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MEDLEMMER

2018 ble et år med ny medlemsrekord på 31.212 medlemmer. For 
Bergen og Hordaland Turlag føyer 2018 seg inn i rekken av år med 
medlemsvekst.

LOKALE TURLAG

Bergen og Hordaland Turlag har i 2018 16 lokallag;
Askøy Turlag, Fusa Turlag, Odda/Ullensvang Turlag, Kvinnherad 
Turlag,  Stord-Fitjar Turlag, Austevoll Turlag, Kvam Turlag, Os Turlag, 
Sund Turlag, Bømlo Turlag, Osterøy Turlag, Fjell Turlag, Nordhord-
land Turlag, Samnanger Turlag, Vaksdal Turlag og Ulvik Turlag.

BERGEN OG HORDALAND TURLAG

Bergen og Hordaland Turlag er Vestlandets største friluftslivs-
organisasjon med over 30.000 medlemmer. Organisasjonen ble 
grunnlagt i 1890. Foreningens formål er å tilrettelegge for et aktivt, 
enkelt og naturvennlig friluftsliv.
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NATUROPPLEVELSER 
FOR LIVET

VERDIER

SPENNENDE
 DNT skal by på utfordrende og 
spennende opplevelser for alle.

TROVERDIG 
Trygghet og kvalitet skal stå i fokus i 

hele organisasjonen.

INKLUDERENDE 
 DNT skal ha et turtilbud der alle 

føler seg velkomne, også de som ikke 
kjenner oss fra før.

ENKELT 
Vi vil bidra til å la folk oppleve gleden 

ved det enkle friluftslivet.

NATURVENNLIG 
DNTs virksomhet med aktiviteter, 

hytter og ruter skal være naturvennlig.

16 25
2146

31.212

1,1 % 98.349

4.300 KM 56,2

54413

152

26.808

HYTTEANLEGGLOKALLAG

22.000 KM

21.5734%

TURER OG KURS TURDELTAKERE DELTAGERE PÅ TURPOSTER

ØKNING MEDLEMMER NYE TURLEDERE DUGNADSTIMER

KVISTELØYPER DUGNAD I ÅRSVERK MERKEDE SOMMERSTIER

MEDLEMMER NEDGANG I HYTTE-
OVER NATTINGER

OVERNATTINGER

Foto: Hild Fjermestad Aase
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ST YRETS ÅRSBERETNING 2018

SENTR ALE HENDEL SER OG 
HOVEDOPPGAVER I  2018
I 2018 har DNT feiret sine 150 år som Turistforening. Fra å 
være et samlingspunkt for samfunnseliten har DNT blitt en 
bred folkebevegelse med over 315 000 medlemmer. Jubileet 
har blitt markert med store og små arrangementer over hele 
Norge, deriblant en storslått festaften i Oslo Spektrum, hvor 
blant annet Hennes Majestet Dronning Sonja var tilstede.

I løpet av året har styret i BHT utarbeidet «Mål- og Strategiplan 
for Bergen og Hordaland Turlag 2019 – 2023». Dokumentet 
har vært på høring i organisasjonen og presentert på Felles-
møtet. Med dette er hovedkursen for de neste 4 år staket ut.

I 2018 nådde Bergen og Hordaland Turlag, inkl. lokallag, 
et medlemstall på 31.212 medlemmer. Helt siden 2002 har 
Turlaget hvert år satt medlemsrekord og i 2018 ble økningen 
347 medlemmer sammenlignet med 2017. Den relativt lave 
økningen i medlemmer i 2018 hadde en sammenheng med 
omlegging av betalingsrutiner for medlemskap, og dette er 
nå rettet opp.

BHT sitt hovedmål er få flest mulig ut på tur. I 2018 hadde 
Turlaget med alle sine grupper og lokallag 2152 turer og kurs, 
med tilsammen 72.230 deltagere.

7-, 4- og 3-fjellsturen hadde i 2018 et deltagerantall på 6450. 
Årets 7-fjellstur var en av de varmeste, men kanskje enda mer 
historisk er det at det i år var 70 år siden 7-fjellsturen for første 
gang ble arrangert i 1948. Den gang var det 206 deltakere, 
hvorav 170 kom i mål.

Arrangementet Opptur for 8-klassinger ble i 2018 arrangert 
for 14. gang og hadde til sammen nær 6000 deltakere inkl. 
lokallagene.

Utdanning av turledere er viktig. Både frivillige og ansatte 
har avholdt kurs-samlinger forskjellige steder i fylket. I 2018 
har BHT avholdt 11 grunnleggende turlederkurs, 4 sommer-
turlederkurs og 1 vinterturlederkurs. Totalt ble det utdannet 
152 nye turledere.

Antall hytteovernattinger gikk ned med 4% i forhold til 
foregående år. Bakgrunnen for dette er at Breidablik var 
stengt pga. arbeid med ny hovedhytte, samt at det ble bygget 
ny sikringshytte i Kalvedalen. Tar en bort disse to hyttene i 
statistikken er det en økning i hyttebesøk på 0,5%.

I 2018 har BHT realisert 2 byggeprosjekter; Breidablik og 
Kalvedalen.

OM VIRKSOMHE TEN
Bergen og Hordaland Turlag er en medlemsorganisasjon som 
skal virke for et aktivt og sikkert, enkelt og naturvennlig fri-
luftsliv. Turlaget har kontorer i Marken i Bergen. Turlaget, 
inklusive lokallagene, dekker geografisk store deler av fylket.

Dugnadstankegangen og frivillig arbeid av medlemmene er 
bærebjelken i Turlagets virksomhet. I 2018 ble det lagt ned 
omlag 98.000 timer med frivillig arbeid i Turlaget.
 

ØKONOMI
Regnskapet for 2018 viser et årsresultat som budsjettert. Egen-
kapitalen er tilfredsstillende. Styret ser positivt på fremtiden og 
er opptatt av at laget skal ha en sunn og god økonomi. Midler 
som tilfaller organisasjonen skal benyttes til å gi medlemmene 
et variert og attraktivt tilbud.

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 
Styret bekrefter at den forutsetningen er tilstede. Det er styrets 
vurdering at regnskapet viser et rettvisende bilde av resultat 
og stilling pr. 31. desember 2018.
 

ARBEIDSMIL JØ
Styret mener arbeidsmiljøet er godt, og er stadig opptatt av å 
utvikle dette. Sykefraværet utgjør 5,18 %. Sykefraværet skyldes 
i hovedsak fravær som ikke er relatert til arbeidssituasjonen.

Vi har registrert 3 uønskede hendelser der ansatte eller 
frivillige har vært involvert. Hendelser er blitt registrert og 
behandlet. Et av tilfellene medførte legebesøk.  

Kriseberedskapsteamet i BHT avholder jevnlig beredskapsøvelse.

Styret mener å ivareta kravene til likestilling. Administrasjonen 
består av 11 kvinner og 8 menn pr. 31.12. Styret består av 11 
medlemmer hvorav 6 er kvinner. Styrets leder og nestleder er 
menn. Styret er opptatt av at organisasjonen skal representere 
bredde i alder, kjønn og kompetanse. Styret ser ikke behov for 
å iverksette spesielle tiltak for å oppnå jevnere likestilling.
 

Y TRE MIL JØ
Hele virksomheten har som mål å utøve aktivitetene på en 
naturvennlig måte og i størst mulig grad verne sårbar natur. 
Styret mener at virksomheten drives i tråd med formålet.
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Breidablik (Foto: Hild Fjermestad Aase)
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På Breidablik er det bygget en ny hovedhytte med 29 sengeplas-
ser samt nytt uthus. Hovedhytten erstatter et av de opp-
rinnelige byggverkene, men en rekke av detaljene videreføres 
i nybygget. Nybygget er tegnet av Eillif Bjørge. Det gjenstår 
noe innredningsarbeid før åpning i juni i år.

I Kalvedalen er det bygget ny stor sikringshytte samtidig som 
det er foretatt en ombygging av den opprinnelige hytten. 
Sengekapasiteten er med dette økt betraktelig. Anlegget ble 
tatt i bruk i oktober. Offisiell åpning i mai i år.

Turlaget har lenge ønsket seg en Kysthytte, og det er nå 
igangsatt arbeid met et mulig prosjekt ved Kuleseidkanalen 
på Bømlo.

For Bergen og Hordaland Turlag er det viktig å ta godt vare på 
alle hytteanleggene og det budsjetter årlig med betydelig beløp 
til systematisk vedlikehold. Kostnadene dekkes over den løpende 
driften. I 2018 har bl. a Selhamar fått en større oppgradering.

Sommeren 2018 etablerte BHT en ordning for å booke seng 
på flere av hyttene. Dette har lenge vært ønsket av medlem-
mene. Det er kun noen rom på hver hytte som er åpnet for 
reservasjon, normalt ca. halvparten av overnattingskapasiteten. 
Andre rom og sovehemser er åpne for alle. Det er derfor alltid 
plass også for gjester som ankommer uten å ha reservert seng.

I 2018 startet en gruppe ildsjeler «Turtanken». Den første 
torsdag i måneden er det uformell samling med foredrag og 
mingling. Tiltaket har på kort tid blitt meget populært.

Søndag 9. september arrangerte Byfjellstrimmen sammen 
med Raftostiftelsen og FN-sambandet, en jubileumstur til 
Menneskerettighetsvarden på Storfjellet. Sammen markerte 
vi at det er 70 år siden verdenserklæringen om menneskeret-
tigheter ble vedtatt av FNs generalforsamling,

På Turlaget sitt årsmøte den 11. april ble det delt ut 12 heders-
knapper til ildsjeler som gjennom mange år har gjort en stor 
innsats for Turlaget. Aldri tidligere har så mange heders-
knapper blitt delt ut. På årsmøtet ble Solrenningsprisen delt 
ut til Børge Brundtland, særlig for hans innsats som nestleder 
i DNT sitt landsstyre det siste året.

Årets fellesmøte ble avholdt i Myrkdalen 3.-4. november. Voss 
Utferdslag stod for et innholdsrikt arrangement med mange 
kulturelle innslag, og varaordfører Sigbjørn Hauge holdt tale 
under festmiddagen.

Foto: Linda Fongaard

I 2018 er det særlig vindkraftsaken som har preget BHT 
sitt arbeid innen naturvern. NVE analyserer til sammen 43 
områder for bygging av vindkraftverk. Områdene er spredd 
over hele landet, og med en hovedvekt langs kysten. I Horda-
land inngår Vossefjellene, områder i Hardanger, Bergsdalen, 
Kvamskogen, deler av Folgefonnshalvøyen og betydelige deler 
av Sunnhordland. Her er utbyggingskostnadene vurdert til å 
være lave og topografien godt egnet for vindkraftverk.

Vest i Stølsheimen planlegger selskapet Norsk Vind Energi AS 
Europas største vindkraftverk. Kraftverket får omlag 300 vind-
turbiner med en høyde på ca. 250 meter. Våre hytter Skavlabu 
og Vardadalsbu blir direkte berørt, og 30 km av våre T-merkede 
stier vil ligge inne mellom vindturbinene.

Både administrasjonen og frivillige har engasjert seg sterkt 
i vindkraftsaken. BHT har avholdt folkemøter, utarbeidet 
underskriftskampanje, arrangert støttemarsj, hatt møte med 
politikere og vært meget synlig i media; aviser radio og TV. Vi 
har også, for første gang, utarbeidet en video som vises som 
forfilm på kino.

Også innen vårt tradisjonelle virke som turlag har BHT profilert 
seg på en god måte i media. Turlaget er stadig både på TV, i 
radio og i aviser. Medlemsbladet Sti og Varde er populær lesing. 
Arbeidet med videopresentasjoner er videreført og «biblio-
teket» teller nå til sammen 56 produksjoner! Tursenteret er 
byens møtested for friluftsinteresserte turfolk samtidig som 
man kan få kjøpt turutstyr som er prøvd av erfarne fjellfolk.

Bergen og Hordaland Turlag er stadig den nest største med-
lemsforening i Den Norske Turistforening. Vi har et aktivt 
medlem i landsstyret, og er ellers stadig aktive i viktige saker 
for både Turlaget og DNT.

Styret retter en stor takk til både administrasjonen og frivillige 
i alle deler av organisasjonen for innsatsen. Dugnadsviljen og 
det engasjementet som ildsjelene viser år etter år er fantastisk! 
Nettopp dette er noe av det aller beste med Bergen og Horda-
land Turlag og hele DNT!

Styret betrakter året 2018 som et svært godt år for Bergen og 
Hordaland Turlag.
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BERGEN OG HORDAL AND TURL AG 
OG DEN NORSKE TURISTFORENING 

Bergen og Hordaland Turlag er Vestlandets største frilufts-
organisasjon, med 31 212 medlemmer i 2018. Organisasjonen 
ble grunnlagt i 1890, den gang under navnet Turistforeningen 
for Bergen By og Stift. Vi fylte således 125 år i 2015. Bergen 
og Hordaland Turlag er tilknyttet Den Norske Turistforening 
(DNT), som nå har over 315.000 medlemmer. 

F ORMÅL
Den Norske Turistforening skal arbeide for et enkelt, aktivt, 
allsidig og naturvennlig friluftsliv, og for sikring av friluftslivets 
natur- og kulturgrunnlag. 

VIS JON
Naturopplevelser for livet!

VERDIGRUNNL AG
Spennende
Troverdig
Inkluderende
Enkelt og ekte
Naturvennlig

HY T TENE , STIENE OG RUTENE
Det er de lokale medlemsforeningene som eier og driver 
DNTs 550 hytter, merker stiene, kvister løypene om vinteren 
og arrangerer turer og kurs. Til sammen vedlikeholdes et nett 
på om lag 22.000 km merkede sommerstier og rundt 4300 
km kvisteløyper. 

TURER, KURS OG ARR ANGEMENTER
DNTs medlemsforeninger er spesialister i turvirksomhet. Det 
utdannes turledere med stor kompetanse både for sommer- og 
vinterturer. Årlig arrangeres flere tusen turer, kurs og andre 
arrangementer med rundt 627.000 deltakere til sammen. 

OMFAT TENDE DUGNADSVIRKSOMHE T
Det er den omfattende dugnadsånden som er grunnlaget for 
DNTs virksomhet. Det blir registrert rundt 820.000 dugnads-
timer over hele landet hvert år.

DNT SOM SAMFUNNSAK TØR
DNT arbeider for å gi friluftslivet gode rammevilkår. I snart 
hundre år har DNT vært engasjert i arbeid med vern av natur 
i Norge. Det er DNTs holdning at alle skal ha en fri og ube-
grenset opplevelse av natur. Denne rettigheten er nedfelt i 
allemannsretten og er viktig for foreningens verdigrunnlag.

VÅRT OMDØMME
Den Norske Turistforening er blant topp 5 på omdømmemålin-
ger og 97% av befolkningen kjenner til DNT.

Glad i Bergen (Foto: André Marton Pedersen)

2

Frivillige foran stand (Foto: André Marton Pedersen)
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BERGEN OG HORDAL AND TURL AG  
SOM MEDLEMSORGANISASJON

3.1 MEDLEMSUTVIKLING 

2018 ble et år med ny medlemsrekord på 31.212 medlemmer. For Bergen og Hordaland Turlag føyer 2018 seg inn i rekken av 
år med medlemsvekst. Det var derimot betydelig mindre vekst i 2018 enn de foregående årene. Hovedårsaken til dette er at 
det i 2018 ikke ble sendt ut medlemskort sammen med faktura, noe som skapte misforståelser ifht. faktura. Veksten i 2018 var 
på 347 medlemmer, som utgjør en økning på 1,1 prosent (mot 5,5% økning i 2017). Også i år var medlemsvekst størst blant 
barn og ungdom. Blant barnemedlemmer var det en medlemsvekst på 3,4%, blant skoleungdom var det 2,6% medlemsvekst, 
og blant studenter 3,9% medlemsvekst. Seniorene hadde en god medlemsvekst på 2,5%, mens det var en nedgang blant voksne 
på 0,4%. I DNT for øvrig var medlemsveksten på 2,4%, til et medlemstall på 315 833 medlemmer.

Til Topps og Byfjellstrimmen på Lyderhorn (Foto: Einar Sleire)

3
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3.2 FRIVILLIGE SOM BÆREBJELKE 

Frivillig arbeid er bærebjelken i virksomheten til DNT og Ber-
gen og Hordaland Turlag. Frivillige står for:

◊  Drift av og tilsyn med hytter, samt annet dugnadsarbeid 

◊ Merking av løyper og brosikring

◊ Turledelse, instruksjon og hyttevertskap

◊ Organisering og gjennomføring av turer, kurs og mange 
typer arrangement 

◊ Styreverv og tillitsverv 

Uten de frivilliges innsats ville ikke Bergen og Hordaland 
Turlag kunnet opprettholde det brede aktivitetstilbudet. 
All frivillig innsats, små og store gjøremål, er gull verdt for 
turlagsfellesskapet.

Det har vært utført en betydelig innsats med frivillig arbeid 
i BHT også i 2018. Hele 98.349 timer (90.036 timer i 2017 
(51,4 årsverk)) er statistikkført som frivillig arbeid i 2018, som 
omregnet blir ca. 56,2 årsverk (1.750 timer pr. år). Det er en 
økning i dugnadstimer på 4,8 årsverk. Det er feltarbeid som 

har gått mest opp, med en økning på over 8500 timer som 
tilsvarer 4,9 årsverk. Også turledertimer/instruktørtimer og 
annet dugnadsarbeid er gått noe opp. Komité/styrearbeid er 
gått ned litt over et årsverk siden 2017.

Noe av bakgrunnen for økt frivillighet i organisasjonen:

◊  Mange lokale stiprosjekter. Planlegging, rydding, merking. 
inkl. bygging av lavvoer. Arbeid mht. Kysthytte, ny hytte 
på Breidablik, og oppgradering på Fonnabu.

◊  Flere lokallag, Vaksdal Turlag og Ulvik Turlag

◊  Flere nye Turboklubber i Bergen og lokallag

◊  Flere grupper – (Barnas Turlag, DNT Ung, gågrupper etc.)

◊  Flere nærturer, spesielt turposter

◊  Flere utdannede grunnleggende turledere og sommer-
turledere

◊  Et utvidet tilbud med flere turledere (hverdags- og nær-
turene)

◊  Administrative ressurser til å koordinere og støtte 
frivilligheten

 

MEDLEMSUTVIKLING SENIORER OG BARN
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Figurene over viser medlemsutvikling i de forskjellige medlemsgruppene. 

Kommunene Eidfjord, Granvin, Jondal, Øygarden og Tysnes har ikke noe lokalt turlagstilbud under DNT i 2018. Voss Utferdslag 
er en selvstendig medlemsforening under DNT. Sveio og Etne er organisert under Haugesund Turistforening. 

DUGNADSTIMAR
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3.3 TILLITSVALGTE 

ÆRESMEDLEMMER 
Bernh. Engelsen (d), Einar N. Henriksen (d), Anton Berge 
(d), Waldemar Platou (d), Øivind Eng (d), Anders Gjerde (d), 
Inga Jensen (d), Per O. Haugen (d), Sigurd Stinessen (d), Carl 
Fredrik Kolderup (d), Gustav Mæland (d), Olav Chr. Pedersen 
(d), Nils A. Sørensen (d), Aksel Foyen (d), Reidar Stiegler 
(d), Birger Refsdal (d), Jørgen Faye, Torbjørn Kaland, Svein 
Træland, Kåre Eik, Lasse Skeie, Per Ekeland, Steinar Olsen, 
Johannes Øvreås og Kirsten Søgnen.

HEDERSKNAPPEN
Rita Mathisen, Bjørn Helle, Gunnar Falck Olsen, Jan-Ivar 
Berge, Kjell Aasheim, Lillian Aakre, Marie Aasheim, Olav 
Moldekleiv, Per-Atle Holsen, Svein Atle Birkeland, Toralv Røen, 
Ågot C Nilssen, Birger Tomasgard, Hans Kristian Junge, Sigurd 
Arnesen, Frode Bekkestad, Håkon Bertelsen, Erik Brendehaug, 
Børge Brundtland, Otto Bårholm, Geir Davidsen, Kristin Digra-
nes, Hans Dørmenen, Jacob Eide, Geir Eidsvik, Kåre Eik, Per 
Ekeland, Anne Kristin Eldøy, Åse Aune Endresen, Anne Kari 
Enes, Jørgen Faye, Hermund Fenne, Kari Finnborud, Petter 
Fredriksen, Leif Fykse, Nils Gausvik, Jan Gideonsen, Torhild 
Hage, Bjørn-Olav Hagesether, Margit Hauge, Arne Haugland, 
Gunvor Heggdal, Gudrun Heggland, Helge Hellevik, Terje 
Hellingsrud, Ingeborg Helvik, Gerd Hestenes, Jarle Hevrøy, 
Asle Hindenes, Ivar Ingnes, Thorbjørn Kaland, Gunnar 
Kleveland, Øyvor Larsen, Knut Larsen, Håkon Loen, Johan 
H. Lundbo, Knut Mehl, Rolf Mo, Oddvar Mork, Emil Myhre, 
Steinar Olsen, Tor Schumann Olsen, Kjell Pedersen, Inger 
Pettersen, Rolf Ryttvad, Magne Johan Rørvik, Aslaug Røthe, 
Solveig Tuvin Sagehaug, Johanna Samuelsen, Johannes Sekse, 
Per Senneset, Lasse Skeie, Dag Sletten, Bjarne Strand, Wenche 
Strømme, Helge Sunde, Johnny Sundt, Leif Sæterdal, Kirsten 
Søgnen, Olav Thon, Geir Thorkildsen, Ingvald Torkildsen, 
Svein Træland, Tor Tyse, Jacob Valle, Fridtjof Wiese, Hallstein 
Wikne, Gustav Øen (d), Øivind Øvrebotten, Johannes Øverås.

SOLRENNINGSPRISEN (BERGEN OG 
HORDALAND TURLAGS FRIVILLIGHETSPRIS)
Rita Mathisen (2010)
Sigrun Haarklau (2011)
Helge Tellevik (2012)
Thomas Hisdal (2013)
Else-Karin Leikvoll Gundersen (2014) 
Arild Halvorsen (2015)
Jørgen Varden (2016)
Nina Sommerfelt-Pettersen (2017)
Børge Brundtland (2018)

ST YRE T E T TER ÅRSMØ TE T I  2018
Styreleder: Tore J. Smidt
Styremedlemmer: Pål Kristian Haugetun (nestleder), Elisabeth 
Skage, Elisabeth Eide, Svein Bergset, Mons Ove Hauge, Fredrik 
Mortensen, Sara Petrine Solli Veierød, Mette Nygård Havre, 
Kristin Ulvang, Vibeke Reigstad.

KONTROLLUT VALGE T 
Beate Korsøen (leder), Øyvind Bjørkås, Siv Klubben Mosevoll.

RE VIS JON
Steinbakk Revisjon AS.

VALGKOMITEEN 
Børge Brundtland, Anne Kari Enes, Kari Kløve, Nina 
Sommerfelt Pettersen (varamedlem).

ST YREG ODK JENTE UT VALG
Hederstegnutvalg: Anne Kari Enes (leder), Bjørn-Olav Hage-
sether, Jane Britt Daae, Per Ekeland, Trude Iversen.

Sikkerhetsutvalg: Per Ove Oppedal (leder), Ståle Grimen, 
Torstein Tylden, Birgithe S. Roald 

Hytteutvalg: Tore Johan Smidt, Karl H. Olsen, Johnny Bjørge, 
Marit Djupvik.

Utvalg for rute og bru: Johnny Bjørge, Helge Tellevik, Einar 
Bertelsen, Jan Ivar Berge.

Turlederutvalg: Ingrid Hundvin (leder), Asbjørn Vetti, Carl 
Martin Hansen, Vibeke Reigstad, Kristine Solberg, Birgithe 
S. Roald

Naturvernutvalg: Torild Hage (leder), Terje Aarsand, Kristine 
Timberlid, Tor Myking, Even Nordø, Oddvar Skre, Sølve 
Sondbø, Torill Refsdal Aase, Nicolas Rodriguez.

Redaksjonsutvalg, Sti og Varde: Thorbjørn Kaland, Ågot Caroline 
Nilssen, Birger Tomasgaard, Mette Nygård Havre, Einar Sleire, 
André Marton Pedersen og Torill Refsdal Aase. 

Nærmiljøturlederutvalg (Bergen): Rita Mathisen (leder), Anne-
Brita Skuseth, Tor Svendsen, Elisabeth Eide, Tore Fagerli 
Nilsen, Eidfrid Vågane.

ADMINISTR A S JONSG ODK JENTE UT VALG
Hyttedriftsutvalg (ikke aktivt): Marit Djupvik, Ole Kristian 
Johannessen, Bjørn-Olav Hagesether, Pål Kristian Haugetun.

Økonomiutvalg: Tore Johan Smidt, Pål Kristian Haugetun, 
Helene Ødven, Catrine Frei

Representasjonsutvalg: Tore Johan Smidt, Børge Brundtland, 
Else Karin L. Gundersen, Per Ekeland.

Kursutvalg: Berit Reppen Lorentzen, Jane Britt Daae, Rita 
Mathisen, Anne Kari Enes, Nils-Fredrik Solem, Gunnlaug V. 
Tjelmeland, Birgithe S. Roald

Inkluderingsutvalg: Sigrid Kvåle Myksvoll, Camilla Hafstad, 
Jasmin M. Bauge, Laila Johanne Reigstad

SENTR ALE ST YRER OG UT VALG
DNTs landsstyre: Elisabeth Eide 
DNTs skolegruppe: Sigrid Kvåle Myksvoll
DNT Ung landsstyre: Konstantin Plotkin og Fredrik Asche Kaada
Valgkomiteen DNT Ung: Ingen pr i dag.
DNTs ungdomsforum: Silje Valla
Valgkomiteen DNT: Ingen pr i dag. 
DNTs Domsutvalg: Ingeborg Helvik
DNTs salgsvareutvalg: Einar Sæther 
DNTs hytteutvalg: Marit Djupvik
DNTs økonomiutvalg: Børge Brundtland
DNTs fjellsportstyre: Joachim Agledal
DNTs Naturvernutvalg: Nicolas Rodriguez
DNTs Samhandlingsutvalg: Trude Iversen
DNTs Fjellsportutvalg: Helene Ødven

Børge Brundtland fikk Solrenningsprisen i 2018
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3.4 ADMINISTRASJON 

Antall årsverk i 2018 utgjør 19. Tilsvarende tall for 2017 var 
16,5. Antall årsverk er inkludert bruk av ekstrahjelp, vikarer 
og timelønnet personal, som utgjør ca. 2,3 årsverk. Det ble 
oppført litt for lavt årsverk for ekstrahjelper i 2017. 
 
18 personer har fast stilling i Turlaget. I Tursenteret har 2-4 
personer vært ansatt som deltidsmedarbeidere torsdag/lørdag 
og i ferier. Vi har hatt to vikarer i 2018 og 7 ekstrahjelper 
hvorav 4 var innom som sommerhjelper/korte engasjement.
Turlaget er ikke arbeidsgiver for koordinator for Forum for 
Natur, men vedkommende deltar på alle sosiale arrangement 
og deler av personalgodene.
 
Per Arne Aadland startet 1. august som hyttedriftsansvarlig og 
organisasjonsmedarbeider i 100% fast stilling. Fra 1. oktober gikk 
Torill Refsdal Aase ned i redusert stilling til 60%. Hun fortsetter 
som rutedriftsansvarlig og vil bidra med informasjonsarbeid 
etter behov. Vi takker henne for 25 år som redaktør for med-
lemsbladet Sti og Varde. Ny redaktør er André Marton Pedersen. 
 
Birgithe Roald kom tilbake fra svangerskapspermisjon 1. august 
2018. Linn Senneset var hennes vikar som avdelingsleder for 
aktivitet. Elise Hessevik var engasjert i hennes engasjement 
på 60 % stilling, og Einar Sleire var engasjert på 80% som 
ansvarlig for nærmiljø og prosjektet bynært friluftsliv samt 
en del informasjonsarbeid. Fra høsten av ble engasjementet i 
aktivitetsavdelingen økt til 90%. 
 
Fra 1. november ble Hild Fjermestad Aase engasjert for å ta over 
som ansvarlig for barn ettersom Linn gikk ned i stillingsprosent 
og ut i svangerskapspermisjon til jul. Kaspar Skjulhaug er frem-
deles engasjert i 100% prosjektstilling for å drive ferskingkurs 
i ungdomsskolen i Bergen, Energisenteret ved Haukeland og 
samarbeid om friluftslivkurs i videregående skole.

Foto: André Marton Pedersen
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ADMINISTRASJON

Helene Ødven
Daglig leder

Silje Valla  
Fjellsport og ungdomsansvarlig  

Trude Iversen
Organisasjonsleder/nestleder

Sigrid Kvåle Myksvoll

Johnny Bjørge
Hytter, ruter, nærområde

Einar Sæther 
Leiar Tursenteret og  Tur butikken

Marit Djupvik
Hyttedriftansvarlig

Helen Uglenes
Tursenteret og Turbutikken

Per Arne Aadland 
Hyttedriftsansvarlig/organisasjonsmedarbeider
Tilsett fra 1.august

Linda Fongaard
Tursenteret
60 % stilling

Nicolas Rodriguez
Naturvernansvarlig

Anders Skoglund
Tursenteret
50 % stilling

Catrine Frei
Regnskapsansvarlig

Anna Nes
Fast deltid torsdag og lørdag

Elise Hessevik
Engasjement/vikar
60 % stilling frem til 17. august 2018.

Synnøve Skjervheim Bernes
Fast deltid torsdag og lørdag

André Marton Pedersen
Informasjonsleder 

Emil Engø Rasmussen 
Fast deltid torsdag og lørdag

Torill Refsdal Aase
Redaktør Sti og Varde, informasjonsavd. og rutedrift i hytte- 
og ruteavd. 

Oda Margrete Aarland 
Sluttet i løpet av 2018

Einar Sleire
Engasjement/vikar
Engasjement nærmiljø og prosjekt bynært friluftsliv 
80/90 % stilling

Sigrid Legernes Teigen
Sluttet i løpet av 2018

Birgithe Roald
Leder for aktivitetsavdelingen
Svangerskapspermisjon frem til 1. august.

Hugo Furnes, André Fagerheim 
Ekstrahjelp/sommerhjelp i Tursenteret 

Linn Senneset
Barne- og ungdomsansvarlig
Vikar for avdelingsleder frem til 31. juli

Ørjan Sælensminde   
FNF Koordinator  
Arbeidsgiver er FNF sentralt

Foto: Hild Fjermestad Aase
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ARBEIDSMIL JØ:

◊  Ledere med personalansvar: Daglig leder Helene Ødven, 
leder for tursenteret Einar Sæther, leder for aktivitets-
avdelingen Birgithe S. Roald, leder for hytte og rute-
avdelingen Johnny Bjørge.

◊  Fagansvar: Andre Marton Pedersen har det faglige 
ansvaret på informasjonsavdelinga.

◊ Medarbeidersamtaler: Det er gjennomført medarbeider-
samtale med alle ansatte.

◊ Verneombud: Silje Valla. Ble erstattet av Nicolas Rod-
riguez i løpet av året.

◊ Tillitsvalgte for Handel og Kontor: Helen Uglenes (hoved-
tillitsvalgt) og Linn Senneset (varatillitsvalgt), deretter 
Sigrid Kvåle Myksvoll (hovedtillitsvalgt) og Marit Djupvik 
(vara).

◊ Sykefravær: Bergen og Hordaland Turlag har et sykefravær 
på 5,18 % mot 4,37 i 2017. Fraværet i 2017 var høyere enn 
rapportert i forrige årsmelding (2,94%). Sykefraværet er 
i hovedsak knyttet til langtidssykefravær og syke barn. 

◊ Bedriftshelsetjeneste: Aleris. Årlig helsesjekk i januar/
februar for alle ansatte.

◊ Overtid: Overtid påregnes i perioder med mye aktivitet. 
Det har vært en økning fra 571 timer i 2017 til 771 timer 
i 2018. Det ble i samråd med den lokale HK-klubben og 
den aktuelle tilsette søkt om dispensasjon til Arbeidstil-
synet for en stilling på forsommeren i 2018, og søknaden 
ble innvilget. 

◊ Likestilling: Det er et mål å ha en personalgruppe med 
jevn fordeling av kvinner og menn. 

◊ Kompetanseutvikling: Alle ansatte i Bergen og Hordaland 
Turlag disponerer vandredager hvor man har mulighet 
til å bruke et avtalt antall dager i året til å gjøre seg kjent 
primært i Turlagets virkeområde. Ansatte får også delta 
på kurs og konferanser etter ønske og behov. 

◊ Møter i organisasjonen: Det har vært stor deltaking fra 
ansatte både på landsmøtet i Oslo i juni og på fellesmø-
tet på Voss/Myrkdalen i november. Strategisamling for 

alle ansatte på høsten i lokalene hos Bergen og Omland 
Friluftsråd.

◊ Ledergruppen: Det har vært ett dagsmøte med overnatting 
på Alexander Grieg-hytten.

◊ Personalsamlinger: Personaltur i oktober til den nye 
turistforeningshytten i Kalvedalen. 

3.5 FRILUFTLIVETS HUS

Bergen og Hordaland Turlag har som følge av etablerin-
gen av Friluftslivets hus i 2010 en samfunnsoppgave som 
kompetansebærer innen friluftsliv. Det er et mål å fylle huset 
som et kompetansesenter og en møteplass for aktører innen 
natur- og friluftslivsområdet.

Også i 2018 har FNF – Forum for natur og friluftsliv levert 
gode resultater og det er et godt samarbeid i styret bestående 
av Naturvernforbundet, Norges Jeger- og Fiskeforbund Horda-
land, Norsk Ornitologisk Hordaland og Bergen og Hordaland 
Turlag. Det er en rekke andre tilsluttede organisasjoner til 
FNF. Se deres nettsider: http://www.fnf-nett.no/1312.160.
FNF-Forum-for-natur-og-friluftsliv.html

Friluftslivet hus ble mye brukt som møteplass for mange 
natur- og friluftslivsorganisasjoner. Naturmangfoldgruppen 
til Naturvernforbundet, Syklistenes landsforening avdeling 
Bergen og Norges Jeger- og Fiskeforbund Hordaland har hatt 
møter og seminarer i Friluftslivets hus. I løpet av 2018 flyttet 
Jeger og Fiske forbundet til nye lokaler på Nesttun. Alle som 
tar kontakt blir ytt så god service som mulig. Turlaget bruker 
også møterommene, og ofte er det kveldsmøter med frivillige 
i ukedagene.

Gjennom Friluftslivets hus er Bergen og Hordaland Turlag en 
aktiv samfunnsaktør som arbeider målrettet mot kommune-, 
fylkes- og stortingspolitikere og offentlige etater for å bedre 
rammevilkårene for friluftslivet regionalt. I 2018 var det særlig 
Nasjonal ramme for landbasert vindkraft som fikk mye opp-
merksomhet. I september var olje- og energiminister Kjell-
Børge Freiberg på møte i Friluftslivets hus. Tema var verdien 
av urørt natur og å få etablert en prissettingsmetode. 

 For informasjon om andre saker, se kapittel om naturvern.

Turleder Aktiv til 100 (Foto: André Marton Pedersen)

http://www.fnf-nett.no/1312.160.FNF-Forum-for-natur-og-friluftsliv.html
http://www.fnf-nett.no/1312.160.FNF-Forum-for-natur-og-friluftsliv.html
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3.6 ORGANISASJONSUTVIKLING

Bergen og Hordaland Turlag er en organisasjon i vekst og opp-
lever positiv tilslutning både som medlemsorganisasjon og 
samfunnsaktør. Det ser vi på antallet medlemmer, frivillige, 
lokallag, grupper, bredde i aktiviteter, nye satsingsområder og 
samarbeidspartnere. 

I perioden fra 2010 er det etablert 10 nye lokallag: Askøy Turlag 
(2010), Austevoll Turlag (2011), Bømlo Turlag (2012), Fjell 
Turlag (2013), Sund Turlag (2013), Fusa Turlag (2013), Samnan-
ger Turlag (2015), Osterøy Turlag (2015), Vaksdal Turlag (2018) 
og Ulvik Turlag (2018). Lokal organisering gir et økt lokalt til-
bud både i turer og stiprosjekter, og det gir flere medlemmer. 

Framveksten av Barnas Turlag og Turboklubber er også et 
tydelig innslag i Bergen og Hordaland Turlag. Hele 19 Barnas 
Turlag og 9 Turboklubber gjør oss stolte. Målet er å gi enda 
flere barn og unge et friluftslivtilbud, om det ikke er organisert 
i egne grupper, så i alle fall definert som målgruppe for flere av 
våre arrangement. Barnas Turlag betyr også et styrket bidrag 
til nærmiljøene og folkehelsen.

DNT Ung er nå aktive i: DNT Ung Austevoll, DNT ung 
Kvinnherad, DNT Ung Bergen, DNT Ung Fjell, DNT Ung Nord-
hordland, DNT X-Ung Odda/Ullensvang, DNT Ung Osterøy, 
og DNT Ung Samnanger 
 
I 2018 hadde vi en representant som satt i styret til DNT Ung 
Bergen som også var i landsstyret til DNT Ung.

Organisatoriske hendelser i 2018:

◊  Nye Turboklubber i Bergen, på Askøy og i Fjell

◊ Ny nærmiljøgruppe: DNT Nærmiljø Bergen

◊ Nytt turskøytetilbud under DNT Nærmiljø Bergen

◊ 150 års jubileum i Oslo Spektrum

◊ Nytt nærmiljøtilbud i Bergen under DNT ung for alders-
gruppen 19-30 år

◊ DNTs landsmøte ble avviklet i Oslo 08.-09. juni 2018. 

◊ Fellesmøtet 3.–4. november 2018 ble arrangert I Myrk-
dalen med Voss Utferdslag som vertskap. 

◊ Sikkerhetssamlinger ble gjennomført i november på Stord 
og i Bergen. Sikkerhetssamlingen som var planlagt i Kvam 
ble avlyst grunnet få påmeldte.

◊ Opplæring for frivillige
◊ 11 grunnleggende turlederkurs
◊ 3 sommerturlederkurs
◊ 1 vinterturlederkurs
◊ 5 Førstehjelpskurs
◊ 5 Ambassadørkurs 
◊ Skrivekurs, hvordan skrive en god tekst
◊ Skrivekurs, grammatisk
◊ FotoWebkurs
◊ Office 365 kurs
◊ Erfaringsoverføring videokonferanser

3.7 PÅVIRKNINGSARBEID, 
REPRE SENTASJON OG 
NETTVERKSBYGGING

Fylkesutvalget for kultur, idrett og regional utvikling (KIRU) 
fikk orientering fra Turlaget 13. februar om utviklinga på Troll-
tunga og prosjektet med turisthytte, samt orientering om bl.a. 
Veikartet for bærekraftig utvikling av reiselivet. 
 
Innspillsmøte 22. mars på Idrettscampus Bergen om nasjonal 
handlingsplan for økning i fysisk aktivitet. Daglig leder og 
prosjektleder for folkehelse var tilstede sammen med FNF-
koordinator. 
 
Turlaget holdt innlegg til Folkehelsemelding 2019 9. april på 
den nasjonale høringsrunden. Eldre- og folkehelseminister Åse 
Mikaelsen var tilstede og kvitterte med mottoet; «det som er 
godt for kroppen er godt for toppen». 
 
Turlaget og FNF arrangerte i samarbeid med NCE Tourism 
Fjord Norge konferanse om verdisetting av uberørt natur 
24. april. Liv Kari Eskeland fra Stortinget og flere lokale og 
regionale politikere deltok i paneldebatt ledet av naturvernan-
svarlig og daglig leder. Her er utdrag fra programmet: 

URØRT NATUR – Hva er vår viktigste ressurs verdt?

Helene Ødven, daglig leder Bergen og Hordaland Turlag. Naturens verdi.

Torkjel Solbraa, forsker Vestlansforskning. Verdisetting av urørt natur, resultat 
fra NCE – Tourism sitt forprosjekt.

Representant fra næringsdepartementet (ikke bekreftet). Regjeringen sin 
reiselivspolitikk og tiltak for å sikre urørt natur som viktig ressurs for reiselivet

Representant fra Olje og energidepartementet (ikke bekreftet). Hvordan 
kan friluftsliv og reiseliv bli ivaretatt på en bedre måte i utbyggingssaker? 
Departement sitt arbeid med supplering av Øystesevassdraget i verneplanen.

Paneldebatt

Pause

13.40 – 13.50

13.50 – 14.15

14.15 – 14.35

14.35 – 14.55

14.55 – 15.15

15.15 – 15.30

Vinnerbilde TiTur18 (Foto: Jan-Inge Kolaas)

7-fjellsturen (Foto: Ågot Carolie Nilssen)
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Varaordfører i Bergen kommune, Marita Moltu, deltok under 
OPPTUR i Bergen onsdag 2. mai. 
 
Fylkesutvalget for kultur, idrett og regional utvikling deltok på 
7-fjellsturen 29. mai. Samlet var det en delegasjon på 15 per-
soner fra fylkeskommunen med på 4- og 7-fjellsturen. Daglig 
leder representerte under deler av turen. 
 
Bergen og Hordaland Turlag arbeidde i samarbeid med DNT 
vest fram resolusjonsforslaget «Nasjonal ramme for vindkraft 
på land» til landsmøtet 9. juni. Resolusjonen fikk brei støtte i 
organisasjonen og ga mye mediedekning til saken. 
 
Naturvernansvarlig deltok på informasjonsmøte til regionale 
organisasjoner v/ NVE om «Nasjonal ramme for vindkraft på 
land», 19. juni 2018, Oslo. Spørsmål til NVE og OED om mang-
lende medvirkning fra befolkningen og kunnskapsgrunnlaget. 
 
Folkemøte i Matre 3. september i samband med Norsk Vind 
Energi sitt arbeid med å etablere Europas største vindkraft-
anlegg i Stølsheimen. Møtet var i regi av Nordhordland Turlag 
og Bergen og Hordaland Turlag. Om lag 70 personer møtte opp, 
og NRK Vestlandsrevyen var tilstede. NRK Vestlandsrevyen var 
dagen før og gjorde opptak sammen med daglig leder på Høge-
fjellet i Fjonfjella, som også ble vist i samband med innslaget. 
 

 
Lansering av nasjonal underskriftskampanje 6. september. 
https://www.opprop.net/bevar_kyst_og_fjell 
 
Innlegg fra Turlaget sammen med andre aktører under FNF 
Hordaland sitt arrangement på Litteraturhuset «Fornybar frem-
tid på lag med naturen», 6. september. 
 

Deltagelse i paneldebatt under vassdragstreffet i Aurland, 8. 
september ved naturvernansvarlig. 
 
Møte med OED og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg 
11. september i samarbeid med NCE Tourism Fjord Norge. 
På møtet etterlyste vi en metode for verdisetting av uberørt 
natur. Vi fikk også snakket om Nasjonal ramme for landbasert 
vindkraft. 
 

Arbeidet med politisk påverknad knyttet til vindkraft var 
omfattende høsten 2018. Naturvernansvarlig og daglig leder 
har hatt møter med ordførerne i Lindås og Masfjorden, og 
holdt innlegg for regionrådet i Nordhordland 14. september 
hvor alle ordførerne i regionen var samlet. 
 
Møte med fylkesmannen torsdag 4. oktober sammen med FNF 
og natur- og friluftslivsorganisasjonene i FNF. Blant anna vart 
bekymring for Nasjonal ramme for landbasert vindkraft drøfta. 
 
Turlaget møtte byråden for helse og omsorg fredag 5. oktober. 
Leder for aktivitetsavdelingen og prosjektleder for folkehelse 
orienterte sammen med daglig leder om vårt virke og særlig 
med tanke på eldre. Tema var å forebygge demens. Gode til-
bakemeldinger på folkehelsearbeidet i Turlaget. 
 
Informasjon om høringsfrist 20. oktober sendt ut til politiske 
ledere rundt i kommuner, Hordaland. Daglig leder, naturvern-
ansvarlig, FNF Hordaland og andre aktører. 
 
Foredrag «Hvorfor trenger vi deg som ambassadør for vern 
av naturen?» av naturvernansvarlig på turledersamlingen til 
Turlaget på Litteraturhuset, 5. november. 
 

Daglig leder holdt innlegg for bykomitéen for skole, barnehage 
og idrett i Bergen kommune 6. november. Tema var å få økning 
i frie driftsmidler til Turlaget. Det var flere politikere som ga 
gode tilbakemeldinger til Turlaget på møtet og det ble i etter-
kant bevilget en økning på 0,5 mill. over bybudsjettet for 2019. 
Dette var gledelig etter mange års arbeid. 
 
Daglig leder og FNF ved Ørjan Sælensminde holdt innlegg 
om konsekvenser av vindkraftanlegg for kommunestyremøte 
i Modalen 8. november. Vi deltok også tidligere på høsten da 
Norsk Vind Energi var på besøk i kommunestyret for å pre-
sentere sine planer. 
 
Naturvernansvarlig deltok på workshop temarapport reiseliv 
/ Nasjonal ramme, Oslo v/ NVE og med DNT/ BHT & NHO 
Reiseliv. 8. november. 
 
11. november var det støttemarsj for Stølsheimen i Dyrkolbotn. 
Om lag 550 personar stilte og det var fullt hus på fjellstova 
i etterkant med innlegg frå Turlaget. God dekning av både 
lokal og regional media. Sjå nettsak: https://www.bergenog-
hordalandturlag.no/artikler/nyheter/15187-massiv-protest-
mot-vindkraftturbiner/
 
19. november møte med stortingsrepresentantane Torill Eids-
heim og Liv Kari Eskeland frå Høgre i høve Nasjonal ramme 
og vindkraft Stølsheimen. Avdelingsdirektør Rune Flatby frå 
NVE og styreleder i BHT Tore Johan Smidt var i møtet, saman 
med daglig leder. 
 
19. november var det også debattmøte om vindkraftutbygging 
i Nordhordland. Daglig leder og styreleder i Nordhordland 
Turlag, Øyvor H. Larsen, holdt innlegg. Stort frammøte og 
sterkt engasjement. Godt dekka i media. 
 
Turlaget møtte Miljøpartiet de Grønne med Arild Hermstad 
og lokale politikere i partiet 26. november. I møtet deltok 
naturvernansvarlig, FNF-koordinator og daglig leder. 
 
Møte med klima- og miljøminister Ola Elvestuen og depar-
tementet 23. november i Oslo i samarbeid med NCE Tourism 
Fjord Norge. Tema var verdisetting av urørt natur og en oriente-
ring om Nasjonal ramme og visning av filmen. 
 
Innlegg om vindkraft på den nasjonale fjellsportkonferansen 
4. november ved daglig leder. 
 
 

Turlaget hadde møte med BKK 28. november, hvor de orien-
terte om at de hadde endret strategi og syn på vindkraft, og la 
frem planene om å etablere vindkraftanlegg i området rundt 
Gleinefjellet. Vi hadde også møte med Norsk Vind Energi 
samme uken, torsdag 29. november. Turlaget leverte appell 
om at de må trekke planene om Europas største vindkraftanlegg 
i Stølsheimen. 

Sammen med Anne Kari Enes i Kvinnherad Turlag, møtte 
arkitekt Eilif Bjørge, hytte- og rutesjef og daglig leder Nasjonal-
parkstyret for Folgefonna 30. november i Rosendal. Det var 
positive signal til arbeidet med å sette opp et tilbygg til nye 
hytta på Fonnabu.
 
Naturvernansvarlig og daglig leder, sammen med styremedlem 
Svein Bergset og fylkessekretær i Naturvernforbundet Synnøve 
Kvamme, holdt innlegg til Hordalandsbenken på Stortinget 
tirsdag 4. desember. Godt oppmøte fra partiene. Turlaget fikk 
gjennomgående støtte for sin bekymring og de var lydhøre 
alle for budskapet vårt om å ta vare på uberørt natur og viktige 
friluftslivsområder. 

Turlaget sendte 14. desember en oppfordring til Byråd for 
klima, kultur og næring, Byråd for helse og omsorg og Byråd 
for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune; «Vi vil foreslå 
at det blir etablert et eget aktivitetsråd med representanter fra 
idrett og friluftsliv. BHT er blitt lovet en egen friluftsmelding 
fra Bergen kommune og her er opprettelse av et aktivitetsråd 
et av innspillene fra oss.» Turlaget har gjennom hele året fulgt 
opp byrådets lovnad om å sette i gang arbeidet med en frilufts-
livsmelding for Bergen. 
 

Hordalandsbenken

https://www.opprop.net/bevar_kyst_og_fjell 
https://www.bergenoghordalandturlag.no/artikler/nyheter/15187-massiv-protest-mot-vindkraftturbiner/
https://www.bergenoghordalandturlag.no/artikler/nyheter/15187-massiv-protest-mot-vindkraftturbiner/
https://www.bergenoghordalandturlag.no/artikler/nyheter/15187-massiv-protest-mot-vindkraftturbiner/
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MEDIA
Daglig leder på Vestlandsrevyen (8. februar) og i Dagsnytt 
18 (9. februar) knyttet til saken om at Statkraft søkte om å få 
nytte landingsplassen i Simadalen til fyking av turister over 
Hardangerjøkulen. Debatt med ordføreren i Eidfjord i Dagsnytt 18. 

Vestlandsrevyen 9. februar 2018
 
NRK Norge Rundt filmet Turboklubben i Lysefjorden før påske. 
Turboklubben med André Marton Pedersen var hovedinnsla-
get i sendingen som ble vist selveste langfredag. Mange gode 
tilbakemeldinger etter programmet.

TV2 sendte direkte fra 7-fjellsturen, og deltakere, sammen 
med daglig leder ble intervjuet på klippeposten på Ulriken. 
 
I sommer inviterte Lars Monsen hele Norges befolkning med 
på tur. Gjennom fire uker gikk de gjennom Hardangervidda, 
Jotunheimen, Vesterålen og Indre Troms. 227 kilometer. 400 
råsterke frivillige. 8934 høydemeter. Over 100 timer direkte-
sendt TV. Monsen minutt for minutt har vært et eventyr!
 
Sak på Vestlandsrevyen og lokalradio mandag 23. juli om kri-
tikk av Turlaget og rivningen av nye hytta på Breidablik. Daglig 
leder måtte svare på kritikken. Publisert sak nasjonalt på NRKs 
nettside og sosiale medier. Et stort arbeid i etterkant for å få 
retta feilinformasjon der NRK fremstiller Breidablik som en 
gave vi ikke tar skikkelig vare på. 
 
Daglig leder med i Vestlandsrevyen 31. juli med gode overnat-
tingstall og Skåla-reportasje. Flotte opptak fra Skåla. 
 
Oppslag på NRK Hordaland og Vestlandsrevyen 3. september 
om Nasjonal ramme for landbasert vindkraft og folkemøte 
i Matre. Også opptak frå Høgefjellet i Fjonfjella. Opptak frå 

Fjonfjella og intervju med den nasjonale dialoggruppa på lør-
dagsrevyen til NRK. Også god dekning i andre medier, Bergens 
Tidende og lokalaviser. 
 
Viktig leserinnlegg i Bergens Tidende av styreleder Tore Johan 
Smidt måndag 15. oktober. Her er link til hele kronikken på 
vår nettside. https://www.bergenoghordalandturlag.no/artikler/
nyheter/14876-skjebnetime-for-norsk-natur/

Respons på FB etter innlegget fra Tore i BT som vi kryss 
publiserer i eigne kanaler, bl.a. FB. Blir også lagt på FB i DNT 
sentralt. 
 
På fellesmøtet i Myrkdalen 3.-4. november fattet Bergen og 
Hordaland Turlag, med alle sine 16 lokallag, en uttale som sier 
et tydelig og klart «nei!» til vindkraftanlegg i våre områder. 
Denne fikk god dekning i lokale medier. 
 
 

 
Nasjonal lansering av vindkraftfilmen i sosiale medier v/ med-
lemsforeninger kringom i landet 11. desember. 
 
11. desember deltok Turlaget ved daglig leder i NRK sitt 
program Norge Nå sammen med ordføreren i Fitjar kommune, 
Wenche Tislevoll, og professor på UiB, Finn Gunnar Nielsen. 
Det ble en engasjerende debatt. I sendingen fikk vi vist ca. 2 
minutter fra vår nye film om konsekvenser av vindkraftanlegg. 
I en uoffisiell stemmegivning i forbindelse med programmet 
sa 3/4 nei til flere vindkraftanlegg. 
 
Naturvernansvarlig har gjennom artiklar i Sti og Varde holdt 
medlemmene orientert om naturvern og arbeidet med vind-
kraft spesielt.

Oppstemten  (Foto: André Marton Pedersen)

Kaspar Øines Skjulhaug, Rita Mathisen på tur med NRK Friluftsmagasinet 
med Helge Søfteland, 20. september 2018  (Foto: André Marton Pedersen)

https://www.bergenoghordalandturlag.no/artikler/nyheter/14876-skjebnetime-for-norsk-natur/ 
https://www.bergenoghordalandturlag.no/artikler/nyheter/14876-skjebnetime-for-norsk-natur/ 
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ARR ANGEMENT OG AK TIVITET4 4.1 AKTIVITETSOVERSIKT FOR 
BERGEN OG HORDALAND TURLAG

ØKNING I ANTALL AKTIVITETER  
OG I ANTALL DELTAKERE

Antall aktiviteter avviklet i 2018: 2152
Antall deltakere på våre organiserte aktiviteter i 2018: 72230

 

Arrangement

Kurs, alle, også lokallag

Ambassadørkurs
Nærturlederkurs
Grunnl. Turlederkurs
Sommerturlederkurs
Vinterturlederkurs
Brekurs
Kart og kompass
Førstehjelp
Skikjøring
Kajakkpadling
Klatrekurs
Kurs skole/barnehage
Skredkurs
Sum kurs

Turer

Byfjellstrimmen
Dagsturer (fellesturer)
Helgetur/ukestur
DNT Tilrettelagt
Til topps
Aktiv til 100
Sum turer

Turer i gruppene

Barnas Turlag
Ungdomsgruppen
Fjellsportgruppen
Seniorgruppen 
Sum gruppene

Planlagt

5
1

11
3
1
2
5
5
3

14
14
28

4
96

150
17
38
24
64

144
437

160
93
92

155
500

Utført

5
1

11
3
1
2
5
5
3

16
14
20

4
90

145
11
24
24
64

144
412

155
87
92

155
489

Deltaker

85
8

109
23
12
17
67
67
43
80

125
410

42
1088

1660
244
253
534
972

2310
5973

2432
950
787

4099
8268

2018

Planlagt

6
2
1
2
4
3
2

13
10

9
3

55

122
16
39

125
302

67
64
45

164
340

Utført

6
2
1
2
5
2
2

13
10

9
3

55

122
7

26

125
280

60
58
41

164
323

Deltaker

64
11
23
20
47
29
23
82
81

239
40

659

1673
121
286

1739
3819

3014
769
589

4485
8857

2017

Planlagt

4
2
1
1
3
2
3

13
9
9
5

52

127
10
20

117
274

59
74
45

156
334

Utført

5
2
1
1
3
2
3

13
9
9
5

53

127
10
20

117
274

59
74
45

156
334

Deltaker

34
12

4
16
36
25
25
84
73

341
39

689

1727
243
213

1703
3886

1482
1316

477
4259
7534

2016

2.152
AKTIVITETER 

 DELTAGERE KURS KURS

1.08890

 72.230
DELTAKERE

Aktiv til 100 i Alvøskogen (Foto: Hild Fjermestad Aase)
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4.1.1. Forklaring til aktivitetsoversikten

Tabellen gir en oversikt over utførte kurs, turer og arran-
gement, og antall deltakere på disse aktivitetene. Administra-
sjonen henter tallene i tabellen fra deltakerlistene i Sherpa, 
samt innmeldte tall fra turledere. Tallene for 2017 er korrigert, 
da det ble oppdaget at noen deltakere var registrert to ganger, 
og at det var noen tall som var registrert feil. Antall deltakere 
på turposter er også korrigert. 

Samlet har laget en god økning i antall aktiviteter og i antall 
deltakere. Totalt har vi registrert 72230 personer som har 
deltatt på organiserte turer, kurs og arrangement i 2018 mot 
51745 i 2017 (deltakere på turpostturer er ikke tatt med). I 
Bergen er det antall deltakere på Ferskingkurs og friluftslivkurs 
i skolen, DNT Tilrettelagt, Til topps og Aktiv til 100 som bidrar 
med økning i antall deltakere. Flere lokallag har doblet antall 
deltakere på sine aktiviteter. Følgende lokallag utmerker seg 
her: Kvinnherad, Bømlo, og Os. 

STORE ARR ANGEMENT
I kategorien store arrangement regner vi de arrangementene 
der det deltar fra hundre til flere tusen deltakere.

3/4/7- FJELL STUREN I BERGEN
Ble avviklet 28. Mai 2018

Antall deltakere
3-fjellsturen: 787
4-fjellsturen: 2349
7-fjellsturen: 3314
Totalt antall deltakere: 6450

Antall deltakere på 3/4/7-fjellsturen i Bergen er det laveste 
siden 2007. Arrangementet var likevel vellykket. En av de var-
meste 7-fjellsturene i historien, og feiring av 70-års jubileum.

STORD TOPP 8
På Stord Topp 8 var det 580 deltakere i 2018

7- FJELL STUREN PÅ BØMLO
Bømlo Turlag arrangerer også 7-fjellstur og i 2018 deltok 464 
personer. 

KOM DEG UT- DAGENE I  HORDAL AND
Kom deg ut-dagene er Den Norske Turistforenings nasjonale 
turdag. Denne dagen ønsker vi å gi folk en smakebit av fri-
luftslivet, forhåpentligvis en smakebit som gir mersmak! Til-
budene er gratis, og frivillige er sentrale for avviklingen av 
arrangementene. De fleste lokallagene våre avvikler Kom deg 
ut-dager både vinter og høst. 

Antall deltakere Kom deg ut-dagen vinter: 4140
Antall deltakere Kom deg ut-dagen høst: 6675
Totalt antall deltakere Kom deg ut-dagene 2018: 10815

OPP TUR 
OPPTUR gikk av stabelen onsdag 2. mai 2018, med stor opp-
slutning i hele Hordaland, med rundt 6000 deltakere. Horda-
land topper statistikken for deltakelse år etter år, og 2018 ble 
ikke et unntak. I Bergen går de 3-fjellsturen, og her deltok 
3629 elever i 2018.

OPPTUR er et nasjonalt arrangement der 8.-klassinger over 
hele landet blir invitert til en dag med friluftsliv, fysisk aktivitet 
og naturopplevelser. DNTs lokale medlemsforeninger i skolens 
område er arrangør, og dagens mål for de ulike skolene er å 
gå til en topp eller et utsiktspunkt. Hver skole går en tur på 
rundt 10 kilometer. 

KURS
Antall kurs: 90
Antall deltakere: 1088
Antall turlederkurs: 16
Antall nye turledere: 152

Det er gjennomført 90 kurs i løpet av 2018, i alt fra turledelse, 
skred, klatring, kajakkpadling, brevandring, elvepadling, 
orientering med til sammen 1088 deltakere. Antall fjellsport-
kurs har økt mye de siste årene med flere kurs som metodekurs 
klatring og metodekurs bre, instruktørkurs og alpinkurs.

TURLEDERKURS
BHT avviklet 1 nærturlederkurs, 11 grunnleggende turle-
derkurs, 3 sommerturlederkurs og 1 vinterturlederkurs. Vi 
fikk 8 nye nærturledere, 109 grunnleggende turledere, 23 
nye sommerturledere og 12 nye vinterturledere i Bergen og 
Hordaland Turlag.

Arrangement

Turer/kurs/arr. Lokallagene

Odda/Ullensvang
Kvinnherad
Bømlo Turlag
Kvam
Austevoll
Stord-Fitjar
Os
Nordhordaland
Fusa
Sund
Fjell
Osterøy
Samnanger
Vaksdal
Ulvik
Askøy
Sum lokallag

Offentlige arrangement

Kom deg ut-dagen
Bursdagsfest 150år
7/4-fjellsturen
Støttemarsj Stølsheimen
3-fjellsturen/OPPTUR
Sum off arr.

Turposter

Titur Bergen
Turposter Kvinnherad
Turposter Bømlo
Turposter Kvam
Turposter Austevoll
Turposter Stord-Fitjar
Turposter Os
Turposter Fusa
Turposter Sund
Turposter Fjell
Turposter Samnanger
Turposter Ulvik
Turposter Askøy
Sum deltakere turposter

Totaloversikt

Kurs
Turer
Turer gruppene
Turer lokallag
Offentlige arrangement
Total turer, kurs, arrangement
TOTAL inkl TURPOSTER

Planlagt

33
175

77
50
56
86

260
110

15
43
57
54
24
14

7
102

1163

2
1
1
1
1
6

10

3
10

6
39

9
10
19
10

7
16

4
143

96
437
500

1163
6

2202
2345

Utført

33
175

77
50
56
86

260
102

15
43
57
54
24
14

7
102

1155

2
1
1
1
1
6

10

3
10

6
39

9
10
19
10

7
16

4
143

90
412
489

1155
6

2152
2295

Deltaker

1618
4004

6111
1818
1903
4415
6233
2845

353
1170

2559
1572
1219

457
143

3752
40172

4600
1500
6450

550
3629

16729

6202

1532
2410

4500
1052
1800

176
3912

2000
1892
1162

170
26808

1088
5973
8268

40172
16729

72230
99038

2018

Planlagt

65
53
63
43

109
119
148

82
14
36
58
44
25

128
987

2

1

1
4

10
26

2
10

33

1

3
85

55
302
340
987

4
1689
1774

Utført

65
53
63
43

109
119
148

82
14
36
58
44
25

128
71

2

1

1
4

10
26

2
10

33

1

3
85

55
280
323
987

4
1650
1735

Deltaker

1825
1537
4581
1743
1820
3109
3005
2139

223
1049
2043
1500

830

9506
34910

6000

6707

3500
16207

911
1000
1150

1500

1030

1304

27431
34326

659
3819
8857

34910
16207
67952

102278

2017

Planlagt

64
82
45

127
78
75

210
155

11
54
67
63
22

44
1097

2

1

1
4

10
2
2
1

28

1

3
47

52
274
334

1097
4

1762
1809

Utført

64
82
45

127
78
75

210
155

11
54
67
63
22

44
1097

2

1

1
4

10
2
2
1

28

1

3
47

53
274
334

1097
4

1763
1810

Deltaker

2280
1777
3148
1643
1355
3652
3047
4200

241
1640
1549

975
665

1362
27534

2800

7470

3449
13719

200
2110

735
4640

1080

2128

30600
41493

689
3886
7534

27534
13719
56811

98304

2016
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FERSKINGKURS OG  
FRILUF T SLIV KURS I  SKOLEN
I 2017 ansatte vi en prosjektansvarlig for å gjennomføre frilufts-
livkurs i skolen. Det har blitt gjennomført kurs på 20 ungdoms-
skoler i Bergen Kommune. Til sammen har 410 elever deltatt 
på disse kursene i løpet av 2018. 

Kursene lærer elevene å planlegge en telttur i nærmiljøet. De 
lærer orientering med kart og kompass, matlaging ute, fyre 
opp bål, hvordan de skal kle seg på tur, hva de bør ha med i 
sekken av sikkerhetsutstyr, og hvordan de skal pakke sekken. 
De lærer også gruppeledelse på tur. 

Barnas Turlag
Laget har 19 Barnas Turlag og 9 Turboklubber. Det er 
altså noen lokallag som har to Barnas Turlag på grunn av 
topografien. I 2018 ble det gjennomført 409 aktiviteter for 
barn og barnefamilier og 8364 deltok på disse aktivitetene. 
Dette er en økning på 8,4 % i antall friluftslivsaktiviteter for 
barn sammenlignet med 2017. Antall deltakere har økt med 
3,7% sammenlignet med 2017. 

DNT ung
Laget har 8 aktive ungdomsgrupper: DNT Ung Austevoll, 
DNT ung Kvinnherad, DNT Ung Bergen, DNT Ung Fjell, DNT 
Ung Nordhordland, DNT X-Ung Odda/Ullensvang, DNT Ung 
Osterøy, og DNT Ung Samnanger. I 2018 har antall aktiviteter 
og antall deltakere økt. I 2018 ble det gjennomført 151 aktivite-
ter for ungdom med 6262 deltakere. Dette er en økning på 
43% i antall aktiviteter og en økning på 7,6 % i antall deltakere 
sammenlignet med 2017. 

DNT Fjellsport
Laget har 3 aktive fjellsportgrupper. Økningen i antall aktivite-
ter og antall deltakere er imponerende for 2018. I 2018 ble 
det gjennomført 114 fjellsportaktiviteter med 2650 deltakere. 
Sammenlignet med 82 aktiviteter og 796 deltakere i 2017. 
Dette er en økning på 139% for antall aktiviteter og 232% i 
antall deltakere. 

Turer for voksne
Under dette segmentet ser vi en nedgang for 2018, dette skyl-
des sannsynligvis at Bergen har flyttet alle turene under Aktiv 
til 100 fra voksne til senior i statistikken. Under statistikken 
for voksne blir alle fellesturer som ikke er i regi av en spesifikk 
gruppe sortert. Antall deltakere i 2018 er 14452 fordelt på 579 
turer og kurs. 

Senior
Senioraktiviteten er høy og sprek. Aktiv til 100 bidrar med 
økning i antall aktiviteter og deltakere i 2018. Det ble avviklet 
840 turer og kurs og 16615 deltok på disse. 

4.1.2 SIKKERHET

«Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen og Hordaland Turlag 
(2008)» ligger til grunn for sikkerhetsarbeidet i Turlaget. 
Formålet er:

◊  Unngå tap av liv 

◊ Unngå personskader 

◊ Skape trygge rammer for:
◊  Turarrangøren 
◊ Turlederen 
◊ Turdeltakeren

Det jobbes kontinuerlig med å forbedre rutiner og opplæ-
ring vedrørende sikkerhet i Turlaget. Det viktigste tiltaket er 
turlederutdanning og førstehjelpskurs. På turledersamlingene 
fokuseres det også på orientering, caser, førstehjelp og å heve 
kompetansen til turlederne våre generelt. 

Sikkerhetsutvalget består av Per Ove Oppedal, Ståle Grimen, 
Torstein Tylden og Birgithe Roald (adm.rep).
 
Det ble gjennomført 2 samlinger med fokus på sikkerhet og 
risikoreduserende tiltak i Turlaget i 2018. Det var 75 stykker 
som deltok på disse to samlingene. 

Vi har registret 12 hendelser hvor en deltaker har skadet seg 
på tur/aktivitet. De fleste sakene var mindre skader. 3 saker 
av større betydning er registrert og behandlet.

BHT må fortsette å jobbe for å samle all informasjon og over-
sikt over uønskede uhell og hendelser, og vurdere om det er 
nødvending å endre rutiner, retningslinjer, eller instrukser for 
å redusere antall uønskede hendelser og skader.

Skøytegruppe (Foto: Leo Zijerveld) Opptur 2018 Klippepost på Fløyen (Foto: Torill Refsdal Aase)

Internasjonale dager på Hallingskeid (Foto: Thorbjørn Kaland)
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4.2 LOKALLAG OG BERGEN

Informasjonen i kapitlene er basert på mottatte årsmeldinger, 
derfor noe ulik detaljeringsgrad.

4.2.1 Bergen

Stiftet i 1890
 

Antall medlemmer 18 791

Andel av befolkning som  
er medlemmer

6,7%

Økning i medlemmer siste år -0,5%

Antall deltagere på turer og 
arrangement siste år

32.058

Antall deltagere i forhold  
til befolkningsantall

11,1%

Økning i deltagere siste år 8,0%

Antall årsverk dugnad 14,7

Økning i årsverk dugnad 4,3%

DNT FJELL SPORT BERGEN
DNT fjellsport Bergen hadde i 2018 1280 deltakere på turer, 
samlinger, basecamper, hverdagsturer, onsdagsklatring, kurs 
og fjellsportmøter. Dette er en stor økning sammenlignet med 
2017. Basecampene på Voss og i Uskedalen, samt hverdags-
turene bidrar til økningen I antall deltakere. 

Det ble avviklet 24 fjellsportkurs med 210 deltakere som 
inkluderer både NF-kurs innen klatring, skred og bre, samt 
øvrige kurs som alpinkurs, telemarkkurs og frikjøringskurs. 
Kursaktiviteten i 2018 har vært spesielt høy med et stort 
kurstilbud og høy deltakingsgrad. Kurstilbudet er svært viktig 
for å øke og vedlikeholde fjellsportkompetansen i Bergen og 
området rundt.

SENIORGRUPPEN BERGEN 
Antall turer: 155
Antall deltakere: 4099

I 2017 har Seniorgruppen i Bergen tilrettelagt og gjennom-
ført 155 turer. Totalt har til sammen 4099 deltakere vært med 
på aktiviteter og turer. Det er en nedgang sammenlignet med 
2017 der antall deltakere var på 4485. I det hele har gruppen 
en stor turaktivitet, og gjør også en solid innsats som frivillige 
på store arrangement som OPPTUR og 7-fjellsturen. 

L AV TERSKELTILBUD
Byfjellstrimmen 
Antall turer: 145
Antall deltakere: 1660

Samlet resultat for Byfjellstrimmen i 2018 var 1660 deltakere 
fordelt på 145 turer. Dette har utgjort en bitteliten nedgang 
på 13 deltakere sammenlignet med 2017. 

Betydningen av Byfjellstrimmen for deltakerne er stor, hvor 
mestring, bedre helse og turglede står sentralt. Med en liste på 
rundt 200 aktive og tidligere aktive turledere i Byfjellstrimmen, 
ser vi at det har begynt å bygge seg opp et sterkt frivillig miljø 
som utvikler turene og bidrar til at innbyggerne i Bergen kan 
komme seg ut på tur sammen hver uke. Byfjellstrimmen er 
det miljøet som rekrutterer flest turledere i organisasjonen.

Aktiv til 100
Antall turer: 144
Antall deltakere: 2310

I 2018 ble det startet en ny Aktiv til 100-gruppe i Arna. Dermed 
har Bergen og Hordaland Turlag nå 4 Aktiv til 100-grupper i 
Bergen kommune. De fire gruppene avvikler faste turer på 

BARNA S TURL AG BERGEN
Antall aktiviteter: 155
Antall deltakere: 2432

Barnas Turlag Bergen har hatt stor økning i aktivitetsnivå, 
turdeltagere og medlemmer og det er god deltagelse på turene. 
Det er startet flere Turboklubber i Bergen Kommune. Det er nå 
5 aktive Turboklubber i ulike bydeler av Bergen: Bergen Vest, 
Landås, Kanadaskogen, Åsane og Blomsterdalen. Turboklub-
bene avviklet 49 aktiviteter med 885 deltakere, mens Barnas 
Turlag Bergen avviklet 106 turer med 1547 deltakere. Barnas 
Turlag Bergen inviterte også til jubileumsfest i Nygårdsparken 
der 1500 deltok. 

DNT UNG BERGEN
I løpet av 2018 var det 746 deltakere med på 87 ulike turer i 
regi av DNT Ung Bergen. DNT ung Bergen arrangerte 10 kurs 
hvor 77 deltakere deltok. Det var med 100 ungdommer på 
åpne arrangementer som Grønn fredag, klatresamling, ons-
dagsklatring. 

◊ Grillin’n’Chillin turer i nærmiljøet i Bergen er et populært 
tilbud. I 2018 deltok 365 deltakere på tur igjennom 
Grillin´n´chillin. 

◊ DNT ung har samarbeidet med V13 Kirkens bymisjon, 
hvor 80 % av ungdommene som går der er minoriteter. 

hverdagene: i Kanadaskogen, på Fløyen, i Arna og i Alvøen. 
Dette er et viktig folkehelsetiltak i nærmiljøet, og Turlaget 
ønsker enda flere, lokale turgrupper på sikt. 19 turvenner har 
bidratt på turene gjennom året. 2310 deltakere har vært med 
på de 144 Aktiv til 100-turene i Bergen i 2018. Et av målene 
med turgruppene er å ha ekstra fokus på det sosiale, for å bidra 
til å motvirke blant annet ensomhet.

INKLUDERINGSARBEID, FLERKULTUR
I løpet av 2018 har vi jobbet for å skape møteplasser og aktivite-
ter i lokalsamfunnet på tvers av ulike grupper i befolkningen. 
Vi har jobbet for at flere med minoritetsbakgrunn skal ønske 
å være med på aktivitetene våre, bli rustet til å holde på med 
egenorganisert aktivitet og bli kjent med mulighetene som 
finnes for å bedrive friluftsliv. 

Vinteraktivitetsdag på Kvamskogen 10. mars/ 
Deltakelse i nettverket «Aktiv Saman»:
Arrangementet ble lagt ut som åpent for alle, men med et 
særlig ønske om å nå ut til barnefamilier med minoritetsbak-
grunn. Med deltakere og frivillige var det over 200 personer 
med på arrangementet. 

Internasjonale dager på Hallingskeid:
I april ble «Internasjonale dager på Hallingskeid» arrangert, 
der deltakerne fikk prøve aking og skitrening, og opplæring i 
norsk kultur og tradisjon på en DNT-hytte. Ca. 15-20 ungdom-
mer/unge voksne fra Bergen Katedralskole deltok

Samarbeid mellom DNT ung Bergen  
og Møhlenpris Idrettslag (MIL):
I 2018 har deltakere gjennomført grilling og bli-kjent kveld i 
Nygårdsparken. Arrangementet ble lagt dit for å skape lavest 
mulig terskel for folk til å komme. Gruppa har også spist 
middag sammen og spilt curling, hatt volleyballturnering, 
gått opp Stoltzekleiven og vært i Klatreparken Høyt og Lavt.

Målet har vært å finne en felles møteplass blant ungdommer med 
ulik bakgrunn, og lære av hverandre. MIL er et idrettslag i Ber-
gen hvor 99 % av ungdommene har minoritetsbakgrunn, mens 
det hovedsakelig er etnisk norske i DNT ung Bergen. Et ønske 
med prosjektet har vært at ungdommene fortsetter å invitere 
hverandre med på aktiviteter etter at prosjektperioden er over.

Til Topps:
Vår internasjonale turgruppe «Til Topps» i samarbeid med Ber-
gen Røde Kors fungerer godt med over 20 engasjerte frivillige 
involvert. Gruppen markerer seg som en stor, inkluderende tur-
gruppe i Bergen. I 2018 gjennomførte vi skidag på Kvamskogen. 
Til Topps går flere av turene sammen med «Byfjellstrimmen», 

Aktiv til 100, Viggo hytten på Gravdalsfjellet (Foto: André Marton Pedersen)
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slik at turglade mennesker møtes på tvers av nasjonalitet. I høst 
arrangerte vi også grunnleggende turlederkurs, for å utdanne 
frivillige turledere som vil bidra i Til Topps. I juni reiste omtrent 
50 personer fra Bergen for å bestige Galdhøpiggen – en svært 
vellykket tur. Målet med Til Topps er å tilby deltakerne aktivitet 
i frisk luft, sosialt nettverk og språktrening, samt en mulighet 
for deltakerne til å bli kjent med turmuligheter i Bergen og 
omegn. I løpet av 2018 har Til Topps arrangert ca. 50 turer 
med til sammen 450 deltakere. Vi har hatt med deltakere fra 
30 ulike land i tillegg til Norge: Panama, Ghana, Latvia, Russ-
land, England, Pakistan, Litauen, Ukraina, Bolivia, Iran, Irak, 
Tsjekkia, Tyskland, Syria, Marokko, USA, Polen, Eritrea, Egypt, 
Somalia, Nederland, Danmark, Sudan, Slovakia, Thailand, 
Kina, Filippinene, Ungarn, Chile og Spania. 

Senke økonomiske barrierer for deltakelse:
Bergen og Hordaland Turlag er samarbeidspartner i Bergen 
kommune sitt prosjekt «Aktivitetskortet». Aktivitetskortet 
er for barn og unge i alderen 0-17 år fra familier som mottar 
økonomisk sosialhjelp eller er tilknyttet Introduksjonssente-
ret for flyktninger. Vi har også brukt økonomiske midler på å 
sponse deltakelse på klatrekurs og til klatrepark i forbindelse 
med samme formål. 

Samarbeid med Det Felles Innvandrerråd Hordaland (DFIRH) 
og Naturvernforbundet Hordaland:
I 2018 opprettet vi et samarbeid med DFIRH og Naturvern-
forbundet Hordaland om felles, inkluderende aktivitet. Høsten 
2018 arrangerte vi 2 arrangement med tittel «Get to know 
Norway». 

Samarbeid med Redd Barna:
I 2018 gjennomførte vi aktivitetsdag på Fløyen i samarbeid 
med Redd Barna. 

TiTur18 (TiTur Bergen)
TiTur er et turpostkonsept med mål om å være motiverende, 
enkelt og attraktivt for hele familien. TiTur kan besvares både 
via turkort på papir, eller gjennom den digitale turappen «DNT 
SjekkUT». Alle turmålene legges ut med detaljert turbe-
skrivelse på ut.no. TiTur skaper egenorganisert aktivitet, i 
2018 ble Titurmålene besøkt 6202 ganger.

DNT Tilrettelagt
DNT Tilrettelagt er en nasjonal satsing i DNT som har fokus på 
å gjøre friluftslivet tilgjengelig for mennesker med funksjons-
nedsettelser. Under DNT Tilrettelagt fins følgende prosjekter:

◊ Klart det går (KDG)

◊ Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU)

◊ Tilrettelegging av DNT-hytter

Klart det går i Bergen og Hordaland Turlag
Klart det går-prosjektet har fokus på å tilrettelegge frilufts-
aktivitet for personer med nedsatt fysisk funksjonsevne. 
Aktivitetene passer fint for alle som ikke kan eller ønsker å 
gå så fort. I 2018 gjennomførte vi 22 aktiviteter, alt fra søn-
dagsturer, kajakkpadling, tilrettelagt OPPTUR, inspirerende 
foredrag, hundekjøring og to hytteturer. Det har blitt lagt ned 
stor innsats i å rekruttere frivillige til prosjektet. Forvaltning 
av frivillighet er en tidkrevende og kontinuerlig prosess. I løpet 
av året har vi fått flere nye engasjerte frivillige med i prosjek-
tet, som er helt avgjørende for at prosjektet har gått rundt. Vi 
legger til rette for dette ved å tilby sosialt og trygt fellesskap 
på tur, hovedsakelig i nærmiljøet. Samarbeidet med Norges 
Blindeforbund Hordaland har fungert godt i 2018. I dette pro-
sjektet har vi også samarbeidet med Norges Handikapforbund 
Sør-Vest, Norges Handikapforbund Ungdom Sør-Vest, Norges 
Handikapforbund lokallag Bergen, Bergen Trekkhund klubb, 
Barnas Fysioterapisenter, God Tur AS og Drammen og omegn 
Turistforening.

Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU)
Høsten 2018 startet vi opp aktivitet tilrettelagt for utviklings-
hemmede. Én gang i måneden arrangeres frilufts kveld ved 
Tennebekktjørna øverst i Nipedalen. I 2018 gjennomførte 
vi 3 arrangement med ca. 50 oppmøtte totalt, og vi ser frem 
til å videreføre prosjektet i 2019. Kveldene er uformelle, 
med fokus på sosialt samvær, glede og positive opplevelser 
i naturen. Tilbudet er altså tilrettelagt for personer med 
utviklingshemming, men åpent for alle. I prosjektet er det 
mange viktige samarbeidspartnere involvert. Dette er først og 
fremst for å sikre medvirkning fra brukerorganisasjonene, men 
også for å nå ut med informasjon om tilbudet til flest mulig. 
Følgende samarbeidspartnere deltar aktivt for fremdriften av 
FTU: Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Handikappede 
Barns Foreldreforening, Autismeforeningen i Hordaland og 
Bergen kommune v/Idrettsservice og Etat for tjenester til 
utviklingshemmede.

4.2.2  Askøy Turlag 

Stiftet i 2009

Antall medlemmer 1308

Andel av befolkning som  
er medlemmer

4,5%

Økning i medlemmer siste år 5%

Antall deltagere på turer og 
arrangement siste år

3752

Antall deltagere i forhold  
til befolkningsantall

12,8%

Økning i deltagere siste år -60,5%

Antall årsverk dugnad 0,8

Økning i årsverk dugnad -41,2%

Har tilsyn med hytten Solrenningen.

Grupper:

◊ Barnas Turlag
◊ 2 Turboklubber

◊ DNT Ung

◊ Dugnadsgruppen

◊ Onsdagsturer

◊ Aktiv til 100

◊ Til Topps

Dugnadsgruppen gjør et fantastisk arbeid med Askøy På Langs 
stien, og det er mulig å gå tørrskodd store deler av ruten. Dug-
nadsgruppen møtes en dag i uken og jobber med APL stien.

Flere populære arrangement ble videreført i 2018:

◊  Askøy på langs, fire etappeturer på søndager

◊ Askøy på langs ekstreme (APLE), ble arrangert for 5. gang 

◊ Vidden by night

◊ Aktiv til 100, lavterskeltilbud i nærområdet på dagtid, 
møtes hver torsdag

◊ Opp og ut, onsdagsturer, lavterskeltilbud i nærområdet

◊ Trilleturer

◊ Kveldsmatturer for barnefamilier

◊ KDU dagene med imponerende deltagertall

◊ «Askøy Topp 7», årlig søndagstur 

Nytt i 2018:

◊ 2 Turboklubber er startet opp

◊ Overnattingstur Barnas Turlag på Herdla i samarbeid med 
Fjell Turlag med rundt 100 deltagere

◊ Til Topps-gruppe

◊ Åpning av ny gapahuk på Dronningen

◊ Sjekk Ut utfordring: Sjekk inn 5 ganger på to topper, følg 
Askøy Turlag og vær med i trekning av gavekort. Dette 
førte til flere følgere på Facebook.

◊ Utfordring til barnehager: Gå tur i nærområdet, send 
bilder og få matbokser i premie

◊ Aktiv på å rekruttere medlemmer og frivillige på arran-
gement og turer. Dette førte nok til at Askøy Turlag vant 
premie på flest nye medlemmer på KDU dagen høst.

Dugnad på gapahuk ved Dronningen (Foto: Bengt Arne Johannessen)
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4.2.3  Austevoll Turlag

Stiftet i 2011
 

Antall medlemmer 221

Andel av befolkning som  
er medlemmer

4,2%

Økning i medlemmer siste år -2,2%

Antall deltagere på turer og 
arrangement siste år

1903

Antall deltagere i forhold  
til befolkningsantall

36,4%

Økning i deltagere siste år 4,6%

Antall årsverk dugnad 3,7

Økning i årsverk dugnad 282%

4.2.4   Bømlo Turlag

Stiftet i 2011
 

Antall medlemmer 665

Andel av befolkning som  
er medlemmer

5,6%

Økning i medlemmer siste år 10,1%

Antall deltagere på turer og 
arrangement siste år

6111

Antall deltagere i forhold  
til befolkningsantall

51,1%

Økning i deltagere siste år 33,4%

Antall årsverk dugnad 4,4

Økning i årsverk dugnad 6,8%

Aktive grupper:

◊ Barnas Turlag

◊ Seniorturer

Flere populære arrangement ble videreført i 2017:

◊ Søndagsturer 

◊ Sommerturene (turposter med klippekort) som er 
populær både blant ferierende og fastboende. Ny rekord 
i 2018 med over 750 som gjennomførte alle turene.

◊ Opptur for 8. klassinger

◊ KDU dagene

◊ Nissemarsj med nisse, nissekone og ønskeliste kasse

◊ 3-fjellstur 

Nytt i 2018:

◊ Opptur ble arrangert rundt Vinnesvatnet for å inkludere 
fysisk hemmede, noe som var veldig populært.

◊ Arbeid med Sherpa trapper opp Kongskleiva

Det har vært stor deltagelse på turer og arrangement i 2018. 
I tillegg er det stor egenaktivitet i turløyper og på turpostene. 
Seniorgruppen har tur hver tirsdag og har nå rundt 30 deltagere 
med hver gang.

Aktive grupper:

◊ 2 Barnas Turlag

◊ Seniorgruppe

◊ Dugnadsgruppe

◊ Turgruppa Friluftsliv og folkehelse for alle

◊ Friskusgruppe

Flere populære arrangement ble videreført i 2018:

◊ KDU dagene

◊ 7/5 fjellsturen

◊ Turgruppe Friluftsliv og folkehelse for alle hvor turene 
er lagt opp slik at også funksjonshemmede kan være med

◊ Opptur for 8. klassinger

◊ Bømlo på tvers

◊ Bømlo på langs

◊ Topptrimmen med innsjekking på mobil

◊ Familietrimmen med innsjekking på mobil

◊  Friskusgruppe, turer i raskt tempo

Barnas Turlag har stor deltagelse i Bømlo Turlag med rundt 
30 deltagere hver gang. Arrangementene legges ikke inn i tur-
programmet, men legges ut på facebook et par dager i forkant. 
Topptrimmen og Familietrimmen har også i år stor økning, med 
henholdsvis 32,7% og 16,8% økning. Turlaget har tellere opp 
mot Siggjo og i 2018 var det over 50.000 besøkende på Siggjo.

Sommertur på Austevoll (Foto: Austevoll Turlag) Opptur Austevoll (Foto: Austevoll Turlag)

UFO/Tursti på Bømlo (Foto: Bømlo Turlag)

Stolmen i Austevoll 
(Foto: Austevoll Turlag)
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4.2.5  Fjell Turlag

Stiftet i 2012
 

Antall medlemmer 1052

Andel av befolkning som  
er medlemmer

4,0%

Økning i medlemmer siste år -0,1%

Antall deltagere på turer og 
arrangement siste år

4559

Antall deltagere i forhold  
til befolkningsantall

17,5%

Økning i deltagere siste år 123,2%

Antall årsverk dugnad 0,9

Økning i årsverk dugnad -3,2%

Aktive grupper:

◊ Barnas Turlag
◊ Turboklubb

◊ DNT Ung

◊ Seniorgruppen

◊ Dugnadsgruppen

Flere populære arrangement ble videreført i 2018:

◊ OPPTUR

◊ Kom deg ut-dagene

◊ Onsdagsturer, seniorer

◊ KystTrimmen, lavterskel nærturtilbud med turposter 
plassert rundt i kommunen.

Nytt i 2018 i Fjell Turlag:

◊ Åpning av Turlagshuset

◊ Ny Turboklubb

◊ Overnattingstur Barnas Turlag på Herdla i samarbeid med 
Askøy Turlag med rundt 100 deltagere

DNT Ung gruppen har hatt et godt turprogram, og har hatt 
10-20 deltagere på gjennomførte turer. Noen turer måtte dess-
verre avlyses pga. få påmeldte og mangel på turledere.

Barnas Turlag gruppen har hatt økning i aktiviteter og generelt 
godt oppmøte på aktiviteter. Turboklubben er populær og har 
20 deltagere og 3 som står på venteliste.

Seniorgruppen har hatt 36 turer/arrangement med et gjennom-
snitt på over 30 deltagere.

Dugnadsgruppen har ferdigstilt Turlagshuset slik at det nå 
kan brukes som verksted og møtelokale. Det er også gjort godt 
arbeid med skilt og stier.

4.2.6  Fusa Turlag 

Stiftet i 2013
 

Antall medlemmer 295

Andel av befolkning som  
er medlemmer

7,6%

Økning i medlemmer siste år 7,7%

Antall deltagere på turer og 
arrangement siste år

353

Antall deltagere i forhold  
til befolkningsantall

9,1%

Økning i deltagere siste år 58,3%

Antall årsverk dugnad 0,2

Økning i årsverk dugnad 18,2%

Fjell seniorgruppe på tur til Vardafjell og Russerstigen (Foto: André Marton Pedersen)

Aktive grupper:

◊ Barnas Turlag

Turlaget har også i 2018 konsentrert seg om turer i nærmiljøet 
i Fusa.

Flere populære arrangement ble videreført i 2018:

◊ 3-fjellstur

◊ KDU-dagene

◊ Fusa på kryss og tvers

◊ Kajakk kurs for barn/ungdom 10-14 år. God deltagelse.

Nytt i 2018 i Fusa Turlag:

◊ 7 ny Grunnleggende Turledere !!

Barnas Turlag har hatt god deltagelse på turer og arrangement 
også i 2018 med deltager antall fra 10 til 40 på turene.

Storahorga (Foto: Simen Soltvedt)
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4.2.7   Kvam Turlag

Stiftet i 1994
 

Antall medlemmer 668

Andel av befolkning som  
er medlemmer

7,9%

Økning i medlemmer siste år 8,6%

Antall deltagere på turer og 
arrangement siste år

1818

Antall deltagere i forhold  
til befolkningsantall

21,5%

Økning i deltagere siste år 4,3%

Antall årsverk dugnad 1,2

Økning i årsverk dugnad -1,3%

Tilsyn med følgende hytter: Vending, Kiellandbu, Breidablik

4.2.8  Kvinnherad Turlag

Stiftet i 1998
 

Antall medlemmer 966

Andel av befolkning som  
er medlemmer

7,3%

Økning i medlemmer siste år 4,9%

Antall deltagere på turer og 
arrangement siste år

4004

Antall deltagere i forhold  
til befolkningsantall

30,4%

Økning i deltagere siste år 160,5%

Antall årsverk dugnad 5,3

Økning i årsverk dugnad 36,6%

Tilsyn med hyttene Breidablikk og Fonnabu

Aktive grupper:

◊ Barnas Turlag

◊ DNT Ung

◊ Seniorgruppen

◊ Fjellsport

◊ Hytteutvalg

◊ 4 Aktiv i 100 grupper

Det ble arrangert mange turer i løpet av 2018, både på ski, til 
fots, med sykkel og med kajakk, både dagsturer og flerdagsturer. 
Totalt 175 turer ble gjennomført, 13 av disse var overnattingstu-
rer. 2 turledersamlinger, et førstehjelpskurs, et kajakk kurs og 
et sommerturlederkurs ble gjennomført.

Flere populære arrangement ble videreført i 2018:

◊ Festifjellet, festival i samarbeid med Festidalen

◊ KDU dagene

◊ OPPTUR

◊ Fjelltrim, turposter

◊ Onsdagsturer, Seniorgruppen

◊ Aktiv i 100 grupper

Nytt i 2018 i Kvinnherad Turlag:

◊ 20 års jubileumsfest med 140 deltagere

◊ Ny turlederinstruktør, totalt nå 4 turlederinstruktører

◊ 2 nye vinterturledere

◊ 6 nye sommerturledere

◊ 3 nye grunnleggende turledere

Aktive grupper:

◊  Barnas Turlag

◊ Seniorgrupper:
◊ Fotalaget (trimgruppe)
◊ Karatrakken (trimgruppe)
◊ Trakkatrimmen (trimgruppe, moderat tempo i lett 

terreng)

Flere populære arrangement ble videreført i 2018:

◊ Kvam i kryss og krakje

◊ OPPTUR

◊ Kom deg ut-dagene

Det har vært godt oppmøte på gjennomførte turer og arran-
gement. Kvam Turlag har deltatt i Kvam sitt arbeid med Plan 
for Idrett og Friluftsliv.

Foto: Knut Njaa

KDU dag (Foto: Kvinnherad Turlag)
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4.2.9   Nordhordland Turlag

Stiftet i 1993
 

Antall medlemmer 1944

Andel av befolkning som  
er medlemmer

5,6%

Økning i medlemmer siste år 2,3%

Antall deltagere på turer og 
arrangement siste år

2845

Antall deltagere i forhold  
til befolkningsantall

8,2%

Økning i deltagere siste år 33%

Antall årsverk dugnad 2,5

Økning i årsverk dugnad -3,0%

Tilsyn med følgende hytter: Kalvedalen, Skavlabu, Vardadalsbu

Grupper:

◊ 2 Barnas Turlag
◊ Trilleturgruppe

◊ DNT Ung
◊ X-Ung (12-14 år)

◊ Padlegruppe

◊ Turprogam gruppe

◊ Sti og merke gruppe

◊ Naturvernutvalg

Flere populære arrangement ble videreført i 2017:

◊ OPPTUR

◊ Onsdagsturer i Lindås og Masfjorden

◊ KDU-dagene

◊ Padleturer

Nytt i 2018 Nordhordland Turlag:

◊ Oppstart av trillegruppe

◊ Oppstart av Klart det går gruppe, tilrettelagt friluftsliv

◊ Vintercamp Stordalen DNT Ung i samarbeid med Ytre Sogn

◊ 2 nye sommerturledere blant ungdommene

◊ Nye Alver kommune ble markert med søndagstur gjennom 
3 kommuner: Radøy, Lindås og Meland

Nordhordland Turlag har hatt både helgeturer og dagsturer, fra 
fotturer til padleturer, turer med Barnas Turlag og med DNT Ung. 
Det er generelt god deltagelse på turene. Nytt Turlagslokale på 
kaien i Isdalstø ble innviet i 2018. Her er det møterom, kjøkken 
og toalett, samt garasje til lager.

4.2.10  Odda/Ullensvang Turlag

Stiftet i 1982 som det første lokallag i BHT.
 

Antall medlemmer 843

Andel av befolkning som  
er medlemmer

8,3%

Økning i medlemmer siste år 1,6%

Antall deltagere på turer og 
arrangement siste år

1618

Antall deltagere i forhold  
til befolkningsantall

16%

Økning i deltagere siste år -11,3%

Antall årsverk dugnad 1,2

Økning i årsverk dugnad -33,1%

OUT har 2 egne hytter som de drifter: Holmaskjer og 
 Mosdalsbu

Aktive grupper:

◊ 3 Barnas Turlag

◊ DNT X-Ung

◊ DNT Ung

◊ Onsdagsturgruppe

◊ Dugnadsgruppe

Flere populære arrangement ble videreført i 2018:

◊ Onsdagsturer, turer i rolig tempo

◊ KDU-dagene

◊ Kveldsmatturer

Nytt i 2018 Odda/Ullensvang Turlag:

◊ Arrangerte sitt første Grunnleggende Turlederkurs

◊ Fossekveld i Skjeggedal, 150-års jubileum

Dugnadsgruppen har gjort en flott innsats for å ruste opp stien 
opp Tokheimslia.

Det har vært godt oppmøte på onsdagsturer, kveldsmatturer 
og KDU dag vinter.

Barnas Turlag Ullensvang Aust og X-Ung gruppen ga seg i løpet 
av 2018 grunnet liten deltagelse på turer og arrangement.

Utsikt fra Hanakamb mot Odda (Foto: Hild Fjermestad Aase)

Nordhordaland Opptur (Foto: Nordhordaland Turlag)
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4.2.11 Os Turlag

Stiftet i 1987
 

Antall medlemmer 1249

Andel av befolkning som  
er medlemmer

6,0%

Økning i medlemmer siste år 1,8%

Antall deltagere på turer og 
arrangement siste år

6233

Antall deltagere i forhold  
til befolkningsantall

30%

Økning i deltagere siste år 107,4%

Antall årsverk dugnad 2,8

Økning i årsverk dugnad -13,0%

Tilsyn med hytten Høgabu

Aktive grupper:

◊ Barnas Turlag
◊ Turboklubben
◊ Miniturbo, trilleturer

◊ Fjellsport/Klatregruppen

◊ Seniorer

◊ Trivselgruppen (dugnadsgruppen)

Flere populære arrangement ble videreført i 2018:

◊ OPPTUR

◊ Turboklubben

◊ Tirsdagsturer, Seniorgruppen

◊ Aktiv til 100, rusleturer om torsdager

◊ Kom deg ut-dagene

◊ Friskusgruppa, turer i raskt tempo annenhver tirsdag

◊ Klatring i klatrevegg med Fjellsportgruppen søndag og 
mandag kveld

Nytt i 2018 Os Turlag:

◊ Lavterskelturer i samarbeid med Flyktninghjelpen, 
ettermiddagsturer onsdager i den lyse årstiden

◊ Miniturbo, trilleturer i nærmiljøet

Det er god oppslutning på turer, spesielt seniorturene hvor 
det kan være oppi 50 deltagere. Også Turboklubben har god 
oppslutning med over 40 påmeldte barn.

Det er generelt god dugnadsvilje i Os Turlag, også utenom triv-
selsgruppa. Trivselsgruppa har felles dugnadsdager torsdager, 
og har totalt nesten 1 årsverk dugnad.

Turboklubben på utematkurs med Silja Døsen Moberg (Foto: André Marton Pedersen)

4.2.12  Samnanger Turlag

Stiftet i 2014
 

Antall medlemmer 197

Andel av befolkning som  
er medlemmer

8%

Økning i medlemmer siste år -2%

Antall deltagere på turer og 
arrangement siste år

1219

Antall deltagere i forhold  
til befolkningsantall

49,3%

Økning i deltagere siste år 46,9%

Antall årsverk dugnad 0,7

Økning i årsverk dugnad 10,1%

Tilsyn med hytten Gullhorgabu

Aktive grupper:

◊ Barnas Turlag

◊ DNT Ung

◊ Hyttetilsyn gruppe

Flere populære arrangement ble videreført i 2017:

◊ KDU dagene

◊ NattiNaturen med utekino

◊ Kveldsmatturer

◊ Turposter, Folk til Fjells 

Det er god oppslutning på gjennomførte turer og arrangement, 
i snitt 34 personer på turene (en økning på 30% sammenlig-
net med 2017). Grillin & Chillin’ med vannaktiviteter hadde 
40 deltagere. Turpostene har vært populære også i 2018, og 
registrerte besøk er over snittet.

Oppfriskning førstehjelp for turledere ble arrangert i 2018. En 
ny grunnleggende turleder er blitt utdannet i 2018. I tillegg er 
det 3 ekstra personer som har tatt livredningskurs og en person 
som har tatt våttkort.

KDU dag (Foto: Samnanger Turlag) KDU dag (Foto: Samnanger Turlag)
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4.2.13  Stord-Fitjar Turlag

Stiftet i 1994
 

Antall medlemmer 1195

Andel av befolkning som  
er medlemmer

5,4%

Økning i medlemmer siste år 0,7%

Antall deltagere på turer og 
arrangement siste år

4415

Antall deltagere i forhold  
til befolkningsantall

20,1%

Økning i deltagere siste år 42%

Antall årsverk dugnad 6,1

Økning i årsverk dugnad 41,9%

Tilsyn med hyttene Lundarstølen og Tårnet.

Aktive grupper:

◊ Barnas Turlag

◊ Seniorgruppen

◊ Topptrippnemnda

◊ Turnemnda

◊ Dugnadsnemnda

◊ Natur- og miljøutvalg

Flere populære arrangement ble videreført i 2018:

◊ Telltur (turposter) med 28 turmål

◊ OPPTUR

◊ Stord på langs 

◊ KDU-dagene

◊ Stord Topp 8

◊ Onsdagsturer, Seniorgruppen

◊ Aktiv til 100, torsdagsturer

◊ Spontanturer der turen blir lyst ut kort vei i forkant.

Det har vært mange store dugnadsprosjekt i 2018, blant annet 
steinsetting av Steinasmoget og utbedring av stien opp Tyses-
karet med hjelp av Sherpaer fra Nepal.

Det er stor deltagelse på turer og arrangement, og en økning 
på 42% i 2018 mot 2017.

4.2.14  Sund Turlag

Stiftet i 2012
 

Antall medlemmer 246

Andel av befolkning som  
er medlemmer

3,5%

Økning i medlemmer siste år 3,4%

Antall deltagere på turer og 
arrangement siste år

1170

Antall deltagere i forhold  
til befolkningsantall

16,6%

Økning i deltagere siste år 11,5%

Antall årsverk dugnad 0,8

Økning i årsverk dugnad -42,6

Aktive grupper:

◊ Barnas Turlag

◊ Seniorgruppen

◊ Dugnadsgruppen

Flere populære arrangement ble videreført i 2018:

◊ Kystpasset

◊ OPPTUR

◊ Sund på langs

◊ KDU dagene

◊ Kveldsmatturer

◊ Tirsdagsturer, Seniorgruppen

Kystpasset i Sund er som vanlig veldig populært. 

Stord Topp 8 (Foto: Stord-Fitjar Turlag) Glesvær i Sund (Foto: Sund Turlag) KDU dag (Foto: Gro Spilde)
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4.2.15  Osterøy Turlag

Stiftet i 2014
 

Antall medlemmer 498

Andel av befolkning som  
er medlemmer

6,1%

Økning i medlemmer siste år 6,9%

Antall deltagere på turer og 
arrangement siste år

1572

Antall deltagere i forhold  
til befolkningsantall

19,3%

Økning i deltagere siste år 4,8%

Antall årsverk dugnad 1,4

Økning i årsverk dugnad -10,1%

Tilsyn med hytten Træet

4.2.16 Vaksdal Turlag

Stiftet i 2018
 

Antall medlemmer 257

Andel av befolkning som  
er medlemmer

6,3%

Økning i medlemmer siste år 49,4%

Antall deltagere på turer og 
arrangement siste år

400

Antall deltagere i forhold  
til befolkningsantall

9,8%

Økning i deltagere siste år NA

Antall årsverk dugnad 0,2

Økning i årsverk dugnad NA

Vaksdal Turlag hadde størst økning av alle lokallagene 
med 49,9% økning !! De har fått god mediedekning i NRK 
programmet «Norge nå» hvor de deltok ifm. 150 års jubi-
leet til DNT sammen med DNT Ung Bergen, Barnas Turlag 
Bergen og Lars Monsen. I tillegg har de hatt god dekning i 
lokalavisene.

Det har vært stor deltagelse på turer og arrangement i 2018 
med et snitt på ca. 20 deltagere på turene.

Det er blitt arrangert 2 ambassadørkurs og 1 grunnleggende 
turlederkurs i Vaksdal Turlag i 2018, og Vaksdal Turlag fikk 4 
nye grunnleggende turledere og 1 ny sommerturleder.

Rydding og merking av stier kom godt i gang i 2018.

Aktive grupper:

◊ Barnas Turlag

◊ DNT Ung

◊ Seniorgruppen

Flere populære arrangement ble videreført i 2018:

◊ Opptur

◊ KDU dagene

◊ Onsdagsturer, Seniorgruppen

Ungdomsgruppen ble etablert i 2018, og det er god deltagelse 
på turer og arrangement. Det er blitt gjennomført førstehjelps-
kurs for turledere, og det er blitt utdannet en grunnleggende 
turleder blant ungdommene.

Kajakk naustet er i bruk, og det er nå laget til stativ med plass 
til 18 kajakker hvor det også er mulig å leie plass til egne kajak-
ker. Flere våttkurs er blitt gjennomført.

Osterøy Turlag Kajakk (Foto: Torill Refsdal Aase) Vaksdal Turlag (Foto: Arild Soltvedt)
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4.2.17 Ulvik Turlag

Stiftet i 2018
 

Antall medlemmer 57

Andel av befolkning som  
er medlemmer

5,2%

Økning i medlemmer siste år -18,6%

Antall deltagere på turer og 
arrangement siste år

143

Antall deltagere i forhold  
til befolkningsantall

13%

Økning i deltagere siste år NA

Antall årsverk dugnad 0,1

Økning i årsverk dugnad NA

Ulvik Turlag har vært et Turlag siden 1988, og den mest 
populære aktiviteten de siste årene har vært Stølstrimmen 
som hadde over 120 deltagere i 2018. I 2018 ble det i tillegg 
arrangert familiearrangement som KDU dag, 30 års markering 
av Ulvik Turlag og kveldsmatturer.

Sherpaer har jobbet med stien Osa-Hallingskeid, og arbeidet 
fortsetter i 2019

Jakten på regnbuen (Foto: André Marton Pedersen)

Ulvik Turlag 30-års jubileum (Foto: André Marton Pedersen)

Mjølfjell (Foto: Torill Refsdal Aase)

Ulvik fyller 30 år, 11.september 2018 (Foto: Torill Refsdal Aase)
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TILRET TELEGGING FOR FRILUF TSLIV5 5.1 NÆROMRÅDET TIL BERGEN 

Det har vært avholdt fire møter i Byfjellsrådet i 2018 v/ Torill 
Refsdal Aase.
 
NCE Tourism Fjord Norway sine planer om guiding og tilrette-
legging for turister over Vidden har vært gjenganger på møtene. 
Vann- og avløpsetaten har uttalt seg skeptisk til prosjektet. 
Bergen og Hordaland Turlag har sammen med Bergens Skog- 
og Træplantningsselskap gått imot prosjektet. Byfjellsrådet 
avventer da det pr. desember 2018 ikke forelå sak på prosjektet. 
 
I juni var Byfjellsrådet på befaring i trappeprosjektet Opp-
stemten, som ble åpnet 18. september. Det ble i juni montert 
teller i trappene og trafikken opp /ned traséen har vært langt 
over forventningene. Teller er også montert inne på Vidden 
nær Borgaskaret, samt langs Nordre Kamvei n.f. Fløibanens 
øvre stasjon. 

Under møtet på Ulriken ble det orientert om planene for utvi-
delse av Ulriksbanen.
 
I 2018 var Byfjellsrådet på befaring til damprosjektet i Mun-
kebotn. Arbeidet var godt i gang da reservedemningen røk i 
august 2018 og førte til store ødeleggelser. Indianerplassen 
på Munkebotn og elveleiet ble rasert av flomvannet, men 
oppryddingsarbeidet kom raskt i gang og det blir bra til seson-
gen 2019. 
 
Skiltplan for Lyderhorn ble revidert og nye skilt er produsert 
og levert. De blir satt opp vår 2019. Det ble litt forsinkelse på 
dette prosjektet da så godt som alle eksisterende skiltpunkt 
var blitt fjernet.

Det er igangsatt arbeid med utbedringer i Kandaskogen/
Tennebekktjørna. Vedlikehold i Fløysvingene og Tippetue er 
vanskelig pga. mange turgåere. 
 
Det ble satt opp 10 nye informasjonstavler rundt Smøråsfjellet. 
Infoplate er under arbeid
 
I september var Byfjellsrådet samlet hos bonde Eivind Myr-
dal i Jorddalen, og fikk omvisning samt interessant og viktig 
informasjon om landbruket i Bergen og ellers. I Byfjellene er 
det et problem at sauer stadig må hentes og flyttes fra både 

drikkevannskilder og folks hager («sau på bytur»), og det er 
vanskelig å finne en konkret løsning på problemet. GPS-løsning 
med klaver testes ut, men dette er foreløpig ikke godkjent av 
Mattilsynet.
 
Motorferdsel i Byfjellene har økt, og Byfjellsrådet mener at 
dagens praksis med dispensasjoner må vurderes nærmere.
 
Vann og avløpsetaten iverksatte rullering av hovedplan for 
vannforsyning. BHT har uttalt seg til denne.
 
Bergens Skog- og Træplantningsselskap var 150 år i 2018, bl.a. 
markert med arrangement på Sagen der BHT var representert. 
I februar 2019 tiltrer Øystein Simonsen som ny daglig leder 
i selskapet. 
 
Siste møte var hos Bymiljøetaten i Neumannsgate der et av 
flere interessante tema var status for avtaler, lovverk og kon-
sekvenser ved inngåelse av nye avtaler vedrørende hyttene i 
Byfjellene. Der finnes en lov fra 1940-tallet, men den er endret, 
og det er komplisert å finne ut hva som skal gjelde for flere 
av disse hyttene. 

Det er kommet ny representant fra Idrettservice.
 
Det gode arbeidet i Byfjellsrådet fortsetter som før. 

7 fjellstur Lyderhorn (Foto: Helene Ødven)
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 SENGEPLASSER  OVERNATTINGSDØGN

H Y T T E R

 8 UBETJENTE HYTTER 17 SELVBETJENTE HYTTER 

NY HY T TE25
-4% ØKNING 

I ANTALL 
OVERNATTINGER

1
669 21.573

Kiellandbu (Foto: Nicolas Rodriguez)

5.2 HYTTENE 

På alle hyttene har det vært utført vanlig tilsyn og vedlikeholdsarbeid. Hyttenes tilstand er i hovedsak god. I skolens vinterferie 
og i påsken var det hyttevert på Hallingskeid og Alexander Grieghytten. På Hadlaskard var det hyttevert i påsken. Fonnabu, 
Hallingskeid, Hadlaskard, Selhamar, Skåla og Stavali har hatt hyttevert i sommersesongen. Folgefonna Breførarlag har hatt 
breføring ved behov mellom Fonnabu og Holmaskjer i sommer og tidlig høst. På Gullhorgabu og Vending var det hyttevert i 
helgene fra midten av august og ut september, og på Hallingskeid og Skåla helgene i september.

I 2018 innførte vi forhåndsbooking på 16 av hyttene våre. Dette har stort sett vært positivt, og vi får gode tilbakemeldinger fra 
gjestene våre. 

Vi har kjøpt inn hjertestartere til alle hyttene våre. Hjertestarterne vart dessverre levert noen måneder senere enn avtalt, så de 
kom etter hoved transporten til hyttene. Vi har derfor bare fått plassert ut hjertestartere på 11 hytter. Resten blir plassert ut i 2019.
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Alexander Grieghytten
Ny trapp og heis for rullestolbrukere er montert, og resten av 
tilretteleggingen for personer med funksjonsnedsettelser vil 
bli gjennomført i 2019. I forbindelse med montering av heis 
var hytta stengt i 3 uker i februar. Hjertestarter er hengt opp 
på hytta. Den ene komfyren er byttet ut. 

Breidablik (Kvam)
Hytten har vært stengt i hele 2018, nye hytter er bygget, ny 
hoved hytte og ny utedo/lager-avdeling med hundebur og sen-
ger, åpning planlagt 30 juni 2019.

Brydalsseter 
Søre veggen på hytta og hele utedoen er malt. 

BT-hytten
Første hele driftsår på hytta. Det vart klargjort for booking av 
3 senger på hytta fra oktober. Hjertestarter er hengt opp. Det 
er problemer med solstrømanlegget på hytta. 

Fonnabu
Kvinnherad Turlag har tilsyn med hytten. Vi har prøvd med 
hyttevert på Fonnabu i sommer. Vi klarte ikke å dekke hele 
sommeren, men har fått positive tilbakemeldinger på de 
periodene vi hadde hyttevert der. Folgefonni Breførarlag har 
breføring mellom Fonnabu og Holmaskjer på bestilling. Ny 
vedovn er montert i gangen i Fonnabu II, og ytterdøra til stein-
bua har fått ny kledning. Fonnabu II ble klargjort for booking 
med 8 senger fra juni.

Gullhorgabu
Samnanger Turlag har tilsyn med hytta. Det var hyttevert på 
hytta 5 helger fra skolestart i august og ut i september. Hoved-
hytta ble klargjort for booking med 17 senger fra juli. Hjerte-
starter er hengt opp på hytta.

Hadlaskard 
Det har vært hyttevert på stedet i 10 uker i sommer og i påsken. 
Hytta ble klargjort for booking fra påsken av, med 13 senger og 
2 hundebur. Det har skapt litt utfordringer for hyttevertene 
med det nye bookingsystemet, men har stort sett gått bra. Det 
er montert USB lading for mobiltelefoner i begge hytter.

Hallingskeid
Det har vært hyttevert på stedet 9 uker i sommer. I tillegg til 
dette har det vært hyttevert i skolens vinterferie, påsken og 
helger i september. Steinboligen ble klargjort for booking til 
vinterferien med 16 senger og 1 hundebur. Hjertestarter er 
hengt opp i Steinboligen. Gulvet i hovedetasjen på Lokalet er 
lakket 2 strøk. Gulvet i dogangen på Steinboligen er lakket.

Høgabu
Os Turlag har tilsynet med hytten. Besøkstallet tangerer 
rekorden fra 2016 med 1055 besøkende. Antall overnattings-
døgn er rekord med 1048 mot 1043 i 2016. Hovedhytta vart 
klargjort for booking med 8 senger fra juli. Hjertestarter er 
hengt opp på hovedhytta. 

Kalvedalen
Det er bygget ny sikringshytte med 18 senger, i tillegg er hoved-
hytta bygget om med større vinduer, nytt kjøkken, solcellepanel 
med alarmanlegg og lys i alle rom, DAB radio og USB lading til 
mobiltelefoner. Nordhordland Turlag har tilsyn med hytta. Det 
er diskusjoner med grunneiere i Stussdalen om skogsbilvei og 
parkering. En må nå parkere nede ved E39. Den letteste stien 
inn fra øst er stengt inn til videre. 

Hyttebooking og hjertestarter på plass i år. 

Kiellandbu
Kvam Turlag har tilsyn med hytten. Hytta ble klargjort for 
booking med 2 senger fra september. Dette har vært en suk-
sess, og hytta har flere bookinger på de 2 sengene enn flere av 
de større hyttene med langt flere senger har. Hjertestarter er 
hengt opp på hytta.

Norddalshytten
3 vegger på sikringshytta, og hele hovedhytta er malt. Alle 
vinduslister på sikringshytta er malt

Selhamar
Begge hytter har fått nytt tak, nytt elektrisk anlegg med USB 
lading for mobiltelefoner. Hovedhytta har fått nytt kjøkken, 
nytt gulv på soverommene, noen nye vindu og det er etablert et 
vaskerom. Selhamar er den hytten i Stølsheimen som har flest 
besøk, og passerte 1000 besøkende i 2018. Det var hyttevert på 
stedet 6 uker i sommer. Hyttebooking på plass i år. 

Alexander Grieg
Breidablik
Breidablikk
Brydalsseter
BT-hytten
Fonnabu
Gullhorgabu
Hadlaskard
Hallingskeid
Holmaskjer
Høgabu
Kalvedalen
Kiellandbu
Kvanntjørnsbu
Langavatnet
Mosdalsbu
Norddalen
Reinaskorsbu
Selhamar
Skavlabu
Skåla
Solrenningen
Stavali
Træet
Vardadalsbu
Vatnane
Vending
Åsedalen

Sum

2740

161

754

1344
2696

180
581
506
261

50

165
273
270
863
307
908
604

1507
728
211
117

1462
521

17209

2009

2046

175

718

1405
2429

230
759
434
234

75

210
300
410

1113
453
877
952

1458
651
250

89
1241

567

17076

2010

2451

124
27

556

1095
2159

214
669
411
214

63

323
405
497
849
331

1834
1066
1281

821
257
121

1210
703

17681

2011

2616

125
67

649

1151
2183

220
791
405
221

56

200
223
344
635
278

1130
803

1315
839
216

59
1351
404

16281

2012

2224
545
151
104

596

1256
2320

186
808
321
241

60

289
387

967
303

1266
984

1493
324
285
126

1546
487

17269

2013

1237
587
192

73

733
2105
1448
2409

223
878
367
269

61

229
368

1100
368

2896
968

1736
327
316
134

1708
674

21406

2014

HYTTESTATISTIKK FOR BESØK

1208
405
139

75

617
1374
1062
1829

236
779
448
352

35

245
153

491
253

1470
609

1392
546
180

79
1092

236

15305

2015

1269
470
147

69

838
1930
1487
2685

205
1055

329
476

69

227
268

952
362

2648
914

1964
503
229
103

1556
552

21307

2016

1032
710
200
104

59
1207
1769
1481
2623

175
1054

456
453

69

264
260

976
406

3373
788

1780
570
293

86
1560

630

22378

2017

1072
0

173
61

219
980

1941
1462
2315

262
1063

265
525

70
209
212

1030
526

3227
813

1982
523
282

96
1504

680

21573

2018



64 65

Skavlabu
Skavlabu feiret 20 års jubileum søndag 12. august 2018 
med 100 gjester, god mat og underholdning. Det har vært 
meget godt besøk på Skavlabu med ca 25% økning fra 2017. 
Hyttebooking på plass i år. 

Skåla
Skåla er den BHT hytten som har hatt størst besøk i løpet av 
2018 og ca 40% er dagsbesøkende. Det er travle dager for 
hyttevertene som er på plass juli-august. Det er stor slitasje 
på Skålabu og stor pågang på toaletter. Det medfører nøye 
planlegging av tømming og vedlikehold inn mot de tidsvindu 
vi har for helikopterflyging i Jostedalen Nasjonalpark. I 2018 
er det lagt inn DAB radio og USB-ladepunkt. 
Hyttebooking og hjertestarter på plass i år. 

Solrenningen
Askøy Turlag har tilsyn med hytten. Hyttebooking på plass i år. 
Det har vært en økning på 3% på hyttebesøk i 2018.

Stavali
Begge hytter har fått nytt elektrisk anlegg med lys i alle rom. 
Det ene selet har nytt gulv, slik at det nå er triveligere å over-
natte der. Den offisielle sommeråpningen i fjellet ble markert 
på Stavali siste lørdag i juni, med servering av rømmegrøt og 
spekemat til gjestene. Familien Hauge har vært på hytten som 
vertskap i hele juli og august måned. I tillegg var Terje Engø 
der en uke i august og arrangerte ørretdager. Han kommer 
med gode råd for fiske, og er også med og tilbereder fangsten. 
På slutten av sesongen var det fjellfest med markering av DNT 
sitt 150 års jubileum. Her ble det også servert rømmegrøt og 
spekemat, og gjestene ble underholdt med fiolinspill. Hyt-
ten ble klargjort for booking før påske med 28 senger og 2 
hundebur. Dette har fungert svært bra i sesongen. Hjertestarter 
er hengt opp på hovedhytta. 

Træet
Osterøy Turlag har tilsyn med hytta. Nytt avløp montert fra 
kjøkken. Dette fungerer bra. Hytta er klargjort med booking 
med 12 senger og 1 hundebur. Hjertestarter er hengt opp i 
hovedhytta. 

Vardadalsbu
Nordhordland Turlag har tilsyn med hytten. Hytten og vindus-
karmene er beiset i sommer.

Vending
Kvam Turlag har tilsyn med hytten. Det har vært hyttevert på 
stedet 3 helger i august-september. Gulvet i 2. etg på hoved-
hytta er lakket. Det er laga ny stalldør til sikringshytta. Hytta 
er klargjort for booking med 13 senger og 1 hundebur fra juli. 
Hjertestarter er hengt opp på hytta.

Åsedalen
Det er gravd drenering fra hovedhytta og ned mot elva. Godt 
besøk på Åsedalen også i år. Hyttebooking på plass i år. 

Kalvedalshytta (Foto: Johnny Bjørge)

BT-hytten Vesete (Foto: Nicolas Rodriguez)Fonnabu (Foto: Johnny Bjørge)
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Familierabatt: Barn under 4 år gratis.  
Barn fra 4 år til og med 12 år kr. 185,-. 
Medlemmer av Barnas Turlag overnatter gratis.

Grupperabatter: Grupper på 15 personer eller mer har betalt 
medlemspris for alle dersom de på forhånd har gitt melding 
om hyttebesøket på Turlagskontoret og betaler samlet.

Alexander Grieghytten leies ut eksklusivt bortsett fra når 
vi har egne arrangement herunder vinterferie og påskeferie.
Priser: Kr. 8.000,- pr. døgn fra fredag til søndag og kr. 4.500,- pr. 
døgn for de resterende ukedagene. 
Langhelg tilbud fra fredag til søndag: kr. 11.900,-.

Lokalet Hallingskeid leies eksklusivt ut deler av året. Pri-
ser: kr. 6.100,- pr. døgn fra fredag til søndag og kr. 3.000,- pr. 
døgn for de resterende ukedager. Langhelg tilbud fra fredag 
til søndag: kr. 9.100,-.

Priser i 2018

Losjipriser Medlem
Ikke  

medlem

Voksne kr. 265,- kr. 375,-

Ungdom kr.130,- kr. 375,-

Dagsbesøk kr. 70,- kr. 90,-

Dagsbesøk familie kr. 90,- kr. 120,-

Hund i hundebur kr. 75,- kr. 75,--

Aktivitetsdag til Kvamskogen (Foto: Fredrik A. Kaada)
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5.3 FJELLSIKRING 

SOMMERMERKING
Det har vært utført vanlig vedlikehold på en del av stiene i alle 
områdene der vi har T-merkede ruter. 

Startet med fin forsommer, men da regnet kom tidlig i august 
og varte hele høsten, ble flere planlagte oppgaver vans-
keliggjort. Likevel fått utført viktig merke- og vardearbeid. 
Viktigst var å få ferdigmerket overgangen mellom Åsedalen 
og Urdanipa, og over Hundeggi mellom Selhamar og Kvann-
dalsleitet. Stien mellom Vatnane og Urdaskard ble vardet, noe 
arbeid gjenstår. Reetablering av rute mellom Hjølmoberget og 
Viveli via Valurfossen. Mange vanskelig tilgjengelige skiltpunkt 
er blir reparert. Nye tavler satt opp ved Stølsvatnet, og tavle 
på Evanger montert. Stien mellom Olsbotn og Sætervatna 
(mot Kalvedalen) ble lagt ned pga. uenigheter med grunnei-
ere. Stien på sørsiden av Stølsvatnet er nedlagt og en bro er 
overtatt av beitelag.
 
Vardegruppen har hatt to møter som planlagt, ett vår 
og ett høst. Hvis nok påmelding blir det kurs med andre 
instruktører i juni 2019 da Turlaget trenger flere folk som 
kan være litt i fjellet.
 

TURSKILTPROS JEK TE T
Det har kommet inn noe mer midler som skal gå til tavler i 
Husedalen og Fitjadalen i Øystese. Også i starten Ulvik mot 
Mjølfjell regner vi med å sette opp tavle. Der er midler til å 
bidra med tavle på ruten Osa-Hallingskeid. Tavle på Mjølfjell 
settes opp våren 2019 i samarbeid med Mjølfjell Vel. 
Det er ferdigstilt en flott 80 siders engelsk brosjyre om Turla-
gets hytter med utgangspunkt i informasjon fra tavlene i Tur-
skiltprosjektet, trykkes i 2019.
 

KLOPPLEG GING/BROER OG ANNEN 
TILRE T TELEG GING PÅ STIENE
Bro over Dårlegelva
Solrenningen–Alrækstølene
Det er lagt ut ny bro over Dårlegelva nord for Solrenningen. 
Traséen lagt om, går lavere enn tidligere, og kobler seg på den 
nye stien/broen over Ålrekelvi.
 

VINTERMERKING
Ruter som ble vintermerket i 2018:
 
Stølsheimen: 

◊ Vikafjellet – Selhamar 

◊ Trefall – Selhamar

◊ Selhamar – Åsedalen

◊ Åsedalen – Solrenningen

◊  Solrenningen – Steinslandsstølen

 
Hardangervidda: 

◊ Garen – Hadlaskard

◊ Vivelid – Stavali

◊ Hadlaskard – Stavali

◊ Stavali – Torehytten
 

Bergsdalen:

◊ Lid – Høgabu

◊ Småbrekke – Gullhorgabu

◊ Hamlagrøosen – Vending

Byfjellsrådet og sherpaene i Oppstemten  
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5. 4 NATURVERN

 
RESULTAT 2018
Bergen og Hordaland Turlag engasjerer seg i naturvernsaker 
med utgangspunkt i vedtektene §1:

«Bergen og Hordaland Turlag skal virke for et aktivt og sik-
kert, enkelt og naturvennlig friluftsliv. Laget skal arbeide for 
natur-, kultur- og miljøvern på områder med tilknytning til 
lagets virksomhet». Bergen og Hordaland Turlag ønsker å være 
en konstruktiv høringspart i naturvernsaker. I 2018 har det 
pågått et arbeid med revidering av strategiplanen for Bergen og 
Hordaland Turlag. Ny mål- og strategiplan for Bergen og Horda-
land Turlag 2019-2023 setter overordnede føringer for miljø- og 
naturvernarbeidet. Vi engasjerer oss i prioriterte utbyggings-
saker for å ivareta friluftsliv-, natur-, miljø-, kulturminne- og 
landskapsinteresser. Bevaring av naturopplevelse og ro i våre 
turområder er en vesentlig forutsetning for vår drift. Organisa-
sjonens interesser innenfor vårt geografiske virkeområde eller 
saker av overordnet nasjonal betydning har prioritet. 
  
Relevante strategier for natur- og miljøvernfeltet vedtatt av 
landsmøtet i Den Norske Turistforeningen utgjør også et viktig 
grunnlag for naturvernarbeidet i organisasjonen:  

1.  Natur- og miljøvernstrategi for DNT 2017-2019  

2. Fornybart friluftsliv – Strategisk plattform for DNTs 
engasjement innen klimaspørsmål, 2011  

3.  Veivalg for Den Norske Turistforening 2019-2023: «Et 
rikt liv med enkle midler».   

  
Frivillige i våre lokallag og i Bergen og Hordaland Turlag er 
svært viktige bidragsytere for å ivareta friluftslivinteresser og 
–verdier i vårt virksomhetsområde. I 2018 har vi samarbei-
det med våre lokallag i aktuelle naturvernsaker. Kunnskap 
og engasjement fra lokallagene spiller en sentral rolle i 
naturvernarbeidet.  
  
Bergen og Hordaland Turlag har også et eget naturvernutvalg 
med frivillige som bidrar med sin kompetanse til kvalitetssik-
ring og råd i naturvernarbeidet i organisasjonen. Utvalget har ti 
medlemmer. I tillegg møter naturvernansvarlig som fagsekretær 
for utvalget. Arbeidet i naturvernutvalget skjer i henhold til 
Bergen og Hordaland Turlags vedtekter, mål- og strategiplan, 
årlige handlingsplaner og instruks for naturvernutvalget som 
er godkjent av styret i Bergen og Hordaland Turlag.     

  
Naturvernarbeidet i organisasjonen er et svært viktig arbeids-
område for våre medlemmer. I løpet av året har det også vært 
fremmet saker som gjelder naturvernspørsmål for styret i Ber-
gen og Hordaland Turlag.    
  
Gjennom året har vi også hatt god kontakt med avdeling for 
naturforvaltning i Den Norske Turistforening, og med de andre 
turistforeningene på Vestlandet.   
 

UTBYG GINGSSAKER VINDKR AF T OG 
ARBEIDE T MED « NA S JONAL R AMME F OR 
VINDKR AF T PÅ L AND »

1.  «Europas største vindkraftverk på land» i Nordhord-
land. Selskapet Norsk Vind Energi arbeider med pla-
ner om å bygge et større vindkraftanlegg i fjellheimen 
i Nordhordland. Planene ble presentert i Modalen 
kommunestyre 20. september 2018. De foreløpige 
planene som selskapet har presentert viser et område 
som berører Fjonfjella, Blåfjellet, Høgefjellet, Gleine-
fjellet, Austebotsfjellet, Godbotsfjellet og de vestlige 
delene av Stølsheimen. Prosjektet berører svært viktige 
natur- og friluftslivsområder. I Stølsheimen vest vil 
t-merkede ruter, Skavlabu og Vardadalsbu turisthytte 
bli berørt av prosjektet. Norsk Vind Energi AS arbei-
der med planer om 300 vindturbiner på 200 – 250 
meters høyde i Lindås, Masfjorden og Modalen. Bergen 
og Hordaland Turlag har anmodet Norsk Vind Energi 
AS, 29. november 2018, om å skrinlegge planene om 
et større vindkraftverk i Nordhordland. Selskapet plan-
legger å sende melding om konsesjonssøknad til Nor-
ges vassdrags- og energidirektorat i februar/ mars 2019.  
 
I november 2018 offentliggjorde BKK Produk-
sjon AS i en pressemelding at de også vurderer 
et vindkraftprosjekt som berører Kalvvikefjellet, 
Gleinefjell og Gråsida i Masfjorden. Dersom BKK 
Produksjon AS realiserer dette prosjektet vil de 
samarbeide med vindkraftselskapet Zephyr AS.  
 
Vindkraftsaken i Nordhordland har hatt høy prioritet i 
2018. I 2019 vil vi arbeide videre for å stoppe en frem-
tidig vindkraftutbygging i fjellheimen i Nordhordland. 

Støttemarsj (Foto: André Marton Pedersen)
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2.  Arbeidet med «Nasjonal ramme for vindkraft på land». 
Regjeringen la frem et forslag til «Nasjonal ramme for 
vindkraft på land» i energimeldingen. Flertallet på Stor-
tinget sluttet seg til ideen om en slik ramme. Flertallet 
viste til at en forutsetning var at rammen skulle være kon-
fliktdempende og skape forutsigbarhet for lokalsamfunn. 
Rammen vil være en retningslinje som skal benyttes som 
grunnlag for å vurdere plasseringen av vindkraftverk i 
konsesjonsprosessene. Vindressurser og nettkapasitet er 
viktige i vurderingen av hvilke områder som blir utpekt 
som «mest egnet» for fremtidig vindkraftutbygging 
på land. I arbeidet med rammen skal viktige miljø og 
samfunnshensyn også vurderes. Det overordnete målet 
med rammen er å «legge til rette for langsiktig utvikling av 
lønnsom vindkraft», «definere større områder der det kan 
ligge til rette for utbygging av vindkraft på land» og «legge 
forholdene til rette for investeringer i lønnsomme vindkraft-
prosjekter i Norge». Rammen er ikke prosjektspesifikk, 
men rammen vil ha prosjektspesifikke konsekvenser.  
 
Bergen og Hordaland Turlag og Voss Utferdslag har sendt 
et felles innspill til NVEs arbeid med «Nasjonal ramme 
for vindkraft på land», 20. oktober 2018. Vi anbefaler 
at de fire analyseområdene i Hordaland trekkes ut av 
det videre arbeidet. Analyseområdene som berører 
Hordaland ligger i umiddelbar nærhet av Bergens-
regionen. Dette er områder som er svært viktige for 
befolkningen i Hordaland og utgjør svært viktige natur- 
og friluftslivsområder. Lokallagene Osterøy Turlag, 
Kvinnherad Turlag og Stord-Fitjar Turlag har også 
levert egne innspill til arbeidet med «Nasjonal ramme 
for vindkraft på land». Analyseområdene berører også 
store deler av de t-merkede rutene og hyttene til Ber-
gen og Hordaland Turlag. Arbeidet med «Nasjonal 
ramme for vindkraft på land» har høy prioritet i 2019.  
 
Norges vassdrags- og energidirektorat vil sende forslag 
til «Nasjonal ramme for vindkraft på land» til Olje- og 
energidepartementet 1. april 2019. Deretter vil det bli 
arrangert en nasjonal høring om forslaget. Det vil også 
bli arrangert regionale høringsmøter i områder som blir 
berørt av forslaget. 

 

UTBYG GINGSSAKER VANNKR AF T   

1.  Søknad om løyve til Opedal Ljosverk i Opo, Lofthus, 
Ullensvang herad. Opo i Lofthus ble varig vernet i 
samband med Stortinget sitt vedtak 6. april 1973 om 
Verneplan for vassdrag. I 2005 behandlet Stortinget 
«Supplering av Verneplan for vassdrag» og det ble åpnet 
for konsesjonsbehandling av kraftverk med installert 
effekt opp til 1 MW i vernede vassdrag. En forutsetning 
er at prosjektet ikke er i strid med verneverdiene og at 
det ikke er i strid med allmenne interesser. I denne saken 
har vi samarbeidet med Odda/ Ullensvang Turlag. Det 
omsøkte prosjektet var planlagt i Elvadalen. I Elvadalen 
er det tilrettelagt for en lett tilgjengelig og svært vak-
ker rundtur. Turen er svært populær blant besøkende 
turister fra innland og utland, og benyttes også aktivt 
av lokalbefolkningen. Ved broen innerst i Elvadalen er 
det en vakker og magisk utsikt mot fossefallene Skrikjo 
og Bjødnabykset. I desember 2018 avslo NVE prosjekt-
søknaden om småkraftverk i Opo. Prosjektet ble vurdert 
til å være i strid med verneverdiene i Opo.

2. I saken om Hellandselva og Onarheim kraftverk har vi 
samarbeidet med Kvinnherad Turlag. Sunnhordaland 
Kraftlag (SKL) har søkt om å få nytte Hellandselven til 
kraftproduksjon. Kvinnherad Turlag har engasjert seg i 
saken for å ivareta friluftslivs- og naturverdiene knyt-
tet til Bremstølen og Hellandselven. Langs Hellands-
elva går det en T-merka rute til Bremstølen, som er et 
populært nærfriluftslivsområde for kvinnheringene og 
tilreisende. Kvinnherad kommune regner området som 
«svært viktig» i kartleggingen av friluftslivsområder. 
Regionalt blir området regnet som et viktig utfarts-
område. De T-merkede rutene fører videre fra Brem-
stølsvatnet mot Manen, Englafjell eller Mjelkhaug, og 
stiene langs Hellandselven er en viktig inngang til det 
mektige høgfjellet. Avsluttende befaring ble arrangert 
28. juni 2018 sammen med høringsparter, tiltakshaver 
og NVE. I august 2018 ble det arrangert en avgrenset 
høring om alternativ inntak i Hellandselven.

Marsj mot vindkraft i Stølsheimen (Foto: Hild Fjermestad Aase)
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3.  I saken om flomtunnel med større vannkraftverk i Opo har 
vi samarbeidet med Odda/ Ullensvang Turlag. Sunnhorda-
land Kraftlag (SKL) har søkt om å få bygge et kraftverk og 
en flomtunnel i nedre delen av Opovassdraget. Den Norske 
Turistforening støttet forslaget om vern av Opovassdraget 
m/ Låtefoss i Odda kommune. Hele Opovassdraget ble i 
1973 inntatt i Verneplanen for vassdrag og er varig vernet 
mot kraftutbygging. I 2015 fattet Stortinget et nytt vedtak 
om at konsesjonsspørsmålet kunne vurderes i samband 
med en flomtunnel med et større kraftverk. Samtidig 
har det pågått en mulighetsstudie som har vurdert andre 
alternativer for flomsikring enn kraftutbygging, og det har 
blitt gjennomført en omfattende flomsikring i nedre del av 
vassdraget. Vi har stor respekt for Oddasamfunnet og de 
som ble hardt rammet av storflommen i 2014. Det er derfor 
viktig å trygge bosetning og befolkning langs Opovassdra-
get fra å bli rammet av nye storflommer. Vi har også vært 
opptatt av at realistiske og reelle alternativ som fremkom-
mer i mulighetsstudiet blir tilstrekkelig utredet i denne 
saken. I 2018 har vi levert innspill til et alternativforslag 
om flomluke i Sandvinvatn, og gitt innspill til SKLs forslag 
om kombinert kraftverk med flomtunnel. Lokalt har det 
vært et stort engasjement knyttet til denne saken. NVE har 
mottatt svært mange innspill fra lokalsamfunnet og lokale 
interessegrupper. Den 22. juni var det offisiell åpning av ny 
elvepromenade langs nedre del av Opo, og sikringstiltakene 
for nedre del av vassdraget ble presentert. I NVEs inn-
stilling til Olje- og energidepartementet, 14. august 2018, 
ble det frarådet å gi konsesjon til SKLs prosjektforslag. 

4. Småkraft AS fikk løyve til å bygge ut Tokheimselva kraft-
verk, Odda kommune, i desember 2017. T-merket sti som 
går i Tokheimslia fører til Buer landskapsvernområde og 
Folgefonna nasjonalpark. I regional friluftslivskartlegging 
er området verdisatt som «svært viktig». Stien er reg-
net som en viktig innfallsrute til landskapsvernområdet 
og nasjonalparken. Grunnet konflikt med friluftsliv-, 
reiseliv-, kulturminne-, landskapsverdier, kulturhistorisk 
landskap av nasjonal interesse og hensynet til samlet last 
av energitekniske inngrep i dette området, så valgte vi i 
januar 2018 å påklage Norges vassdrags- og energidirek-
torat vedtak om å gi konsesjon til dette prosjektet. Depar-
tementet var enig i at «Tokheimselva kraftverk [vil] ha 
negative verknadar for landskap, friluftsliv med meir som 
følgje av tekniske inngrep og redusert minstevassføring. Til-
taket vil bidra til å redusera opplevingsverdien noko for dei 
som ferdast opp langs vassdraget. Tiltaket vil òg vere synleg 
i eit større landskapsrom i Sørfjorden». I tillegg uttalte 
departementet at «Kraftverket vil bidra til å auke den samla 
belastninga på vassdragsnatur i Sørfjorden». Departemen-

tet har på den andre siden lagt vekt på at det er gjennom-
ført inngrep i vassdraget, at øvre del av vassdraget bevares 
og mengden kraftproduksjon. I desember 2018 besluttet 
departementet å opprettholde NVEs vedtak om løyve til 
Småkraft AS. 

5. På oppdrag fra Stortinget utredet Norges vassdrags- 
og energidirektorat (NVE) i 2005 verneverdiene i 
Øystesevassdraget i Kvam, Hardanger. NVE konkluderte 
i 2006 med at vassdraget har kvaliteter som klart kvalifise-
rer vassdraget til å være en del av Verneplan for vassdrag. 
I august 2017 ble planene om vassdragsinngrep avslått 
av Olje- og energidepartementet. I politisk plattform 
for regjeringssamarbeidet Høyre, Fremskrittspartiet 
og Venstre (Jeløya), 14. januar 2018, ble det erklært at 
regjeringen ønsket å «Supplere verneplanen for vassdrag 
med Øystesevassdraget». Den Norske Turistforening og 
Bergen og Hordaland Turlag har engasjert seg for å iva-
reta Øystesevassdraget i over 30 år. Øystesevassdraget 
har sin opprinnelse i Fuglafjellmassivet, Solheimdalen 
og i Skrottmassivet. T-merket rute starter ved parkerings-
plassen ved Fitjadalsvatnet og følger Øystesevassdraget 
til fjells. Landskapsmessig regnes Fuglafjellsmassivet for 
å ha stor verdi som «Storforma fjellmassiv». Vassdraget 
renner gjennom et kontrastrikt og variert landskap. I 
tillegg inngår øvre del av vassdraget i et større sammen-
hengende naturområde med urørt preg. Området i øvre 
del av vassdraget inngår i Hordalands største inngreps-
frie naturområde som ikke er en del av et verneområde. 
I Bergsdals-, Kvamma- og Samnangerfjella har Bergen 
og Hordaland Turlag nå et sammenhengende turnett-
verk med seks hytter. Området er et svært populært 
rekreasjons- og friluftslivsområde. Norges vassdrags- og 
energidirektorat ferdigstilte en ny vurdering av verneverdi-
ene i Øystesevassdraget i juni 2018. Olje- og energidepar-
tementet fremmet et nytt verneforslag til Stortinget for 
Øystesevassdraget, 7. desember 2018. Verneforslaget gjel-
der hele Øystesevassdraget fra fjell til fjord. Stortinget vil 
drøfte verneforslaget i mars 2019. Øystesevassdraget kan 
nå bevares til glede for kommende generasjoner. 

 

PRINSIPIELLE SPØRSMÅL OM 
DESTINA S JONSUT VIKLING, VERNE-
OMR ÅDER, L ANDSK AP OG FRILUF T SLIV
Eidfjord kommune og Luftfartstilsynet behandlet i mars 2018 
en søknad fra Statkraft om å legge til rette for helikopter-
turisme fra landingsplassen i Simadal, Eidfjord. Saken er av 
prinsipiell karakter og handler om støyulemper, og ikke minst 
hvilken type reiselivs- og destinasjonsutvikling vi ønsker her til 

Hamlagrø-Kvamskogen, mars 2018 (Foto: Fredrik Brun)
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lands. Bergen og Hordaland Turlag mener tilrettelegging for 
helikopterturismetrafikk vil være av en annen karakter enn 
ordinære driftsoppgaver som Statkraft utfører i området. Til-
rettelegging for helikopterturismetrafikk ville i dette området 
være til ulempe for friluftsliv, naturmangfold, vernehensynene 
i tilgrensende nasjonalpark og landskapsvernområder. Eid-
fjord kommune har svært gode forutsetninger for å utvikle 
et bærekraftig naturbasert reiseliv. Veikartet, «Mot et bære-
kraftig reiseliv», fra reiselivsnæringen i Norge uttrykker: «Med 
et sterkere globalt fokus på intakt natur, klimagassutslipp og annen 
forurensing, etterspør et økende antall reisende de reisemålene som 
kan by på renhet, sunnhet, effektivt vern av kultur og natur. Mange 
ønsker å oppleve spektakulære utsiktspunkter og vandreturer. Med 
en verdensbefolkning der åtte av ti personer vil bo i byer i 2050, vil 
et økende antall turister unngå destinasjoner preget av trengsel, 
støy og forsøpling og i stedet velge en reise som fremmer miljøet».  
I denne saken har vi samarbeidet med DNT og FNF Hordaland. 
 
I april 2018 avslo Luftfartstilsynet søknaden fra Statkraft om 
å benytte landingsplassen i Simadal til passasjerflygning med 
turistformål. Eidfjord kommune ønskte heller ikke at landings-
plassen skulle benyttes til dette formålet. I konsesjonsvilkårene 
satt av Luftfartstilsynet står det: «Helikopterplassen skal primært 
brukes til flygninger i tilknytning til etablering, drift og vedlikehold 
av kraftanlegg og kraftlinjer. Passasjerflygninger med turistformål 
er ikke tillatt».
 

KR AF TLINJEUTBYG GING     
I året som har gått har vi fulgt opp arbeidet med kraftlinje-
utbyggingssaker, som berører svært viktige friluftslivs-, natur- 
og landskapsverdier. 
 
Oppgradering av kraftlinjen Mauranger – Samnanger: Vi har 
oppfordret Statnett SF om å benytte eksisterende trasé og for-
sterke eksisterende master for å minske naturinngrepet. To av 
de nye traséforslagene fra Ænes/ Fureberget, over Maurangs-
fjorden til Maurangsneset, og videre til Torsnes vil bli svært 
synlige fra Hardangerfjorden og vil føre til reduksjon i inn-
grepsfrie naturområder. Det ble sendt en melding for prosjektet 
i 2017. Status i 2018 er at prosjektet er utsatt i tid fordi behovet 
er redusert. 
 
Oppgradering av Blåfalli / Sauda – Håvik / Gismarvik: Vi har 
mellom annet vist til at området rundt Børstølsvatnet/Bergs-
stølsvatnet og Fjellhaugen er benyttet i friluftslivsammenheng. 
Vi har blant annet bedt om at disse områdene skånes for kraft-
linjeframføring. Området videre sørover mot Åkra har også stor 
betydning for friluftslivet. En større kraftlinje her vil bli svært 
dominerende i terrenget. I begge sakene har vi samarbeidet 
med Kvinnherad Turlag. 

 
For de to førstnevnte prosjektene har vi bedt om at sjøkabel 
må utredes. I utredningsprogrammene for disse prosjektene 
er det fastsatt at teknisk og miljømessige fordeler og ulemper 
for sjøkabel ved fjordkryssing skal beskrives. 
 
Oppgradering av Evanger – Samnanger: Eksisterende kraftlinje 
krysser over Rasdalen, sentrale deler av Bergsdalen og videre 
mot Samnanger. Vi har oppfordret Statnett SF om å benytte 
eksisterende trasé og forsterke eksisterende master. Status i 2018 
er at kapasitetsbehovet er økende, men øker saktere enn tidligere 
antatt. Statnett SF vil derfor i første omgang ikke gjennomføre 
hverken en større oppdragering eller ny forbindelse.
  

ARE ALPL AN   
Innspill til kommuneplanens arealdel (KPA2018) 2018 – 
2030, Bergen kommune. I 2017 og 2018 har det blitt arbei-
det med forslaget til kommuneplanens arealdel. Arbeidet har 
involvert et bredt samarbeid med frivillige i organisasjonen 
som har kommet med innspill til arbeidet. I tillegg har ansatte 
i aktivitetsavdelingen bidratt med innspill og tekst i samband 
med høringsinnspill til Bergen kommune. Fylkeskoordinator i 
Forum for Natur og Friluftsliv har bidratt med ideer og faglige 
innspill til arealvurderingen. 
 
I 2018 har vi sendt følgende innspill til Bergen kommune:

1. Friluftsliv: Avveininger i forhold til «Kartlegging og 
verdisetting av friluftsområder i Bergen kommune» bør 
omtales i planbeskrivelsen. Innspill til bestemmelsene.

2. Barn og unges interesser. Innspill til planbeskrivelsen 
og bestemmelser

3. Universell utforming av friluftsområder i den kompakte 
byen. Kunnskapsbehov og innspill til bestemmelsene.

4. Arealvurdering og -analyse: Konkrete innspill om grønn-
struktur og friluftslivsområder til plankartet

5. Oppfølgende innspill gjeldende bestemmelser om 
adferdsregler for opphold i nedbørfeltet for drikkevann 
i Byfjellene. 

6. Oppfølgende innspill til Bergen kommune om overord-
net formålsbestemmelse for arealplanen: «Sørge for en 
byutvikling som er tolerant og inkluderende. Der det er 
praktisk mulig og formålstjenlig skal det legges til rette 
for en byutvikling som er fremkommelig og tilgjengelig 
for mennesker med ulik alder og funksjonsnivå». 

 
Bergen kommunestyre vil behandle endelig forslag til kom-
muneplanens arealdel i 2019. 

Nydelig kveldssol ved Fonnabu
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SAMARBEID MED REISELIVSN ÆRINGEN
I samband med reiselivsmeldingen ble det arbeidet med semi-
naret «Verdi av urørt natur?», 20. april 2017, Grand Hotel Termi-
nus, Bergen. Seminaret ble arrangert av FNF Hordaland, Bergen 
og Hordaland Turlag, Den Norske Turistforening, Naturvern-
forbundet Hordaland, De historiske, Fjord Norway og NCE 
Tourism. Et viktig budskap fra dette seminaret er at friluftslivet 
og det naturbaserte reiselivet er avhengige av en bærekraftig 
forvaltning av naturen om vi skal opprettholde utviklingen vi 
ser i reiselivet i dag. Arbeidet har blitt fulgt opp på NCE Tou-
rism konferansen 24. april 2018 i samarbeid med Bergen og 
Hordaland Turlag. Vestlandsforskning presenterte her rapporten 
«Verdisetting av urørt natur for reiselivet». Et panel av lokale, 
regionale og nasjonale politikere og reiselivsaktører fikk også 
muligheten til å diskutere rapporten under konferansen.
 
Vestlandsforskning har, på oppdrag fra NCE Tourism-Fjord 
Norway, arbeidet med hvordan det naturbaserte reiselivet, 
landskap og natur kan bli bedre ivaretatt i kraftutbyggingssaker. 
Hundre ferdigbehandlede saker på Vestlandet er gjennomgått. 
Resultatene fra prosjektet ble presentert i rapporten «Verdiset-
ting av urørt natur for reiselivet» fra Vestlandsforskning i 
mai 2018. Undersøkelsene viser at reiselivet i liten grad blir 
omtalt i størstedelen av sakene. Vestlandsforskning peker på 
at kobling mellom urørt natur og næringsinteresser må belyses 
bedre i beslutningsprosessene. Ideelle reiselivsressurser, som 
dreier seg om omdømmet til et reiselivsmål, blir i liten grad 
tatt opp. I vindkraftsaker, derimot, har reiselivsnæringen vært 
tidlig på banen og argumentert for å ivareta viktige områder 
for det naturbaserte reiselivet. Vestlandsforskning viser til at 
det er behov for en endring i tilnærming til reiseliv i saker 
som dreier seg om utbygging i norsk natur. Reiselivsnæringen 
har også et potensial for å bli mer synlig i utbyggingssaker og 
i engasjementet for ivaretakelsen av naturen. Reiselivet og 
naturgrunnlaget for reiselivsaktivitet er heller ikke verdsatt 
med prissettingsmetoder i dag. 
 
Tilnærminger for å verdsette naturens goder er fremdeles 
et felt i utvikling. Vestlandsforskning gjennomgår et utvalg 
av prissettingsmetoder som kan anvendes i rapporten. De 
siste årene har to ulike statlige utvalg anbefalt at det utvikles 
metoder for verdisetting av naturens goder. Tanken er at disse 
verdivurderingene kan inngå i miljø- og samfunnsøkonomiske 
vurderinger, og at det skapes en bedre forståelse for kostnadene 

ved naturinngrep og hvilke verdier vi kan stå i fare for å miste. 
Sammen med reiselivsnæringen ønsker vi at myndighetene 
ser nærmere på hvordan de kan bidra til at det utvikles nye 
metoder som bedre kan ivareta friluftsliv-, reiselivs-, natur- og 
landskapsverdier i utbyggingssaker. 

SAMARBEID GJENNOM F ORUM 
F OR NATUR OG FRILUF T SLIV (FNF ) 
HORDAL AND   
Forum for natur og friluftsliv i Hordaland er et viktig 
samarbeidsforum for de tilsluttede organisasjonene. Ørjan 
Sælensminde er fylkeskoordinator for FNF Hordaland. Vi har 
gjennom forumet arbeidet i felleskap med de andre organi-
sasjonene om naturvernsaker der vi har felles interesser, 
blant annet planene om vindkraftutbygging i Nordhordland, 
«Nasjonal ramme for vindkraft på land», saken om flomsik-
ring av Opovassdraget i Odda, Hellandselva i Kvinnherad og 
planene om NorthConnect. Bergen og Hordaland Turlag har 
også levert bidrag til FNF Hordalands seminar «Fornybar frem-
tid på lag med naturen», Litteraturhuset i Bergen, 6. september 
2018. Fylkeskoordinator publiserer en egen årsrapport som 
gir et fullstendig overblikk over all aktivitet og arbeidet som 
gjennomføres i regi av FNF Hordaland.
 

KONTAK TMØ TER   
Naturvernarbeidet i Bergen og Hordaland Turlag medfører også 
en rekke kontaktmøter for å ivareta organisasjonens interesser 
i naturvernarbeidet. Vi søker derfor aktivt å få til en god og 
konstruktiv dialog med en rekke ulike aktører som spenner 
fra kontaktmøter med politikere, ulike myndighetsorgan, 
konsulentselskaper, aktører innen kraft- og energisektoren, 
politikerkontakt og andre organisasjoner med interesser innen 
naturvern. Vi søker å bygge en god og konstruktiv dialog med 
alle interesser innenfor feltet, og vi vektlegger å komme inn i 
saksprosessene på et tidlig stadium.   

MEDIA OG F ORMIDLING   
Formidling av naturvernarbeidet i Bergen og Hordaland 
Turlag skjer gjennom organisasjonens nettsider under natur-
forvaltning, nyhetssaker på nettsidene, og ved bruk av sosiale 
medier som Twitter og Facebook. Naturvernsaker blir også 
formidlet gjennom medlemsbladet Sti & Varde i samarbeid 

Utsikt fra Berget (Foto: André Marton Pedersen)
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med redaktør. Vi har også bidratt til å få oppmerksomhet om 
viktige naturvernsaker i media lokalt, regionalt og nasjonalt. 
Både frivillige og ulike avdelinger i administrasjonen, herunder 
ledelse, aktivitets- og kommunikasjonsavdelingen, i Bergen og 
Hordaland Turlag har fremmet organisasjonens standpunkt i 
naturvernsaker. Se nærmere omtale i eget avsnittet i årsmeldin-
gen om påvirkningsarbeid og media. 
 

SAMARBEID MED DNT SENTR ALT 
Bergen og Hordaland Turlag har god kontakt med naturforvalt-
ningsseksjonen i DNT sentralt. I året som har gått har vi blant 
annet bidratt med innspill i ulike naturvernsaker av interesse 
for organisasjonen.  
  

DNT VEST   
DNT Vest er et forum for medlemsforeningene på Vestlandet 
i spørsmål som gjelder naturvern. I forumet har det de siste 
årene blitt arbeidet mye med vindkraftsaken. I forumet del-
tar også representant fra naturforvaltningsseksjonen i DNT 
sentralt, og fylkeskoordinatorene fra FNF Hordaland, Sogn 
og fjordane og Rogaland. I løpet av året har det vært en rekke 
møter mellom medlemsforeningene på Vestlandet og med 
representanter fra DNT sentralt i vindkraftspørsmålet. Det siste 
året har energimyndighetenes arbeid med «Nasjonal ramme 
for vindkraft på land» hatt hovedfokus i forumet.
 
De frivillige og ansatte fra medlemsforeningene i DNT Vest 
har arbeidet med strategi i samband med «Nasjonal ramme 
for vindkraft på land», og det har også blitt arbeidet med inn-
spill og forberedelse av en vindkraftresolusjon til landsmø-
tet. Bergen og Hordaland Turlag fremmet 28. mars 2018 en 
vindkraftresolusjon til DNTs 39. landsmøte 6.-9. juni 2018. 
Oversendelsen av resolusjonsforslaget ble også støttet av Voss 
Utferdslag, Haugesund Turistforening og Sogn og Fjordane 
Turlag. Resolusjonen ble vedtatt av DNTs landsmøte 9. juni 
2018. I resolusjonen ber DNT regjeringen stanse arbeidet 
med «Nasjonal ramme for vindkraft på land». DNT mener at 
arbeidet må startes på nytt med medvirkningsmuligheter for 
befolkningen og nødvendige utredninger. 
 
I samarbeid mellom kommunikasjonsleder Bergen og Horda-
land Turlag, DNT Vest, DNT og ScreenMedia har det blitt 
produsert en egen vindkraftfilm. Se nærmere omtale i eget 
avsnittet i årsmeldingen om påvirkningsarbeid og media. 
Arbeidet med «Nasjonal ramme for vindkraft på land» følges 
videre opp i 2019. 

Aktivitetsdag til Kvamskogen (Foto: Fredrik A. Kaada)
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5.4 TURSENTERET 

Tursenteret er inngangsporten til Friluftslivets hus og Bergen 
og Hordaland Turlag. Avdelingens hovedoppgaver er: tur- og 
aktivitetsinformasjon, medlemsservice- og rekruttering og 
turbutikk. I tillegg har avdelingen ansvar for føremeldinger, 
hyttebooking, sentralbord for administrasjonen, felles e-post 
og annen postgang. 

BESØKSTALL , MEDLEMSSERVICE  
OG OMSE TNING
34 530 medlemmer/kunder har besøkt Tursenteret i løpet 
av 2018 mot 32 468 i 2017. En økning på 6 %. Omsetning i 
2018 var på 5 176 412 kr mot 4 592 170 kr i 2017. En økning 
på 13 %. Økning i omsetning og besøkstall skyldes avhenting 
av startkort til 7-fjellsturen i Tursentet og økte åpningstider 
lørdager og i juli/august. I tillegg utsalg av varelager av Norrøna 
som er en leverandør vi har avsluttet samarbeidet med i 2018. 
All honnør til alle ansatte i Tursenteret.

I markedsføringen ble det prioritert å få frem Tursenteret og 
medlemsrabatten i butikk som en medlemsfordel. Av mar-
kedsføringstiltak lykkes nyhetsbrev, avhenting av 7-fjellskort 
i Tursenter, nett- og FB-saker, Bergens sentrums Byvennapp, 
annonser i Sti og Varde og julegavebrosjyre til medlemmene.
 

MEDLEMSREKRUT TERING
Avdelingen gjennomførte og bidro på stand i forbindelse med 
begge «Kom deg ut» dagene (KDU), samt 2 salgs- og informa-
sjonsstands på Torgallmenningen i april/mai. Aktivitetsavdelin-
gen har i tillegg bidratt på studentstands. Det ble gjennomført 
en telefonkampanje mot medlemmer som ikke hadde betalt 
kontingent. Dette resulterte i 236 fornyinger. Et godt tiltak. 

I forbindelse med KDU 2.9.2018 hvor medlemskapstegning 
denne dagen gjelder for ut året og neste år, fikk vi 386 nye med-
lemmer. Tall fra 2017 var 319. Mao en økning på 21 %. Tilbudet 
ble godt markedsført i digitale flater, også sentralt etter pådriv 
fra BHT. Nytt tiltak for 2018 var premiering av beste lokallag 
på medlemsrekruttering totalt for året og på KDU på høsten. 
Vinnere ble hhv Vaksdal og Askøy Turlag. Dette tiltaket vil vi 
fortsette med for å stimulere til rekruttering.

Over disk ble det solgt medlemskap for 625 325 kr. I 2017 var 
tallet 613 805 kr. Økningen på 1,8 % skyldes i stor grad DNT 
sentrals feilslåtte utsendelse av faktura uten medlemskort og 
derav flere som betalte over disk. Det har de siste årene vært 
færre som betaler medlemskap over disk, grunnet digitalise-
ring. Toppåret var 2015 med 709 455 kr i solgte. 

INF ORMA S JONSARBEID
I 2018 startet vi med å revidere informasjonen som ligger på 
ut.no. I første omgang hyttene. Med relansering av 2019 vil 
vi fortsette arbeidet og prioritere turbeskrivelser inn til våre 
hytter. Føremeldinger på nettsiden ble oppdatert ukentlig på 
nettsiden. I overgang til sommer og vinter opptil flere gan-
ger per uke. Transportsiden ble oppdatert før sommersesong. 
Arbeidet med DNTs Signatur, Norges ypperste langturer, ble 
også startet. Det er laget for Bergsdalen og delvis Stølsheimen. 
Begge blir publisert i 2019. Tursenteret initierte arbeidet med 
et engelsk magasin etter samme lest som Sti og Varde 4/2017 
hvor BHT og hyttene er presentert. Produktet er ferdigstilt 
og vil gå i trykken i 2019. Magasinet vil bli prissatt og letter 
informasjonsarbeid mot turister i sommersesong.

I 2018 ble det behandlet 4332 e-poster mot 4823 i 2017. Ned-
gangen på 10,2 % skyldes i stor grad bedre løsning med start-
kort ifm 7-fjellsturen og derav få henvendelser angående dette.
 

VARESAMARBEID
Vi deltok på to varesamarbeidsmøter og Norspomesse Oslo 
i januar og juni. Dette er forumet for diskusjon rundt drift, 
samarbeid, vareutvalg, leverandører og ulike utfordringer i 
forbindelse med butikkdrift og informasjonsarbeid. Felles 
nettbutikk hadde en økning i omsetning på 11 % til 101 547 
kr sammenlignet med 2017 (91 411 kr). 
 

ÅPNINGSTIDER
Åpningstidene har som tidligere vært man.–fre. kl. 10–16, tors-
dager kl. 10–18. Lørdag 10-1245 frem til juni, deretter 10-15. I 
juli og august var det utvidet åpningstider på hverdager man-
ons og fredag til kl. 17. I desember hadde vi langåpent til 18 
alle hverdager fra 3-22. desember.

Klart det går til Lungsdalshytta
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5.5 INFORMASJON OG 
MARKEDSKOMMUNIKASJON 

Vindkraftjobbing og DNTs 150 årsjubileum har preget store 
deler av 2018. 

TRYK TE PUBLIK A S JONER
Sti og Varde: 4 utgaver, hver på 44 sider. Redaktør Torill Refs-
dal Aase. Oppslag: Ca 20 000. Kuva satt sammen magasinene 
og de ble trykket av Kroonpress i Estland. Sti og Varde har 
hatt et bredt utvalg med saker som representerer Turlagets 
ulike aktiviteter og tilbud. Det er fokus på turtips, opplevelse 
og turprogram, i tillegg til noe organisasjonsnytt. Torill Refs-
dal Aase takket av som redaktør etter 25 år og fortsetter som 
rutedrifts ansvarlig. Andrè 
Marton Pedersen tar over 
som redaktør. 

Til Fjells: 2 utgivelser, 16 
sider, redaktør Einar Sleire. 
Opplag: 64 000. Distribuert 
med Bergens Tidende i mai 
og august.
 

Her er de mest engasjerende innleggene på Facebook i antall 
 visninger:
Oppsummeringssak støttemarsj for Stølsheimen: 72 000
Endelig klar for TiTur18: 72 000
7-fjellstur på søndag: 62 000
Videosnutt vindkraftfilm: 52 000
Nyhetssak om Norsk Vind Energi AS sine planer i Støls-
heimen: 45 000
Oppropet Ja til bevaring av kyst og fjell: 43 000
Rutefilm Hodnaberg–Kiellandbu: 36 000
Nyhetssak «Vi kjemper for Stølsheimen»: 34 000
Kjære handelsstand, Green Friday – hva holder dere på 
med?: 32 000
 
Hovedvekten av brukerne er mellom 25 og 54 år og det er 
flest kvinner som følger Turlaget på Facebook (67% kvinner).
 
Instagram og Twitter
Vi bruker Instagram for å inspirere folk til å dra ut på tur. Nå 
har vi 6862 følgere (mot 6654 følgere i fjor). Det er lagt ut 16 
bilder på Instagram i 2018.

Nicolas Rodriguez har gjort en god jobb og twitret på Turlagets vegne.
 
Videoer
I 2018 har vi produsert totalt 13 filmer, hvorav 8 er nærmiljø-
videoer.

Filmene ligger på Bergen og Hordaland Turlags Youtube-kanal 
og ble også spredd i sosiale medier. Totalt hadde vi 887 000 
videovisninger på Bergen og Hordaland Turlag sin Facebook-
side. Sommeren 2018 lanserte vi 8 rutefilmer (som ble laget i 
2017). De rutefilmene ligger på Youtube og på vår Facebook-
side fikk rutefilmene tilsammen over 235 000 visninger.
 
Høsten 2018 laget Screen Story, på oppdrag fra Bergen og 
Hordaland Turlag og DNT Vest, en vindkraftfilm på fem minut-
ter, med fire tilhørende kortversjoner ment for sosiale medier. 
Dette var en viktig del av vindkraftarbeidet og en god måte å 
spre informasjon og få opp engasjement på.
 
Alle Turlagets videoer fins her på Youtube: https://www.yout-
ube.com/results?search_query=bergen+og+hordaland+turlag
 
iProspect: Vi har benyttet oss av iProspect sin ekspertise hva 
angår Facebook-annonsering og Adword-kampanjer. På slutten 
av 2018 sa vi opp denne avtalen, da vi får inn egen ekspertise 
på digital markedsføring i starten av 2019. 
 

DNT 150 ÅR
Bergen og Hordaland Turlag har vært med å synliggjøre DNT 
som sprek 150-åring i vårt kommunikasjonsarbeid. Vi var del-
tagende i festforestillingen i Oslo Spektrum som ble sendt på 
NRK i påsken og ellers synliggjort jubileet underveis i året 
med blant annet jubileumsaktiviteter, egen jubileumslogo og 
bidrag til Monsen – hele Norge på tur, som gikk på NRK over 
fire uker sommeren 2018.
 

VINDKR AF T
Høsten 2018 gikk mye tid med til vindkraftarbeid. Vi arran-
gerte støttemarsj for Stølsheimen og skrev en rekke nyhets-
saker, laget faktaside, opprop mot vindkraft «Ja til bevaring 
av kyst og fjell», sendte ut pressemeldinger og nyhetsbrev, og 
fikk laget en vindkraftfilm.
 

PRESSEDEKNING
Vi opplever å få god pressedekning og bruker tid og ressurser 
på å selge inn saker til journalister og skrive pressemeldinger. 
Oktober sist høst gikk vi fra Opoint over til Retriever medieover-
våkning sammen med DNT og de andre største foreningene. 

Ifølge Retriever hadde Bergen og Hordaland Turlag 394 
medieoppslag (oppslag hvor Turlaget er nevnt i en eller annen 
sammenheng) i 2018.
  

C AMPAIGN MONITOR
Vi abonnerer på nyhetsbrevleverandøren Campaign Monitor 
og sendte ut 20 nyhetsbrev i 2018. I tillegg sendte DNT ung 
og Fjellsportgruppen ut noen nyhetsbrev hver i løpet av året. 
 

FACEBOOKGRUPPEN FRILUF T SLIV 
I  HORDAL AND
Denne facebook-gruppen har vokst seg stor i 2018 og har ved 
utgangen 2018 over 3000 medlemmer. Det er vinterturle-
der Jon Fraczak som monitorer siden og det er masse aktivi-
tet på den. Friluftsliv i Hordaland avløser litt av funksjonen 
«Føremeldinger» har. 

F OTOWEB
Vi har nå 10 957 bilder i Fotoweb, mot 8220 bilder i fjor. Foto-
web er integrert med Sherpa og Papirfly og et godt fungerende 
bildearkiv. 
 

TURTANKEN
Turtanken etablerte seg som et populært møtested for frilufts-
livsinteresserte i 2018, med gratis foredrag hver første torsdag 
i måneden. I ressursgruppen er Vibeke Reigstad, Jon Fraczak 
og Alexander Benjamin, Sara-Petrine Solli og André Marton 
Pedersen. Turtanken arrangeres på Inside Rock Cafe og det har 
kommet mellom 40 og 140 personer hver gang.
 

UT VIDE T KOMMUNIK A S JONSF ORUM
André Marton Pedersen har deltatt på møter i Oslo med andre 
informasjonsmedarbeidere i Utvidet Kommunikasjonsforum. 
Det holdes normalt fire møter med Utvidet Kommunikasjons-
forum i året. Der diskuteres felles markedsføringsstrategier og 
informasjonsarbeid, det gis innspill på kommende kampanjer 
og man deler erfaringer med hverandre.

Turboposten: 2 utgivelser, 12 sider. Redaktør André Marton 
Pedersen. Opplag: 4000. Turboposten er barnas magasin og 
har reportasjer og turprogram med fokus på Barnas Turlag.
 

DIGITAL TIL STEDE VÆREL SE
Hjemmeside
Vi hadde 1 201 115 sidevisninger på vår hjemmeside i 2018. 
Den mest besøkte siden er turkalenderen vår, deretter kommer 
3/4/7-fjellstuen. Vi har skrevet 147 nyhetssaker (106 i 2017) og 
flesteparten er delt i sosiale medier. Det er fra april til august 
vi har flest besøkende på hjemmesiden vår.
 
Facebook
Ved utgangen av 2018 hadde vi 29 568 likerklikk på vår Facebo-
okside mot 26 284 den 31.12.17. Vi har lagt ut 410 Facebook-
poster i løpet av året. Videoer går fortsatt bra på Facebook, 
men vi er i større grad avhengig av å betale for stor rekkevidde 
enn tidligere.
 

Skavlabu jubileumsfest (Foto: Torill Refsdal Aase)

https://www.youtube.com/results?search_query=bergen+og+hordaland+turlag 
https://www.youtube.com/results?search_query=bergen+og+hordaland+turlag 
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Sol på Hallingsskeid (Foto: Hild Fjermestad Aase)
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      BERGEN OG HORDALAND TURLAG 

  
  

Driftsinntekter Note 2018 2017

Medlemskontingent 10 14 351 360 13 951 040
Hytter 3 5 363 698 5 456 523
Aktivitet 4 4 867 617 5 146 738
Varesalg Turinformasjon 5 5 170 626 4 578 815
Gaver, bidrag, offentlige tilskudd 6 5 210 264 4 834 696
Andre inntekter 7 4 363 775 2 643 760
Sum driftsinntekter 39 327 340 36 611 571

Driftskostnader

Varekjøp 8 8 893 703 7 836 927
Lønn og sosial kostnader 9 13 061 746 11 599 814
Kontingent til lokallag og DNT 10 4 547 856 4 465 269
Avskrivninger 11 366 128 371 952
Informasjon og markedsføring 12 2 080 067 1 742 527
Andre driftskostnader 13 10 552 979 10 599 350
Sum driftskostnader 39 502 479 36 615 839

Driftsresultat -175 139 -4 268

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter fra foretak i samme konsern 17 500 23 958
Andre renteinntekter 164 475 151 049
Rentekostnad 0 14 673
Sum finansposter 181 975 160 334

Årsresultat 6 836 156 066

Disponering og overføring av egenkapital
  

Overført til annen egenkapital 6 836 156 066
Sum 6 836 156 066
   
   
 
   

        R E S U L T A T R E G N S K A P 
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Bergen og Hordaland Turlag

Note 1    
Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk. Det er videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard,
utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld:
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). 
Underavdelingers egne midler er klassifisert som annen kortsiktig gjeld.

Anleggsmidler 
Bokført verdi av anleggsmidler i balansen fremkommer som differansen mellom anskaffelsespris, redusert med akkumulerte ordinære
avskrivninger. Tilskudd ved anskaffelser er ført til fratrekk i eiendelens anskaffelseskost.

Vedlikehold av anlegg
Vedlikehold av normal bruksslitasje på anlegg blir kostnadsført det året de er påløpt, uavhengig av kostnadsstørrelse.

Oppgradering/påkostning av anlegg
Vedlikehold som fører til en vesentlig oppgradering og påkostning av anlegg, blir balanseført og avskrives over gjenværende levetid.

Investeringer kontor:
Investeringer til kontoret, som kontormøbler og datautstyr, blir utgiftsført i sin helhet det året invesetering foretas.

Varer:
Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (Laveste verdis prinsipp).

Inntekter:
Inntekter resultatføres i samsvar med opptjeningssprinsippet.

Regnskapsoppstilling:
Regnskapet er presentert etter bruttomodellen, og man vil ikke  finne korresponderende kostnader til alle inntektstall i regnskapsoppstillingen.
Note 3, 4 og 5 viser kun bidrag fra den enkelte avdeling, og man vil her ikke finne sammenheng mellom regnskap og noter.

Note 2
Konsern

Selskapet er morselskap i konsernet Bergen Hordaland Turlag

Bokført Årets
Investering i Forretnings- Eierandel/ egenkapital resultat
datterselskap kontor Stemmeandel 2018 2018

Friluftslivets Bergen 100 % 375 865 92 208
Hus AS

Mellomværende med datterselskap 2018 2017

Langsiktig fordring: 300 000 400 000
Kortsiktig fordring: 0 51 248
Debitor: 142 019 60 000

Investeringer 2018 2017

Fløibanen 258 258
Friluftslivets Hus 211 000 211 000
Sum 211 258 211 258

Noter 2018

Bergen og Hordaland Turlag 2018

Note 3
Bidrag fra hyttedrift 2018 2017

Overnatting, proviantinntekter og tilskudd 5 418 590 5 513 841
Drift av hytter -2 759 621 -2 935 839

Bidrag fra hyttedrift 2 658 969 2 578 002

Kostnadsført 2018: Kostnadsført 2017:
Ingen større oppgraderinger er kostnadsført på hyttedrift. Kr 138 148 vedr. tak sikringsbu Høgabu

Større vedlikehold på hytter er skilt ut fra drift og er spesifisert under andre driftskostnader i note 11.

Note 4   
Bidrag fra aktivitet 2018 2017

  
Påmelding og tilskudd 7 667 414             7 196 266                 

Utbet selvst.næringsdrivende -712 000               -794 108                  
Annen varekostn -1 929 821            -2 097 238               
Lønn overf aktivitet pga prosj.ansatt/mottatt tilskudd -540 900               -157 000                  
Honorar frivillige -418 405               -423 520                  
Utstyr/materiell -753 567               -1 222 837               
Fremmedtjenester -396 988               -326 583                  
Møte og seminar -177 842               -223 013                  
Reise og opphold -27 092                 -23 169                    
Markedsføring -951 355               -650 759                  
Profileringsutstyr -18 739                 -31 264                    
Bank og kortgebyrer -113 462               -115 168                  
Overføringer til grupper -185 000               -                           
Overført resultat senior -                        8 061                       
Andre driftskostnader  -469 916               -383 836                  
Sum kostnader -6 695 087            -6 440 433               

Bidrag fra aktivitet 972 327           755 832              
Herav driftsresultat 7-fjellsturen 917 527                1 043 018                 

Note 5
Bidrag fra varesalg 2018 2017

Andel varesalg Turinformasjon:
Varesalg: 5 176 412             4 592 170                 
Ordinær varekostnad -3 375 650            -2 868 853               
Ukurans/nedskriving varebeholdninger -440 015               347 224                   
Andre driftskostnader -174 054               -194 566                  

  
Bidrag fra varesalg 1 186 693        1 875 975           

Omsetningen har vært rekordhøy i 2018. Imidlertid bidrar Ukurans/nedskiving av varer og slutt-utsalg av Norrøna til et lavere dekningsbidrag enn i 2017.

Bergen og Hordaland Turlag 2018
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Note 6  
Gaver, bidrag, offentlige tilskudd 2018 2017
Bidragsyter Mottaker
Bergen Kommune Seniorgruppen 40 000                  40 000                       
Bergen Kommune Adm.tilskudd barn og ungdom 76 700                  76 700                       
Bergen Kommune Aktivitetstilskudd barn og ungdom 35 000                  36 300                       
Bergen Kommune Driftstilskudd folkehelsekoordinator 208 080                204 000                     
Bergen Kommune Driftstilskudd til aktivitetstiltak 250 000                200 000                     
Bergen Kommune Ut på tur, alle med 50 000                  84 000                       
Bergen Kommune Nye idrettstiltak og fysisk aktivitet - TiTur 2018 71 800                  -                            
Bergen Kommune Nye idrettstiltak og fysisk aktivitet - Friluftsliv i skolen 100 000                150 000                     
Bergen Kommune Barnefattigdom -3 500                   70 000                       
Bergen Kommune Trasétiltak 7-fjellsturen -                        35 000                       
Bergen Kommune, Grønn etat Driftstilskudd ruter (tilsagn mottatt for 2018) -                        101 700                     
Bergen og Hordaland Turlag Stimuleringsmidler til gruppene (Fjellsport, seniorer og turlederutvalget) 32 000                  30 000                       
Bufdir Fritidstiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne 200 000                -                            
Bypsokologene Folkehelse 10 000                  -                            
DNT Kom deg ut dagen, høst 40 000                  54 000                       
DNT Kom deg ut dagen, vinter 26 000                  32 000                       
DNT (Helsedepartementet) Aktiv til hundre 175 000                220 000                     
DNT Naturvern Hordaland/DNT Vest (Nicolas Rodriguez) 280 000                280 000                     
DNT Bjørstad-stiftelsen Fjellsport 31 200                  -                            
DNT Frifond Barn- og ungdom 702 500                667 500                     
DNT Samhandlingsprosjekt 100 000                -                            
Frifo Kom deg ut dagen 2017 og 2018 40 000                  -                            
GC Rieber fondene Fritidstilbud for barn og unge med nedsett funksjonsevne 200 000                -                            
Hordaland fylkeskommune Trilleturlaget/bæreturer -                        32 000                       
Hordaland fylkeskommune Friluftslivets hus 125 000                120 000                     
Hordaland fylkeskommune Driftstilskudd 536 000                519 170                     
Hordaland fylkeskommune Grillin N Chillin for ungdom 70 000                  75 000                       
Hordaland fylkeskommune Driftstilskudd til barn og ungdom 100 000                100 000                     
Hordaland fylkeskommune Turboklubber (barn og unge) 100 000                -                            
Hordaland fylkeskommune Klatretilbud til barn og unge 40 000                  -                            
Hordaland fylkeskommune Klart det går! 100 000                100 000                     
Hordaland fylkeskommune Ferskingkurs 150 000                -                            
Hordaland fylkeskommune Lavterskel - Vinteraktivitetsdag på Kvamskogen 40 000                  40 000                       
Hordaland fylkeskommune Lavterskel - Inkluderingsarbeid 50 000                  50 000                       
Hordaland fylkeskommune Titur/Turposter i Bergen -                        100 000                     
Hordaland fylkeskommune Sluttutbetaling Turskiltprosjektet 74 750                  -                            
Hordaland fylkeskommune Turstier Husedalen - Stavali 37 000                  -                            
Hordaland Idrettskrets Vinteraktivitetsdag på Kvamskogen -                        40 000                       
LNU Aktivitetsstøtte - Herreløs arv Klart det går! -                        300 000                     
LNU Folkehelse. Mangfold og inkludering. 19 000                  -                            
Odda Kommune Konseptavklaring Trolltunga 20 000                       
Olav Thons stiftelsen Madrasser til BT-hytten 3 750                    -                            
Oluf Bjørnseth og hustru Marie født Knutzens fond Turboklubber (barn og unge) -                        50 000                       
Studieforbundet Kursaktiviteter 66 500                  50 550                       
Stølsheimen verneområdestyre Ny bro over Dårlielva 40 000                  -                            
Stølsheimen verneområdestyre Varder på stien mellom Vatnane og Urdaskardet 8 750                    -                            
Tekna Newton Camp -                        20 000                       
UDI (Utenriksdepartementet) Aktivitetstiltak for barn og unge i asylmottak -                        56 276                       
Westfal-Larsen Folkehelse 25 000                  -                            
Sum 4 250 530 3 954 196

Periodisiering tilsagn gaver, bidrag, offentlige tilskudd 2018 2017
Bidragsyter Mottaker
Bergen Kommune Grønn Etat Driftstilskudd ruter 103 734                -                            
DNT/Miljødirektoratet MD-skolemidler 155 000                150 000                     
DNT Barnas Turlag der du bor 70 000                       
DNT Bynært friluftsliv for alle 340 000                337 500                     
DNT Turbouker 66 000                  66 000                       
DNT Ferskingkurs 315 000                105 000                     
Frifo, støtte Kom deg ut dagene Kom deg ut-dagene (Tbf avsetning 2017/utbetaling ført 2018) -20 000                 20 000                       
Hordaland fylkeskommune Mulighetsstudie Trolltunga 132 000                     
Sum 959 734 880 500

Sum totalt gaver, bidrag, offentlige tilskudd 5 210 264 4 834 696

Bergen og Hordaland Turlag 2018

Note 7
Andre inntekter 2 018 2 017

Sponsormidler 1 277 818 754 000
Venelaget, til restaurering av sti Osa-Hallingskeid 800 000 0
Spillemidler 591 100 960 000
Annonseinntekter 472 385 359 645
Gave til heis på Alexander Grieg hytten 350 000 0
Interne overføringer (tilskudd) 339 195 0
MVA-kompensasjon 122 775 157 490
Leieinntekter, husleie NJFF 16 916 100 344
Leieinntekter, husleie og kontorkostnader FNF 73 000 108 000
Friluftslivets Hus, Regnskapshonorar 49 680 48 000
Norsk Tipping, Grasrotmidler 140 672 122 523
Platou, Kickback medlemsrabatt 2017-2018 169 167 0
Porto og ekspedisjonsgebyrer 32 839 44 602
Egenandeler deltakere fra lokallag, til  landsmøte og og fellesmøte 11 012 15 975
7-fjellsmerker og 7-fjellsplaketter 18 806 25 577
Gjensidige, kundeutbytte forsikring 43 426 0
DNT, støtte til vindkraftfilm 50 000 0
DNT, støtte til instrukttørutdanning 5 000 0
DNT/Gilde, støtte til pølser på Barnas Turlag arrangement 10 282 0
Loen Active, betaling for "Skåla opp" 24 000 0
Stiftelsen Meningsfull oppvekst, gave til X-Ung 4 000 0
Bergen Kommune, aktivitetskortet 11 600 0
Gavemidler fra privatpersoner 4 000 7 500
Andre inntekter 0 43 675
Fana Sparebank, gaveutdeling 0 10 000
Frifondsmidler ovf fra tidligere år 0 39 386
Seniorgruppen, overført egenkapital 0 8 061
Tilskudd overført fra forrige år ** 89 733 -68 385
Tilskudd overført til neste år *** -343 630 -92 633
Sum Sum 4 363 776 2 643 760

** Tilskudd overført fra forrige år 2018 2017

LNU Herreløs arv 92 633                      36 615                  
Hordaland Fylkeskommune, Turskiltprosjektet 15 385                      -                        
H Westfal og Anna Larsen -                            20 000                  
Stavanger Turistforening/DNT X-Ung -                            -125 000               
DNT Fase 2/Barnas Turlag der du bor -18 285                     -                        
Totalt 89 733                      -68 385                 

*** Tilskudd overført til neste år 2018 2017

BUFDIR, Folkehelse -146 626                   
Hordaland Fylkeskommune, Turstier -37 000                     -                        
DNT, frifond ungdom -80 000                     
DNT, friluftsskoler (Turbouker) -20 000                     
LNU, Mangfold og inkludering -19 000                     
LNU Herreløs arv til "Klart det går!" -41 004                     -92 633                 

-343 630                   -92 633                 

Note 8
Varekjøp 2018 2017

Tursenteret 3 815 664 2 521 629
Hytter 912 412 923 803
Tur/Arrangementer 3 532 387 4 089 613
Folkehelse 339 240 277 563
Ruter/Fjellsikring 247 208 14 041
Administrasjon 33 845 10 278
Informasjon 12 947 0
Sum 8 893 703 7 836 927

Bergen og Hordaland Turlag 2018
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Note 9   
Lønn og sosiale kostnader 2018 2017

Lønn * 10 136 520 9 172 942
Arbeidsgiveravgift 1 592 465 1 402 888
Pensjonskostnader 584 197 401 309
Andre ytelser 748 564 622 675

Sum 13 061 746 11 599 814

* Lønn 2018 2017
Ordinær lønn og honorarer 9 016 226 8 303 726
Refusjon fra Nav -468 926 -484 173
Feriepenger 1 112 460 1 004 874
Overtid lønn 259 128 204 358
Naturalytelser 217 632 144 157

10 136 520 9 172 942

Antall årsverk i 2018 utgjorde 19,04.
Antall årsverk er inkludert bruk av ekstrahjelp, vikarer og timelønnet personell , som utgjør ca 0,89 årsverk. 

18 personer er fast ansatt, hvorav 2 personer har hatt redusert stilling.
I tillegg har 2 personer vært ansatt som vikar pga. fødselspermisjon og sykdom.
I Tursenteret har 3-7 personer vært ansatt som deltidsmedarbeidere torsdag/lørdag og i ferier.

Daglig leder mottok i 2018 kr 891 489 i lønn, og i tillegg kr 29 144 i andre godtgjørelser.

Det er for 2018 kostnadsført kr 115 028 i revisjonshonorar, inkludert kr 1 500 i særattestasjoner.
Kostadene er ekslusiv mva.

Foreningen har ikke ytt lån til ansatte. Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelse til styrets medlemmer.

Avtalte pensjonsforpliktelser for foreningens ansatte er dekket av en kollektiv pensjonsforsikring i
Gjensidige og KLP.  Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien.

Selskapets pensjonsforsikring tilfredsstiller krav til obligatorisk tjenestepensjon.

Note 10
Medlemskontingent 2018 2017

Driftsinntekter:
Medlemskontingent er oppført som brutto inntekter fra medlemmene 14 351 360 13 951 040
Driftskostnader:
Betalt til DNT (landsforeningen) 3 702 143 3 736 520
Betalt til lokallag 845 713 728 749

Sum kontingent til lokallag og DNT 4 547 856 4 465 269

Netto kontingent til Bergen og Hordaland Turlag 9 803 504 9 485 771

Bergen og Hordaland Turlag 2018

Note 11
Avskrivninger og anleggsmidler

Anlegg Hytter Tverrgt. Tverrgt Sum
under oppføring Oppussing

Anskaff kost innkjøp 23 970 008 7 770 673 31 740 681
Akk. tilskudd 12 693 365 2 837 000 15 530 365
Akk. avskrivninger 8 524 708 1 730 960 10 255 668

Bokført verdi pr. 1.1 2 751 935 3 202 713 5 954 648

Tilgang i året*) 8 651 664 121 665 8 773 329
Tilskudd til investering**) 3 767 250 3 767 250
Avgang

Årets avskrivninger 315 574 50 554 366 128

%-sats avskrivninger 6 % 2 % 10 %

Bokført verdi pr. 31.12 4 884 414 2 436 361 3 273 824 10 594 599

*) Anlegg under oppførelse/planlegging:
Tilgang Tilskudd Netto

Breidablik 6 432 233 3 627 250 2 804 983             
Kalvedalen 2 217 608 140 000 2 077 608             

Fonnabu 1 823 0 1 823                    
8 651 664 3 767 250 4 884 414             

Note 12
Informasjon og markedsføring 2018 2017

Markedsføring vedr annonse, istikk, questback etc 1 869 015 1 415 081
Sti&varde/avis/brosjyrer etc. 108 400 95 122
DNT kolleksjon/profileringstøy til lokallag og frivillige 91 987 195 072
Bilder 10 665 37 251
Sum 2 080 067 1 742 527

Note 13
Andre driftskostnader 2018 2017

Utgifter lokaler/bygninger ** 2 622 320 3 690 163
Inventar,utstyr og driftsmateriell 749 489 546 449
Honorar revisjon, rågivende, advokater 115 028 156 731
Hyttevaktutgifter 92 323 89 052
Frivillighetsgoder 165 250 188 775
Fremmedtjenester 2 147 330 1 888 483
Reise- og møtekostnader 1 883 026 1 829 316
Tur/arrangementsutstyr/materiell 80 220 136 803
Fjellsikring 75 500 41 341
Andre driftskostnader 2 622 493 2 032 238
Sum 10 552 979 10 599 350

** Herav vedlikehold hytter 2018 2017
Alexander Grieg-hytten * 41 1 770 939
Selhamar 655 604 0
Kalvedalen hovedhytte 269 187 0
Stavali 82 261 0
Fonnabu 9 594 0
Andre 11 408 0

Totalt 1 028 095 1 770 939

* Kostnader vedr. vedlikehold og ombygging av underetasje på A Grieg-hytten er kostnadsført i sin helhet i regnskapsåret 2017 og 2018.
Kulturdepartementet har utbetalt kr 1 497 700 i spillemidler (1/3 av påløpte kostnader). Kr 513 600 av disse er avsatt til ytterligere vedlikeholdsarbeid i 2019.

I 2018 har det vært montert heis på Alexander Grieg. Denne er finanseriert i sin helhet av gavemidler fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Bergen og Hordaland Turlag 2018
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Note 14
Bankinnskudd, betalingsmidler og garantier 2018 2017

Langsiktig bankinnskudd
Fana Sparebank, fast 12 mnd. (Sikringsfond) 5 013 080 5 000 000

Betalingsmidler 
Fana Sparebank, konto for drift 548 081                -                           
Fana Sparebank, konto for skattetrekk 428 437                -                           
Fana Sparebank, konto for grønn høyrente 1 506 087             -                           
Fana Sparebank, konto for særvilkår 7 531 404             -                           
Fana Sparebank, konto reisegaranti 50 048                  -                           
Fana Sparebank, kontoer for småkjøp/drift 234 206                -                           
Sparebanken Vest, konto for drift 4 578                    718 789                   
Sparebanken Vest, konto for særvilkår/flat rente -                        14 102 881               
Sparebanken Vest, konto for nettbetaling -                        275 515                   
Sparebanken Vest, konto for småkjøp/drift -                        72 397                     
Sparebanken Vest, konto skattetrekk -                        414 292                   
Sparebanken Vest, renter på sikringsfond -                        49 302                     
DNB, konto for Vipps 504 690                198 348                   
Kontanter 23 957                  21 236                     
Sum betalingsmidler 10 831 489 15 852 759

Garantier
Reisegarantifondet/innskuddskonto i DnB 53 665                  53 441

Totale betalingsmidler og garantier 10 885 154 15 906 203

Sum bankinnskudd, betalingsmidler og garantier 15 898 234 20 906 203

Kommentar
Påløpte kostnader kr 4 884 414 for oppførelse av Breidablik og Kalvedalen er forskuttert i påvente av utbetaling på tilsagn av spillemidler og tilskudd.

Note 15
Varebeholdninger 2018 2017

Tursenteret 2 209 489 2 487 141
Hytter 381 516 421 774
Tur/Arrangementer 205 838 294 238
DNT kolleksjon/profileringstøy 43 705 81 119
Sum 2 840 548 3 284 271

Note 16
Kortsiktige fordringer 2018 2017

Tilskudd avsatt (tilsagn er mottatt) 1 151 734 1 010 500
Kulturdepartementet, tilsagn på spillemidler 459 000 960 000
Kundefordringer 948 553 980 957
Forskuddsbetaling 3/4/7-fjellsturen,  DNT Vinterforum, filmproduksjon 585 286 23 305
Forskuddsbetalt forsikring 319 838 289 068
Gavemidler fra Sparebankstiftinga Hardanger 200 000 0
Platou, Kickback medlemssalg (2017 og 2018) 169 167 0
Andre kortsiktige fordringer, skal viderefaktureres 137 360 119 438
DNT, nettbutikk-salg 2. halvår 2018 54 849 47 815
Norsk Tipping, grasrotmidler 48 416 34 136
Fana Sparebank, kreditrenter sikringsfond 56 971 0
Sum 4 131 174 3 465 218
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Note 17
Offentlige avgifter 2018 2017

Skyldig skattetrekk 426 097 413 911
Skyldig arbeidsgiveravgift 280 976 245 996
Arb.g.avgift påløpte feriepenger 156 242 141 688
Oppgjørskonto merverdiavgift -599 657 -222 022
Sum 263 658 579 572

Note 18
Forskudd kontingent 2018 2017

DNT medlemskontingent, forskuddsbetaling 5 650 000 5 644 750

DNT medlemskapsår går fra november XX - oktober XX.

Note 19
Annen kortsiktig gjeld 2018 2017

Tilskudd med pålagte restriksjoner 1 262 230 1 015 742
Forskuddsbetalt påmeldingsavgift turer/arrangement 609 772 343 805
Påløpte feriepenger 1 108 097 1 004 874
DNT Vest 30 310 110 310
Skyldig DNT kontingent 124 738 63 236
Gavekort og tilgodelapper i Tursenteret 88 378 74 859
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF), mellomregning 9 833 485 324
Gavemidler Skålabu 0 193 328
Annen kortsiktig gjeld 47 290 40 912
Sum 3 280 649 3 332 391

Bergen og Hordaland Turlag 2018
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På vei til Fonnabu (Foto: Hild Fjermestad Aase)
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