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1.0  STYRETS ÅRSBERETNING 2014 
 
 
Om virksomheten 
Bergen og Hordaland Turlag er en medlemsorganisasjon som skal virke for et aktivt og sikkert, 
enkelt og naturvennlig friluftsliv. Turlaget har kontor i Marken i Bergen. Turlaget, inklusive 
lokallagene, dekker geografisk store deler av fylket.  
Dugnadstankegangen og frivillig arbeid fra medlemmene er bærebjelken i Turlagets virksomhet. 
I 2014 ble det lagt ned om lag 67.950 timer med frivillig arbeid i Turlaget. Dette utgjør 38,8 
årsverk og er en økning på 21 % i forhold til 2013! 
 
Økonomi 
Regnskapet for 2014 viser et årsresultat som er betydelig bedre enn budsjettert. Den viktigste 
årsaken til økningen er et vesentlig bedre besøk på hyttene enn tidligere år.  
 
Egenkapitalen er tilfredsstillende. Styret ser meget 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 av fortsatt drift. Styret bekrefter at den 
forutsetningen er til stede. Det er styrets vurdering at regnskapet viser et rettvisende bilde av 
resultat og stilling pr. 31. desember 2014.  
 
Arbeidsmiljø 
Styret mener at arbeidsmiljøet er godt, og er stadig opptatt av å utvikle dette. Sykefraværet 
utgjør 3,18 % i 2014 (4,85 % i 2013). Sykefraværet er ikke relatert til arbeidssituasjonen.  
 
Virksomheten har ikke vært rammet av alvorlige ulykker eller skader på personer, verken på 
ansatte eller medlemmer som bidrar med frivillig arbeid. Styret er svært opptatt av at de 
aktiviteter som utøves i organisasjonen skal skje på en betryggende måte. Det er derfor 
oppnevnt et fast sikkerhetsutvalg i organisasjonen som kontinuerlig skal arbeide med 
sikkerhetsmessige tiltak. Sikkerhetsutvalget har gjennomført beredskapsøvelse i 2014. 
I juni ble det avholdt en større sikkerhetssamling med om lag 70 deltagere fra alle deler av 
organisasjonen. Programmet omfattet både praktisk veiledning i sikkerhetsarbeid og innlegg fra 
leder i Ambulanse Midt-Norge.  
 
Styret mener å ivareta kravene til likestilling. Administrasjonen består av 10 kvinner og 5 menn 
pr. 31.12. Styret består av 10 medlemmer, hvorav 3 er kvinner. (Et styremedlem har trukket seg 
i perioden.) 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.  
 
Ytre miljø 
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.  
 
Sentrale hendelser og hovedoppgaver i 2014 
I 2014 nådde Bergen og Hordaland Turlag, inkl. lokallag, et medlemstall på 25.979. For tolvte 
året på rad opplevde Turlaget medlemsrekord, og økningen ble 463 medlemmer sammenlignet 
med 2013.  
 
Fellesmøtet om høsten har funnet sin plass som den viktigste arenaen for samhandling for de 
tillitsvalgte og administrasjonen i hele Bergen og Hordaland Turlag.  Årets høstmøte ble avholdt 
med Sund Turlag som vertskap. Her ble det stadfestet at Samnanger Turlag etableres som nytt 



 turlag under BHT-paraplyen. Med dette har BHT 13 lokallag og er representert i 22 av fylkets 
kommuner. 
 
BHT sitt hovedmål er få flest mulig ut på tur. I 2014 arrangerte Turlaget med alle sine grupper 
og lokallag over 1100 turer og kurs. 
 
I 2014 har Bergen og Hordaland Turlag befestet sin rolle som en betydelig folkehelseaktør. 
Turlaget har stadig et omfattende lavterskeltilbud. Dette har  også sentrale myndigheter lagt 
merke til av sentrale myndigheter, og i oktober var helseministeren på besøk i Bergen for å gå på 
tur med deltagere i «Aktiv til 100». Byfjellstrimmen beholder sin popularitet, og tiltaket hadde 
1583 deltakere fordelt på 126 turer. 
 
7- og 4-fjellsturen hadde i 2014 maksimalt deltagerantall: 8000. Arrangementet Opptur for 8.-
klassinger hadde ca. 5400 deltakere i 2014.  
 
I 2014 er det blitt satset spesielt på utdanning av turledere. Både frivillige og ansatte har avholdt 
kurssamlinger forskjellige steder i fylket. Til sammen har Turlaget fått cirka 100 nye turledere.  
 
I 2014 er det også blitt etablert nye Barnas Turlag, nye DNT Ung og nye grupper med Aktiv til 
100.  
 
2014 ble et meget godt år for Bergen og Hordaland Turlag mht. hyttebesøk. I forhold til 
foregående år har vi en økning i hyttebesøket på hele 25 %! 
 
I 2014 gjennomførte DNT en landsdekkende kåring av hytter med spesielle egenarter. 
Skålatårnet ble kåret til Norges mest originale hytte. Dette har nok vært medvirkende til at 
Skålatårnet opnådde en vekst på om lag 90 % i antall registrerte besøk i forhold til 2013. 
 
Det nye hytteanlegget Gullhorgabu ved Nedre Gulltjørn i Bergsdalen ble åpnet den 22. juni av 
ordføreren i Samnanger kommune. Åpningen ble en folkefest med nær 400 fremmøte og en 
rekke flotte kunstneriske innslag. Byggeprosjektet er et av Turlagets største noensinne, og 
kostnadene havnet innenfor budsjettet, med god margin. Gullhorgabu ser ut til å bli en suksess, 
med over 1200 overnattinger i 2014. Også nabohyttene opplever økte besøkstall, og det er nå 
lagt til rette for å vandre gjennom Bergsdalen i et sammenhengende nett av hytter. Med dette 
har Turlaget fullført hyttebyggingen i Bergsdalen i samsvar med vedtatt overordnet strategiplan. 
 
I 2014 er det foretatt en spørreundersøkelse og evaluering av ordningen med standardiserte 
«frivillighetsgoder» knyttet til overnatting på hytter og rabatt i turlagsbutikken. Det fremkom at 
ordningen fungerer godt, og den videreføres i 2015. God kommunikasjon med de frivillige er 
viktig, og i 2014 er det utviklet nye nettsider for dette formålet. 
 
Bergen og Hordaland Turlag er en sentral og seriøs aktør innen naturvern. Det er bygget opp en 
betydelig fagkompetanse, og naturvernarbeidet bærer preg av saklighet og grundighet. Turlaget 
avgir en rekke høringsuttalelser knyttet til overordnede planer og utbyggingssaker med 
konsekvens for friluftslivet. Lokallagene får bistand i utbyggingssaker i sine deler av fylket. I 
2014 har det særlig vært arbeidet med utbyggingssaker i Bergsdalsfjellene og ved Fyksesund. 
Arbeidet med «DNT-Vest», et samarbeidsorgan for DNT-foreninger på Vestlandet, er videreført.  
 
Turlaget profileres på en meget god måte i media, både i aviser og radio. Vi oppnår stadig 
redaksjonell omtale og deltar også aktivt med leserinnlegg i media.  
 
Vi opplever at bladet Sti og Varde er populært blant medlemmene, og vi får stadig kommentarer 
om at bladet er leseverdig og holder et høyt nivå. Slike tilbakemeldinger får vi også når det 
gjelder brosjyremateriell og andre trykksaker. 



 
I 2015 feirer BHT 125 år. Allerede høsten 2013 ble det nedsatt en jubileumskomite for å 
forberede jubileumsåret. Ved utgangen av 2014 er det meste av programmet for jubileumsåret 
fastlagt. 
 
Bergen og Hordaland Turlag er den nest største medlemsforeningen i Den Norske 
Turistforening. Vi har et aktivt medlem i landsstyret og er ellers stadig engasjert i viktige saker 
for både Turlaget og DNT.  
 
Styret vil takke både administrasjonen og frivillige i organisasjonen for den innsats som er ytt i 
2014. Styret er svært tilfreds med at det er mulig å mobilisere så mange mennesker til ulønnet 
arbeid til beste for et godt fellesskap. Både Barnas Turlag, Ungdomsgruppen, Fjellsportgruppen, 
Seniorgruppen og lokallagene preges av et stort engasjement.  
Alle har bidratt til at styret betrakter året 2014 som enda et godt år for Bergen og Hordaland 
Turlag.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  BERGEN OG HORDALAND TURLAG OG DEN NORSKE TURISTFORENING  
 
Bergen og Hordaland Turlag er Vestlandets største friluftsorganisasjon, med 25 979 medlemmer 
i 2014. Organisasjonen ble grunnlagt i 1890, den gang under navnet Turistforeningen for Bergen 
By og Stift. Vi fyller således 125 år i 2015. Bergen og Hordaland Turlag er tilknyttet Den Norske 
Turistforening (DNT), som nå har 257 750 medlemmer.  
 
Formål 
Den Norske Turistforening (DNT) skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig 
friluftsliv, og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.  
 
Visjon 
Naturopplevelser for livet! 
 
Verdigrunnlag 
Spennende 
Troverdig 
Inkluderende 
Enkelt og ekte 
Naturvennlig 
 
Hyttene, stiene og rutene 
Det er de lokale medlemsforeningene som eier og driver DNTs over 500 hytter, merker stiene, 
kvister løypene om vinteren og arrangere turer og kurs. Til sammen vedlikeholdes et nett på om 
lag 20.000 km merkede sommerstier og rundt 7000 km kvisteløyper.  
 
Turer, kurs og arrangementer 
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  787 000 deltakere til sammen.  
 
Omfattende dugnadsvirksomhet 
Det er den omfattende dugnadsånden som er grunnlaget for DNTs virksomhet. Det blir registrert 
over  
530 000 dugnadstimer over hele landet hvert år. 
 
DNT som samfunnsaktør 
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 ubegrenset 
opplevelse av natur. Denne rettigheten er nedfelt i allemannsretten og er viktig for foreningens 
verdigrunnlag. 
 
Vårt omdømme 
Dagens Næringsliv viste i en omdømmeundersøkelse «Norske etater og organisasjoner», 
gjennomført av Synovate as, at DNT kommer på 5. plass. Foran på listen er 1. Norsk 
Luftambulanse, 2. Norges Røde Kors 3. Kreftforeningen 4. Frelsesarmeen.  
 
 
3.  BERGEN OG HORDALAND TURLAG SOM MEDLEMSORGANISASJON 
3.1  MEDLEMSUTVIKLING 
 
2014 ble et år med ny medlemsrekord til 25 979 medlemmer.  
 



I DNT for øvrig var medlemsveksten på 2,7 prosent, til et medlemstall på 257 750 medlemmer. 
For Bergen og Hordaland Turlag føyer 2014 seg inn i rekken av år med medlemsvekst. I 2014 
var veksten på 463 medlemmer, som utgjør en økning på 1,8 prosent. Imidlertid er det viktig å 
merke seg at spesielt antall studentmedlemmer og hovedmedlemmer i BHT er redusert i 2014, 
mens de andre medlemstypene øker, særlig blant skoleungdommer og honnørmedlemmer. 

 
 
Medlemstall fordelt på medlemstype:  
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1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

2014 (endring) 2013 (endring) 2012

Hovedmedlem 12146 -1,9 % 12378 0,2 % 12354

Student 1133 -12,2 % 1290 3,4 % 1247

Honnør 2957 9,5 % 2701 5,5 % 2560

Livsvarig 208 1,5 % 205 1,0 % 203

Barn 3110 7,2 % 2900 4,4 % 2778

Skoleungdom 1493 12,8 % 1323 -4,1 % 1380

Husstand 4932 4,5 % 4719 4,2 % 4529

Sum medlemer i BHT 25979 1,8 % 25516 1,9 % 25051



 
 
 
Medlemstall i lokallagene og i Bergen kommune:  
 

 
 
Kommunene Eidfjord, Ulvik, Granvin, Jondal, Vaksdal, Øygarden, Tysnes, Samnanger og Osterøy 
ikke noe lokalt turlagstilbud i 2014 . Samnanger og Osterøy vil få fullført etablering som lokallag 
vinteren 2015. Voss Utferdslag er en selvstendig medlemsforening under DNT. Sveio og Etne er 
organisert under Haugesund Turistforening.  
 
 
3.2  FRIVILLIGE SOM BÆREBJELKE 

Frivillig arbeid er bærebjelken i virksomheten til DNT og Bergen og Hordaland Turlag (BHT). 
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 2014. Hele 65 706 timer 

er statistikkført som frivillig arbeid i 2014, som omregnet blir ca. 38,8 årsverk (1750 timer pr. 

år).  Det er en solid økning i dugnadstimer på nesten 6 årsverk (21 % økning). Spesielt har 

antallet timer feltarbeid økt. Bedre rapporteringsrutiner, men først og fremst en faktisk økt 

frivillighet i organisasjonen, er årsaker til gode tall. Forhold som forklarer økt frivillighet i BHT: 

 Mange lokale stiprosjekter. Planlegging, rydding, merking. Inkl. bygging av lavvoer. 

2014 (endring) 2013 (endring) 2012 (endring) 2011

Askøy Turlag 1000 0,7 % 993 2,5 % 969 6,1 % 913

Austevoll Turlag 224 -9,7 % 248 6,4 % 233 82,0 % 128

Bømlo Turlag 431 1,9 % 423 8,2 % 391 16,7 % 335

Fjell Turlag 795 4,7 % 759

Fusa Turlag 223 5,2 % 212

Kvam Turlag 501 3,9 % 482 4,3 % 462 -0,9 % 466

Kvinnherad Turlag 768 5,1 % 731 6,4 % 687 5,0 % 654

Nordhordland Turlag 1699 5,6 % 1609 2,9 % 1564 -1,8 % 1593

Odda-Ullensvang Turlag 718 6,4 % 675 2,4 % 659 -3,5 % 683

Os Turlag 993 -0,6 % 999 6,8 % 935 1,6 % 920

Stord-Fitjar Turlag 945 11,8 % 845 1,4 % 833 0,2 % 831

Sund Turlag 179 4,7 % 171
Sum medlemmer i lokallagene 8476 4,0 % 8147 21,0 % 6733 3,2 % 6523

Medlemmer i Bergen 

kommune 16273 0,8 % 16140 -0,1 % 16163 0,0 % 16158

Medlemmer elles 1048 1103 2036 1930



 1 nytt lokallag og 1 interimsstyre for nytt lokallag 

 Flere grupper – (Barnas Turlag, DNT Ung) 

 Flere nærturer, spesielt turposter 

 Ca. 100 nye grunnleggende turledere 

 Et utvidet tilbud med flere turledere (hverdags- og nærturene) 

 Nytt hytteanlegg (Gullhorgabu) 

 Administrative ressurser til å koordinere og støtte frivilligheten 

 

Oversikt over rapportert frivillig arbeid i BHT i 2014: 

      Komité-/ 
styrearbeid 

Feltarbeid Turleder 
/ Innerst. 

Annet Totalt 

           
           

 
          

Antall aktiviteter/dugnader 605 605 1082 116 2248 

 
          

 
          

Antall deltakere 2000 1462 2241 190 5800 

 
          

 
          

Antall timer totalt 12392 24830 29126 1602 65706 
(Sammenlagt timeantall for alle 

deltakerne)           

 

Utvikling antall timer frivillig arbeid i BHT i årene 2005–2015: 

 

Av DNTs registrerte timer med frivillig arbeid utgjør BHTs bidrag 13,3 %. Det er et forholdstall 

som har økt siden 2011. 
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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, Svein Træland og Johannes Øvreås. 
 
Hedersknappen 
Sigurd Arnesen, Frode Bekkestad, Håkon Bertelsen, Erik Brendehaug, Børge Brundtland, Otto 
Bårholm, Geir Davidsen, Kristin Digranes, 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, Øivind Øvrebotten, Johannes Øvreås. 
*Er tildelt hedersknappen i 2014 (5 personer). 
 
Solrenningsprisen (Bergen og Hordaland Turlags Frivillighetspris) 
Rita Mathisen (2010) 
Sigrun Haarklau (2011) 
Helge Tellevik (2012) 
Thomas Hisdal (2013) 
Else-Karin Leikvoll Gundersen (2014)  
  
Styret etter årsmøtet i april 2014 
Styreleder: Tore J. Smidt: Styremedlemmer: Pål Kristian Haugetun (nestleder), Christer Bakke 
Frantzen, Elin Mortensen, Elisabeth Eide, Svein Bergset, Mons Ove Hauge, Fredrik Mortensen, 
Margrethe Bratt, Rannveig Nordhagen og Øystein Ormåsen. 
 
Kontrollutvalget  
Per Ekeland (leder), Catrine T. Eraker og Beate Korsøen. 
 
Revisjon 
Steinbakk Revisjon AS. 
 
Valgkomiteen  
Ågot Nilsen (leder), Jorid Skjenken, Børge Brundtland, samt varamedlem Einar Johan Grieg. 
 
Styregodkjente utvalg 

 Hederstegnutvalg: Bjørn-Olav Hageseter (leder), Åse A. Endresen, Per Ekeland, Anne 
Kari Enes, Jane Britt Daae. 

 Sikkerhetsutvalg: Per Ove Oppedal (leder), Kjetil Midttun, Ståle Grimen, Øystein 
Ormåsen, Birgithe Roald.  

 Hytteutvalg: Tore Johan Smidt, Per Senneset, Karl H. Olsen, Marit Djupvik. 
 Utval for rute og bru: Karl H. Olsen, Helge Tellevik, Einar Bertelsen, Jan Ivar Berge. 
 Turlederutvalg: Johnny Sundt(leder), Kari Køve, Ingrid Ludvo, Fredrik Brun, Hanne 

Hollås,  Elisabeth Eide, Sundt, Birgithe Roald. 



 Naturvernutvalg: Torild Hage (leder), Terje Aarsand, Kristine Timerblid, Tor Myking, 
Even Nordø, Oddvar Skre, Sølve Sondbø, Rannveig Nordhagen, Torill Refsdal Aase. 

 Redaksjonsutval, Sti og Varde: Torill Refsdal Aase/André Marton Pedersen (leder), 
Ågot Caroline Nilssen, Thorbjørn Kaland, Birger Tomasgard. 

 Nærmiljøturlederutvalg (Bergen): Rita Mathisen (leder), Bjørnar Sørensen, Dagny 
Gran Pedersen, Elisabeth Eide og Gunnar Falck-Olsen.   
 

Administrasjonsgodkjente utvalg 
 Hyttedriftsutvalg: Marit Djupvik, Ole Kristian Johannessen, Bjørn-Olav Hagesether. 
 Økonomiutvalg: Tore Johan Smidt, Pål Kristian Haugetun, Helene Ødven, Irene Jordan 

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

Per Ekeland. 
 
Sentrale styrer og utvalg 
 

 DNTs landsstyre: Børge Brundtland  
 DNTs skolegruppe: Birgithe Roald (t.o.m. april 2014) Linn Senneset (f.o.m. mai 2014) 
 DNT ung landsstyre: Reidun Eldegard  
 Valgkomiteen DNT ung: Marte Bakka Stemland  
 DNTs ungdomsforum: Linn Senneset 
 DNTs utdanningsutvalg: Alexander S. Madsen 
 Valgkomiteen DNT (fram til landsmøte i juni 2014): Per Ekeland 
 DNTs Domsutvalg: Ingeborg Helvik 
 DNTs salgsvareutvalg: Helen Uglenes. Margaret Are frå permisjon 1. augst 2014.  
 DNTs hytteutvalg: Marit Djupvik 
 DNTs økonomiutvalg: Børge Brundtland 

 
        

3.4.          ADMINISTRASJON 
 
Administrasjonen i Bergen og Hordaland Turlag hadde 13,61 årsverk (inkl. 1,1 FNF årsverk) i 
2014. Det ble avviklet to prosjektstillinger siste kvartal 2013, slik at antall årsverk har gått ned 
fra 15 årsverk i 2013. Ny prosjektstilling som ungdomsmedarbeider fra 1. desember 2014.  
 
Navn:  
Helene Ødven 
Daglig leder 

 

Jane Britt Daae 
Organisasjonsleder 

 

Karl H. Olsen 
Hytter, ruter, nærområde 

60 % stilling 

Marit Djupvik 
Hyttedriftansvarlig 

 

Nicolas Rodriguez 
Naturvernansvarlig 

 

Irene Jordan Haugen  
Økonomiansvarlig 

Innleid fra Accountor,  
50 % stilling 

Elise Hessevik 
Økonomimedarbeider 

Vikar i 50 % stilling 

Torill Refsdal Aase 
Redaktør Sti og Varde, info  

Permisjon fra oktober 2014 

André Marton Pedersen Fra oktober 2014 til mai 2015 



Redaktør  
Birgithe Roald 
Leder for 
aktivitetsavdelingen 

Fra 01.02.14. 
Barne- og ungdomsansvarlig fram til 01.02.14 

Are Mossefinn Sandvik 
Leder aktivitetsavdelingen 

Fram til 31.01.14 

Linn Senneset 
Barne- og ungdomsansvarlig 

Fra 01.05.14 

Silje Valla 
Ungdomsmedarbeider/ 
prosjekt 

Fra 02.12.14 

Helen Uglenes 
Leder Turinformasjonen 

Permisjon 01.08.14 – 31.08.15. 

Linda Fongaard 
Turinformasjonen 

60 % stilling 

Christina Eriksen 
Turinformasjonen 

Permisjon fram til 30.09.15 

Margaret Are 
Leder i Turinformasjonen  

Vikar som leder fram til 31.08.15 

Carina Økland 
Turinformasjonen 

Vikar 60 % 

Anders Skoglund 
Turinformasjonen 

Vikar 40 % 

Kristin Gluck-Teigland 
Turinformasjonen 

Vikar 40 % 

Stian Hovind-Angermund 
Aktivitetsavdeling, 
folkehelseprosjekter  

Vikar 80 %   

Johanna Myrseth Aarflot 
FNF Koordinator 

Tilbake fra permisjon oktober 2014 

Lars Einar Torgilstveit 
FNF-koordinator 

Vikar fram til oktober 2014 

 
Ekstrahjelper i Turinformasjonen: Synnøve Bernes, Fredrik Vikse, Agnete Hessevik. 
 
Hans Kristian Flaatten og Endre Kleiveland, begge ansatt i DNT sentralt, har 
kontorarbeidsplasser i Friluftslivets hus. 
 
Arbeidsmiljø 

 Flere endringer i personalgruppen i 2014: Are Mossefinn Sandvik sluttet som leder for 
aktivitetsavdelingen fra 01.02.14. Birgithe Roald overtok stillingen. Linn Senneset ble 
tilsatt som barne- og ungdomsansvarlig. To tilsatte i Turinformasjonen (Christina 
Eriksen og Helen Uglenes), og FNF-koordinator Johanna Myrseth Aarflot har vært i 
foreldrepermisjon.  

 Ledere med personalansvar: Daglig leder Helene Ødven, leder for Turinformasjonen 
Helen Uglenes (fram til 01.08.14)/Margaret Are (fra 01.08.14) og leder for 
aktivitetsavdelingen Birgithe S. Roald. 

 Verneombud: Marit Djupvik 
 Tillitsvalgte for Handel og Kontor: Birgithe Roald, med Linda Fongaard som 

varatillitsvalgt. 
 Sykefravær: Bergen og Hordaland Turlag har et sykefravær på 3,18 %. 
 Bedriftshelsetjeneste: Aleris. 



 Overtid: Overtid påregnes i perioder med mye aktivitet. 2–3 stillinger har jevnt over hatt 
stor arbeidsbelasting, som har medført mye overtid. Dette har vært innenfor 
arbeidsmiljølovens rammer. 

 Likestilling: Det er et mål å ha en personalgruppe med jevn fordeling av kvinner og 
menn. Da det er flere kvinner enn menn som jobber i administrasjonen, legges det vekt 
på at mannlige kandidater skal vurderes spesielt ved ledige stillinger. 

 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.  

 Sikkerhetstjeneste er engasjert på dager Turinformasjonen er betjent av en ansatt 
alene. 

 Personalsamlinger: Administrasjonen har i 2014 hatt følgende samlinger: Tur til 
Fløyen og aktivitetskurs ved Guro Øvsthus og utemat i mai, og personaltur til 
Gullhorgabu i oktober. 4. desember ble det også holdt lutefisk-middag, tilberedt av 
Bjørn-Olav Hagesether. 
 
 

3.5.  FRILUFTSLIVETS HUS 
 
Bergen og Hordaland Turlag har som følge av etableringen av Friluftslivets hus i 2010 en 
samfunnsoppgave som kompetansebærer innen friluftsliv generelt og i høyfjell spesielt. Det er et 
mål å fylle huset som et kompetansesenter og en møteplass for aktører innen friluftsliv. Også i 
2013 har FNF – Forum for natur og friluftsliv, Naturvernforbundet, Jeger og Fiskeforeningen i 
Hordaland og Bergen og Omlands Friluftsråd vært gode samarbeidspartnere.  
 
Gjennom Friluftslivets hus er Bergen og Hordaland Turlag en aktiv samfunnsaktør og arbeider 
målrettet mot kommune-, fylkes- og stortingspolitikere og offentlige etater for å bedre 
rammevilkårene for friluftslivet regionalt. Bergen og Hordaland Turlag har vært i kontakt med 
politisk og byråkratisk nivå både på fylkesnivå og kommunenivå (Bergen) i 2014. 
 
Turlaget har bidratt i arbeidet med ny regional kulturplan, både gjennom faggruppemøter, 
høringsuttalelser og innspill på høringskonferanser. Vi er ikke fornøyd med friluftslivets plass og 
prioritering i forhold til andre kulturformer, men vi vil samarbeide i samsvar med: 
 
PREMISS: KULTUR 
2015–2025 
museum og kulturminnevern – arkiv – kunstproduksjon og kulturformidling – 
bibliotek – fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 
 
1.4 Kulturpolitiske mål for Hordaland 
Visjonen for Regional kulturplan 2015–2025 er: 
Hordaland skal vere ein leiande europeisk kulturregion 
1. Kulturpolitikken skal fremje demokrati og ytringsfridom 
2. Hordaland skal ha eit rikt, aktivt og mangfaldig kulturliv, med tilgang for alle 
3. Kultur skal vere integrert i utviklinga av alle samfunnsområde, med kvalitet i både tradisjonar 
og nyskaping 
4. Hordaland skal ha eit sterkt, profesjonelt kulturliv som fremjar skapande og frie kunstuttrykk 
5. Kulturpolitikken skal identifisere og styrke miljø og aktivitetar der Hordaland kan vere leiande 
6. Hordaland skal ha ein sjølvstendig og offensiv kunst- og kulturpolitikk lokalt, regionalt og 
internasjonalt 
Barn og unge har ei spesiell merksemd innan alle målområda og er eit gjennomgåande tema i 
planen. 
 



Med Bergen kommune har Turlaget et strategisk og økonomisk samarbeid for følgende 
mål fra idrettsplanen for Bergen kommune; 
 

 

 
 
Med støtte fra tre byrådsavdelinger i Bergen kan vi i større grad ivareta samfunnsoppgaven som 
kompetansebærer og iverksetter innen friluftsliv. Vi har hatt prosjektaktiviteter mot grupper 
som har behov for spesiell tilrettelegging. Vi har blant annet et godt samarbeid med Amalie 
Skram-huset gjennom prosjektmidler fra offentlige instanser ut over vanlig medlemsdrift over 
kontingenten.  
 
 
3.6  ORGANSISASJONSUTVIKLING 
 
Bergen og Hordaland Turlag er en organisasjon i vekst og opplever 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 7 nye lokallag: Askøy (2010), Austevoll (2011), Bømlo (2012), 
Fjell (2013), Sund (2013), Fusa (2013) og Samnanger Turlag (januar 2015). Lokal organisering 
gir et økt lokalt tilbud både i turer og stiprosjekter, og det gir flere medlemmer.  
 
Framveksten av Barnas Turlag er også et tydelig innslag i Bergen og Hordaland Turlag. Hele 15 
Barnas Turlag kan gjøre oss stolte. Nordhordland og Odda/Ullensvang har to Barnas Turlag 
(Masfjorden og Ullensvang). Målet å få et enda mer utvidet tilbud for barn og unge, 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 etablert i Bergen, Nordhordland, Os, Kvinnherad (2014), Odda-Ullensvang (2014) 
og Vest for Bergen (Askøy, Sund og Fjell, også i 2014.). De siste gruppene er i startgropen, og det 
står engasjerte lokale initiativ bak. Austevoll og Askøy har arrangert basecamps lokalt. 
 
Organisatoriske hendelser i 2014: 
 

 Ny mål- og strategiplan 2014–2017 utarbeidet og vedtatt. Fellesmøtet i mars 2014 
sluttet seg til den nye planen. De fem hovedsatsingsområdene er: 
 FÅ FLEST MULIG MENNESKER UT PÅ TUR  
 PROFILERING OG KOMMUNIKASJON 
 NATURVERN  
 HYTTEANLEGG OG RUTENETT  
 UTVIKLING AV ORGANISASJONEN  
 

 Alle grupper og lokallag har signert nye samarbeidsavtaler.  
 Styrekontakter for lokallag, grupper og utvalg ble valgt i april 2014.  I stor grad 

deltakelse på lokallagenes årsmøter. 



 Nytt lokallag: Samnanger. Interimsstyre etablert i februar 2014, og det ble jobbet godt 
med lagsetablering, kurs og turprogram fram til søknad om opptak som lokallag ble 
sendt høsten 2014. Godkjent av styre og fellesmøte i november 2014, og lokalt stifitings-
/årsmøte i januar 2015. 

 Nytt lokallag er på gang i Osterøy. Mål om formell etablering som lokallag vinteren 2015. 
Interimsstyre etablert etter to folkemøter i september 2014. 

 Det har også vært dialog med nyetablerte Øygarden Turlag vedr. etablering som lokallag. 
Ny turaktivitet, spesielt familierettet, er på gang der, men foreløpig ikke motivert for å 
etablere seg lokallag. Ambassadørkurs ble avholdt i Øygarden v/Arild Halvorsen i Fjell 
Turlag. 

 Nærturlederutvalget i Bergen har fått funksjon som styreoppnevnt utvalg og deltok på 
fellesmøtet i november 2014. 

 Arbeidsgruppe for frivillighet opprettet. Utvalgets formål er å styrke og øke frivilligheten 
i Bergen. Ledet av styremedlem Christer Bakke-Frantzen. Rapport ventes våren 2015. 

 Evaluering av frivillighetsgode ble gjennomført høsten 2014. 96 % av dem som har svart 
i Questback-undersøkelsen opplever frivillighetsgoder som en positiv oppmerksomhet 
og takk for den frivillige innsatsen. Samlinger for frivillige er det godet som fikk høyest 
score av brukte goder. Godeordningen oppfattes å ha en utstrakt bruk, selv om denne 
ennå er så ny at den er i en innkjøringsfase. Ordningen ble vedtatt videreført, revisjon 
senest innen 2017. 

 Nettsider for frivillige ble etablert i juni 2014. Den innholder nyheter, informasjon, 
dokumenter og skjema. Sidene ligger under Turlagets nettside som egen fane.   

 DNTs landsmøte ble avviklet i Loen 5.–8. juni 2014. I tillegg til å være representert med 
landsstyremedlem Børge Brundtland og leder i valgkomiteen DNT, Per Ekeland, reiste 
Bergen og Hordaland Turlag til Loen med en solid delegasjon: Fjellsport Bergen, 
Seniorgruppen Bergen, Fjell Turlag, Sund Turlag, Nordhordland Turlag, Kvinnherad 
Turlag, Askøy Turlag, Styret BHT, kontrollutvalg og administrasjon (16 stk.). 

 Fellesmøtet 8.–9. november 2014 ble arrangert i Sund med Sund Turlag som vertskap.   
67 deltakere fra styre, æresmedlem, 11 av 12 lokallag, styreoppnevnte utvalg, 3 av 4 
grupper i Bergen, kontrollutvalg, valgkomité og administrasjon. Vi hadde med gjester fra 
Voss Utferdslag, generalsekretæren i DNT Nils Øveraas, utvikler/ nasjonale turbasen 
(DNT) Hans Kristian Flaatten og landsstyremedlem Børge Brundtland. Ordfører i Sund, 
Kari- Anne Landro, deltok under festmiddagen. Det ble en god faglig, sosial og 
opplevelsesrik samling. Vertskapet Sund Turlag får en stor honnør og takk! 

 Jubileumskomité for BHTs 125 års jubileum i 2015 utarbeider jubileumsprogrammet 
med både festligheter og mange flotte turopplevelser i BHT. Alle gruppene og 
lokallagene medvirker i jubileumsturprogrammet med en tur. 

 Opplæringsplan for frivillige 
o Satsing på turlederkurs – over 100 nye grunnleggende turledere 
o Førstehjelpskurs 
o Ambassadørkurs 
o Kurs for nye tillitsvalgte 
o Kurs for valgkomiteer og styre vedr. rekruttering 
o Sherpa-kurs (Askøy, Kvinnherad, Odda/Ullensvang) 
o UT.no (Austevoll) 

 
 
3.7  REPRESENTASJON OG NETTVERKSBYGGING  
 
Målet med representasjon og nettverksbygging er å få gjennomslag for Turlagets hjertesaker og 
sikre gode vilkår for friluftslivet og Turlaget, samt få positiv oppmerksomhet i offentligheten og 
media.  
 



Daglig leder har deltatt på følgende møter med politikere, byråkrati og eksterne 
samarbeidspartnere:  
 

 Besøk av helseminister Bent Høie og tur på Fløyen sammen med generalsekretær Nils 
Øveraas.   

 Deltagelse på Naturvernforbundets 100-årsjubileum sammen med styreleder Tore J. 
Smidt.  

 Åpningen av Gullhorgabu sammen med styreleder og bl.a. inviterte ordførere, BKK og 
sponsorer. 

 Fellesmøtet til Bergen og Hordaland Turlag i Sund sammen med styreleder og 
ordføreren i Sund, samt resten av organisasjonen.  

 
Politiske møter i fylket 

 Møte med Kultur- og ressursutvalget i HFK sammen med leder for aktivitetsavdelingen. 
Presentasjon av Bergen og Hordaland Turlag. 

 Møte med fylkesutvalget med fylkesordfører i HFK sammen med organisasjonsleder. 
Presentasjon av Bergen og Hordaland Turlag. 

 Møte med fylkesrådmann Rune Haugsdal og regionaldirektør Bård Sandal.  
 Åpent høringsmøte knyttet til den nye kulturplanen i Hordaland. Stort møte med 

politikere og byråkrati. Daglig leder holdt innlegg fra Bergen og Hordaland Turlag.  
 Møte med leder i kultur- og ressursutvalget, Ann-Beth Njærheim.  
 Politisk miniseminar med kultur- og ressursutvalget knyttet til energisaker. Initiert fra 

Bergen og Hordaland Turlag og FNF. Innlegg fra FNF.  
 Daglig leder deltok på dialogkonferansen i Rosendal med alle kommunalt tilsatte innen 

idrett og friluftsliv – og tilsatte i stab i HFK. Bl.a. fikk vi to leads til nye lokale grupper – 
Meland og Radøy. Nordhordland og organisasjonsleder har gjennomført møter lokalt i 
etterkant.  

 Årsbrev med innspill til partiprogram til alle i kultur- og ressursutvalget.  
 
Politiske møter i Bergen:  

 Møte med byråd for byutvikling og herunder Grønn etat og hans rådgivere.  
 Møte med bykomiteen for idrett og kultur. Presentasjon av Bergen og Hordaland Turlag 

med fokus på aktivitet, folkehelse og lavterskel, samt tilrettelegging i Byfjellene.  
 Møte med Ap Bergen, innspel til partiprogram. Nicolas Rodriguez deltok også.  
 Møte med Miljøpartiet de Grønne, innspill til partiprogram. Nicolas Rodriguez deltok 

også. 
 Årsbrev med innspill til partiprogram til alle i byrådet, og til alle større parti i Bergen.  

 
Naturvern spesielt:  

 Møte med BKK og konsernsjef Atle Neteland m.fl. i toppledelsen. Tok opp viktige saker 
for Bergen og Hordaland Turlag.  

 Møte med Rasmus Hansson og Miljøpartiet de Grønne på Stortinget. Saker fra DNT vest.  
 Møte med Statnett avd. Vest. SKL-nettet.  
 Møte med BKK nett ved Berge vedr. linjen mellom Vaksdal og Samnanger.  
 Aktiv lobbing mot fylkespolitikere knyttet til saken i Dukabotn om kraftverksutbygging.  
 Fem DNT vest-møter i løpet av året.   

 
Hytte og ruter:  

 Møte med politikere og byråkrater i Odda kommune i Odda vedr. utvikling av Trolltunga 
som destinasjon for turister. Daglig leder holdt et innlegg.  

 Møte i Skålastiens venner i Loen.  
 
Aktivitet/skoleprosjekt:  



 Møte med GC Rieber fondene ved Christian Rieber.  
 
Sponsorsamarbeid:  

 Møter med innsalg av Turlaget til ny hovedsamarbeidspartner, Fana Sparebank. To 
møter med administrerende direktør og markedssjef.  

 Sponsorsamling hvor alle sponsorene ble invitert. Godt oppmøte.  
 Møte med BT. Fornying av avtale.  
 Møte med ny sponsor til 7-fjellsturen, FMC Technologies sammen med leder for 

aktivitetsavdelingen. Signering av avtale.  
 Møte med potensielt ny samarbeidspartner KIWI og tidligere samarbeidspartner Aleris, 

gjennomført av organisasjonsleder.  
 
Møte vedr. tiltak jubileumskomiteen/FÅ15:  

 Møte med Christian Rieber – prosjekt «det røde teltet» 
 En rekke møter med Grønn etat i Bergen kommune – felles program for FÅ15.  

 
 
4. ARRANGEMENT OG AKTIVITET 
4.1  AKTIVITETSOVERSIKT FOR BERGEN OG HORDALAND TURLAG 
4.1.1 SATSINGER, NASJONALE ARRANGEMENT OG KURS 
 
Ansvarlig i administrasjonen: fra 1. februar 2014 Birgithe Schjerven Roald 
 
Turaktiviteten 
Turprogrammet 2014 omfattet helge- og ukesturer, dagsturer, kurs og åpne arrangementer. 
Fellesturprogrammet ble utarbeidet av turlederutvalget i samarbeid med 
administrasjonsrepresentant. Gruppene i Bergen utarbeidet egne program med støtte fra de 
ulike gruppenes kontaktpersoner i administrasjonen. Lokallagene utarbeidet egne program. 
Turtilbudet omfattet 1504 turer og arrangement for Bergen og Hordaland Turlag (BHT) og 
lokallagene som helhet. Papirprogrammet presenterte et utvalg av disse turene og ble 
distribuert sammen med Sti og Varde. Programmet har dessuten vært gratis til disposisjon for 
publikum på stand, på 7-fjellsturen og til utdeling i Turinformasjonen.  
  
I fellesturprogrammet utarbeidet av turlederutvalget i BHT var det satt opp 30 helge-/ukesturer 
som samlet 230 deltakere, en nedgang på 75 fra 2013. 17 turer ble avlyst eller aldri åpnet for 
påmelding.  Det var satt opp 14 dagsturer, og av disse ble 8 gjennomført. Dagsturene hadde 
totalt 233 deltagere, en nedgang på 9 personer fra 2013. Vintersesongen var preget av lite snø i 
fjellet og værmeldinger som ikke la til rette for å gjennomføre turer på en forsvarlig måte. Vår- 
og sommersesongen var derimot preget av sol og strålende vær, og folk virker å ha funnet veien 
ut i fjellet på egen hånd, noe besøksstatistikken på hyttene våre for 2014 kan dokumentere.  
 
I mai 2014 startet Linn Senneset opp i jobben som barne- og ungdomsansvarlig, og i desember 
startet Silje Valla opp i jobben som ungdomsansvarlig. Sammen skal Linn og Silje jobbe med å 
styrke barne- og ungdomstilbudet i hele fylket og jobbe spesielt med friluftslivskurs og 
samarbeid med ungdomsskoler. Med ekstra ressurser for ungdom vil vi styrke rekrutteringen av 
ungdommer til DNT ung og oppstart av nye DNT ung-grupper i fylket. For første gang på flere år 
har antall medlemmer i kategorien skoleungdom økt! Antall Barnas Turlag i fylket og 
deltakelsen på barne- og familieaktiviteter i regi av Barnas Turlag har også økt kraftig i 2014. 
 
7-fjellsturen 
7-fjellsturen og 4-fjellsturen solgte ut alle tilgjengelige startkort, totalt 8000 deltakere i 2014. 
Bergen og Hordaland Turlag har en avtale med Grønn Etat/ Bergen kommune om å holde 
deltakerantallet på 8000 for å unngå for stor slitasje i 7-fjellstraseen gjennom Byfjellene. 7-



fjellsturen ble arrangert for 60. gang den 25. mai. Det ble også i år nedlagt et betydelig 
dugnadsarbeid av over 100 funksjonærer. Arrangementet fikk omfattende og god presseomtale 
og er det viktigste enkeltarrangementet for Bergen og Hordaland Turlag. Arrangementet 
medfører et betydelig overskudd som blant annet blir brukt til utbedring av løypetraseen i 
Byfjellene. Våre sponsorer på dette arrangementet var Bergens Tidende, Platou Sport, Åsnes, 
Tine og Aleris. 
 
Som i 2013 gjennomførte vi et prosjekt sammen med Festspillene i Bergen som innbefattet 
musikalske og kunstneriske innslag langs traseen. Dette ble meget godt mottatt av deltagerne og 
vil bli videreført i 2015.  

Kom deg ut-dagene 
Det ble arrangert Kom deg ut-dager to ganger i 2014, vinter og høst. De fleste lokallagene hadde 
egne arrangement i tillegg til arrangementene i Bergen. Til sammen ble det avviklet 13 Kom deg 
ut-dager i februar og 13 i september. Totalt deltakerantall for Kom deg ut-dagene i Hordaland 
var på cirka 6500 deltakere. Været på vinterdagen påvirket til dårlig oppmøte denne dagen. Kom 
deg ut-dagene er Den Norske Turistforenings nasjonale turdag. Denne dagen ønsker vi å gi folk 
en smakebit av friluftslivet, forhåpentligvis en smakebit som gir mersmak! Tilbudene er gratis. 
Turledere og aktivitetsledere er med på alle arrangementene, vi ordner med bål og griller.  
 

OPPTUR 
OPPTUR gikk av stabelen tirsdag 7. mai 2014, med stor oppslutning i hele Hordaland, med rundt 
5400 deltakere. 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. I Bergen går de 3-
fjellsturen. Hordaland topper statistikken for deltakelse år etter år, 2014 er ikke noe unntak.  

OPPTUR er en del av DNTs skolesatsing. Gjennom et samarbeid mellom de lokale 
turistforeningene og skolen får elevene en prøvesmak på friluftsliv, uavhengig av tidligere 
erfaring med fysisk aktivitet. Målet er å få flere ungdommer til å oppleve gleden ved friluftslivet, 
gjøre turmulighetene i nærmiljøet bedre kjent og skape en trivelig dag med fysisk aktivitet for 
alle. Deltakelse på OPPTUR er gratis for skolene. 

Kurs og turlederkurs 
502 personer deltok på 45 kurs, i alt fra turledelse, skred, klatring, kajakkpadling, brevandring, 
elvepadling til orientering med mer. Spesielt gledelig var at vi greide å avvikle 10 grunnleggende 
turlederkurs og dermed fikk godkjent 100 nye turledere på grunnleggende nivå i 
organisasjonen.  
 
Friluftslivskurs i barnehager og ungdomsskoler 
I tillegg til kurs som er åpne for alle har Bergen og Hordaland Turlag avholdt flere friluftslivskurs 
i skolen og for barnehager. I 2014 har vi holdt 5 kurs med totalt 82 deltakere i barnehager, og 2 
friluftslivskurs i 10. klasse ved ungdomsskolene Nattland og Rothaugen i valgfaget natur, miljø 
og friluftsliv, med 38 deltakere. Vi har ansatt en ungdomsmedarbeider i en 100 % 
prosjektstilling som vil gå over to år, og ønsker å øke antall friluftslivskurs og samarbeid med 
ungdomsskoler i Bergen og omegn i 2015.  
 
Turlederutvalget  
Utvalget hadde ved utgangen av 2013 følgende sammensetning: Kari Kløve, Fredrik Brun, 
Johnny Sundt (leder 2014), Ingrid Lydvo, Hanne Hollås, Elisabeth Eide (fra styret) og Birgithe 
Schjerven Roald (fra adm.). 



 
Utvalget har hatt seks møter i 2014. Det har i tillegg vært fire turledersamlinger. Målet med disse 
samlingene er å tilføre forutsigbare og systematiske kompetansehevende tiltak til 
turledergruppen. Det er regelmessig blitt sendt ut informasjon om turer på e-post/brev til 
turlederne. Turlederutvalget kåret Bjørnar Sørensen til Årets turleder for 2014 og Stig Anton 
Hordviks turforslag «Fra kulturarv til junkfood i Jotunheimen» til Årets turforslag for 2014. 
 
 
4.1.2 TABELL 
 

Aktivitetsoversikt                 

Arrangement 2014 2013 2012 

  Planlagt Utført Deltager Planlagt Utført Deltager Planlagt Utført Deltagere 

Kurs (alle)                   

Grunnl. turlederkurs 4 7 72 4 5 48 2 5 15 

Sommerturlederkurs 1 1 9 1 1 6 1 1 8 

Vinterturlederkurs 1 1 4 1 1 5 1 1 6 

Vintervettkurs 1 0 0 1 0 0 1 1 9 

Brekurs 2 1 13 2 2 16 2 2 24 

Kart og kompass 3 3 37 3 3 35 3 4 44 

Førstehjelp 4 3 39 4 4 39 2 4 11 

Telemark 3 3 27 1 1 7 1 1 8 

GPS-kurs 2 1 9 3 3 35 2 2 17 

Kajakkpadling 15 13 93 7 6 37 2 2 16 

Klatrekurs 8 7 54 10 7 48 9 8 46 

Kurs skole/barnehage 7 7 138       2 7   

Ungdomsturlederkurs 1 1 6 1 1 13 1 2 13 

Skredkurs 3 3 24 2 2 15 1 1 7 

Kameratredningskurs 1 1 6 1 1 8 1 1 5 

Div. kurs  0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Sommerkurs 0 0 0 0 0 0 1 1 3 

Sum kurs 56 52 531 41 37 312 34 43 232 

Barneleir                   

Turbo-uken Fløyen 2 2 46 2 2 39 1 1 27 

Fjelleir 2 2 82 3 3 120 1 1 37 

Sum barneleir 4 4 128 5 5 159 2 2 64 

Turer                   

Byfjellstrimmen 120 126 1600 126 126 1264 102 102 1538 

Dagsturer (fellesturer) 14 8 208 10 9 242 13 11 215 

Helgetur/ukestur 30 17 135 31 24 230 38 24 225 

Aktiv til 100 155 153 1500 153 153 1540       

Sum turer 164 151 1943 167 159 1736 153 137 1978 

Turer i gruppene                   

Barnas Turlag 36 33 1019 29 23 385 31 31 456 

Trilletur/bæretur 47 47 605 42 37 720 37 37 700 

Ungdomsgruppen 33 26 348 21 16 195 28 28 435 

Fjellsportgruppen 24 21 223 26 23 197 35 32 223 

Pensjonistgruppen 156 156 4800 167 167 5514 162 162 5389 



Sum gruppene 296 283 6995 285 266 7011 293 290 7203 

Turer/kurs/arr. 
Lokallagene                   

Odda/Ullensvang 51 51 943 50 50 901 40 40 768 

Kvinnherad  50 50 2248 39 39 895 37 40 845 

Bømlo Turlag 21 21 1071 35 35 1856 38 38 2057 

Kvam 47 47 5571 45 45 659 41 40 553 

Austevoll 82 82 2725 82 82 2250 49 49 992 

Stord–Fitjar 59 59 3934 63 63 1914 57 57 2770 

Os 172 172 3167 173 173 3245 207 207 6482 

Nordhordland 109 109 3825 109 109 3825 115 109 3825 

Fusa 54 54 2494 82 82 2175       

Sund 37 37 3212 58 58 2225       

Fjell 95 95 3213 95 95 3213       

Askøy  87 87 1276 70 70 3623 65 65 1331 

Sum lokallag 864 864 33679 901 901 26781 649 645 19623 

Offentlige arrangement                   

Kom deg ut-dagen 2 2 2150 2 2 1400 2 2 2200 

7-/4-fjellsturen 1 1 8000 1 1 7024 1 1 7700 

3-fjellsturen 1 1 3423 1 1 3400 1 1 3778 

Sum off arr. 4 4 13573 4 4 11824 4 4 13678 

Totaloversikt                   

Kurs 56 52 531 41 37 312 34 43 232 

Barneleir 4 4 128 5 5 159 2 2 64 

Turer 164 151 1943 167 159 1736 153 137 1978 

Turer gruppene 296 283 6995 285 266 7011 293 290 7203 

Turer lokallag 864 864 33679 901 901 26781 649 645 19623 

Offentlige arrangement 4 4 13573 4 4 11824 4 4 13678 

Totalsum 1388 1358 56849 1403 1372 47823 1135 1121 42778 

 
 
4.1.3 SIKKERHET 

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

• Unngå tap av liv  
• Unngå personskader  
• Skape trygge rammer for: 

– Turarrangøren  
– Turlederen  
– Turdeltakeren 

 
Dette er obligatoriske tema på fellesmøtet i november for lokallagene og gruppene. I 2014 ble 
det også avviklet en sikkerhetssamling i juni på Oseana i Os som samlet 70 deltakere fra hele 
organisasjonen. Sikkerhet var også tema på turledersamlingen for alle turledere i Turlaget i 
oktober, der 23 turledere deltok.  
 



Videre har administrasjonen et aktivt forhold til Beredskapsplan for ulykker, der ansvar, 

organisering, informasjon og omsorg i en krisesituasjon blir beskrevet. Varslingsplanen 

distribueres til organisasjonen. 

Rapport fra Sikkerhetsutvalget 2014 
 
Sikkerhetsutvalget ble startet på seinhøsten 2008 med sitt mandat fra styret om å være et 
rådgivende utvalg for styret og administrasjonen i Bergen og Hordaland Turlag. 
Sikkerhetsutvalget har i året 2014 bestått av: Birgithe S. Roald, leder aktivitetsavdelingen, Per 
Ove Oppedal, leder av utvalget, Kjetil Midtun, Ståle Arild Grimen og representant fra styret 
Øystein Ormåsen.  
 
Det har vært avholdt to møter i utvalget siden forrige styrerapport i tillegg til gjennomført 
øvelse med kriseberedskapsteamet og sikkerhetssamling i Os, samt planlegging av disse. 
Sikkerhetsarbeidet har også vært tema på turledersamlingene i Bergen og på Alexander 
Grieghytten i oktober.  
 
Enkelthendelser og saker som har vært tatt opp i utvalget: 
Sikkerhetsutvalget skal gjennomgå uhell og skader på et overordnet nivå og foreslå tiltak som 
kan innføres for å hindre tilløpene til de aktuelle hendelsene. 
Sikkerhetsutvalget skal inn i systematikken rundt sikkerhetsarbeidet i laget, mer enn å gå inn i 
detaljer i aktuelle hendelser.   
Sikkerhetsutvalget aktualiserer kun rundt hendelser knyttet til aktivitet. 
 

 9 registrerte hendelser har vært gjennomgått. 
Det har ikke vært noen hendelser som har ført til endringer i rutiner. Dette er 3 flere 
registrerte uhell enn for 2013. Det har vært større fokus på at alle ulykker og nesten- 
ulykker skal rapporteres til leder for aktivitetsavdelingen i Bergen og Hordaland Turlag. 
Flere lokallag har rapportert hendelser i 2014 enn i 2013.  

 BHT bør fortsette å jobbe for å initiere et system på landsbasis også. 
 I 2014 har det vært større fokus på sikkerhetsarbeidet i lokallagene, blant annet 

gjennom sikkerhetssamlingen i Os og gjennom deltakelse i og gjennomgang av 
sikkerhetsarbeidet på samlinger i lokallagene.  

 
Prioriterte oppgaver for kommende periode: 
- Sørge for at aktivitetsavdelingen fortsetter å ha sikkerhetsarbeidet i fokus. 
- Fortsatt fokus på å videreutvikle kompetansehevingshjulet mot nye og eksiterende 

turledere.  
- Bistå administrasjonen med å presentere sikkerhetsarbeidet for lokallagene. 
- Aktivitetsavdelingen og administrasjonen må jobbe for at DNT lager en felles plattform for 

rapportering av uønskede hendelser og uhell. 
 
Sikkerhetsutvalget 2014 v/Per Ove Oppedal. 
 
 
4.2 BERGEN 
4.2.1  BARNAS TURLAG BERGEN 

 
Barnas Turlag i Bergen har gjennomført en rekke aktiviteter og turer i 2014. Turer i nærmiljøet 
er spesielt populære, men det har vært meget god deltakelse totalt på alle årets turer.   

 Turprogrammet ble gjennomført med 8 hytteturer for barnefamilier, og 20 turer i 
nærmiljøet med ulike tema som: kveldsmattur og lunsjtur. Det har vært en økning i 
antall deltakere på turene sammenlignet med året 2013 fra 385 til 1019 deltakere totalt.  



 Tiltak for rekruttering av nye turledere og tillitsvalgte til gruppen har vært et 
turlederkurs, en informasjonskveld og en aktivitetskveld på Fløyen.  
 

 
4.2.2 DNT UNG BERGEN 
 
DNT ung Bergen byr på hyttenes ovnskos og stemning, fjellenes massive topper, elvepadling i 
herlige stryk og føle adrenalinet pumpe med luft under bena i klatreveggen. Vil du ha venner for 
livet, lærerike kurs og opplevelser du aldri vil glemme, så bli med i DNT ung Bergen! 

 Gjennomført mange flotte turer som skiturer, toppturer, teltturer og ukestur i påsken og 
sommerferien. Har hatt en fin økning i antall deltakere på sine turer og aktiviteter fra 
195 deltakere i 2013 til 348 deltakere i 2014.  

 Ungdomsgruppen har fått 5 nye grunnleggende turledere i 2014. Blant annet gjennom 
samarbeid om grunnleggende turlederutdanning i ungdomsskolene Rothaugen og 
Nattland, samt Stend Jordbruksskole.  

 
4.2.3 DNT FJELLSPORT BERGEN 
 
I løpet av 2014 var det totalt 223 deltakere på turer i regi av DNT Fjellsport Bergen.  

 21 av 24 planlagte turer ble gjennomført 
 De to største arrangementene var BC i Uskedalen og Fjellsportfestivalen i Sogndal 
 14 av 15 planlagte kurs ble gjennomført, og det inkluderer bolteklatrekurs, 

kileklatrekurs, kameratredningskurs, isklatringskurs, skikjøringskurs og skredkurs 
 Ukentlige klatreøkter gjennom hele året, med et gjennomsnitt på 10 deltakere pr. økt.  
 Høsten 2014 ble det avviklet 4 medlemsmøter. 
 Kurs- og føringskomiteen (KUFØK) har fokusert på ny klatreinstruktørstige, ny 

skredstige, avvikling og oppfølging av utstyr og kurs, samt komiteens rolle overfor 
lokallagene. 

 
4.2.4 SENIORGRUPPEN BERGEN 

 
I 2014 har seniorgruppen i Bergen tilrettelagt og gjennomført 156 turer totalt, med til sammen 
ca. 5300 deltakere. I det hele en stor turaktivitet, og også en solid innsats som frivillige på store 
arrangement som Opptur og 7-fjellsturen.  
 
Ellers kan følgende trekkes frem: 

 Turledelse i prosjektet Aktiv til 100, lavterskel-turer på dagtid. 
 Vinterturen gikk til Beitostølen, vårturen til Skjerjehamn og Høsttur/fjellcamp til 

Høvringen i Rondane. 
 29 aktive turledere i 2014. To turledersamlinger med til sammen 47 deltakere. Sikkerhet 

og turrapporter var tema. 17 deltakere på BHTs storsamling om sikkerhet på tur. 
 Kontordag i Marken på tirsdager. 
 Ca. 70 deltakere i 17. mai-prosesjonen i Bergen og 80 deltakere på årsavslutningen på 

Fløyen. 
 
 

4.2.5 LAVTERSKELTILBUD 
 
Ansvarlig i administrasjonen: Stian Hovind-Angermund 

 
Byfjellstrimmen 
I 2014 hadde vi turer hver tirsdag i middels/raskt tempo, turer i rolig tempo hver onsdag (med 
unntak av januar og desember), noen fredags- og søndagsturer.  Nytt av året er at turer i rolig 



tempo gikk gjennom hele juli.  De fleste turene blir gjennomført med to eller flere turledere. 
Samlet resultat for Byfjellstrimmen i 2014 var 1583 deltakere fordelt på 126 turer. Rundt 40 
turledere har bidratt. Det ble holdt to samlinger for nærturledere. En flyer med turprogram til 
Byfjellstrimmen ble trykket i et opplag på 10 000. Informasjon om det samlede nærmiljøtilbudet 
vårt med turprogram ble sendt til 340 mottakere innen helsesektoren i Bergen; leger, 
helsestasjoner, fysioterapeuter og avdelinger innen psykisk helsevern. 
 
Nærmiljøturlederutvalget (Bergen)  
Utvalget hadde ved utgangen av 2014 følgende sammensetning: Rita Mathisen (leder), Bjørnar 
Sørensen, Dagny Gran Pedersen, Elisabeth Eide og Cathrine Eraker.  Utvalget har hatt en rekke 
møter og bidratt til at programmet til Byfjellstrimmen ved årets slutt hadde over 126 turer i 
nærmiljøet rundt Bergen. I miljøet rundt Byfjellstrimmen har Turlaget og utvalget rekruttert og 
utdannet en rekke grunnleggende turledere for nærmiljøturer.  
 
Aktiv kvar dag / psykisk helse 
Samarbeidet mellom Bergen og Hordaland Turlag og Amalie Skrams hus fortsatte som tidligere 
år. 6 turer ble gjennomført på våren, med totalt 43 deltakere. På høsten har deltakerne i 
prosjektet blitt tilbudt å delta på turer i Aktiv til 100. 
 
Aktiv til 100  
Aktiv til 100 har i 2014 hatt 4 ukentlige turer med fast oppmøtested og starttid. Kanadaskogen 
på mandager, Langeskogen og Fløyen på tirsdager og Alvøen på torsdager. Fløyenturen byttet 
turdag fra onsdag til tirsdag etter sommeren. Turene i Kanadaskogen og Langeskogen lå nede i 
noen måneder, da vi ikke hadde noen turleder. 10 turledere/turvenner har bidratt på turene, de 
fleste turledere fra Seniorgruppen. Ofte tar turvennen med seg ektefelle, slik at det har vært to 
turvenner på de fleste turene. Det har vært svært gunstig å være to, siden det er stort sprik i 
deltakernes form og turerfaring. Flere av dem var også med på kompetansesamling på Fondsbu. 
Rundt 1500 deltakere var med på de 153 Aktiv til 100-turene i 2014. Aktiv til 100 ble 
markedsført først og fremst gjennom nettsider, annonser og plakater. I tillegg fikk prosjektet 
redaksjonell omtale både i Bergens Tidende og Bergensavisen.  
 
Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn 
Disse aktivitetene hadde en blanding av norske og minoritetsungdommer som deltakere og 
turledere: Internasjonale dager på Hallingskeid ble gjennomført 28.–30. mars. De fleste 
deltakerne kom fra en innføringsklasse for innvandrerungdom ved Katedralskolen. Totalt ble 
dette en gruppe på rundt 30 deltakere og frivillige som koste seg på ski. Oppholdet på 
Hallingskeid ble en stor opplevelse og noe ungdommene snakket om i lang tid etterpå. 
Bergen og Hordaland Turlag og Røde Kors Bergen arrangerte en tur til Alexander Grieghytten i 
Bergsdalen sammen i desember. Totalt var det 12 deltakere. 
 
 
4.3 LOKALLAGENE 
4.3.1  ASKØY TURLAG 
 
2014 ga Askøy Turlag medlem nummer 1000! Vesle Emil på 3 år gjorde Askøy Turlag historisk 
da han ble meldt inn i slutten av medlemsåret. Året har vært særdeles aktivt: 

 «Aktiv til 100» ble etablert – et lavterskeltilbud for seniorer på torsdager.  
 «Opp og Ut» ble etablert – nok et lavterskeltilbud med nærmiljøturer på ukedager.  
 Kveldsmatturer kom til høsten 2014 – for barnefamilier.  
 «Små føtter»-turer.  
 Kom deg ut-dager i februar og september på Herdla Fort.  
 Familiedag v/Fjellvatn i samarbeid med andre friluftsorganisasjoner i august.  
 Helgetur til Solrenningen.  



 Vidden by night” – tur i juni.  
 Trilleturer.  
 Vardebrenning på Storevarden i forbindelse med grunnlovsjubileet.  
 Lavterskel kveldsturer med egen ungdomsgruppe i samarbeid med støttekontakter  
 Spesielt «Askøy på langs»-etappeturene var folksomme, med opptil 80 deltakere. 

Ekstremturen 30.08.14 samlet nærmere 300 deltakere. 

 
4.3.2 AUSTEVOLL TURLAG 

2014 hadde svært mange aktivitetar for medlemmene. Det vart blant annet arrangert Opptur for 
8.-klassingar, Sommarturar med klippekort, Kom deg ut-dag, nissemarsj og vår trefjellstur for 
tredje gong, i tillegg til alle dei faste trilleturarane og søndagsturar i nærområdet. Turlaget fikk 
for tredje år på rad kr 100 000 frå Gjensidigestiftelsen til «Turløyper i Austevoll». Det ble gjort et 
godt stykke arbeid på Bakkasund (Skanseløypen og nymerket løype til Mjuken). Konfirmantane 
var med i dugnadsgruppa på rundturen. 

 
4.3.3 BØMLO TURLAG 
 
Bømlo Turlag har med 2014 hatt sitt fjerde år. Foruten en hovedgruppe har laget 
undergruppene Barnas Turlag og Friluftsliv/Folkehelse for alle. Til Barnas Turlag er det også 
etablert en ressursgruppe for personer som ønsker å engasjere seg.  Laget har 468 medlemmer 
og har gjennom sitt tilbud aktivisert 4000–5000 deltakere pr. år. Kom-deg-ut-dagen i september 
hadde rekordstort oppmøte med ca. 250 deltakere. 
Tilbudet Friluftsliv for alle er unikt i Bergen og Hordaland Turlag. Det er et opplegg som 
inkluderer mange flotte personer med ulike funksjonshemninger.  I 2014 har det vært ca. 300 
deltakere. Fast turdag er onsdag, og fast oppmøtested er Svortland skule, i lysløypen. Det er 
mange frivillige fra ulike lag og organisasjoner som samarbeider om å gjennomføre turene.  
Nytt turopplegg er Bømlo på tvers og Bømlo på langs (med en overnatting). Omfattende arbeid 
med stiprosjekter og gapahuker gjør at antallet dugnadstimer i felt er stort (ca. to årsverk). 
Bømlo Turlag har også arbeidet mye for å realisere en kysthytte på Bømlo. 
 
 
4.3.4 FJELL TURLAG 

2014 ble året Fjell Turlag fikk Folkehelseprisen fra Fjell kommune.  

– Folkehelseprisen går til Fjell Turlag, som på kort tid har etablert seg og hatt stor suksess når det 
gjelder folkehelsesatsing i Fjell. Gjennom god organisering og godt samarbeid gjennomfører de 
årlig en rekke turer, kurs og andre arrangement. På den måten er de med på å dra Fjell kommune 
inn i en ny tid, sa kommunen i sin begrunnelse. Spesielt hadde juryen latt seg imponere av 
engasjementet til Seniorgruppen og av Barnas Turlag Fjell. 

Fjell Turlag har gjennomført 12 fellesturer i 2014, alle i Fjell kommune. I tillegg kommer de 
gruppevise turene. Seniorgruppen har hatt intet mindre enn 74 turer i 2014, med 1495 
deltakere. I tillegg er tirsdagsgruppen en del av Aktiv+, for å inkludere nye seniorer. Opptur 
gjennomført for andre gang, og med over 200 elever og en rekke lærere. 
Barnas Turlag har vært engasjert i dugnadsarbeid som er gjort på Turboplassen, prosjekt 
geocatching, to Kom-deg-ut-dager med ca. 600 deltakere, julevandring på Fjell Festning. 
Begge gruppene har flere DNT-utdannede turledere: Seniorgruppen har 9 turledere og Barnas 
Turlag 7 turledere. Totalt har det nye laget allerede 23 grunnleggende turledere, en 
sommerturleder og turlederkurs-instruktør (Arild Halvorsen). Fra styret er det arbeidet med 



folkehelseprosjektet Fjelltrimmen, som i 2014 endret navn til KystTrimmen, et lavterskel 
nærturtilbud i samarbeid med Fjell, Sund og Askøy. Videre er det lagt ned arbeid med lager og 
base på Gjerdet, gapahuk og friluftsplass ved Larslivatnet, digitale kanaler, turlederutdanning og 
sikkerhet. 
 
 
4.3.5 FUSA TURLAG 
 
2014 er det andre driftsåret til Fusa Turlag. Laget prøver å finne aktiviteter og turer som 
apellerer til medlemmer og andre turglade fusinger. Styret har tenkt at det tar tid å innarbeide 
turene til Turlaget. I hovedsak har Fusa Turlag fortsatt med omtrent samme turopplegg som i 
2013. Det har vært litt tilbakegang på de organiserte turene, ca. 200 deltakere. Fusa på kryss og 
tvers er den store driveren for turaktivitet.  Trefjellsturen i 2013 hadde god deltaking i tykk tåke. 
I 2014 var været bra, men deltakelsen heller dårlig. Styret vil likevel fortsette med denne turen 
for å innarbeide den som en tradisjon. Med et snitt på 4–5 turer pr. kort blir det mellom 1600 og 
2000 turer! Det ble arrangert kajakk-kurs for voksne i mai. Fullt kurs med 10 deltakere og gode 
tilbakemeldinger. 
 

 
4.3.6 KVAM TURLAG 
 
Kvam Turlag hadde 20 års jubileum i 2014. Med det nye turpostopplegget Kvam i kryss og krakje 
var innbyggerne invitert til å besøke turposter i kommunen. Kvam i kryss og krakje besto av 20 
poster fordelt på 5 områder. 200 leverte klippekort med minst 5 klipp, 200 leverte fulle 
klippekort med 20 klipp. 
 
Turdeltakelsen har ellers vært som tidligere år, til tross for en snøfatting og spesiell vinter. Først 
18. mai kom kvemmingene seg på fellesskitur, og 43 skiglade personer gikk Folgefonna på tvers. 
Gledelig er det også at medlemstallet har økt i jubileumsåret og har passert 500 medlemmer 
(501). 
Hytteanleggene Vending, Breidablik og Kiellandbu er godt ivaretatt i 2014, og i tillegg er 
vedlikehold gjort på rutene fra Hamlagrø–Vending–Breidablik via Solheimsdalen, pluss ruten fra 
Jonshøgdi via Skveiskvandalen til Vending til stidelet mot Sotabotn. 
 
 
4.3.7 KVINNHERAD TURLAG 
 
I 2014 startet DNT ung Kvinnherad opp. Satsing på X-ung-turer for ungdom i alderen 12–16 år. 
Padleprosjektet er et nytt prosjekt i 2014, en videreføring av TURSTI Kvinnherad, med formål å 
gradere og merke padleløyper for kajakk og kano. 
Det har vært mange gode samlinger for frivillige, turledermøter, blåtur for tillitsvalgte og 
turledere, samling på Grønestølen og temakveld «Heilt hekta på havørn». 
Utbredt samarbeid med andre, for eksempel Festidalen, Combo, KDU, to arrangement med 
Kvinnherad Frivilligsentral,  Folgefonna OPP, Folgefonni Breførarlag, og videre kulturkontor, 
folkehelsekoordinator og turistinformasjonen i Kvinnherad. Laget tilbyr aktivitet til de fleste, 
både med hensyn til alder og nivå. Opptur med 100 % deltakelse fra alle fem ungdomsskolene i 
kommunen. 45 turer gjennomført med 1577 deltakere, og på kurs/utdanning 4 kurs/samlinger 
med 87 deltakere. Barnas Turlag har nesten fordoblet deltakerantallet (til 770) i 2014, men også 
kajakkturer og seniorturer øker godt. 
Oppfrisking og merking av turløyper i kommunen, 54 store informasjonstavler og skilting av de 
69 rutene. Keiserstien valgt som én av åtte historiske vandrerruter i landet 
(Riksantikvaren/DNT). Engasjert i flere lokale naturvernsaker. 
 
 



4.3.8  NORDHORDLAND TURLAG 
 
Det største lokallaget i BHT nådde ny medlemsrekord i 2014, med 1699 medlemmer. Flott stand 
under Knarvikmila med DNT ung Nordhordland til å informere og lokke nye medlemmer til 
laget.  
Det ble etablert naturvernutvalg i Nordhordland Turlag i 2014. God aktivitet i alle gruppene: 
Barnas Turlag, DNT ung Nordhordland, padlegruppen, hyttetilsynene for Kalvedalen, Skavlabu 
og Vardadalsbu. Gledelig at hyttebesøket har gått opp, men fremdeles har hyttene potensial for 
flere gjester. Godt med deltakere på dagsturer. 
 

 
4.3.9  ODDA-ULLENSVANG TURLAG 
2014 har vært et aktivt år for Odda-Ullensvang Turlag, med to nystartede grupper: Barnas 
Turlag Ullensvang Aust og DNT ung Odda-Ullensvang. Det jobbes godt med å få flere 
barnefamilier og unge ut på tur. Turlederkurs ble holdt i Odda høsten 2014. 
Fellesturene har hatt godt oppmøte til tross for at flere vinterturer måtte avlyses pga. dårlig vær.  
Hyttene Holmaskjer, Kvanntjørn og Mosdalsbu blir ivaretatt av Odda-Ullensvang Turlag. Etter at 
Reinaskårbu ble lagt ned, har besøkstallet samlet sett gått ned. Både Holmaskjer og Mosdalsbu 
har fått et løft på innemiljø. Dessverre opplevde Mosdalsbu to innbrudd. Nytt i 2014 er at det er 
inngått samarbeid med Odda Fjellstyre om å låne den ene delen av Langvassbu. Det er stort sett 
lokale brukere av hytten. Samarbeidet vurderes neste år. 

 
 

4.3.10  OS TURLAG 
 
Merkesakene i 2014 har vært merkeprosjekt ivaretatt av trivselsgruppen, de flotte turene på 
ulike nivå, godt humør og nye navn på turgruppene. Trivselsgruppa gjør et veldig stort arbeid 
med å rydde og skilte turer i OS. Det er et samarbeidsporsjekt med Os kommune, og i forhold til 
Rødlio samarbeides det med Bergen og Omland Friluftsråd. 
Seniorgruppen har et veldig solid oppmøte og stor turaktivitet. Opptur ble arrangert for 9. gang i 
mai. 240 elever fra Os deltok. Barnas Turlag har slitt med rekruttering av turledere, så i 2014 ble 
det arrangert bare tre turarrangement. DNT ung og Fjellsportgruppe er under etablering, 
foreløping er største delen av aktiviteten knyttet til innendørs klatring. Os Turlag har tilsyn med 
hytteanlegget Høgabu, og i 2014 har en dessverre slitt med dugnadsarbeidet her. Dugnadsånden 
ellers i laget er stor, og styret takker for den flotte dugnadsgnisten i 2014.  
Det var et mål å passere 1000 medlemmer i 2014, men det er fortsatt noen igjen (6 stk.).  
Av kurs har Os Turlag hatt deltakelse på merkekurs (2 stk.), sikkerhetssamling (2 stk.) og 
Brattkort (2 stk.). Os Turlag hadde godt oppmøte både på turledersamling og medlemsmøte i 
2014. 
 

 
4.3.11  SAMNANGER TURLAG 
 
Samnanger Turlag etablerte seg med interimsstyre 16. februar 2014. Målet er å få samningene, 
unge som gamle, ut på tur. Det er gjennomført 13 fellesturer og Kom-deg-ut-dag i september. 
Allerede i mars ble det holdt DNT-ambassadørkurs i Samnanger med 17 deltakere. Samnanger 
idrettslag har siden 1998 hatt turopplegget Folk til fjells, og forespurte det nye turlaget om de 
kunne overta dette. Svaret var ja, og hele 1715 turer kunne telles opp i turbøkene for 2014. 
Tidlig våren 2014 svingte Samnanger Turlag opp med frivillige til hyttetilsyn for Gullhorgabu, og 
er i dag ansvarlig for tilsyn og dugnadsoppgaver på praktanlegget. Ved åpningshelgen 21.–22. 
juni 2014 organiserte Samnanger Turlag fellestur fra Kvitingen, og de sørget også for at 
ordføreren kom vel frem til åpningsfesten. 
Etter etablering av Samnanger Turlag har medlemstallet økt, og pr. januar 2015 var det 187 
DNT-medlemmer som ble tilført Samnanger Turlag. Det første årsmøtet for Samnanger Turlag 



ble avholdt 27. januar 2015, og vedtektsendringer fullførte den formelle etableringen som et 
lokallag til BHT. Det ligger et meget solid styrarbeid fra interimsstyret til grunn, og Samnanger 
Turlag starter 2015 med et flott turprogram og mye engasjement. Takk for positiv ankomst og 
innsats i turlagsfellesskapet! 
 

 
4.3.12  STORD-FITJAR TURLAG 
 
Det har vært stor aktivitet i Stord-Fitjar Turlag i 2014, noe som er helt på sin plass når laget 
fyller 20 år. 14. mars hadde Turlaget jubileumsfest med vel 100 deltakere. 
400 deltakere på Opptur. 154 fullførte Topptrimmen i 2014. Barnas Topptrim hadde også god 
oppslutning. Kom-deg-ut-dagene hadde 300 deltakere på hvert arrangement. Seniorgruppen og 
Aktiv til 100 er solide på aktivitet og dugnad i hele SFT. 
Tårnet på Stovegolvet er et stort prosjekt med hundrevis av dugnadstimer og flott åpning 24. 
august. Lån og drift av Lundarstølen ble også etablert av Turlaget i 2014. To dugnadsturer 
(stiprosjekter) Vad–Fjellstova og Tysevatnet–Store Tjønadalen. 
Natur- og miljøutvalget har behandlet to saker i år, én om massedeponi og én om framtidig E39 
fra Heiane til Ådland. DNT Vest og DNT sentral var på Vindmølleparken på Fitjar 15. mai, og SFT 
hadde tre representanter med. Av kurs er det avholdt turlederkurs, førstehjelpskurs, merkekurs, 
og tre styremedlemmer deltok på tillitsvalgte-kurset i Bergen. 
Samarbeid med Asylmottaket, Aktiv i friluft, Stord kommune, Stavanger turistforening og Ås 
barnehage.  

 
4.3.13  SUND TURLAG 
 
2014 har vært Sund Turlags andre driftsår som lokallag. I 2014 ble Barnas Turlag Sund etablert, 
og det er en godt fungerende Seniorgruppe. Det er satt i gang flere prosjekter, og mange er 
avsluttet. Blant annet er Prosjektet Ord i spreke spor med Sund folkebibliotek veldig positivt. 
Mange turaktiviteter: Kom-deg-ut-dagene, vardebrenning på Veten, fiskesommer, markedsdag 
på Glesvær, Olsokmarkering, Trellevikstemne, søndagsturer, kystpass, felles turprogram med 
Fjell og Askøy. God aktivitet i Barnas Turlag med fastelavnstur, familie-/påsketur, kveldsmattur, 
kystpasstur, tur til lavvoen i Eide, reflekstur. 9 søndagsturer for alle og 18 seniorturer. 
Sund Turlag var vertskap for fellesmøtet 8.–9. november 2014. Hele turlagsfellesskapet med 
gjester/generalsekretær Nils Øveraas kom til Sund. Mye arbeid som betalte seg i et vellykket 
fellesmøte og veldig flott fottur på søndagen. Deltakerne fikk se og høre mye fra Sund. 
 

 
4.3.14  NYTT TURLAG PÅ GANG: OSTERØY TURLAG 
 
Av de åtte kommunene i Hordaland som ikke har et turlagstilbud, er Osterøy den største, med 
342 DNT-medlemmer. Gjennom dialog med folkehelsekoordinatoren i kommunen kom det i 
stand to folkemøter i september 2014. Det første for å teste interessen og det andre for etablere 
et interimsstyre og samle interesserte som ville gjøre en innsats i et eventuelt turlag på Osterøy. 
Oppmøtet var veldig godt. Interimsstyre ble etablert, og det ledes av Jørgen Varden. I oktober ble 
det hold DNT-ambassadørkurs med Bjørn-Olav Hagesether som instruktør. Med sine 50 
deltakere må dette ha vært et av kursene med størst deltakelse i hele DNT-systemet. Osterøy 
Turlag ble invitert og deltok med to representanter på fellesmøtet i Sund. Turprogram er under 
arbeid, og pr. januar 2015 er det sendt søknad om å bli lokallag i Bergen og Hordaland Turlag. 
Osterøy Turlag blir nok det fjortende lokallaget til Bergen og Hordaland Turlag. 
 
 
5.  TILRETTELEGGING I FJELLET 
5.1   NÆROMRÅDET TIL BERGEN 
 



Bergen og Hordaland Turlags representant i Byfjellsrådet er Karl H. Olsen. Byfjellsrådet har hatt 
tre møter i 2014. 
 
Viktige saker i forbindelse med byfjellsforvaltningen i 2014:   
Tilretteleggingstiltakene administreres av Grønn Etat og byfjellsforvalteren i Bergen kommune. 
 
Skilting fra bebyggelse til turområdet på Smøråsfjellet er kommet på plass. 
 
Skilting etter ny skiltnorm er kommet på plass og sluttført  i områdene Løvstakken, 
Damsgårdsfjellet, Kanadaskogen og Lyderhorn. 
 
Det er lagt ut klopper i følgende områder: Landåsfjellet, Flatafjellet/Hauglandsdalen, Løvstakken 
nord (Riplegården–Løvstakken) og Veten (Falkanger–Veten). 
 
Det er utført mye vedlikeholdsarbeid og rydding på stiene i Fløyen-området. Dette arbeidet 
administreres av Bergens Skog- og Træplantningsselskap, som også har satt opp rastebuer ved 
Skiveien og Landåsfjellet på Ulriken. 
 
Planarbeidet i forbindelse med forvaltningsplan for Byfjellene nord forventes utlagt for høring i 
løpet av våren 2015. Dette gjelder områdene Veten, Høgstefjellet, Nordgardsfjellet, Tellevikfjellet 
og Geitanuken. Beslutning om tidspunkt for høring tas av byrået. 
 
 
5.2   HYTTENE  
 
Ansvarlig i administrasjonen: Karl H. Olsen og Marit Djupvik. 
 
I 2014 har vi hatt flott oppgang i hyttebesøket på de fleste av hyttene våre. Fint vær hele 
sommeren og utover høsten har hjulpet oss til det. Årets største begivenhet var åpning av 
Gullhorgabu. Dette er den første turisthytta i Samnanger kommune, og den ligger i løypenettet 
mellom Høgabu og Vending. Tilkomsten til hytta er lett både fra Kvitingen i Samnanger og fra 
Småbrekke i Bergsdalen. Mange barnefamilier valgte denne sommeren å gå fra hytte til hytte i 
dette området, noe som har bidratt til økning i besøket også på de andre hyttene her. Samlet 
økning på 25 % i hyttebesøket i forhold til 2013. 
 
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 
Grieg-hytten. På Hadlaskard var det hyttevert i påsken. Breidablik, Hallingskeid, Hadlaskard, 
Selhamar og Stavali har hatt hyttevert i sommersesongen. Folgefonna Breførerlag gjennomførte i 
sommer tre uker med føring over breen mellom Fonnabu og Holmaskjer. 
 
Helgene i september har det vært hyttevert på Hallingskeid. Vi har hatt temauker på to ulike 
hytter. Mary Wiik var denne sommeren på Selhamar med maleuke. Her var det god oppslutning 
og mange ferske kunstmalere. Senere på sommeren arrangerte Terje Engø fiskeuker, først på 
Selhamar og så på Stavali. Fiskeukene er også populære, og Terje garanterer fangst til alle. 
 
 
 
HYTTESTATISTIKK 
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Alexander Grieg 1237 2224 2616 2451 2046 2740 2998 2703 2250 2450 
Breidablik 587 545         
Breidablikk 192 151 125 124 175 161 124 120 240 215 



Brydalsseter 73 104 67 27       
Dyrkollbotn         143 250 220 
Fonnabu 733 596 649 556 718 754 780 701 863 920 
Gullhorgabu 2105          
Hadlaskard 1448 1256 1151 1095 1405 1344 1326 1178 1360 1410 
Hallingskeid  2409 2320 2183 2159 2429 2696 2630 2336 2410 2290 
Holmaskjer 223 186 220 214 230 180 212 250 260 239 
Høgabu 878 808 791 669 759 581 598 628 620 720 
Kalvedalen 367 321 405 411 434 506 401 322 330 300 
Kiellandbu 269 241 221 214 234 261 30    
Kvanntjørnsbu 51 60 56 63 75 50 39 36 45 20 
Mosdalsbu 229 289 200 323 210 165 83 86 260 72 
Norddalen 368 387 223 405 300 273 313 254 280 325 
Reinaskorsbu   344 497 410 270 180 157 150 69 
Selhamar 1100 967 635 849 1113 863 1019 739 1005 925 
Skavlabu 368 303 278 331 453 307 511 251 365 350 
Skålatårnet   2896 1266 1130 1834 877 908 625 725 1182 1250 
Solrenningen 968 984 803 1066 952 604 749 614     680 690 
Stavali 1736 1493 1315 1281 1458 1507 1580 1369 1750 1655 
Træet  327 324 839 821 651 728 1245 1272 1055 725 
Vardadalsbu 316 285 216 257 250 211 328 253 330 315 
Vatnane 134 126 59 121 89 117 107 100 100 90 
Vending 1708 1546 1351 1210 1241 1462 1394 1807   
Åsedalen 674 487 404 703 567 521 699 534 560 620 
Sum 2139

6 
1726
9 

1628
1 

1768
1 

1707
6 

17209 1797
1 

1657
8 

1634
5 

1587
0 

 
 
NY HYTTE I BERGSDALEN: GULLHORGABU 
Den nye hytten er tegnet av arkitekt Paal Kahrs og oppført av byggmester Bjørn Vike. Hytten har 
en fantastisk beliggenhet ved nedre Gullhorgatjørn i Samnanger kommune. Hovedhytten har 25 
sengeplasser fordelt på 7 soverom, og sikringshytten har 6 sengeplasser. Arkitekturen er 
spenstig, der utsikt og lys inn i hytten er vektlagt i samspill med Turlags-hyttenes funksjonelle 
løsninger. I henhold til planene ble byggearbeidet startet i juni 2013 og fullført våren 2014, i god 
tid før planlagt ferdigstillelse, som var satt til 20. juni 2014.  
 
Hytten ble behørig innviet helgen 21.–22. juni. Det var folkevandring da hele 400 gjester vandret 
inn til hytten for å delta i innvielsen søndag 22. juni. Hytten har vært en kjempesuksess, og hele 
2105 besøkende er registrert (inkl. alle som var med på innvielsen). Vi registrerer også med stor 
glede at besøket på de andre hyttene i området har økt, noe vi tror er en følge av den nye hytten. 
 
Totalt har hytten kostet kr 5.936.000, som er kr 534.000 under budsjettet på kr 6.470.000. Til 
prosjektet har Bergen og Hordaland mottatt kr 5.348.000 i sponsorstøtte og 
spillemiddeltilskudd, slik at egenfinansieringen kun har vært kr 588.000. Dette er vi særdeles 
godt fornøyd med. Turlaget takker alle som har bidratt økonomisk og praktisk i prosjektet. En 
spesiell takk til arkitekt Paal Kahrs og byggmester Bjørn Ståle Vike for strålende utført arbeid. 
 
NY SIKRINGSHYTTE I NORDDALEN 
Den gamle sikringshytten var i særdeles dårlig bygningsmessig stand. Den hadde ikke skikkelig 
grunnmur, var ikke forsvarlig forankret og hadde etter hvert fått store setningsskader. I området 
er det ingen andre hytter. Det er lovpålagt at det skal finnes en redningsmulighet på et slikt sted. 



Dette er også standard på Bergen og Hordalands hytteanlegg. Det var derfor nødvendig å bygge 
en ny sikringshytte på stedet.  
Den nye sikringshytten ble, som planlagt, påbegynt og ferdiggjort i løpet av høsten 2014. Den har 
en grunnflate på 25 m2 og har fire faste køyeplasser i tillegg til en romslig hems. I tillegg til 
funksjonen som sikringshytte er den tilrettelagt for hund. 
Bygget er som vanlig solid oppført av byggmester Bjørn Vike. 
Totalt har sikringshytten kostet kr 658.000, mot budsjettert kr 600.000. 
Det er søkt om spillemiddelstøtte på kr 443.000 til prosjektet.  
 
Alexander Grieg-hytten 
Hytten har hatt full gjennomgang på det elektriske anlegget. I høst vble det montert 
oppvaskmaskin på hytten, og alle tre varmtvannstankene er byttet ut. 
 
Breidablik (Kvam) 
Kvam Turlag har tilsynet med hytta, og tilsynsgruppa har lagt ned mange dugnadstimer på den. 
Det er montert ny pipe på «nyehytta», og taket her er tettet. Hytta var åpen i juli, august og første 
uken i september. Det har vært hyttevert til stede på hytteanlegget i dette tidsrommet.  
 
Fonnabu 
Første helg i juli ble sommeråpning i fjellet markert med servering av rømmegrøt og tur over 
breen. Turen hadde plass til 25 personer, og den var fulltegnet. 
 
Gullhorgabu 
Hytta ble åpnet i slutten av juni. Den har vært godt besøkt gjennom hele sommeren og høsten. 
En del netter og helger var det over 60 gjester. Samnanger Turlag har tilsynet med hytta. Det har 
vært hyttevert på hytta en helg i høst.  
 
Hadlaskard  
Det har vært hyttevert på stedet i 9 uker i sommer. I tillegg var det hyttevert her i påsken. 
 
Hallingskeid 
Det har vært hyttevert på stedet 7 uker i sommer. I tillegg til dette har det vært hyttevert i 
skolens vinterferie og påsken, helgene i september og i høstferien.  
 
Høgabu 
Os Turlag har tilsynet med hytten. Nye benker og bord er kommet utenfor hytten. Med den flotte 
sommeren vi hadde i år, var det absolutt en suksess å kunne sitte ute i hytteveggen og nyte 
kveldssolen. 
 
Kalvedalen 
Nordhordland Turlag har tilsynet med hytten. Nye benker er laget utenfor på sør- og vestveggen. 
 
Norddalshytta 
Det er utført en del opprettings- og stabiliseringsarbeid på grunnmuren under den gamle delen 
av hovedhytta. Arbeidet er utført av Byggmester Bjørn Vike. 
 
Selhamar 
Det var hyttevert på stedet 7 uker i sommer. I juli arrangerte Mary Wiik maleuke, der mange 
gjester fikk prøvd sine kunstneriske ferdigheter og malte flotte landskapsbilder. Uken etter 
arrangerte Terje Engø fiskedager. Begge disse aktivitetene gjorde at gjester lå i ro på hytta i flere 
døgn. Det er lagt nytt gulvbelegg i begge gangene i hovedhytta. Kledning er skiftet på ene 
langveggen på hovedhytta. Det ble kjøpt inn ny kano til hytta, men i august ble den dessverre tatt 
av vinden og smadret.  
 



Skavlabu 
Nordhordland Turlag har tilsyn med hytten. Det er bygd nytt inngangsparti på sikringsahytten.  
 
Stavali 
Den offisielle sommeråpningen i fjellet ble markert på Stavali siste lørdag i juni, med servering 
av rømmegrøt og spekemat til gjestene. Jubileum for hytta ble markert første lørdag i august. 
Gulvet i gangen på hovedhytta er slipt og lakket. Utvendig kasse til oppbevaring av gass er 
montert på hovedhytta.  
Planer for nytt uthus/do er omsider godkjent av myndighetene, og planlegges oppført før 
sommersesongen 2015. 
 
 
Priser i 2014 

Losjipriser Medlem Ikke medlem 
Voksne kr 220 kr 325 
Ungdom kr  110 kr 165 
Dagsbesøk   kr   60 kr   75 
Dagsbesøk 
familie 

kr   75 kr  100 

 
Familierabatt: Barn under 4 år gratis. Barn fra 4 år til og med 12 år kr 110.  
Medlemmer av Barnas Turlag: Gratis losji i følge med foreldre. 
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 arrangementer og i vinter- 
og påskeferie. 
Priser: Kr 6.600 pr. døgn fra fredag til søndag og kr 3.700 pr. døgn for de resterende ukedagene.  
Langhelgtilbud fra fredag til søndag: kr 9.900. 
Lokalet Hallingskeid leies eksklusivt ut deler av året. Priser: kr 5.100 pr. døgn fra fredag til 
søndag, kr 2.500 pr. døgn for de resterende ukedager. Langhelgtilbud fra fredag til søndag: kr 
7.600. 
 
 
5.3   FJELLSIKRING 
 
Ansvarlig i administrasjonen: Karl H. Olsen og Endre Kleiveland 
 
Klopplegging og annen tilrettelegging på stiene. 
På den T-merkete ruten langs Stølsvatnet og Vøvringevatnet (Solrenningsvatnet) ble det 
gjennomført omfattende arbeid på stien  seinsommeren 2014. Det ble lagt ut 260 meter klopper 
og 360 meter med stein. Arbeidet er gjort for å hindre naturslitasje på stien, og for at stien skal 
være god å gå på både for liten og stor.  
Kloppleggingen er utført av profesjonelle håndverkere fra Osterøy. 
Steinleggingen ble utført av sherpaer innleid fra Geirr Vetti. Det er brukt lokal stein. Planen er å 
videreføre dette arbeidet i 2015. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Turlaget, Statens 
Naturoppsyn (SNO) og grunneiere, der Turlaget har prosjektledelsen. Finansielt er BKK, 
Modalen kommune, SNO og Turlaget bidragsytere. 
 
Sommermerking 
Det har vært utført vanlig vedlikehold på en del av stiene i alle områdene der vi har T-merkete 
ruter. Spesielt fokus har det vært på merking av stiene i Bergsdalsfjellene til den nye hytten 
Gullhorgabu. 
 
Vintermerking 



Ruter som ble vintermerket i 2014.  
Stølsheimen: Vikafjellet–Selhamar, Trefall–Selhamar, Selhamar–Åsedalen. 
Hardangervidda: Garen–Hadlaskard, Stavali–Hadlaskard og Stavali–Torehytten. Bergsdalen: Li–
Høgabu og Hamlagrøosen–Vending. 
Rutene Li–Høgabu og Hamlagrøosen–Vending ble kvistet til vinterferien, resterende ruter til 
påske. I tillegg til dette har DNT kvistet flere ruter fra andre hytter til Hadlaskard og 
Hallingskeid. 
 
 
5.4  NATURVERN 
 
Naturvernutvalget: Torild Hage (leder). Medlemmer: Pål Haugetun, Torill Refsdal Aase, Kristine 
Timberlid, Even Nordø, Terje Aarsand, Sølve Sondbø, Tor Myking, Oddvar Skre og Rannveig 
Nordhagen. Sekretær for naturvernutvalget er naturvernansvarlig.  
 
Ansvarlige i administrasjonen: Nicolas J.I. Rodriguez, naturvernansvarlig, i 100 % stilling, hvorav 
40 % er knyttet til arbeid for DNT vest, støttet økonomisk av DNT sentralt over to år (2014 og 
2015).  
 
Resultat i 2014 
Bergen og Hordaland Turlag engasjerer seg i naturvernsaker med utgangspunkt i vedtektenes 
§1: «Bergen og Hordaland Turlag skal virke for et aktivt og sikkert, 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. Mål- og strategiplan for Bergen og Hordaland Turlag 2014–2017 gir 
overordnete føringer for naturvernarbeidet. Vi engasjerer oss i saker for å ivareta 
friluftslivsinteresser. Bevaring av naturopplevelse og ro i våre turområder er en vesentlig 
forutsetning for vår drift. Organisasjonens interesser innenfor vårt geografiske virkeområde 
eller saker av overordnet nasjonal betydning har prioritet, herunder naturvern i nærmiljøet og å 
sikre friluftslivsinteressene der folk bor. Strategiplanen vektlegger at vi skal ha fokus på inngrep 
som medfører «vesentlig påvirkning» på friluftslivets naturgrunnlag i vårt geografiske 
arbeidsområde. Vi skal også medvirke på en slik måte at inngrep blir «så skånsomt som mulig, 
og for å ivareta friluftsinteresser på en så god måte som mulig». I første rekke kommer store 
utbygginger av kraftlinjer, vannkraft og vindkraft, samt de mindre og svært mange 
småkraftverkene som ønskes bygget.  
 
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 2014–2016 
2. Fornybart friluftsliv – Strategisk plattform for DNTs engasjement innen klimaspørsmål, 2011 
3. Veivalg for Den Norske Turistforening 2013–2016 
 
På fellesmøtet i Sund 8.–9. november 2014 deltok vi i fellesskap med FNF Hordaland med en 
presentasjon om naturvernarbeidet og behovet for et godt samarbeid med våre lokallag i 
naturvernspørsmål. I 2014 har vi bistått og samarbeidet med våre lokallag i aktuelle saker. 
Kunnskap og engasjement fra lokallagene spiller en svært viktig rolle for naturvernarbeidet i 
organisasjonen. Gjennom året har vi også hatt god kontakt med fagseksjonen for natur og 
samfunn i Den Norske Turistforening. 
 
Bergen og Hordaland Turlag har et eget naturvernutvalg med frivillige som bidrar med sin 
kompetanse til utredning, kvalitetssikring og råd i naturvernarbeidet i organisasjonen. Utvalget 
har 10 medlemmer. I tillegg møter naturvernansvarlig som sekretær 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 
arbeidsområde for våre medlemmer. I løpet av året har også flere orienteringssaker som gjelder 
naturvernspørsmål vært fremmet for styret i Bergen og Hordaland Turlag.   
      
Regionale og kommunale planer 
1. Ny klimaplan for Hordaland 2014–2030: Vi har vært opptatt av at det blir tatt hensyn til 

friluftslivs- og naturverdier i klima- og energiplanleggingen. Klimaplanen har som strategi: 
«Energiproduksjonen må skje med minst mogleg arealkonfliktar, og med omsyn til 
naturmangfald, friluftslivområde og store landskapsverdiar i fylket». I Hordaland har det 
blitt gjennomført en regional verdisetting og kartlegging av friluftslivsområder (2008). 
Imidlertid er det viktig at kommunene følger opp gjennom lokal kartlegging og verdisetting 
av friluftslivsområder. Det er viktig å få kunnskapen fra lokal kartlegging og verdisetting av 
friluftslivsområder nedfelt i kommunale planer og retningslinjer. I rulleringen av 
klimaplanen 2014–2030 er energieffektivisering fremhevet som en del av energistrategien i 
planen: «Strategi A gjeld at førstevalet skal vera energieffektivisering». Vi er enige i dette 
målet.  

 
2. Innspill til planprogram for Bergen kommune frem mot 2030: Å tilrettelegge for 

friluftslivsaktivitet er det beste og billigste tiltaket vi kan gjøre for å styrke 
folkehelsearbeidet i kommunen. Enkel tilgang på merkede turløyper gjør det enklere for folk 
flest å komme seg ut på tur. Det er derfor viktig at Bergen kommune legger til rette for å 
ivareta grøntdrag, blågrønne soner og blågrønne korridorer til byens friluftslivsområder og 
at dette blir integrerte hensyn i fortettingsstrategien og byplanleggingen i kommunen frem 
mot 2030. Folkehelseloven og plan- og bygningsloven gir føringer for hvordan kommune 
skal ivareta folkehelseperspektivet, blant annet gjennom kommunal planlegging. 
Folkehelseloven peker på at kommunens planstrategi skal sette en overordnet ramme for 
hvordan kommunen har tenkt å arbeide med folkehelseutfordringen i planarbeidet, 
herunder også vurdere behovet for å revidere samfunnsdelen. Bergen kommune har ikke 
hatt egen samfunnsdel siden 1996. Vi er derfor glad for at Bergen kommune nå har som mål 
å lage en oppdatert samfunnsdel som står i forhold til utfordringene Bergen kommune vil 
møte i planperioden. Vi mener på generelt grunnlag at Bergen kommune bør sette i verk en 
ny undersøkelse av bruken av Byfjellene. Vi vil her vise til rapporten «En undersøkelse om 
bruken av Byfjellene i Bergen», utført av en prosjektgruppe hos Bergen Turlag (2002) i nært 
samarbeid med både myndigheter og forskningsinstitusjoner. Undersøkelsen ble finansiert 
av Bergen kommune, Miljøverndepartementet, Hordaland fylkeskommune, Den Norske 
Turistforening og Bergen Turlag. Det er mer en ti år siden forrige undersøkelse, og det er på 
høy tid at det blir tatt grep for å få på plass et oppdatert datagrunnlag om bruken av 
Byfjellene. Vi er interessert i at Bergen kommune utvikler en samfunnsdel, handlingsplan og 
kommunal arealplan frem mot 2030 som ivaretar natur- og friluftslivsinteresser på en god 
måte. Bergen og Hordaland Turlag har her signalisert at vi gjerne tar del i relevante 
temagrupper og temasamlinger i forberedelse av planen.  

 
3. Miljøverndepartementet sendte 30. mai 2013 ut på høring et forslag om endringer i lov om 

motorferdsel i utmark og i plan- og bygningsloven. I Hordaland fylke var det bare Eidfjord 
kommune som hadde søkt om å få ta del i ordningen. Forslaget innebar at kommunene på 
gitte vilkår kunne gå i gang med å planlegge snøscooterløyper etter plan- og bygningsloven. 
En slik endring av lov om motorferdsel i utmark vil også medføre økt adgang til 
fornøyelseskjøring i utmark. Tanken var at om lag 40 kommuner skulle plukkes ut til å delta 
i en forsøksordning som skulle underlegges en grundig evaluering. Evalueringen skulle 
danne grunnlag for å avgjøre om regjeringen skulle fremme et lovforslag om kommunal 
planlegging av snøscooterløyper. Imidlertid vedtok departementet etter høringsrunden å la 
alle 108 kommuner som søkte på forsøksordningen om å få anledning til å delta.  



Den 15. januar sendte Bergen og Hordaland Turlag brev til Eidfjord kommune der vi viste til 
at ordningen var i strid med forsøksloven, og vi ba kommunen vurdere om det var 
hensiktsmessig å igangsette planlegging av snøscooterløyper.  

 
Sivilombudsmannen konkluderte den 12. juni 2014 med at forsøksordningen lå utenfor de 
rammer forsøksloven setter, og med en særlig anbefaling om at Klima- og 
miljødepartementet burde vurdere antallet kommuner i snøscooterforsøket. Kort tid etter 
skrinla regjeringen forsøksordningen. Regjeringen presenterte et nytt lovforslag 28. 
november 2014. Lovforslaget vil behandles av Stortinget i løpet av våren 2015. Det nye 
lovforslaget bygger på forsøksordningen. Dersom lovforslaget blir vedtatt, vil alle kommuner 
få anledning til å planlegge for fornøyelseskjøring med snøscooter i tilrettelagte løyper. Dette 
er en prioritert sak for DNT i 2015.  
 

Utbyggingssaker vannkraft 
1. Øystesevassdraget: Spørsmålet om Øystesevassdragets fremtid er en svært viktig sak for 

Bergen og Hordaland Turlag. BKK Produksjon har søkt om å overføre Vossadalsvatnet til 
Svartavatnmagasinet i Samnangervassdraget, og Øystese kraftverk har søkt om et større 
kraftprosjekt i nedre del av Øystesevassdraget. I 2014 har vi orientert NVE om statistikk og 
besøkstall for våre hytter i Bergsdals- og Kvammafjella. Vi har også orientert NVE om at vår 
nye turisthytte Gullhorgabu er tatt i bruk. NVE arbeider nå med en innstilling om 
Øystesevassdraget som vil foreligge i løpet av 2015. Vi vil følge denne saken tett opp videre i 
2015, siden denne utbyggingen berører våre interesser innenfor et av våre prioriterte 
satsingsområder i Bergsdals- og Kvammafjella.  

 
2. Småkraftpakke for Kvam, Fusa og Samnanger: Vi har prioritert å uttale oss om fem av ti 

søknader i denne småkraftpakken. Bergen og Hordaland Turlag er opptatt av å bevare 
særegne og verdifulle friluftslivsområder i fylket vårt. Fyksesund har stor verdi som 
friluftslivsområde. Etter at Gullhorgabu ble åpnet tidligere i år, har vi et rutenett med til 
sammen seks turisthytter i dette området. Vi har nå et komplett og svært attraktivt rutenett 
som binder sammen Kvamma-, Bergsdals- og Vossefjella på en svært god måte, og til glede 
for dem som ønsker å komme seg ut på tur. Bergen og Hordaland Turlag har turrute som går 
fra Søre Hamlagrø og ned til Botnen gjennom Botnadalen. Voss Utferdslag har en turrute 
som går via Hodnaberg og ned til Botnen gjennom Flatabødalen. Fyksesund er også 
attraktivt i samband med friluftsliv i sjøområdet; her er det muligheter for både kajakk- og 
kanopadling. På toppen av Løkjedalsnuten har vi turisthytten Kiellandbu, med en 
imponerende utsikt mot Fyksesund. I fylkesdelplanen for små vasskraftverk 2009–2021 i 
Hordaland er det uttrykt at man ønsker å bevare fjordlandskap med et urørt preg, og at man 
skal være restriktive med vassdragsinngrep her. Fyksesund er et slikt sted. 
Vassdragsnaturen har en stor opplevelsesverdi og utgjør et sentralt landskapselement. 
Derfor har Bergen og Hordaland Turlag tatt til orde for å bevare de innerste delene av 
Fyksesund i samsvar med fylkesdelplanen, og oppfordrer til å være varsom med ytterligere 
vassdragsinngrep akkurat her. 
  

3. Dukabotn kraftverk, Samnanger kommune. Utbyggingsprosjektet hører til småkraftpakken 
for Kvam, Fusa og Samnanger. Fra massedeponiet i Nedre Dukabotn går det en 
sammenhengende, tydelig sti frem til DNT-merket tursti mellom Lonane og Øvre 
Dukavatnet. I Dukabotn er det plassert et bekkeinntak midt i Dukafossen, som fører vannet 
videre gjennom tunnel til Svartavatnet. Vassdragsstrengen i Dukabotn er for så vidt regulert, 
men landskapet rundt Dukabottsvannet har et urørt preg. Vår bekymring er knyttet til å 
anlegge en ny anleggsvei, ny kraftlinje og etablering av et nytt fjellkraftanlegg i Dukabotn. 
Etablering av et nytt fjelkraftanlegg her vil medføre et ytterligere inngrep i området. Vi ber 
tiltakshaver vurdere om det er mulig å optimalisere eksisterende kraftproduksjons-
infrastruktur i vassdraget fremfor å bygge nytt. Stien gjennom Dukabotn kan følges helt frem 



til Gullhorgabu. Området inngår i et utfartsområde for friluftsliv som er populært og svært 
mye brukt av befolkningen lokalt og fra nærliggende kommuner.  

  
4. Overføring av to vatn ved Pyttafloene, Maurangervassdraget, Kvinnherad kommune. 

Middagsvatnet til Mauranger kraftverk. Statkraft AS har her søkt om et overføringsprosjekt 
på 2,2 GWh. Overføringsprosjektet er planlagt i et område som i rapporten «Område for 
friluftsliv: Kartlegging og verdsetting av regionalt viktige område i Hordaland» 
(Fylkesmannen i Hordaland / Hordaland fylkeskommune, 2008) er et utfartsområde for 
friluftsliv kategorisert som verdi A: «Svært viktig», og gjelder Rosendalsalpane – Folgefonn-
området. I prosjektområdet går det T-merket og vardemerket sti fra Markjelke til 
Hundsøyra. Det er planlagt to sperredammer i prosjektet som vil ligge i nærheten av 
turstien. Den ene sperredammen vil føre til reduksjon av et inngrepsfritt område som 
strekker seg inn i Folgefonna nasjonalpark. Området er i Fylkesdelplanen for små 
vannkraftverk definert som sårbart høyfjell med «stor verdi». Prosjektet vil medføre 
redusert vannføring til Øyreselva og Austrepollelva. I prosjektsøknaden er det estimert at 59 
% av vannføringen i Såfossen vil bli fjernet. Såfossen er synlig fra T-merket sti fra 
Austrepollen til Mysevatnet. Vi mener derfor at prosjektet ikke bør få konsesjon med 
henvisning til friluftslivs- og landskapsverdier. Vi har i denne saken samarbeidet med 
Kvinnherad Turlag.  

 
5. I samarbeid med Voss Utferdslag har vi engasjert oss i to overføringsprosjekt i tilknytning til 

Torfinnsvatnet. Overføringen av Torfinnsvassdraget til Bergsdalsvassdraget var den første 
større overføringen her til lands (jf. Kgl.res. 13. juli 1928). Det er nå søkt om overføring av 
Svartavatn og Krokatjørnane til Torfinnsvatnet. Svartavatnet ligger delvis i Voss kommune 
og delvis i Kvam herad. I kommuneplan for Kvam herad 2006–2014 ligger Svartavatnet i et 
område definert som LFN-n, dvs. «LNF-N-område der naturvern er dominerende». 
Tiltakshaver har heller ikke foreslått minstevannsføring fra Svartavatn til Songrøvatn, noe 
som vil medføre en negativ påvirkning på landskapet. Prosjektet her vil også medføre tap av 
inngrepsfri natur. Krokatjørnane ligger i Voss kommune. I kommuneplan for Voss kommune 
2015–2026 ligger Krokatjørnane i et LNF-område med høy naturverdi (tematisk) og ligger 
innenfor en hensynssone for «bevaring Naturområder». Inngrepet er planlagt i et område 
som fylkesdelplanen for små vannkraftverk i Hordaland 2009–2021 har klassifisert som 
sårbart høyfjell av «stor verdi». Prosjektet vil medføre tap av inngrepsfri natur. Overordnet 
har vi vist til at det vil være svært viktig å bevare friluftslivsområder, landskapsverdier og 
inngrepsfri natur i området rundt Torfinnsvannet og videre nedover langs 
Bergsdalsvassdraget. Vi ber derfor energimyndighetene om å legge til grunn helhetlige 
vurderinger for området, slik at vi kan ivareta resterende inngrepsfrie områder og 
landskapsverdier på en best mulig måte.   

 
Befaringer, folkemøter og informasjonsmøter 
I samband med energisakene har vi deltatt ved en rekke befaringer. Vi har også deltatt på 
relevante informasjonsmøter og folkemøter i samband med både energisaker og regionale 
planer.  
 
Kontaktmøter 
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 og andre 
organisasjoner med interesser innen naturvern. Vi har gjennomført møter med BKK Produksjon 
AS i forbindelse med utbyggingssaker som berører våre områder. Vi har også hatt møter med 
BKK Nett AS vedrørende kraftframføringsplaner. 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 formidling 
Formidling av naturvernarbeidet i Bergen og Hordaland Turlag skjer gjennom organisasjonens 
nettsider under naturforvaltning, nyhetsbrev til medlemmer, ved bruk av sosiale medier som 
Twitter og Instagram. Naturvernarbeidet blir også formidlet gjennom medlemsbladet Sti og 
Varde.  
I samarbeid med daglig leder Helene Ødven har vi også deltatt med presentasjon for Senter for 
vitenskapsteori, Universitetet i Bergen, om friluftslivsinteresser og naturvern med tittelen 
«Challenges for nature conservation in Western Norway». Vi har dessuten bidratt til å få 
oppmerksomhet om viktige naturvernsaker i media regionalt. 
 
Samarbeid DNT sentralt 
Bergen og Hordaland Turlag har god kontakt med naturfaglig gruppe i DNT sentralt. I året som 
har gått har vi blant annet bidratt med innspill og bidrag til høringsuttalelser i samband med: 
1. NOU 2013:10 «Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester» 
2. Høring – Ny forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier, samt endring i 

forskrift for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 
3. Høring – Forslag til endring i energilovforskriften 
4. Høring – NVEs grunnlagsrapport for kontrollstasjon under elsertifikatordningen 
5. Offentlig høring – Utkast til forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover/ Høring 

– Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven 
 
Samarbeid gjennom Forum for natur og friluftsliv (FNF) Hordaland 
Forum for natur og friluftsliv i Hordaland er et viktig samarbeidsforum mellom de tilsluttede 
organisasjonene. Vi har gjennom forumet samarbeidet med de andre organisasjonene om 
naturvernsaker der vi har felles interesser. Vi har blant annet bidratt med innspill til NVE 
gjeldende forslag om å avvikle kap. 2 om lokale energiutredninger i forskrift om 
energiutredninger. Vi mener at det er viktig å styrke lokalt energi- og klimaarbeid, samt sikre at 
vi gjennom lokale energiutredninger fortsatt kan ha fokus på «energieffektivisering, 
energisparing og energiomlegging». Vi har gitt innspill, fremmet forslag og bidratt med tekst til 
høringsuttalelser i samarbeid med fylkeskoordinator og andre organisasjoner tilsluttet FNF 
Hordaland.  Se nærmere om dette i årsmelding 2014 for FNF Hordaland.  
 
DNT Vest 
I løpet av året har det vært en rekke møter mellom medlemsforeningene på Vestlandet. DNT 
Vest er et viktig samarbeidsorgan i naturvernarbeidet og et forum for utveksling av informasjon 
om dette. I 2014 har spørsmålet om vindkraft, vannkraft og virkninger for natur- og friluftsliv 
vært en del av arbeidet i forumet.  
 
Den 15. mai 2014 ble det arrangert et internt seminar om naturvern på Fitjar. Spørsmål knyttet 
til friluftsliv, naturverdier og vindkraftanlegg var tema for seminaret. På seminaret deltok både 
DNT Vest og representanter fra DNT sentralt. I samband med seminaret ble det arrangert en 
befaring til Midfjellet vindkraftverk ledsaget av representanter for vindkraftverket.  
 
I samband med Stortingets oppfølging av dokument 3:5 (2013–2014) «Riksrevisjonens 
undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi» leverte DNT Vest 
innspill til Kontroll- og konstitusjonskomiteen. DNT Vest deltok i samarbeid med DNT sentralt 
på møte med Miljøpartiet De Grønne, 11. april 2014, på Stortinget i anledning denne saken. 
Viktig for DNT Vest i denne saken har vært å få økt fokus på ivaretakelse av viktige friluftslivs- 
og naturområder i samband med energiutbygging i utmark.    
 
I november 2014 deltok vi med tre inviterte innlegg om energiplanlegging og 
konsesjonsprosesser innen kraftlinjeframføring. Innleggene var forberedt i samarbeid med 
Oddvin Lund, fagsjef / politisk rådgiver naturforvaltning i Den Norske Turistforening:  



 
1. «Seminar om kraftsystemutredninger», 5.–6. november 2014, Kristiansand, Norges 

vassdrags- og energidirektorat. Innlegg fra DNT/DNT Vest om «Medverknad og 
energiplanlegging på sentralt, regionalt og lokalt nivå».  

2.  Innlegg: «Om konsesjonsprosess og nettplanlegging i Noreg, førebudd kommentar frå DNT 
til forskingsresultatat frå susGrid», Forskningsparken, 14. november 2014, Oslo, Centre for 
Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN) og forskingsprosjektet susGrid 
(Sustainable Grid Development).  

3. Innlegg: ”Viewpoint and perspectives: Grid infrastructure development and public 
participation” (Norwegian Trekking Association), 24. november 2014, London. CEDREN/ 
University of Exeter: susGrid felles oppsummeringsseminar om nettplanlegging i Norge og 
Storbritannia.  

 
I løpet av 2014 har vi bidratt med innspill på nasjonalt kraftsystemmøte 28. august 2014 i Oslo. 
Vi har også bidratt med innspill den 27. november 2014 i Oslo, Frokostmøte Statnett, 
«Nettutvikling mot 2020 – status for våre prosjekter. Hvordan sikre at hensyn til natur og miljø 
ivaretas?». I disse innspillsmøtene har vi hatt et godt samarbeid med naturfaglig gruppe, DNT.  
 
En svært viktig sak i DNT Vest høsten 2014 har vært forberedelser til et nasjonalt seminar om 
friluftsliv og åpningsmarkering for Friluftslivets År 2015 den 13. januar 2015 i Bergen. Arbeidet 
har foregått i samarbeid mellom DNT Vest og FNF Hordaland.  
 
 
5.5   TURINFORMASJONEN 

Turinformasjonen er inngangsporten til Friluftslivets hus. Avdelingen er todelt: 
informasjon/medlemsservice og turbutikk. Vi gir informasjon om friluftslivsaktiviteter i 
Hordaland og landet ellers og yter medlemsservice i form av innmelding i DNT / Bergen og 
Hordaland Turlag og på- og avmelding til turer. Vi informerer om DNTs hyttetilbud og hjelper til 
med å planlegge sommer- og vinterturer, samt gir informasjon om turer i nærmiljøet. Vi har 
ansvar for føremeldinger og hyttebooking. Avdelingen er sentralbord for resten av 
administrasjonen og behandler felles e-post og inn- og utpost.  

I Turbutikken selger vi bekledning, sekker, kart, GPS, lakenposer, sikkerhetsutstyr og annet 
turutstyr. Vi har Vestlandets største utvalg av kart og er den turinformasjonen i landet som 
omsetter flest kart pr. medlem.  

Ombygging/oppussing 
Året begynte med et stort løft for Turinformasjonen. Lokalene ble pusset opp i samme stil som 
DNT Oslo og omegns butikklokaler. Fru Blom sto for design og gjennomføring i samarbeid med 
de ansatte. Flere frivillige bidro også med riving av innredning og maling. Avdelingen var stengt i 
oppussingsperioden, og åpningen ble markert 20. januar. Tilbakemeldingene etter oppussingen 
har vært svært gode. 
 
Ansatte  
Leder i Turinformasjonen, Helen Uglenes, gikk ut i fødselspermisjon 14. juli.  Margaret Are, som 
så langt i 2014 hadde vært vikar for Christina Eriksen, gikk inn som 100 % vikar for Helen. Linda 
Fongaard jobbet i 60 % stilling gjennom hele året. Carina Økland (60 %) og Kristin Glück-
Teigland (40 %) kom inn som vikarer for Christina Eriksen, som er ute i permisjon frem til 1. 
oktober 2015. Anders Skoglund er vikar for den delen Margaret i utgangspunktet har i 
Turinformasjonen (40 %). 
I tillegg har vi gjennom hele året hatt veldig god hjelp fra Sigrid Kvåle Myksvoll, Synnøve 



Skjervheim Bernes og Fredrik Vikse, som har jobbet torsdag ettermiddager og lørdager, i 
sommersesongen, samt ellers ved behov. 

Fem av de åtte ansatte begynte i løpet av 2014! Dermed ble mye ressurser brukt på opplæring. 
Fem ansatte fordelt på 300 % ga oss flere individuelle egenskaper vi kunne dra nytte av. Det ga 
også større fleksibilitet, siden flere kunne jobbe ekstra ved behov. Hovedutfordringen med 
mange deltidsstillinger var kommunikasjonsflyten og muligheten for å samle alle til 
regelmessige møter. 
 
Markedsføring 
Ved ansettelse av Carina og Kristin ble fokuset på markedsføring økt. Blant annet ble 
turinformasjonen med i en markedsføringsgruppe som har ukentlige møter, og vi har jobbet 
tettere med redaksjonen/informasjonsavdelingen enn før.  
Vi merket en tydelig effekt av annonser som har stått i Sti og Varde og i nyhetsbrev i form av 
konkrete forespørsler etter disse produktene i etterkant. 
Markedsføring av varer ble gjort i Bergens Tidende, Min by, Sti og Varde, turprogrammet, 
nettartikler, nyhetsbrev, på Facebook, Instagram og i vindusutstilling.  
På fellesmøtet hadde Turinformasjonen en økt der vi fikk presentert avdelingen. 
I vareannonser begynte vi å bruke Turbutikken for å markere tydeligere at vi driver med mer 
enn informasjon. 
 
Butikk og omsetning 
Turbutikken hadde i 2014 en økning i omsetningen sammenlignet med 2013. Budsjett 2014: kr 
3 539 700, omsetning: kr 3 729 772 (kr 190 072 mer enn budsjettert). 
 
En dårlig vinter med lite snø i starten av året og mye uvær førte til mindre omsetning og besøk 
enn ventet. Så kom en fantastisk sommer og høst, og tallene gikk oppover. Fra april og ut året var 
omsetningen høyere enn budsjettert. Desemberomsetningen var omtrent som i fjor, med jevnt 
besøk hele måneden. 
 
Vi økte utvalget av Norrøna-varer og opplevde at de selger godt. Fjellrapp-ull fra Bergans ble tatt 
inn som erstatning for Devolds Multisport-serie. Vi valgte å slutte med soveposer og reduserte 
antallet GPS-modeller. 
I løpet av høsten prioriterte vi å bruke en del tid på å deaktivere utgåtte varer i Visma, slik at 
tellelistene ble en god del mindre enn tidligere år. Her gjenstår en god del arbeid som vil lette 
både varetelling og lageroversikt. 
Før jul fikk vi laget fine byttekort som ble vedlagt alle julegaver. Disse synliggjør Turlagets 
varesalg og har i tillegg med en oversikt over alle hyttene til BHT. 
 
Varesamarbeid 
Vi deltok på de to varesamarbeidsmøtene og Norspomessene i Oslo i januar og august. Ved 
begge anledninger var BHT representert med to personer, da dette er et svært viktig møtepunkt 
for oss. Dette er forumet for diskusjon rundt drift, samarbeid, vareutvalg, leverandører og ulike 
utfordringer i forbindelse med butikkdrift og informasjonsarbeid. Vi opplevde at samarbeidet 
både ble mer velfungerende og omfattende enn før. Felles nettbutikk hadde fortsatt økt 
omsetning i 2014.  
 
Informasjon og medlemsservice 
Antall medlemmer innmeldt over disk var 1471, og dette utgjorde 645 150 kr. 
(Tilsvarende tall for 2013 var 1327 medlemskap og 610 836 kr.) I tillegg melder vi inn og 
fakturerer flere hundre nye medlemmer etter lister fra lokallag, Kom deg ut-dager og 
innmeldinger via hytter. 
Antall startkort til 7-fjellsturen solgt over disk var 1912, til en sum av 679 975 kr.     
 



En av de største utfordringene våre i år var turister som havner litt utenfor vårt felt (for 
eksempel sykkel- og bilturister uten interesse for DNTs tilbud). Mange av disse ble sendt til oss 
fra Turistkontoret, men vi har mest lyst til å sende dem tilbake dit. Denne problemstillingen blir 
fulgt opp i form av møte med Turistinformasjonen i 2015. 
Vi opplevde også utfordringer med turister som vil på fottur om våren (særlig Trolltunga) og er 
uforberedt på snø i fjellet. Vi bruker mye tid på å informere og finne gode nok alternativer. 
 
Hyttebookingen fortsatte som før, men i løpet av året ble interne utleierutiner strammet inn, og 
hyttekalenderen fikk en oppussing. Fakturering for hytteutleie og gruppebestillinger ble tatt ut 
av vår avdeling og overført til Elise Hessevik. 
 
Ved ombygging i januar ble arbeidsplassen som var ute i lokalet flyttet. Telefonringing i 
bakgrunnen når vi var opptatt med kunder ble dermed litt mindre plagsomt enn før, men det var 
fortsatt en utfordring å få tatt alle telefonene. Vi opplevde fortsatt at det var et stort 
forbedringspotensial på arbeidsplasser og inneluft. 
 
Medlemskvelder 
I 2014 gjennomførte vi to medlemskvelder. Den ene var i juni, og målgruppen var medlemmer 
som ville ut på tur på egen hånd, men som trengte hjelp til å komme i gang. Temaene var 
pakking av sekk, planlegging av tur, hvordan bruke hyttene, transportmuligheter og utstyrstips. 
En økt med informasjon på møterommet ble avsluttet med varehandel i Turbutikken. Det var 
påmelding til kvelden og ca. 35 deltakere. 
Medlemskveld nummer to hadde vi i november, med fokus på vinterfjellet og foredrag av A.K. 
Teigland om hvordan planlegge og gjennomføre lange vinterturer. I butikken var det servering 
av gløgg, konkurranse om hyttene våre og gode tilbud på en del varer. 
På varesamarbeidsmøtet i august ble det avgjort at vi ville ha en felles satsing på 
medlemskvelder med felles datoer, markedsføring og en del felles tilbud. 
 
Frivilligordning 
Bruken av frivilliggodet (20 % rabatt i Turbutikken) steg fra litt over 90 000 i 2013 til 154 479 i 
2014. Vi ser at det fortsatt er en del av de frivillige som ikke kjenner ordningen godt, selv om de 
har fått kortet. Ekstra i år var at alle som var innom i forbindelse med julelunsj, fikk bruke 
rabatten på gavekjøp også, ikke kun til eget bruk, som er regelen ellers.  
Lokallag får også 20 % rabatt på bestillinger av utstyr til sitt lokallag. Her har vi utvidet vår 
service til lokallagene. Bruken av dette godet økte i 2014.  
 
Åpningstider 
Åpningstidene har som tidligere vært man.–fre. kl. 10–16, torsdager kl. 10–18. I løpet av 2013 
begynte vi å ha åpent til kl. 15 på lørdager, og det fortsatte vi med i 2014. I desember hadde vi 
langåpent til kl. 18 alle hverdager 1.–23. desember. 
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Sti og Varde 2014 
  
Ansvarlig i administrasjonen: Torill Refsdal Aase og André Marton Pedersen  
Redaksjonsutvalg: Helge Sunde, Thorbjørn Kaland, Ågot C. Nilssen, Birger Tomasgard, Øystein 
Skålevik, Sindre Heggebø (Kuva AS), Torill Refsdal Aase. Disse er også viktige bidragsytere til 
bladet. 
  
Torill Refsdal Aase var redaktør frem til 24. september 2014. Torill gikk ut i permisjon 1. oktober, 
og André Marton Pedersen overtok redaktørstillingen. 
  



Sti og Varde er kommet ut med fire vanlige nummer: 3 nummer på 32 sider og ett nummer på 44 
sider. 
  
Kuva AS har produsert og ferdigstilt trykksaker. Bladet trykkes hos Kroonpress i Estland og 
sendes til Oslo for samdistribusjon med Fjell og Vidde. Dette fungerer godt. 
  
Sti og Varde distribueres også til Voss Utferdslag og Ytre Sogn Turlag. 
  
Annonsemengden er stort sett stabil, men vi ønsker flere annonsører. Pedersen har gjort dette 
klart for Cox, som selger annonser.  
  
Avis/Annonsebilag til Bergens Tidende 
4- og 7-fjellsmagasinet 
Det ble én avis som bilag til Bergens Tidende. Dette var et rent 7-fjellstur-magasin på 32 sider, 
utgitt tidlig i mai. Det var produsert av Kuva og finansiert av annonsører og sponsorer til 7-
fjellsturen. Redaktør var Ågot C. Nilssen. 
 
Folgefonnhalvøya – istikk med fulldistribusjon og ekstra distribusjon til turistkontor. Det var 
produsert av Kuva og delfinansiert av annonsører, resten er markedsføringsmidler. Redaktør 
var Torill Refsdal Aase.   
 
Kvamsfjella og Bergsdalen – istikk med fulldistribusjon. Det var produsert av Kuva og 
delfinansiert av annonsører, resten er markedsføringsmidler. Redaktør var Torill Refsdal Aase.   
 
 Nye brosjyrer: 
• Hardangervidda Vest (utgitt som vedlegg til Sti og Varde til medlemmer).  
• Skålatårnet. En mindre brosjyre.  
 
Nytt planleggingskart 
Det ble gjort en stor og grundig jobb med å revidere planleggingskartet i 2014, og dette er 
kommet i nytt opplag.  
  
Bildearkiv/Fotoweb 
Det har vært arbeidet jevnt med dette, men Pedersen har ikke fått dette som prioritert oppgave i 
vikariatstillingen, og lagrer i egen mappe. 
   
Nyhetsbrev: 
Det er gått ut 12–13 nyhetsbrev sendt til medlemmer vi har e-postadresse til. Satsing på 
nyhetsbrev opprettholdes. Ansvarlig for nyhetsbrevene er Torill Refsdal Aase / André Marton 
Pedersen, med nødvendige bidrag fra alle i administrasjonen. 
  
Sosiale medier: 
Det er brukt mer midler enn tidligere på annonsering på Facebook. I sommer og høst har vi hatt 
en stor hytte- og turkampanje hvor vi har løftet frem to til tre hytter og fellesturer hver uke 
gjennom hele sesongen. Midlene til dette har primært kommet fra markedsføringsbudsjettet i 
administrasjonen, og det er Birgithe Roald som har ordnet med annonser og booking.  
 
I november og desember satte vi i gang en kampanje på Facebook med en  
«julegavemedlemskapskampanje» og en kampanje for «forleng ditt medlemskap». Disse to 
kampanjene gikk også på BT nett, førstnevnte også på BA.no. Pedersen ledet arbeidet med disse 
kampanjene.  
  
Vi er aktive på sosiale medier, deriblant Facebook, hvor vi informerer vårt publikum om store og 
små hendelser. På Twitter er vi mer politiske, og på Instagram inspirerer vi med fantastiske 



turbilder. Vi hadde rundt 10.300 følgere på Facebook ved utgangen av året, og rundt 350 følgere 
på Instagram. 
 
Facebook er blitt en viktigere informasjonskanal for oss, og en fin måte å være i kontakt med 
både medlemmer og potensielle medlemmer. 
 
Vi er aktive på våre nettsider og poster flere nyhetssaker hver eneste uke. Dette er også tidvis 
grunnlaget for våre Facebook-oppdateringer. 
  
Turprogram 
Redaksjonsutvalget vil i 2015 prøve å droppe det tradisjonelle turprogrammet i 2015, og heller 
dele turprogrammet opp i fire deler, hvor hver del legges inn i Sti og Varde, rett etter 
planleggingskartet. Dette er et nytt grep som utprøves,  fordi turprogrammet lett blir utdatert og 
glemt. Ved å presentere det i hvert Sti og Varde forblir vi aktuell for våre medlemmer og minner 
dem på alt vi har å tilby. Likefullt skal det lages en «bussrute», hvor alle turene i 2015 listes opp. 
Dette er det greit for de i Turbutikken å kunne dele ut. 
  
Turboposten 
Medlemsmagasinet for barn, Turboposten, utkom kun én gang i 2014, og det var i starten av 
oktober. 
  
Kjøp av reklame 
I forkant av 4- og 7-fjellsturen ble det annonsert på kino med en veldig flott film laget om 
arrangementet i 2013. Det er god grunn til å tro at filmen har hatt en merkevarebyggende effekt, 
men om det har bidratt til mer salg, er vanskelig å påvise.  
 
For å øke fornybargraden ved utsending av faktura for medlemskapet, gjennomførte vi i år en 
«julegavemedlemskapskampanje» og en kampanje for «forleng ditt medlemskap». Disse to 
kampanjene gikk på BT nett og førstnevnte også på BA.no, i tillegg til at vi kjøpte ekstra 
annonsering på Facebook. Vi har solgt flere nye medlemskap over disk i desember i 2014 
sammenlignet med året før, og gikk inn i 2015 med over 12 prosent flere medlemmer enn i 
2014. Men dette er en tendens vi ser også hos medlemsforeninger som ikke har kjørt 
kampanjen.  
 
Markedsføring og informasjonsarbeid i aktivitetsavdelingen 
Aktivitetsavdelingen i Bergen og Hordaland Turlag driver et meget omfattende informasjons- og 
markedsføringsarbeid hvert år. I 2014 ble det blant annet gjennomført følgende: 
 

 Flere betalte innlegg på Facebook for å fremme barne- og ungdomsaktiviteter, fellesturer 
og 7-fjellsturen.   

 Utsending av Byfjellstrimmen og Aktiv til 100-brosjyre til legekontorer, helsestasjoner, 
frivilligsentraler, frisklivssentraler. 

 Utsending av informasjonsbrosjyre til alle elever som deltar på OPPTUR i Bergen, 
inkludert informasjon om aktiviteter for ungdom.  

 Bidrag til Turlagets nyhetsbrev: artikler med fokus på kommende aktiviteter, turer og 
kurs. 

 I forbindelse med 7-/4-fjellsturen ble det sendt ut 4 nyhetsbrev, med tydelig økning i 
antall påmeldinger. 

 Annonsering i Bergens Tidende og på BT.no i forbindelse med større arrangement som 
Kom deg ut-dagene og 7-fjellsturen. 

 
 


