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Sak 5: Hund på Troms Turlags hytter 
 
Det vises til innmeldt sak fra Morten O. Olsen. Styret har behandlet saken og under følger våre 
resonnement og anbefaling. 
 
Siden saken ble fremmet til Årsmøtet i Troms Turlag i 2014 (for 2013) har et relativt storstilt 
tilretteleggingsarbeid vært gjort for å imøtekomme våre besøkende som bruker hyttenettet og 
har med hund. Det er bygget flere nye hundebuer og/eller tilrettelagt med bur på så å si alle 
hyttetun. En oversikt finnes på turlagets hjemmesider: https://troms.dnt.no/hund-p-hyttene/  

Troms turlag bygger og drifter et hyttenett som først og fremst er tilrettelagt for folk. Vi er klar 
over at mange turgåere har hund og ønsker at denne skal kunne oppholde seg på hytten 
sammen med eier. Dette er imidlertid et ønske som er vanskelig å imøtekomme på generell 
basis. Det må gjøres tilpassinger, og dette har turlaget brukt store ressurser på i mange år, og 
arbeidet fortsetter. 
Det er flere årsaker til at vi tilrettelegger slik at vi skal komme frem til en gjennomgående god 
standard også for hundefolket. Det er en stor andel av våre besøkende som har allergier, 
sjeneres av hund, er redd hunder eller rett og slett ikke liker hund. Dette må både respekteres 

og hensyntas. Turlaget er klar over at vi ikke kan garantere allergivennlige hytter siden alle 
hyttene våre er ubetjente, så folk med veldig sterk allergi er på sett og vis allerede ekskludert fra 

å bruke våre hytter. Vi våger påstanden at dette skyldes hundeeieres manglende hensyntagen 
til andre brukere og fravær av respekt for turlagets reglement for bruken av hyttene. Samtlige 

hyttetun opplever at det er hund inne på hytta når ikke andre gjester eller tillitsvalgte er tilstede 
og de tror at «ingen ser». Vi har en rekke hyttetilsyn som melder inn om skader på gulv og 

inventar, hår i senger og på møbler, osv. Renhold på hundebuer og av bur er gjennomgående 
mangelfull. Når det er sagt, ser vi også hundeeiere som bringer med telt, dekken og annet utstyr 
som gjør at hunden kan oppholde seg ute selv i dårlig vær. 

Inntil Troms Turlag har fått bygget ut et helhetlig tilbud med hundebuer på hyttetunene, 
oppfordrer vi til at dagens system respekteres. Vi vil arbeide for et helhetlig tilbud av hundebuer 

og oppfordrer også hundeeiere til å engasjere seg, delta når turlaget inviterer til dugnadsarbeid 
med bygging og drift av hytter, uthus og hundebuer. 

  
Innstilling til vedtak: 

Troms Turlag viderefører arbeidet med tilrettelegging på sine hyttetun med hundebuer og/eller 
hundebur i gang/uthus. Troms Turlag vil ikke åpne for at hund kan oppholde seg i fellesrom eller 
soverom på hyttene. 
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Forslag til årsmøtet i Troms Turlag.  

Bakgrunn; 
Vandrere og turfolk med hund blir det flere av. Troms Turlag har på flere hytter tilrettelagt for hund i 

ytterganger o.l. Men hunder og eier ønsker større sosial kontakt også på ettermiddag/kveld. Ingen 

tilsyn som deltok på tilsynsmøte i november 2018 kunne si at det aldri har vært hund inne på sin 

hytte. Det er med det bekreftet at det mest sannsynlig har vært hund inne på alle hytter. Desember 

2018 har det også vært katt på Trollvassbu!  

Etter en lang dag på tur er hundene sliten og vil holde seg i ro, slik at slitasje blir lav. Det er også på 

de fleste hytter brukt gulv som er tilpasset hardere bruk. Piggsko gir mere problemer enn hundeklør.  

Noe mere hår vil komme slik at renhold vil bli noe endret.  

Bodø Turistforening skriver i E-post om dette:  Når det gjelder hund så har vi i all hovedsak doble hytter på 

alle våre anlegg. Da er det ei hytte med hund og ei hytte uten hund. Den hovedregelen synes å være grei å 

overholde der det er to hytter på tunet. I den hytte som er tillat for hund har vi ikke restriksjoner på hvor 

hunden kan være. På noen hytter er det installert hundebur eller madrass i oppholdsrom og enkelte soverom. I 

all hovedsak er det lite konflikt forbundet med hund.  

Vi har tidligere hatt intense diskusjoner om hund. Med medstøms tilrettelegging synes det å gå greit.  

Utfordringa hyttevertskapet ser er at noen få hundeeiere må ha dyret i fotenden. Ei anna utfordring kan være 

ekstra vedlikehold (deriblant reinhold) for hyttevertene. Ytterpunktene er allergikerne på den ene siden og 

hundeelskeren på den andre siden. En uløselig problemstilling og vi må bare akseptere et modus vivendi.    

Jeg er selv hyttetilsyn (og har ikke hund) på ei sentral hytte på Saltfjellet og har enkelte ganger lurt på om det er 

kennel vi driver. Fleksibilitet er mitt svar. Hund i buret/hundemadrass er hovedregelen. Den nyeste hytta på 

hvert tun er gjerne hundefri.  

 

Forslag 1:  
I allerede og nye hundeanneks skal det være tillatt til å ha hunden inne i hytta, men dog ikke i senger, 

sofaer/stol.  

Forslag 2: 
På hyttetun med mer enn en hytte der det ikke er eget hundeanneks gjøres den ene hytten 

tilgjengelig for hund, også innendørs. På noen tun kan det også bli endringer selv om det finnes 

hundeanneks allerede. 

Vil dagens tilsyn på tunet, ikke fortsette som tilsyn etter ett positivt vedtak iverksettes ikke endringen 

før etter at nytt tilsyn som aksepterer hund er på plass. 

Forslag til endringer/status etter vedtak på hyttene utfra hvordan jeg husker hyttene er på hvert 

sted: 

Goldahyttene; tillates på ei hytte  

Dividalshyttene; Tillates på ei hytte 

Stordalstua; tillates på gamle Stordalstua 

Gappo; Vurdere tillatt i ei hytte til. Hundeanneks er svært lite, uten spiseplass for samme antall som 

senger. 



 

Rostahytta; Nye Rosta 412 tillates hund 

Trollvassbu; Tillatt med hund kun i den lille åpne delen 

Nonsbu; Tillatt i rommet til høyre for inngang 

Skarvassbu; tillatt i den gamle hytta 

Blåkollhytta: Tillat med hund i gang.  

Dærtahytta; Tillatt i hundeanneks, og se behov om mulig åpne i eldste hytta.  

Gaskashytta; hund tillates på en av hyttene 

Voumahytta; Tillatt i hundeanneks og vurdere behov for å åpne gamle hytta også 

Altavasshytta; Egen hundehytte.   

Lappjordhytta: Nederste hytte åpnes for hund.  

Ringvassbu: tillatt i gang 

Jægervasshytta. Tillatt i gang 

 

Morten Olsen 

Sign.  

 

 

 


