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Reisadalen, september 2020. Foto: Tor Erik Sønvisen 
 
 

 
 

Alta og omegn turlag skal arbeide for å legge forholdene til rette for et enkelt, aktivt, 
allsidig og naturvennlig friluftsliv og for å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. 

  
www.alta.dnt.no 
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Styrets sammensetning 
Leder    Ellen Johanne Kvalsvik 
Nestleder/sekretær  Vigdis Nygaard 
Kasserer/styremedlem Eva Jørgensen 
Styremedlem   Kristin Harila 

Tove Wistven (gikk ut til sommeren, Rune rykket opp) 
    Stig-Martin Arctander 
Varamedlemmer  Rune Normann (styremedlem fra høsten av)  

Ingrid Haldorsen  
 
Andre verv 
Turutvalg   Stig-Martin Arctander, Tor-Erik Sønvisen 
Barnas Turlag Hege Christensen, Hans-Petter Frøhaug 
Løypeutvalg Gustav Suhr, Håvard Thomassen, Vidar Hågensen 
Hytteutvalg Håvard Thomassen, Øystein Røssland 
Stiutvalg Tover Wistven/Rune Normann 
Seniorutvalget - 
DNT ung   - 
Revisor   Arne Dahler 
Valgkomite Bernt Bakkehaug, Trine Nilsen Nordeidet og Geir Ove Bakken 
 
    

Styrets arbeid  
Det har vært avholdt 6 styremøter (de fleste digitalt) og pga. korona har det ikke vært 
samlinger med tillitsvalgte i perioden. Et mindre antall kurs er gjennomført. 
 
Kurs:  

Dato Kurstema Antall deltakere 
31. okt-1. nov. Grunnleggende turlederkurs-Stig-Martin kursleder 2 
 Ambassadørkurs - digitalt 4 
 Smittevernkurs - digitalt 6 

 
Faste møter: Landsmøtet ble holdt digitalt i den 12. juni i år. I tillegg ble det avholdt et 
ekstraordinært landsmøte den 24. oktober. Ellen deltok på begge. Regionmøte for turlagene 
i Nord-Norge ble gjennomført digitalt i forkant av begge disse, og der møtte Stig-Martin på 
det siste. 
 
Viktige saker som styret har arbeidet med:  
Koronaen har preget styrets arbeid, og særlig styreleder har hatt mye ansvar med å holde 
seg oppdatert på nye tiltak og krav fra DNT sentralt og regjeringen. De digitale plattformene 
har knyttet lokalt nivå tettere til sentralt nivå og gjort det enklere for styret i AOT å 
kommunisere med ulike aktører på regionalt nivå som Forum for Natur og Friluftsliv-FNF og 
de andre turlagene i Finnmark.  Mange har måttet sette seg inn i smittevern, og det har vært 
krevende å nå ut med info til medlemmer og andre brukere av vårt tilbud. Styret har, 
sammen med hyttetilsynet, hatt mye arbeid med å stenge og åpne hytter, samt vaske ned og 
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frakte opp sprit og satt opp oppslag, etter hvert som de sentrale koronaretningslinjene har 
endret seg. Det har vært krevende å tilpasse retningslinjene til ulike hytter med ulikt bruk og 
smittefare. Krav om at all overnatting på våre hytter må forhåndsbestilles har ført til mye 
merarbeid da booking må gjøres manuelt. 
 
AOT har et nært samarbeid med Hammerfest og omegn turlag og Nordkapp og omegn 
turlag. I 2020 ble det ikke mulig å gjennomføre samhandlingsmøter og turledermøter. 
Samhandlingen har derfor foregått på mail og telefon. 
 
Andre viktige ekstern kontakter har vært FeFo og FNF. Det er satt i gang et stort arbeid med 
å stadfeste alle AOTs stier hos FeFo med formål å tegne en grunneieravtale. Det foregår også 
en dialog med FeFo, Riksantikvaren og DNT sentralt om vår sti «Postruta fra Alta til Karasjok» 
kan få status som historisk vandrerute. Det jobbes med å få etablert en prosjektorganisasjon. 
AOT har tett kontakt med Forum for Natur og Friluftsliv-FNF i Finnmark om fellestiltak og 
oppgaver som FNF kan utføre for å avlaste AOT. Et eksempel er at FNF tar på seg 
koordineringsansvaret for høringssaker hvor det er aktuelt av AOT uttaler seg. AOTs 
styreleder har sittet som vara i FNF – Finnmark sitt styre i 2020 og blant annet bidratt i 
arbeidet med en bærekraftstrategi. 
 
AOT har innledet er samarbeid med Frivillighetssentralen, og styrets leder har sittet i 
Frivillighetssentralens styre i 2020. 
 
Det har vært kontakt med UiT og Alta kommune ifm. arbeid på Haldetoppen. I august kom 
glassoverbygget på plass på observatoriet, og UiT har jobbet med å montere måleutstyr og 
vindmølle på mast. Målet er at det skal genereres strøm til hytta, men vinden har dessverre 
ødelagt en del utstyr. 
 

Dugnadstimer  
Selv om 2020 har vært et år med mindre aktivitet er det nedlagt mye arbeid fra frivillige og 
tillitsvalgte i turlaget. Hovedkategoriene av timer er registrert på styrearbeid, stiutvalg, 
hytteutvalg, barnas turlag, løypeutvalg og turutvalg. Totalt ble det registrert 1793 timer. 
Dette er noe mindre enn registrert timer de siste årene. 
Styret ønsker å ta vare på og inkludere de tillitsvalgte, men kunne pga korona dessverre ikke 
gjennomføre en planlagt sosial samling i 2020. Alle tillitsvalgte som ikke har mottatt dette de 
siste tre årene har fått utdelt blå Bergans turjakkes som takk for innsatsen. 
 

Medlemstall 
I 2020 hadde AOT 439 medlemmer. Det betyr en nedgang på 6 %. Det er første gang på de 
siste 8 år at medlemstallet har gått nedover. Dette er ikke overrasket da aktiviteten har vært 
liten dette året, og nedgangen følger samme trend i de fleste turlag og DNT samlet.  
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  2020 2019 2018 2017 2016 2015 
Hovedmedlem 197 198 183 161 148 143 
Barn inntill12 år 49 55 17 18 21 24 
Skoleungdom (13-18 år) 5 6 6 6 6 6 
Student (19-26 år) 21 24 25 19 16 17 
Familiemedlem 20 22 9 7 5  
Husstandsmedlem 37 37 41 42 37 42 
Fam. Husstandsmedlem 56 62 32 22 16  
Honnørmedlem 48 53 50 47 42 37 
Livsvarig medlem 6 6 5 6 6 4 
Totalt  439 463 368 328 297 273 

 

 

Turlagets hytter 
Alta og omegn turlag eier per i dag to hytter; Reinbukkelvhytta og Bojobæskihytta. I tillegg 
drifter turlaget observatoriet på Haldde. I slutten av mars valgte turlaget i henhold til 
sentrale korona-retningslinjer å stenge ned hyttene. Planer om åpen dag og 
Palmesøndagsgudstjeneste på Reinbukkelvhytta måtte avlyses. Vi hadde også planer om å 
ha et arrangement på Haldetoppen sammen med Alta kommune i august for å åpne det nye 
flotte glassoverbygget på utsiktstårnet, men dette måtte også avlyses pga. koronaen. 
På ettersommeren ble hyttene gjenåpnet, men med strenge regler for forhåndsbooking og 
pause mellom bookingene. Da DNT sentralt gikk inn på avtale med forhåndsbestilling og 
betalingsløsningen Visbook valgte AOT å være med. Dessverre har ikke løsningen innfridd 
våre forventninger og har gitt styret mye ekstraarbeid. Korona, stengte hytter og 
restriksjoner på bookinger har ført til lavere besøkstall enn et normalår. Til sammen er det 
betalt inn for 109 overnattingsdøgn. 
 
 2020 2019 2018 

 Dagstur Overnatting Dagstur Overnatting Dagstur Overnatting 
Bojobæski  33 9 (betalt) 117 9 107 
Reinbukkelv 67 (betalt) 7 1400 (registrert i bok) 40 87 38 
Halde  69 8 (betalt) 145 4 116 

 
Også i 2020 hadde vi en konkurranse blant alle de som skrev seg opp i boka på 
Reinbukkelvhytta fram til vi stengte ned hytta i slutten av mars. Premien var et gavekort på 
2.000 fra Intersport. Registreringen av besøkende stoppet opp da hytta ble stengt.  Vi har 
derfor bare tall på hvor mange som har betalt inn til konto for dagsbesøk og bruk av oppkjørt 
skispor. 
 
Styret har jobbet videre med å anskaffe tomt til ny sjønær hytte, særlig med barnas turlag 
som målgruppe. Det ligger inne en søknad hos Alta kommune om dispensasjon fra plan til 
tomt i Skarvika, Kviby. FeFo har stilt seg positiv til søknaden. 
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Turlagets stier og løyper 
Alta og omegn turlaget har ansvar for flere vandreruter til fjells, til sammen ca. 468 km i 
tillegg til stier i nærmiljøet.  
 
Stier: I et år med ellers laber aktivitet og 
reising bestemte styret seg tidlig for å 
prioritere arbeid med å remerke den 
gamle Postruta over vidda fra 
Bojobæskihytta til Ravnastua. Dette er et 
godt stykke på 46 km. som er krevende å 
merke fordi det er langt inn til start- og 
sluttpunkt, og ingen tilgjengelig vei. Det 
har vært avholdt tre planleggingsmøter 
ifm. dette arbeidet hvor styret, stiutvalget 
og Nordlysbyen sykkel har deltatt. Vi var 
så heldige å få med oss Nordlysbyen sykkel 
til å hjelpe oss med rekognosering og 
avmerking av forslag til omlegging av 
stien. Med offroad sykkel har de kunnet 
dekke større avstander kjappere enn vi 
klarer til fots. Det ble gjennomført tre 
stimerkingsdugnader – en i august og to i  

 
oktober, og det ble til sammen merket 23 
km. Det stykket som gjenstår å merke vil 
prioriteres sommeren 2021.   Styret er i en 
prosess med Riksantikvaren, FeFo og DNT 
sentralt om denne stien skal få status som 
historisk vandrerute. 
 

 
 
 
Styret har i 2020 mottatt flere henvendelser om samarbeid for å opprette nye stier. Av 
kapasitetshensyn er dette ikke prioritert. Styret jobber med å lage en god oversikt over alle 
stier AOT har ansvaret for og hvilken status de har. Det gjenstår mye arbeid med å få 
registrert alle stier hos FeFo og legge de ut i turappen UT.no, og vi er involvert i 
Statforvalterens bærekraftarbeid som omhandler ulike stier med ulike «eiere». 
 
Løyper: Som tidligere har frivillige i turlaget også vintersesongen 2020 merket og kjørt 
skiløype fra Stilla til Reinbukkelvhytta i perioden februar-april. I 2020 ble det også kjørt løype 
til Bojobæski i april. Selv om hyttene har vært stengt deler av perioden er det mange som 
har benyttet seg av og uttrykt glede over tilbudet med oppkjørte skiløyper. 
 

Turutvalget  
Også i turutvalget har det vært mindre aktivitet enn vanlig. Alta og Omegn Turlag har i 2020 
arrangert to høstturer, samt arrangement på Verdens Yogadag. 
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En planlagt samling med turledere på Skaidi fra de tre turlagene i Vest-Finnmark ble avlyst 
pga. korona.  
 
 

Barnas Turlag  
Alle arrangementer i regi av Barnas Turlag som var meldt arrangert etter 15. mars ble avlyst. 
Blant disse var hundesledetur hos Trasti og Trine, strandrydding på Lathari, og den årlige 
Kystens dag på Storekorsnes. Da myndighetene åpnet opp i slutten av juni ble resten av 
programmet gjennomført med stort fokus på smittevern.  
 
I år vil vi trekke fram et prosjekt som 
Barnas turlag i Alta ble invitert med av 
DNT sentralt. I forbindelse med 
lanseringen av barnefilmen Tottori – 
sommeren vi var alene, ble det arrangert 
gratis kinovisning med mange spennende 
aktiviteter og premier. Det var 
forhåndspåmelding, alle plasser ble 
benyttet, og det var venteliste. Visningen 
var også en invitasjon til tur noen dager 
senere til Orvvosfossen, og mange ble 

rekruttert som deltakere og nye meldte 
seg inn i Barnas turlag.  
 

 

DATO AKTIVITET ANTALL 
DELTAKERE 

21. juni Verdens Yogadag – samarbeid med Spenst 10 
28.-30. aug Stabbursdalen 2 
11.-13. sept Reisadalen 13 
Totalt  25 

DATO AKTIVITET ANTALL DELTAKERE 
20. mars Sledehundstur hos Trasti og Trine Avlyst pga. korona 
5. mai Strandryddedag Lathari – ble gjennomført individuelt ? 
13. mai Møt turlaget – åpent møte i samarbeid med 

frifrivillighetssentralen 
Avlyst pga. korona 

14. juni Kystens dag Storekorsnes Avlyst pga. korona 
20.-21. juni Overnattingstur Aurskarnes 20 
20. aug. Tottori-filmvisning 90 
22. aug. Tottori-tur til Orvvosfossen 30 
5.-6. sept. Overnattingstur Jotka 40 
6. sept. Open dag på Jotka – Kom deg ut dagen – bidos-seservering 35 
17. des. Akedag i Olavsbakken med nissebesøk 50 
Totalt  265 
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DNT-Ung    
DNT-ung er for ungdom mellom 13-26 år, og ble startet i 2017. I år har det ikke vært noen 
frivillige til å drifte arbeidet og arrangere turer, men vi har hatt en rekrutteringskampanje 
som vil følges opp i 2021. Vi har hatt 10 studenter fra UiT Norges arktiske universitet som har 
jobbet med forprosjekter for utvikling av Postruta og Orvossfossen sammen med VisitAlta. 
 

Seniorutvalget    
Vi har i mange år hatt tre driftige damer til å arrangere turer for Seniorgruppa. Disse har nå 
takket for seg, og det viste det seg vanskelig å få noen til å overta. Det har derfor ikke vært 
aktivitet i seniorgruppa i 2020. Turlaget håper å få noen frivillige på plass i 2021. 
 


