tiltak blant annet for barn og unge fra 
vanskeligstilte familier. For så å få søknaden sin avvist hvor 
tiltakene må avlyses og den ansatte står uten jobb.

Foto: Bjørn Harry Schønhaug

Fremtidens utfordringer kan ikke 
løses med gårsdagens medisin

«Hva er det første du gjør når du skal starte opp et prosjekt?» Stillheten i salen 
varte litt for lenge. Noen slang ut et par forslag før vi fikk fasiten.
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60 minutter aktivitet i grunnskolen hver dag. En moderat 
økning i aktivitetsnivået hos grupper som i dag er inaktive 
er vist å kunne gi en gevinst på 80 milliarder kroner per år 
(Strøm, Rasmussen, Hernæs & Toftdahl, 2016). Lege og hjer-
neforsker Ole Petter Hjelle har gått ut og sagt at mer fysisk 
aktivitet i skolen kan være det viktigste folkehelsetiltaket siden 
røykeloven. Hvorfor tør ikke politikerne å sette av penger til 
forebygging når man vet at det virker? Trolig fordi belønnin-
gen er for langt frem. De ønsker resultater umiddelbart. Helst 
innen sin sittende valgperiode.

Terje Andreas Eikemo fra NTNU presenterte for et par uker 
siden et innlegg om sosiale helseforskjeller på minikonfe-
ransen «Hvordan løser vi morgendagens utfordringer?» på 
OsloMet. Han mener at den mest virkningsfulle og muligens 
også den modigste formen for politikk for å redusere sosiale 
helseforskjeller, er tiltak som går dypt inn i årsakskjeden, men 
som det tar lang til å måle konsekvensene av.

Fremtidens utfordringer kan ikke løses med gårsdagens me-
disin. Vi blir flere eldre– og færre i arbeid til å ta vare på dem. 
Behovet for å forebygge sykdom kommer til å fremtvinge 
seg i årene som kommer. Kommunene har verken økonomi 
eller personell til å henge med på utviklingen. Frivilligheten 
vil spille en stor og viktig rolle inn i forebyggingen og kan 

skape store resultater ut ifra relativt lite ressurser. For å møte 
denne samfunnsutviklingen må noen tørre å gå foran. Å ta 
nyskapende beslutninger. Å øremerke penger til forebygging. 
Å satse på frivillighet. Å skape tilskuddsordninger med lengre 
varighet. Å opprette nye stillinger for å jobbe tverrsektorielt 
med folkehelse. Å sikre økonomisk forutsigbarhet for alle som 
jobber med å bidra til en bedre folkehelse.

Foto: Jenny Flobak

Foto: Jenny Flobak
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«lat» 15 åring
Tekst: Siver Aasvik

Skolen skulle arrangerte skøytedag i januar. Det hørtes lite 
gøy ut å måtte stå tidlig opp for å gå i mørket en hel liten evig-
het inn til isen. Jeg spurte mamma veldig pent om hun kunne 
kjøre meg inn. Hun svarte ja til å kjøre meg inn…kvelden 
før…Jeg så raskt fordelene. Jeg slapp å gå, og kunne i tillegg 
sove lenge! Jeg pakket sovepose, hengekøye og litt mat. Vipps 
var jeg klar for overnatting. 

Det var mørk, men stjerneklart da jeg kom frem til Vallberg-
tjenna. Der fant jeg to trær på en liten odde, hang opp hen-
gekøya og krøp opp i soveposen. Enkelt og greit. Så lå jeg der, 
varmt og godt nede i soveposen. Det var helt stille, det eneste 
jeg hørte var knakingen i isen. Jeg sovnet som en stein, og sov 
til jeg ble vekket av noen kammerater neste morgen. En god 
start på dagen.
Så til alle som vil sove litt lenger; benytt deg av muligheten 
neste gang det er skoletur. Anbefales!  Foto: Mona Auråen

Ta bussen til bushen

Dette prosjektet er i stadig utvikling, og du finner mange 
nye turmuligheter denne våren. Varierte og flotte turområ-
der ligger bare et steinkast fra mange av bussholdeplassene 
i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan. På farte.no/busstil-
bush kan du finne de turene som passer for deg. 
Hvis du tar bussen til bushen i stedet for bilen, unngår du 
parkeringsproblemer og turen til turen blir et lite eventyr i 
seg selv. For barna kan en busstur by på mange spennende 
inntrykk og de voksne kan senke skuldrene. 

Kanskje din neste tur går med M3-bussen til Skien Fritids-
park med gapahuken ved Hvitsteintjenn som mål? Eller 
hva med å ta P7-bussen til Solvika i Siljan og legge turen til 
Blåfjell? Dette er bare to av mange turmuligheter – og disse 
to inngår i årets Ti-Topper’n Grenland.  

   

Alle har et område nær der de bor, med fine nærturmu-
ligheter. Noen nærturer betyr også mye for mange. Jeg er 
opptatt av at alle skal ha muligheten til å ha sin nærtur i sitt 
nærområde, og at det skal være lett tilgjengelig for alle. 
Jeg ønsker at alle skal ha muligheten til å få opplevelser i 
og med naturen. Jeg skal jobbe for at du i ditt nærområde 
finner dine egne nærturfavoritter og lager dine egne gode 
nærturminner.

Visste du at det finnes mange flotte turområder
 bare en liten busstur unna? De frivillige i DNT 
Telemarks turlag har de siste årene jobba hardt 
for å merke fra bussholdeplasser og inn til 
 varierte og spennende turmål i Grenland. 

Bussen til Bushen. Foto: Dan Riis
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Seniorgruppa i Skien Turlag

Tekst: Torkjell Berge Foto: Bjørg Aas 

Spekematturen er en innarbeidet tradisjon som siste tur før vi 
tar sommerferie i turprogrammet, og er en innledning til St. 
Hans. Vi tar buss til Fugleleiken og går en tur i området rundt 
hytta. Etterpå serveres spekemat og kaffe, og St. Hans-stemnin-
gen siger på når musikk og allsang toner utover Svanstulvannet. 

De som ikke lenger er så spreke i beina, kan også være med 
etter som bussen kjører fram til hytta. Vi håper på godt vær i 
år også.

Kalhovd-turen er høstens vakreste eventyr. Vi er veldig for-
nøyd med turstiene ut fra Kalhovd, og de tre dagene går vi i 
forskjellig retning. Lengden på turene tilpasses den enkelte 
etter som vi holder oss på samme sti tur-retur. Da er det opp 
til hver enkelt hvor lang turen blir, og vi har full oversikt slik at 
ingen risikerer å bli igjen i fjellet når dagen er omme. I tillegg 
til den fine naturen, kan Kalhovd tilby mat og forpleining av 
klasse. De to kveldene koser vi oss med allsang, quiz og annen 
underholdning. Velkommen ut på tur!

Vi er en glad gjeng som liker å gå på tur, og 
vår turdag er torsdag formiddag. To av høyde-
punktene i løpet av sommeren er spekematturen 
til Fugleleiken 20. juni og fjellturen til Kalhovd 
2. – 4. september.

En sprek gjeng på fjelltur rundt Kalhovd Turisthytte.

God stemning under fjorårets tur til Fuglelien Turisthytte. 



3
2

Nærturer 2021

Mange har en sti, et sted eller et område de er litt ekstra glad i.
En tur rett i nærheten som de lett kan dra på etter jobb eller 
skole. DNT Telemark ønsker at alle skal ha denne muligheten. 
Derfor starta vi opp prosjektet «Nærturer 2021» i fjor.
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Tekst og foto: Henrik Halle Høilo 

HVA ER MIN NÆRTUR?
Nærturer er viktig for oss alle. I min oppvekt i Trøndelag har 
jeg hatt flere ulike nærturer som jeg har sterke minner fra. 
Min nærtur da jeg var barn var «Mollaberget», en superfin 
plass ca. 600 meter fra hjemmet. Her sov jeg for første gang 
alene uten foreldrene mine, og delte matpakka mi med en 
rødrevunge som kom og var nysgjerrig på morgenen. 

Da jeg gikk inn i ungdomsårene, ble den nye nærturen 
«Finnheimen», en gapahuk ca. 2,5 kilometer inn mot svenske-
grensa. Huken lå ved et stort fint vann som vi også kunne stå 
på skøyter på om vinteren. Etter at jeg flytta fra Trøndelag til 
Bø i Telemark, hvor jeg bor nå, ble «Lifjell» mitt nye nærtur-
område. Dette området bruker jeg ukentlig, både alene og 
sammen med familien. 

Min egen datters nærtur er en liten topp med litt utsikt 250 
meter fra døra. Dette punktet kaller hun «Utsikten». Dette 
er en nærtur hun gjerne vil gå til med hodelykt når det er 
fullmåne.      
 
Alle har et område nær der de bor, med fine nærturmulighe-
ter. Noen nærturer betyr også mye for mange. Jeg er opptatt 
av at alle skal ha muligheten til å ha sin nærtur i sitt nærom-
råde, og at det skal være lett tilgjengelig for alle. Jeg ønsker at 
alle skal ha muligheten til å få opplevelser i og med naturen. 
Jeg skal jobbe for at du i ditt nærområde finner dine egne 
nærturfavoritter og lager dine egne gode nærturminner.

I 2018 starta Stian Melby i DNT Telemark som 
leder for prosjektet Nærturer 2021. Stian har 
jobba målretta og løsningsorientert og forma 
 dette til et viktig og voksende prosjekt. Han sen-
der nå stafettpinnen videre til meg, Henrik Halle 
Høilo. Jeg har tidligere jobba i DNT Telemarks 
aktivitetsavdeling, og gleder meg nå til å ta fatt på 
nye, spennende oppgaver. Her kan du lese litt om 
mine nærturtanker og mitt mål med prosjektet.
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Tekst: Ruben Andre Smith Foto: Preben Herregården

Søndag 22. juli møttes en stor gjeng på kontoret til DNT 
Telemark i Skien. Vi var klare for en ny Rubenstur! Vi satte 
kursen mot Eidfjord og Liseth. Første natt overnattet vi på 
Liseth fjellstove, en hyggelig, familiedrevet stue som tok 
oss godt imot med en knallgod kjøttkakemiddag. Her ble 
siste briefingen før turen gjennomført, og morgenen etter 
kjørte vi opp på fjellet og startet rundturen som skulle  
vare en uke.

Jeg hadde lagt et tøft år bak meg psykisk og fysisk, så det var 
viktig å tenke positivt - det hjelper hver gang kroppen job-

ber i mot. Min tidligere fysioterapeut var med på turen som 
hjelper, han motiverte meg godt, og lærte meg et godt sitat; 
«hver dag er en fin dag».

Turen bar innover i vakker natur. En blid gjeng på ni deltakere 
og ni hjelpere gikk innover fjellheimen med stor glede. Jeg 
felte noen gledestårer over at dette var den syvende Ruben-
sturen på rad. Det er stort å være med å løfte andre mennes-
ker fram tross deres fysiske funksjonsnedsettelser.

Det ble noen tøffe kilometer å gå den første dagen, men 
positive hjelpere var på pletten med en gang, og gleden hos 
deltakere og hjelpere ga meg styrke til å komme fram til 

Etter en vinter med mye planlegging, søknader om midler og organisering var det 
endelig klart for årets høydepunkt, Rubenstur 2018! Dette er en ukestur på Hardangervidda 

for deltagere med fysiske funksjonsnedsettelser. Her kan du lese om fjorårets happening. 
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første leirsted. Vi satte opp lavvoer og lagde mat, og evaluerte 
dagen alle i hop. Det var nytt av året som var en veldig fin ord-
ning. Dette for å planlegge neste dag enda bedre for at alle 
skal få oppleve mestring og glede enda sterkere. 

Etter en god natts søvn gledet jeg meg til en ny dag med 
utfordringer i godt fellesskap. Turleder var tydelig og flink til å 
formidle dagens etappe, og alle gikk avgårde med stor glede. 
Vi var heldige med været denne dagen, litt overskyet og ikke 
for varmt. Terrenget var betydelig tøft å gå i, men å se andre 
mennesker mestre ga meg energi til å gå videre. Vi fikk en 
fin lunsj og praten gikk som en foss hos alle sammen. En stor 
utfordring møtte meg og en hjelper ut i buskaset. Hjelperen 
ropte høyt «løp, Ruben! Vi har tråkket i jordvepsebol». Så 
sagt som gjort - og jeg som ikke har løpt siden 60 meteren 
på ungdomskolen. Det ble en morsom seanse for folk flest. 
Hjelperen fikk noen stikk, men han var tøff og sa med et smil 
at dette går over.  

Vel framme ved leirstedet var vi i gang med matlaging og 
noen spreke blide hjelpere gikk langt for å hente vann. Det var 
en varm og tørr sommer i fjellet, som gjorde det litt mer kre-
vende å finne vann til matlaging og drikke. Vi koste oss utover 
kvelden med spill og hyggelig prat. Jeg selv la meg tidligere 

på kvelden, etter en hard dagsetappe. På kvelden sovnet vi til 
koselig regn som slo på lavvoduken. 

Med en god frokost og god hjelp bar turen videre i tøft og fint 
fjellandskap, tross min litt dårlige start på dagen. Jeg våkna 
med hodepine og fikk testa ut det nye mottoet «hver dag er 
en fin dag». Det ble en svært krevende dagsetappe, men godt 
var det å være i kjelleren. Etter hvert begynte jeg å kjenne at 
kroppen frisknet til, og smilet trillet fram sammen med sola.

Vi tok oss god tid den dagen til en god lang lunsj, før turen 
bar mot et vakkert leirsted ved en elv. Det var veldig godt og 
betryggende å vite at her blir vi noen døgn, og tar dagsetap-
per fra leirstedet. Vi spiste god middag og muligheten til et 
forfriskende bad i elven gjorde veldig godt. På kvelden samlet 
vi oss til evaluering, og drøftet dagens etappe. Det hadde vært 
tøft for flere den dagen, og godt var det å høre deltakerens 
og hjelperens utsagn. Videre utover kvelden ble det kortspill, 
småturer og hyggelig sosialt samvær. 

Vi ble ved dette vakre leirstedet i tre døgn, og hadde tre alter-
native turmål som gjorde at deltakerne fikk oppleve mestring 
og glede i trygge rammer. Vi fikk tid til bading i elva, kortspill 
og hyggelig sosialt samvær. Dette leirstedet reddet turen, her 
fikk jeg hentet meg inn. Det å se hvilken glede alle fikk oppleve i 
fjellet med tre alternative turmål om dagen var en stor glede!

Så bar vi løs på siste dagsetappe mot turens mål. Vel framme ved 
bilene var det en fornøyd gjeng som var stolte over en tøff og fin 
uke i fjellet. Ved Eidsfjord Gjestgiveri spiste vi middag og hadde 
en koselig samling utover kvelden. Neste dag bar turen hjemover.

Nå, etter turen, så er jeg glad det ble min tøffeste tur. Jeg har 
lært meg selv bedre å kjenne, og styrket meg psykisk og fysisk. 
Jeg gleder meg til Rubenstur 2019 – og håper flere blir med 
på denne tøffe og givende turen!
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Nye turstier i Bamble

Tekst og foto: Steinar Skilhagen

Langs kyststien erfarte vi at stien hele tiden var under press 
fra nye reguleringsplaner knyttet til hytteutbygging o.a. Det 
har derfor hele tiden vært nødvendig å være våken og gi 
kommentarer til nye reguleringsplaner for å ivareta kyststien. 
I andre turområder ser vi nå en tilsvarende utvikling. 
Bamble Turlag har inngått avtale med Bamble kommune slik 

at turlaget selv foreslår hvilke stier som ønskes etablert og 
inngår nødvendige avtaler med grunneiere. Dersom kommu-
nen mener at forslagene er ok, vil de bidra med økonomiske 
midler til dekning av betalbare utlegg, mens vi ivaretar alt 
dugnadsarbeid. Dette synes vi er en flott ordning.

Et par stier utenom kyststien er allerede ryddet og merket, men 
det er planen å sette opp farten på dette. Hovedfokus vil være å 
tilrettelegge stier i nærheten av der folk bor. Dermed kan stiene 
brukes når som helst uten at man trenger å kjøre bil. Det vil 
også bli arbeidet med andre stier hvor det er spesielle behov. 
Selv om arrangerte turer er viktige bidrag til å få folk ut i natu-
ren, så er likevel turer på egen hånd det aller viktigste bidraget. 
Da er tilrettelagte turstier kjærkomne bidrag.

For Grasmyrområdet med en av de nye turstiene som alle-
rede er etablert, er det en storstilt utbygging av både ung-
domsskole og videregående skole. Det planlegges også en 
stor boligbygging i området. Dette kommer i tillegg til mye 

Etter at Bamble Turlag ble stiftet i 2010 var hovedfokus å etablere den 60 km lange kyststien langs 
kysten på fastlandet og den 4,5 km lange kyststien på Langøya. Etter at denne nå for lengst er ferdig, 

og regelmessig vedlikeholdes, er tiden moden for å tilrettelegge nye stier.

Her må det også ryddes. Foto: Steinar Skilhagen

Det trengs en del rydding. Foto: Steinar Skilhagen 
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allerede eksisterende boligområder. Da var det viktig at stien 
ble tilrettelagt og merket. Dermed kunne man ta hensyn til 
dette i planarbeidet, og dermed sikre god tilgjengelighet til 
turområder også etter utbyggingen.

For Rugtvedtområdet, som nå står øverst på prioriterings-
lista, er det planlagt en ny fylkesvei, ny boligbygging og nye 
næringsbygg. Dette skjer tett ved et par ganske store bolig-
områder. Uten stor påpasselighet er det fare for at beboerne 
i området blir «stengt inne», uten direkte adgang til de fine 
turområdene som finnes i nærheten. I området ligger det 
rester av en gammel oldtidsvei/kirkevei mellom Frierfjorden 
og Bamble kirke. Deler av denne er det aktuelt å få frem i lyset 
igjen når det anlegges ny tursti.

Også andre stier i nærheten av boligområder, spesielt i 
Herreområdet, er det aktuelt å lage tilrettelagte og mer-
kede stier. På sørsiden av Bamble kirke gikk det også en 
oldtidsvei/kirkevei. Denne ble delvis tilrettelagt og merket av 
Bamble historielag for mange år siden. Bamble Turlag har 
flere ganger gjort dugnadsarbeid her, blant annet med mye 
rydding av vindfall. Dette arbeidet er det aktuelt å fortsette 
og å foreta en generell oppgradering, delvis for å ta vare på 
historien, men også for å lage en interessant turløype. En 
gammel bygdeborg fra bronsealderen, eller der omkring, 
hører også med til denne ruta. 

I året 1689 ble det anlagt en postvei mellom Kristiansand 
og Stathelle. Deler av denne finnes fortsatt i Vest – Bamble. 
Den ble renovert for en del år siden, men mye av den er nå 
gjengrodd. Dette kan også bli en fin historisk vei. Dersom 
nødvendige tillatelser kan innhentes, så er vi innstilt på å gjøre 
den om til en merket og tilrettelagt turvei.

Med de planene som er skissert ovenfor, og med et fortsatt 
ansvar for vedlikehold av kyststien, så skulle dugnadsgjengen i 
Bamble Turlag være sikret arbeid en god stund fremover. 

Hørsfjell i Bamble. Foto: Katrine Tellsgård 

Kyststien i Bamble. Foto: Preben Herregården
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Tekst: Kristin Laue Næspe

Dette er en alt i ett-pakke. Her får du kort reisevei med min-
dre du kommer langveis fra, strender, park, nærhet til byen og 
mulighet for turstier. Lettere sagt, noe for enhver!

KORT OM HYTTA
Hytta har et soverom på hems/2.etg. med 6 senger totalt. 
Perfekt for en familie. Godt utstyrt kjøkken, spisebord og 
stue, samt kulegrill til utendørs bruk. Vann er innlagt. Mo-
derne toalett/dusj i tilbygg til hytta. Sovepose/sengetøy må 
 medbringes.

FINE TURMULIGHETER
Mule Varde leies i sommersesongen ut som kystledhytte. 
Hytta ligger for seg selv på eiendommen og bare 60-70 m 
fra fjorden. Det er fine bade- og fiskemuligheter, og en rekke 

turmuligheter i nærområdet. Herfra kan du gå langs den 
flotte kyststien mot Brevik.

ANKOMST OG LEIE
Å komme seg til Mule Varde er enkelt og greit. Du kan 
enten ta bilen og parkere ca. 100 m fra hytta. Det er også 
gode bussforbindelser til hytta, og bare 200 m til nær-
meste busstopp. Det er ikke mat på hytta, så alle måltider 
må medbringes. Men du finner en butikk bare 1 km unna 
og Porsgrunn sentrum ligger ca. 6 km fra hytta. For å bo 
på Mule Varde leier du hele hytta til kun kroner 850,- for 
medlemmer og 1500,- for ikke-medlemmer per døgn. 
Du kan nå forhåndsbooke på nett. Klikk deg inn på ut.no, 
finn hytta og book deg inn. Nøkkel til hytta hentes på DNT 
Telemark sitt tursenter i Skien. 

Mule Varde er en av våre kystledhytter som ligger idyllisk til i et område med delvis 
opparbeidet park og to små badestrender. Det er også populært å fiske i området. 

Foto: Hanne Findal 
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Tekst: Kristin Laue Næspe

KORT OM HYTTA
Sildevika er ei godt utstyrt kystledhytte med flott beliggen-
het på fastlandet ved Ormefjorden, ca. 1 mil sør-sørøst for 
Porsgrunn. Det gamle fiskebruket med hovedhus, naust og 
brygge ligger rett ved sjøen. Hytta kan leies fra mai til midten 
av september, og egner seg bra både for familier og venner, 
og for skoleklasser og grupper. Ved Sildevika er det brygge for 
besøkende og gode teltmuligheter rett i nærheten av hytta.

FINE TURMULIGHETER
Området som disponeres rundt hytta er cirka 75 mål og har to 
fine øyer samt flere badestrender. Det er også flere småtopper 
som gir fin utsikt over fjordområdene, slik som Plasseråsen, et 
kjent sjømerke og utsiktspunkt, Isdammen ved Bjønnes – Solvi-
ka og ishustomtene ved Solvika, Bjønnes – Solvika og Lajordet. 
Det er også en rekke oldtidsminner/ røyser i området. På 
Matholmene like ut for hytta er det gode fiskeplasser.

Den blåmerkede kyststien går også forbi hytta. Det er i tillegg 
ryddet en sti som går opp og rundt åsen bak hytta. Stien star-
ter i lia ved utedoen, og på toppen er belønningen vid utsikt 
over fjorden.

ANKOMST OG LEIE
Sildevika ligger kun 15-20 minutters gange fra to parkerings-
plasser. Du kan enten parkere ved Krøsstangenveien eller 
ved Bjønnes. Gangavstand er omtrent den samme fra begge 
parkeringsplassene. Om du har tilgang til en båt, er det også 
mulig å komme vannveien. 

På Sildevika er det 10 sengeplasser og 3 ekstra madrasser. 
Husk å ta med og bruk eget laken og sengetøy, lakenpose eller 
sovepose. Sengetøyet som ligger på i dag er bare et beskyt-
telsessengetøy. Når du leier hytta har du i tillegg tilgang til en 
enmannskajakk, en tomannskajakk og en liten plastjolle. Om du 
har en firbeint venn du vil ha med på tur, kan båtbua benyttes, 
men det er ikke lov med hund inne på hytta. Hytta må forhånds-
bookes, og det er mulig å reservere alt fra én seng til hele hytta. 
Klikk deg inn på ut.no, finn hytta og book deg inn. Nøkkel til hytta 
hentes på DNT Telemark sitt tursenter i Skien.

Lengter du etter hyttekos i vannkanten, frisk 
s jøluft og flotte turområder? Sildevika-hytta 
venter på deg i vannkanten langs den flotte 
Telemarkskysten. 

Foto: Hanne Findal 

Foto: Bjørn Harry Schønhaug



4
0

Minne frå Sandfloeggi 1984 – 2007   
Dei fleste dagar i året er den store, flotte og runde 
varden på Sandfloeggi aleine. Men stundom får 
han besøk av glade turfolk. Da eg og nokre venar 
sto og bladde i turbøkene i varden på toppen av 
Sandfloeggi fann me 55 av turnotatane mine frå 
åra 1984 til 2007. 

Tekst: Jon Ingebretsen

EN TURLEDERS GODE MINNER
Notatane mine frå fire av turbøkene i kassa som er mura inn 
i den runde, store og flotte varden på toppen av Sandfloeg-
gi, fortel om turane mine til toppen aleine eller saman med 
gode turvener gjennom mange år. Nokre av turane vinterstid 
har vore utfordrande men med respekt for værgudane slik at 
det gjekk bra, men dei fleste har likevel bydd på flotte opple-
vingar utan dramatikk i eit vakkert fjellandskap.

Områda frå Sandfloeggi og sørover mot E 134, austover 
mot Sandflott, Holmasjøen og Mannevatn og vestover 
mot Valldalen utgjer dei høgaste traktene på Vidda, med 
fleire toppar over 1600 moh. Desse toppane kransar seg 
i hovudsak rundt isbreen Store Nupsfonn. Vest for fonna 
ligg Viddas nest høgaste fjell, 1693 moh, med liten varde 
og utan kjent namn. I aust ligg den meir kjente  Nupseggi, 
1673 moh, med sin store og flotte firkanta varde, og 
med ei rik og interessant landmålingshistorie på grunn 
av strategisk plassering i landskapet. Sand floeggi ligg 
lenger nord og avgrensa frå Nupsfonnområdet, med 
Trolldalane i aust mot Holmasjøen og Trossovdalen i 
vest mot  Valldalen og Middalsbu. Desse dalføra går frå 
kvar sin kant opp mot vasskiljet som blir kalla «Nordvest-
passasjen», det mest vanlege kryssingspunktet på veg mot 
Sandfloeggi frå sør.

Sandfloeggi og Nupsfonnområdet, og også fjella sør for 
Dyrskard og E 134, er restar av svært gamle bergartar, 
mykje eldre enn dei næringsrike skiferbergartane som ligg 
under. I samband med den Kaledonske fjellkjedefaldinga 
for mange millionar år sidan, blei desse gamle og harde 
gneis- og granittmassene falda opp og skuva over dei yngre 
som eit såkalla skuvedekke. Lagdeling og vakre og mektige 
faldingar i dei bratte bergveggane er bevis på desse enorme 
kreftene og prosessane i mjuke, svært varme og formbare 
bergmasser som seinare størkna til fast og hardt fjell, slik ein 
ser det i dag. Fjella her saman med Hardangerjøkulen, er ut-

løparar av det såkalla Jotundekket og Hallingskarvet med 
Skarvheimen lenger nord.

Nup går att i mange av namna på toppane rundt Nupsfonn. 
Same tyding som t.d. Nape, Nås mv.
Dvs. topp med naseform, bratt på eine sida, helst mot sør, og 
slakare stigning frå nord, ei form som oppsto ved fjellfaldinga, 
og som blei forsterka da isbreen bevega seg over landskapet 
frå nordvest mot søraust i samband med isavsmeltinga. Stend 
ein i Dyrskar og ser mot Store Nup i nordaust , kan ein omlag 
midt opp i den høge fjellveggen sjå den velkjende profilen av 
nasen til Roald Amundsen stikke fram.

Jon Ingebretsen er æresmedlem i DNT Telemark og 
blant annet mangeårig turleder i Kviteseid Turlag. Jon har 
gjennom tiden skrevet mange bøker, og jobber nå med en 
bok om hans minner frå turer til Hardangerviddas høyeste 
topp, Sandfloeggi, på 1721 moh.
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Jenny Flobak
Jenny ble ansatt i DNT Telemark høsten 2018. Hun er utdannet fysioterapeut fra 
Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet) og har en mastergrad i folkehelsevi-
tenskap fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hun har tidligere job-
bet som fysioterapeut på sykehus og som sportslig leder i en danseklubb. Jenny er 
opprinnelig fra Østfold, men har nå funnet veien til Telemark. Hun skal i hovedsak 
jobbe med Barnas Turlag, men også noe med folkehelsebiten i foreningen. 
- Jeg har et stort engasjement for å aktivisere barn og unge, og er også opptatt av å 
fremme helsefordelene det å være frivillig bidrar til, forteller Jenny. Hun er godt i 
gang med arbeidet. 

Lisbeth Syftestad  
Lisbeth er født og oppvokst på Notodden, hvor hun for det meste har bodd. Med 
unntak av et år på skole i Bø og et år som kulturrepresentant i den Norske Pavil-
jongen i Disney World Florida. Hun har tidligere jobbet på hotell og restaurant, 
og har 13 år som festivalkoordinator i Notodden Blues Festival. Hun kommer fra 
en turglad familie og var ivrig speiderleder i barne- og ungdomsårene.
De siste årene har hun drevet strikkebutikk og driver fortsatt et lyd- og lysfirma 
med mannen sin. Med den nye stillingen på Gaustatoppen Turisthytte ser hun 
fram til å jobbe med reiselivet igjen og ønsket om en mer aktiv jobb har gått i 
oppfyllelse. 
- Jeg gleder meg stort til en travel høysesong med flinke og erfarne kollegaer, og 
til å møte masse folk som er glade for å nå toppen, forteller Lisbeth. 

Amalie Lund Holth  
Amalie kom inn i DNT Telemark-gjengen i februar 2019. Hun har studert 
årsstudium i friluftsliv på Norges idrettshøgskole, er utdannet sykepleier og har 
en mastergrad i folkehelsevitenskap fra Norges miljø - og biovitenskapelige 
universitet. Hun er opprinnelig fra Trøgstad i Indre Østfold og har vokst opp med 
naturen som nærmeste nabo. Etter mange år som sykepleier på Skadelegevakten 
i hovedstaden, er hun nå klar for å ta fatt på nye oppgaver som fagansvarlig for 
DNT ung Telemark. 
- I min masteroppgave skrev jeg om fylkeskommunal tilrettelegging for friluftsliv 
i nærmiljøet noe som ga mersmak til å arbeide med friluftsliv og folkehelse på 
organisasjonsnivå. Gleden er derfor stor over å få arbeide med dette i DNT Tele-
mark, forteller Amalie. 
Friluftsliv og fysisk aktivitet er dessuten noe hun bruker mye av sin fritid på, og 
hun gleder seg til å bli kjent med Telemarks vakre natur og til å engasjere flere 
ungdommer til deltakelse i DNTs ungdomstilbud.

Våre nye ansatte
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Fyldig turprogram i hele Telemark
I løpet av året arrangeres det mange store og små tureventyr i regi av DNT Telemarks turlag. 

Turlagene består av flinke frivillige folk som brenner for å få med flest mulig ut på tur. 

Siljan Turlag og Barnas Turlag Siljan er to av disse turlagene. 
De arrangerer blant annet en overnattingstur til Styggemann 
fra 27. til 28. september for alle barnefamilier, og en hel-
getur til Mårvatn for de voksne, med opphold på Kalhovd 
Turisthytte og Mårbu Turisthytte, fra 6. til 8. september. 
Dette er to av til sammen mange hundre turer som du og dine 
kan bli med på gjennom året. I DNT Telemark kan du finne 
turer som passer akkurat deg. Vi har turer delt inn etter alder, 
interesser og ferdigheter. 

Har du lyst til å bli med oss på tur? Eller kunne du tenkt deg 
mer informasjon om vårt turtilbud? Da håper vi du vil ta turen 
innom vår turkalender på telemark.dnt.no. Ta også gjerne 
turen innom vårt tursenter i Nedre Hjellegate 2 i Skien for å 
få en fysisk versjon av turprogrammet, mange gode turtips og 
utstyr til din neste tur.

Til-Toppstur til Gleksefjell. Foto: Ellen H. Grønlid Bålkos. Foto: Henrik Halle Høilo

OPPTUR i Skien. Foto: Sissel Mogård

Lokallagssamling. 
Foto: Katrine Tellsgård

Fellestur til Himmelriket i Drangedal. 
Foto: Eldbjørg Lia Ettestad
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Tekst: Katrine Tellsgård

Den Norske Turistforening eksisterer på grunn av frivillighet. 
Det er dugnadsinnsats i alle ledd og organisasjonen er avhen-
gig av hverdagsheltene for å kunne gi alle medlemmene et 
godt friluftstilbud. 

Thor Kamfjord, styreleder i DNT Telemark, innleder dette 
bladet med å legge vekt på viktigheten av inkludering og 
mangfold. For at vi som organisasjon skal klare å få med flest 
mulig på tur, trenger vi stadig flere frivillige. Kanskje du er vår 
nye turleder? Eller kanskje det er du som rydder stien mellom 
Kalhovd og Mogen til sommeren? 

Vi trenger deg! Og kan garantere at som del av dugnadsgjen-
gen til DNT Telemark vil du få mange nye opplevelser og ikke 
minst mange gode venner. Vi har oppgaver i alle former og 
fasonger. Uansett om du bare vet du vil hjelpe til, men ikke 
med hva, eller om du vet akkurat hva du kan tenke deg å bidra 
med, er det bare å ta kontakt med oss på telemark@dnt.no el-
ler 35 53 25 55. Du finner også mer informasjon om frivillig 
arbeid i DNT Telemark på telemark.dnt.no.   

Frivillige på kom deg ut-dagen. Foto: Dag-Øyvind Djuvik Olsen Grillsjef  under nattevandringa 2018. Foto: Bjørn Harry Schønhaug 

Øitangendugnad 2019. Foto: Knut Åkredalen

Bli en hverdagshelt du også!
I DNT Telemark finnes det mange hverdagshelter. 
Noen gjør sånn at du og jeg kan ferdes på gode 
stier, langs merka løyper, opp på vakre topper og 
til koselige rasteplasser. Andre introduserer bar-
nefamilier og ferskinger til frilufslivet og viser vei.  
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God tursommer!


