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Dette er en idyllisk hytte som ligger flott til i fjellområdet mellom Raundalen og Sognefjorden. Jeg
anbefaler å gå opp fra Fyre (Stalheim) til Grindaflet
og ned til Flåm. Det går merket sti hele veien, og det
er gode busstilbud fra Voss og Flåm.
Helene Ødven, daglig leder
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I sommer ønsker vi å få opp
besøket i Stølsheimen, for det
er et fantastisk område hvor vi
har mange flotte hytter. En av
hyttene der er Solrenningen.
Det tar knappe tre timer å gå
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der kan dere prøve fiskelykken. Det er best fiske utenfor
odden, ikke der elven renner
ut. Og etter fisket våger kanskje
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André, informasjonsleder
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Skavlabu
Jeg anbefaler turen inn til Skavlabu fra Svartavatnet. Turen passer utmerket for barnefamilier. Den er passe
lang, spennende og gir skikkelig høyfjellsfølelse. Elven som følger veien innbyr til bading og lek for barna hvis
man vil ta seg tid til det. Stien er godt merket fra demningen mot hytten og går i variert terreng. Den røde
hytten lyser godt opp i fjellterrenget, omfavnet av vann, kulper og store steiner er det et eldorado for barn å
leke utenfor hytten. Turen inn med barn tar fort ca 3 timer skal man ta seg god tid til lek og moro underveis.
Linda, turveileder i Tursenteret

FORSIDE: Tur fra Kinsarvik til Stavali turisthytte på Hardangervidda vest. En nydelig tur som går langs flere store fossefall. FOTO: Torill Refsdal Aase.

Sommerstemning ved Skavlabu vest i Stølsheimen. Høyfjellet er på sitt fineste nå utover i august. Foto: Helge Sunde

BENTE SMEDBAKKEN

VI KAN HOKA
HOKA VANQUISH 3

Clifton er det mange hevder den beste nøytrale løpeskoen noensinne!
Sterke ord, men den har tross alt vært testvinner i de store løpe
magasinene flere ganger, og den har også vunnet løp over hele verden.
Dette er en sko som har et meget bredt bruksområde; raske løp, lange
løp, intervaller, halvmaraton, gateløp osv. Er overraskende stabil for å
være en nøytralsko. Den er også helt suveren som jobbsko for deg som
både står og går mye på harde underlag hele dagen. Finnes i både dame
og herremodell.

Vanquish er en glimrende mengdetreningsska med maksimal støtdemp
ing. Skoen har meget god løpsfølelse takket være den innovative 2delte
sålekonstruksjonen der den delen som er nærmest foten gir maksimal
beskyttelse, mens den delen som er nærmest underlaget sørger for en
veldig god spenst og et effektivt fraspark. Den er også helt suveren som
jobbska for deg som både står og går mye på harde underlag hele dagen.
Finnes i både dame og herremodell.

Pris:

1.699,

TA VARE PÅ NATURARVEN
Norge har lenge vært selvforsynt med elektrisk energi og er blitt en eksportør. Det er ikke nødvendig å
bygge nye kraftanlegg for å dekke innenlands energibehov.
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HOKA CLIFTON 3

Mange har dessverre ment at det
er god miljøtankegang å fortsette
bygge ut uberørt norsk natur slik at
vi kan eksportere enda mer elkraft,
og på den måten bidra til å redusere
Europas behov for fossilt brensel
til kraftproduksjon. En rekke slike
«miljøvennlige» kraftutbygginger
har fått statsstøtte gjennom Grønne
sertifikater. Grønne sertifikater er en ordning
som gjør at vanlige strømkunder – du og jeg –
subsidierer kraftubyggingen.
Det norske bidraget med «grønn kraft» utgjør
en meget liten andel av det europeiske behovet,
og det finnes ingen garantier for at bruken av
fossilt brensel vil bli redusert som følge av norsk
elektrisk energi. Kraftmarkedet styres av markedsmekanismer. Utslipp av CO2 reguleres av
et felles europeisk kvotesystem. Dersom norsk
elkraft eventuelt skulle føre til litt mindre forbruk
av kullkraft i Europa, vil CO2 kvotene bli benyttet
av andre utslippskilder.
Økt produksjon av elkraft fører til lavere priser
på kraften. Mange kraftutbyggingsprosjekter har
etter hvert blitt ulønnsomme og vi opplever at
norske investorer trekker seg fra prosjekter.
Midtfjellet vindkraftverk i Fitjar kommune er
et skrekkens eksempel. Her er det bygget 44
vindmøller med en høyde på 130 meter og en
plassering som er så dominerende i landskapet
at de kan sees helt fra Bergensområdet. Prosjektet fikk statlige byggetilskudd på 346 mill
kr. I tillegg får driften støtte gjennom de grønne
sertifikatene. Likevel er ikke driften lønnsom!!!

Anlegget har hatt så store tap at tunge norske
investorer har trukket seg ut. Største eier er nå det
tyske investeringsfondet Aquila Capital. Anlegget
skal utvides med ytterligere 11 nye vindturbiner!
Også småkraftverkene sliter med lønnsomheten.
Det har ført til at Aquila Capital har kjøpt seg opp
og blitt største eier i selskapet Småkraft AS. Det
vil si at også norsk vannkraft begynner å komme
på utenlandske hender!
Grønne sertifikater og ”miljøvennlige” kraftutbyggingsprosjekter med fornybar energi fører til
omfattende inngrep i naturen til ingen nytte for
klimagassutslippene. Energiselskapene og ser
nå ut til i økende grad å komme på utenlandske
hender. Dette er ikke bra verken for naturen eller
ønsket om norsk eierskap til naturressursene.
For kort siden ble det presentert en stortingsmelding om reiselivet i Norge. Her slåes det
ettertrykkelig fast at uberørt norsk natur er selve
hovedgrunnen til at turistene besøker Norge.
Tilstrømningen av turister er meget sterkt økende
og reiselivsnæringen er identifisert som en næring med et meget betydelig vekstpotensiale.
«Bærekraft» er et viktig stikkord i denne sammenheng. Naturen må ikke overbelastes slik at
naturverdiene ødelegges.
I Turlaget tenker vi at det er bærekraftig å drive
et enkelt og naturlig friluftsliv, med minst mulig
ressursbruk. Det skal være slik at når du har vært
på tur, så skal ingen se at du har vært der. For
å ta hånd om den massive tilstrømmingen av
turister til bl.a. Besseggen, Kjerag, Trolltunga og

Preikestolen er det nødvendig med god informasjon og veiledning, spre godt fjellvett samt noe
tilrettelegging. I denne sammenheng er det nå
startet et arbeid med «Nasjonale turstier» for å
tilrettelegge bedre der dagens situasjon ikke er
bærekraftig.
Norge har noe som savnes mange andre steder
– nemlig uberørt natur. Uberørt natur, med dens
mangfold av dyreliv og økosystemer er en mangelvare. Dersom den uberørte naturen ødelegges
av ”miljøvennlige” kraftutbyggingsprosjekter kan
den ikke fornyes! Ødelegges naturverdiene,
mister vi også grunnlaget for fremtidens reiseliv.
Det må derfor utarbeides en strategi for selve
hovedproduktet for reiselivet: Naturen slik den
er – ren og vakker uten inngrep. Disse tankene er
nedfelt i en resolusjon som DNT sitt landsmøte
har vedtatt enstemmig.
I en større sammenheng er uberørt natur i ferd
med å bli en større mangelvare enn energi.
Gode naturopplevelser gjør noe godt med dem
som ferdes i naturen. Uberørt natur kan være
en energilde direkte til mennesker. Den norske naturarven er unik. Riktig forvaltet har den
uvurderlig verdi både for enkeltmennesker og
for norske næringsinteresser over vårt vidstrakte
land.
La oss ta vare på naturarven til beste for fremtidige
generasjoner!
TORE JOHAN SMIDT
STYRELEDER BERGEN OG HORDALAND TURLAG

Pris:

1.999,

HOKA ARAHI WIDE

HOKA CHALLENGER ATR 3

Arahi er en super overpronasjonssko med suveren støtdemping for deg
som krever lav vekt, støtte og stabilitet uten at det går utover løps
følelsen. Takket være den innovative JFrame teknologien med hardere
EVA både i hælen og på innsiden av yttersålen, gir dette en glimrende
stabilitet og støtte i landingen for deg som overpronerer. Vi kan vel
egentlig kalle denne en stabil utgave av Clifton. Denne modellen har i
tillegg også en ekstra bred lest. Finnes i både dame og herremodell.

Challenger ATR 3 er en av de aller mest allsidige skoene på markedet.
Den fungerer på nesten alle typer underlag, så hvis du løper både på asfalt,
grus og stier, er dette den perfekte skoen. Den har støtdempingen og
lesten til Clifton modellen, men har fått en AIITerrain yttersåle med 4mm
knotter som også gir bra feste i terrenget. Stabiliteten er selvfølgelig også
bedre. Lav dropp (5mm) samt Hoka sin Rocker såle gjør Challenger ATR
veldig lettløpt og morsom i terrenget. Finnes i både dame og herremodell.

Pris:

Pris:

1.699,

1.699,

HOKA SPEEDGOAT

HOKA THOR SPEED 2 WP

Speedgoat er en seriøs sko for seriøse trailløpere som hovedsakelig løper i
terreng og på grus, og den er utviklet sammen med noen av verdens beste
ultraløpere. Speedgoat har 50% mer demping enn tradisjonelle løpesko,
og den gir derfor suveren komfort på de lange turene. Vibram Megagrip
yttersålen med 4mm knotter gir godt feste både på grus og sti. Her får
du rett og slett en sko med god støtdemping, lav vekt, lav drop og mye
løpsfølelse. Kanskje nettopp derfor dette er skilandslagets favorittsko på
de tunge høsttreningene? Finnes i både dame og herremodell.

or Speed 2 WP er en løpeska med høy ankel som egner seg godt både
på raske fjellturer og på lange løp. Vi kaller den egentlig en høy versjon
av Speedgoaten, og den har i tillegg også fått en meget sterkt vann
avstøtende membran som heter eVent. Tor Speed 2 har 50% mer demp
ing enn tradisjonelle løpeska, og den gir derfor suveren komfort på de
lange turene. Vibram Megagrip yttersålen med 5mm knotter gir godt feste
både på grus og sti. Her får du med andre ord en superlett sko med ankel
høyde, god støtdemping, lav vekt, lav drap og mye løpsfølelse. Finnes i
både dame og herremodell.

Pris:

1.899,

Pris:

HOKA TOR ULTRA HI WP

HOKA TOR TRAFA

Tor Ultra Hi WP er en helt spesiell sko i en helt egen kategori; dette er
nemlig en genial miks av støtdempingen til en løpesko og stabiliteten til
en lett fjellstøvel. Støvelen gir en utrolig komfort og suveren støtdemp
ing, og passer perfekt både til raske dagsturer og til hyttetilhytte turer i
enkelt terreng. Vibram MegaGrip sålen sørger for godt grep både opp og
ned. Overdelen er i en komfortabel kombinasjon av lær og nylon, og eVent
membranen holder foten forholdsvis tørr og har gode pusteegenskaper,
Finnes i både dame og herremodell.

Tor Trafa er en fantastisk komfortabel sandal med et svært bredt bruks
område. Sandalen har en super støtdemping, og er perfekt både til lange
spaserturer og backpacking. Finnes kun I herremodell.

1.999,

Pris:

1.299,

Pris:

2.799,
OM HOKA Overlegen, superlett støtdemping med opptil dobbelt så mye dempevolum i sålen som andre merker. Dette gir både føtter og rygg ekstra beskyttelse
samtidig som formen på sålen gir max fremdrift med minimalt energibruk. Glimrende stabilitet pga den unike mellomsålen som gjør at foten står stabilt «nede» i
sålen og ikke på toppen av sålen slik som andre merker (omtrent som om å sitte i en kajakk ). Dette gir stabilitet som passer de fleste føtter og løpestiler Hakas
design med lav dropp fra hæl til tå samt en utpreget Rocker («gyngestol» profil på sålen gir et naturlig og effektivt steg. Man lander stabilt og beskyttet på
hælen, og får en rask rullebevegelse framover til frasparket. Hvis du har problemer med belastningsskader i knær, hofter eller rygg, kan ett par Hoka sko hjelpe
deg til å komme ut på løpe eller gåtur igjen. De fleste modellene til Haka er nøytrale, men de har likevel en så bred såle og nedsunket hælparti at de tar en del
overpronasjon.

Markeveien 3, rett ved Torgalmenningen.
Telefon 55 62 73 00 eller info@outdoorbergen.no
ÅPNINGSTIDER 1018 TORSDAG 1019 LØRDAG 1016
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Sommeren på
Hardangervidda
– Etter lange dager til fjells, en rast på en stein med en kaffekopp, da er hodet tømt og passordet på
dataen glemt. Det er faktisk den aller beste oppskriften.
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Sommeren 1975 var Ingrid Haukeland og hennes kusine for første gang alene på tur. Hun var
15år gammel og på langtur fra hytte til hytte på
Hardangervidda i 25 grader og sol. Turen gikk
fra Kinsarvik–Stavali–Torehytten–Hadlaskard–
Hedlo og ned til Hjølmo. For Ingrid Haukeland
ble denne turen starten på en livslang fascinasjon for Vestvidda. I sommer er det fjortende
året hun reiser opp for å være hyttevert på Hadlaskard. En flott turlagshytte som ligger idyllisk
til på en stølsvoll øverst i Veigdalen.
– Hva gjorde at du bestemte deg for å bli hyttevert?

– Da eldstejenten min var 6 år, gikk jeg og naboen med våre to døtre til fjells for å lære dem
å ferdes ute i naturen. Vi bestemte oss for å gå
fra Hjølmo og inn til Hadlaskard, for der er det
et mildt og vennlig terreng. Vi var to 6-åringer
og to 36-åringer på tur med en hel gjeng Barbiedukker og My little ponies. Vi ble boende på
Hadlaskard i flere dager. På veien hjem møtte
vi på en blid og smilende eldre dame som var
på vei til fjells med en hest og noen småjenter.
Hun skulle opp og være hyttevert. Da sa jeg til
naboen at dét skal jeg også bli. Seks år senere
ble jeg hyttevert på Hadlaskard, og der har jeg
vært alle somre siden.

TURTIPSENE

Hardangervidda vest byr på mange flotte turer
i variert terreng. Haukeland har lang erfaring
fra turer i området, og har mange gode forslag
å komme med til hvor folk kan dra på tur.
– Vanligvis anbefaler jeg den korteste turen
fra Hadlaskard, via Fagradalen, til Stavali.
Den synes jeg er veldig fin, og så er den lang
nok for veldig mange. Og så anbefaler jeg
ofte en rusletur inn til Kristofferbu, for dem
som skal være over på hytten en ekstra natt.
Der kan du bade naken i elven, nyte et måltid
med ryggen mot hytteveggen, og rusle tilbake

HELGE SUNDE
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Vendevatnet

Mange som kommer til Hadlaskard, vil opp på
Hårteigen, det mest karakteristiske landemerket
på Vestvidda. Haukeland har flere gode alternativer til turer i høyden.
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– Ta gjerne turen opp på Store Grananutane, mot
Sandhaug. Den turen er en fin dagstur om du
ligger over på hytten. På godværsdager kan du
gå med joggesko, uten stor sekk, og bare rusle
oppover. Ned igjen kan du jogge utenfor stiene,
på myke lav- og mosebakker. Og så er det en fantastisk utsikt på toppen mot Østvidden.
HYTTEVERTEN

Jobben som hyttevert er en populær, frivillig jobb
i DNT. Bergen og Hordaland Turlag har hytteverter på 8 av sine 25 hytter i sommermånedene
juli og august. Hadlaskard er den mest populære
hytten, med lang venteliste for å få jobbe som
hyttevert. I alt er det rundt 40 personer som rullerer med én eller to ukers turnuser om gangen.

– Det å være vertinne, møte gjestene med et smil
når de kommer til hytten, se til at folk har det
bra, og at de oppfører seg bra. Når det er veldig
mange folk på hytten, blir det også viktig å vise at
det er kontroll på stedet, og at alle må ta hensyn til
hverandre. I tillegg er det viktig å være en videreformidler av informasjon en får fra folk som har
vært ute på tur, og komme med konkrete turtips.
De siste årene har jeg merket økt fokus på de
kjente stedene som Finse, Jøkulen, Hårteigen og
ikke minst Trolltunga. Jeg gir ofte, til utlendinger
spesielt, tips om at det er veldig mange andre
ruter og landskap som er fine å ferdes i.

I kjølvannet av Mardøla-aksjonen var det en
opphetet stemning mot liknende kraftutbygginger. Men i 1971 ble det gitt grønt lys for
utbygging av Eidfjord nord, som bla. omfatter
Bjoreio med Vøringsfossen og Sysenvatnet.
Det var også aktuelt å bygge ut Eidsfjord sør
med Veig og Kinso med alle sine fossefall.
Kommunen sa ja, men Gro Harlem Brundtland,
som den gang nettopp var kommet inn døren i
Miljøverndepartementet, sa nei.

NATURVERN

FULLSTAPPET

Topografisk sett er Vestvidda den mest varierte
delen av Hardangervidda. Naturen rundt Hadlaskard er mild og snill for Vestvidda å være. Når du
kommer opp Veigdalen, utvider etter hvert dalen
seg og danner et stort landskapsrom ved Hadlaskard. Her åpner dalen seg, og fem viktige ferdselsårer møtes fra vest, sør, nord og øst. Et flott
område med en stor og flott elv rennende like
forbi hytten. Men hadde det ikke vært for en tidligere miljøvernminister, kunne hele området sett
veldig annerledes ut. Ingrid Haukeland forteller
om et møte med tidligere journalist og turlagsmann Johannes Sekse for nærmere 10 år siden.

Kapasiteten på Turlagets hytter er som regel
god. Men i ferietider kan det av og til bli trangt
om plassen på de mest populære hyttene. Haukeland husker spesielt en tett og intim kveld på
Hadlaskard.

- Det ble en skål for Brundtland på Hadlaskard
den kvelden, sier Ingrid Haukeland.

1690

Hårteigen

Høgehæ
Tyssevatnet

– Det var en knallfin dag, og jeg stod på kjøkkenet og bakte rundstykker. Jeg hadde fått inn
en melding om at det skulle komme opp en turgruppe på hytten den dagen. De hadde jeg planlagt at skulle ligge på hemsen. Seinere på dagen
kom det en gruppe, og en gruppe til, og enda
en gruppe. Da var jeg helt svett. Tilfeldigvis
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dem. Og ja, han varTil faktisk
lege. Han undersøkte brannskaden og øyet til den skadede, og
det hele endte bra. Du er helt alene, det kommer en med brannskade i ansiktet, det kommer
en person tilfeldigvis forbi, han er lege. Litt
flaks skal man jo ha.

DRAMATIKK

– Du må være hyggelig, bestemt og kunne ta
beslutninger. I tillegg må du være ryddig, gjøre
de oppgavene du skal gjøre, og være flink til å
veilede gjester til å gjøre de oppgavene de skal.
Og så må du være tydelig. Hyggelig og tydelig,
og ta ting på rappen når det skjer noe.

FORVENTNINGENE

Jobben som hyttevert kan være både utfordrende, hektisk, trivelig og givende. Selv tror Haukeland at jobben kan passe for veldig mange,
men noen egenskaper kan det allikevel være en
fordel å inneha.

– Hvilke forventninger har du til årets sommer
på Hadlaskard?
– Flott vær, hyggelig besøk av venner som
kommer forbi, at datteren min kommer innom,
at jeg får noen fine turer, og får lest en tykk
bok. Fra jeg var 16 år har jeg ofte brukt de siste
to ferieukene til å dra på Hardangervidda. Etter
lange dager til fjells, en rast på en stein med en
kaffekopp, da er hodet tømt og passordet på
dataen er glemt. Det er faktisk den aller beste
oppskriften.
TEKST: EINAR SLEIRE
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Høgevarden

kom påtroppende hyttevert innom Hadlaskard,
så vi begynte å jobbe umiddelbart. Jeg stod og
bakte og bakte, og Svein fant frem flere og flere
skummadrasser og la utover gulvet. Klokken
halv ti på kvelden var det en som ropte utenfor.
«Ingrid, nå kommer det en gruppe.». Da kom
gruppen. Vi ble 72 mennesker til sammen. Veldig tett og intimt, men det hele ble en kjempesuksess. Det var 22 barn under 10 år som lekte
sammen utenfor hytten nede ved vannet hele
kvelden. En venninne av meg hadde også tatt
turen opp, så vi var til slutt 3 hyttevakter som
stod på og jobbet halve natten.

– Det var en nydelig morgen. Klokken var
10.30, alle hadde forlatt hytten, og jeg hadde
sjekket alle rommene. Jeg gikk utenfor hytten
og tok meg en kopp kaffe. Plutselig kom det to
menn i 30-årene løpende mot meg og spurte
om det var en lege i nærheten. Det viste seg
at en kamerat av dem hadde fått brannskade i
ansiktet etter et uhell med et gassapparat. Han
hadde stått en halvtime og avkjølt skaden i
elven, så vi fikk ham bort på hytten. Han var
veldig bekymret for det ene øyet. I samme
øyeblikk kommer det et eldre ektepar gående
fra Heimste Hadlaskard forbi hytten. Mannen
lignet på vår gamle familielege. Jeg løp bort til
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Gjennom 14 somre på Hadlaskard har Ingrid
Haukeland opplevd mye. Noen situasjoner mer
dramatiske enn andre. Spesielt godt husker hun
én episode.
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– Hva vil du si er de viktigste oppgavene som
hyttevert?
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Fljånuten

Rjoto

HADLASKARD

- Selvbetjent DNT-hytte
- Hardangervidda vest
- Eies av Bergen og Hordaland
Turlag
- 48 sengeplasser

ESPEN HAAGENSEN

– Når det er fint vær, vil jeg si at turen fra Torehytten, via Valeggja til Stavali er en fantastisk tur.
Og vil du ha en kveldstur, er turen fra Hadlaskard
til Heimste Hadlaskard veldig fin. Turen er bare
bortover langs elven. 25 minutter å gå. Her kan
du beundre det fantastiske arbeidet en gjeng
grunneiere fra fjorden har gjort ved å rehabilitere
og gjenoppbygge stølen gjennom de siste 20
årene.

– Sekse var gjest på hytten en kveld, sammen
med et reisefølge. Der fortalte han historien
bak vernet av Veigvassdraget. Om det ikke
hadde blitt vern, ville Hadlaskard i dag stått 40
meter under vann.

Nybu
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PRIVAT

Det er flest kvinner. Ingrid Haukeland på 57 år er
en av de yngste.

Hedlo

Torehytten

Skjenafjell

Ringedalsvatnet

INGRID HAUKELAND

TORILL REFSDAL AASE

TORILL REFSDAL AASE

igjen. Et par timers tur langs vassdraget. Utrolig
vakkert.

Vivelid fjellstova

Fagradal

Tyssevassbu

Litt tålmodighet kan gi god uttelling på Vestvidda! Ta med
fiskestangen, oppfordrer Ingrid Haukeland.

Berakupen

Treshøgdi

Bersavatnet

Ingrid anbefaler turen over Fagradalen
mellom Hadlaskard og Stavali.

Dyranut

1530

Bersavikvatnet Hadlaskard

Veivatnet

Espe

Det store Veigvassdraget renner forbi Hadlaskard. Fint å gå tur langs elven her.
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INGRID HAUKELAND

- Aktuell: Hyttevert på Hadlaskard
- Alder: 57
- Jobb: Landskapsarkitekt
- Bosted: Fjellsiden, Bergen

FRIKK H. FOSSDAL

Skålabu

Friske fjellfolk møtte til den offisielle innvielsen av Skålabu søndag 2. juli 2017.

Skålabu offisielt åpnet
Skålabu ble offisielt åpnet søndag 2. juni 2017. I et litt hustrig vær på toppen ble båndet skåret av
fjellsportveteranen Petter Bjørstad. Over 100 mennesker var på Skåla denne helgen, og søndagen var
det en frisk gjeng fra 7 til over 70 som deltok i seremonien.
Rett nok har hytten vært åpen siden oktober i
fjor, men åpningen måtte skje en dag da alle
som ville hadde muligheten til å komme opp.

sprenges når det fryser på igjen. Det var ikke
minst for å ta vare på det 125 år gamle tårnet
at Skålabu ble bygget.

Skålabu ble reist på rekordtid. Fra arkitekt Eilif
Bjørge la frem tegningene til hytten sto ferdig,
gikk det cirka et år. Byggmester Bjørn Vike og
hans mannskaper brukte tre sommermåneder
på byggingen.

FJELLSPORT

– Skålabu har tålt en vinter. Det er en god attest
for bygget, sa styreleder Tore Johan Smidt i
talen under åpningen.
Relativt tidlig i prosessen kom ønsket om
at en ny hytte på Skåla skulle ha en spenstig
arkitektur og arkitekt ble engasjert. Den skulle
forholde seg til både tårnet og terrenget.
En god tegning var det beste utgangspunkt i
diskusjonen om plassering. Byggesaken gikk
på skinner både gjennom styret for Jostedalsbreen nasjonalpark og i Stryn kommune.
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STORT ANSVAR

– Bergen og Hordaland Turlag påtar seg et stort
ansvar når de får bygge på en slik eksklusiv
topp. Det moderne friluftslivet viderefører
tradisjonen fra tiden da patentførere lokalt tok
folk med over breen. Breturer fra Skåla får nye
muligheter med denne nye hytten, sa Marino
Ask, leder i Sogn og Fjordane Turlag.
BEVARER TÅRNET

Til nå har det vært litt utfordrende å komme
til Skåla vinterstid. Tårnet er kaldt, og når
man fyrer, tiner fukten i veggene, og fugene
Kristoffer Haugen åpnet seremonien på toppen ved å blåse i
luren. Det ble en spesiell opplevelse i de mektige omgivelsene.

Viktige personer i realiseringen av Skålabu: Fra venstre: Byggmester Bjørn Vike.
Øverst/hoved: Sponsor og fjellsportveterean Petter Bjørstad.Til høyre: Ordfører i Stryn Sven Flo.

En som derimot aldri har latt seg skremme av
kalde vegger og surt vær, er fjellsportveteranen Petter Bjørstad. Gjennom fjellmannen og
bestefaren Erling Bjørstads stiftelse har han
bidratt med 2 millioner kroner til realiseringen
av Skålabu.
– Min bestefar ville nok vært fornøyd med få
bidra til denne hytten, sa Bjørstad.
Da stiftelsen valgte å støtte Skålabu, ble det
lagt vekt på at prosjektet var relatert til fjellsport-aktiviteter.
– En av mine første breturer gikk opp her, for
cirka 40 år siden. Det har blitt mange gjennom årene. Oftest har jeg vært her på ski, sa
Bjørstad.

oppleve, og den er med på å gi oss et mangfold
av tilbud. Dette prosjektet kunne ikke blitt
bedre, og derfor har vi støttet det hele veien, sa
en engasjert ordfører, som selv har vært mange
ganger på Skåla.
Tåke og lett snødrev denne andre julidagen til
tross; utsynet fra dette fjellet er spektakulær,
og nå kan man sitte i god og varm hytte og nyte
landskapet gjennom vinduene. I sol og varme
er benkene ute den beste plassen for en hvil
etter turen opp.
TEKST OG FOTO: TORILL REFSDAL AASE

GÅ OFTE – FÅ FLERE OPPLEVELSER

Under åpningen var været relativt surt, med
tåke som drev rundt toppene.
– Her er mye dårlig vær. Det er derfor breen
ligger slik den gjør. Man må forholde seg til
fjellet i all slags forhold og gå på naturens
premisser. Går man ofte nok, får man fint vær
og nye opplevelser, sa Bjørstad.
Også ordføreren i Stryn, Sven Flo, var til stede
på åpningen. Flo er i tillegg nestleder i styret
for Jostedalsbreen nasjonalpark.
– Vi har mange typer turisme i kommunen.
Skåla er en attraksjon man må slite litt for å
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HYTTEVERT

Det er hyttevert på Skålabu i sommer.
Hytteverten legger til rette for at du
skal få et best mulig opphold og svarer
på spørsmål. Den første hytteverten
på Skåla var Eli Vevle, som er kjent
for mange turgåere blant annet fra
Hadlaskard.

TEKST: ANDRÉ MARTON PEDERSEN

Stølsheimen

MED BESTEFAR PÅ
DEN FØRSTE RYPEJAKTEN

Fremst i jaktlaget går morfar, like bak kommer Mikkel (6) og Frøya (8). Langt
bak skimtes en pesende mamma. Tre generasjoner på rypejakt. Sammen.
For aller første gang. Vil jaktgleden bli tent, eller skaper vi to vegetarianere?

Fantastisk spennende å være på jakt for første gang med bestefar i Stølsheimen.
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Frøya på åtte vet godt hva hagler og rifler kan
brukes til. Og når man nettopp har startet i tredje
klasse, liker man å forklare. Grundig.
– Tenk at de i klassen kaller det en skytepang! De
har aldri hørt om rifler, hagler eller sjokkerende
spredehagl som kommer susende som en regnbyge
og skremmer rypa!
Morfar og mor smiler. Ingen av oss har hørt om
«sjokkerende spredehagl», men innfører det straks
i eget ordforråd.
– JEG HAR SIKTET MEG INN!

Foran oss har vi syv timer med våpenopplæring,
undring, døde ryper, den gode samtalen og livreddende smågodt. Det er nokså nøyaktig sytti år
mellom de to fremste i jaktlaget. Førsteklassingen
Mikkel tenker nok lite på det der han går i hælene
på morfar. Dagens regel er aldri å gå fremfor

morfar. Når morfar stopper opp, kræsjer Mikkel
rett i ham.
– Jeg har siktet meg inn, mamma!

– Dette har ikke skjedd på over 40 år, konstaterer
morfar når vi får øye på et rypekull gjennom bilvinduet. Han går ut av bilen og beveger seg mot
rypene mens vi tre avventer.
Morfar skuffer ikke. Det blir vill jubel når vi hører
skudd og ser en rype stupe mot bakken. Korte
barneføtter løper mot morfar. Det er duket for det
først møtet med varm, død rype.

i hånden. Lar fingrene gli over det hvite brystet.
– Å, den er så fin og så myk!
Verden stopper opp. Rypa vendes og strykes på.
De unge verdensborgerne har fått en ny dimensjon.
Å ta livet av et dyr. Og det uten at man egentlig
trenger det. Både mor og morfar venter spent på
hvilken reaksjon som vil komme.
– Det drypper blod fra nebbet! Mikkel synes blod
er noe av det mest spennende og tøffeste på jord.
– Ja, svarer storesøster.
– Blodet kommer på grunn av spredehagl. De
kommer susende som en regnbyge og sjokkerer
rypa!

VERDEN STOPPER OPP

SNOPEPOSEN

Frøya tar tak i fjellrypa. Dette er så mye mer enn
dagens første rype. Dette er møtet mellom barnet
og jakten. Hun tar tak i føttene og svinger rypa opp

– Hysj! Ungene sklir på skoene nedover de rosa
snøfonnene som overlevde sommeren. Mamma
prøver å formidle at ryper flyr langt av gårde

RYPER FRA BILEN

dersom gledeshylene blir for intense.
Vi er oppe på 850 meters høyde i Stølsheimen,
og det er klart for matpakken som mormor har
laget. Frøya har matboksen i sekken, og termos
med kakao. Men hun oppdager også to gjennomsiktige poser.
Lykken er fullkommen. – Se, mormor har pakket
smågodt til oss!

være stille. Mikkel drar instinktivt opp jaktradioen fra beltet og kaller opp morfar, som har
sin radio i brystlommen. Sekunder før morfar
skal til å skyte, ringer det derfor i jakttelefonen
han har i jakkelommen! Rypene blir vekket opp
fra idyllen med noen elektroniske strofer, heller
enn høye hagleskudd. Man kan ikke annet enn le.
Jakt med barn kan gi uante opplevelser!

JAKTRADIO-STUNTET

TOMHYLSER I PENNALET

– Nå blir det flere ryper.
De dukker alltid opp rett etter at man har spist,
prøver morfar seg. Barna rister på hodet og ler.
– Du tuller!
Men morfar står på sitt, og får rett. Vi ser en flokk
ryper nede ved en liten elv, og morfar smyger seg
av gårde. Så lenge vi ser ham, er alt bra, men når
han forsvinner bak knausene, er det vanskelig å

Men snart hører vi morfar løsne skudd, og vi ser
en sky av fjær. Barna blir revet med og deltar
med liv og lyst i letingen etter rypene. Fikk han
en? To? Kanskje bare fjær? Små hender samler
fjær, og vi får en diskusjon om hvorvidt tomhylsene skal tas med hjem eller ei. De ender i Frøyas
lomme, og i ettertid har de vært både i pennalet
på skolen og stått utstilt på stuebordet.

– Der er den!
Morfar har funnet en rype! Nei, to!
MORMORS KETCHUP

Moralen faller idet vi går tom for smågodt.
Jaktlaget er ikke lenger en samlet enhet.
– Vi vil hjem, kommer det fra førsteklassingen.
Vi begynner ferden mot bilen, og Frøya kjenner
igjen veien vi kom opp. Det varmer et morshjerte
når man snart har gått syv timer i et terreng som
for de fleste ser dønn likt ut uansett hvor du
snur deg. Vi er trette, og regnværet hjelper ikke
på humøret. Idet vi har hundre meter til bilen,
kvikner førsteklassingen. Han kom nettopp på
at i bilen venter mormors mattermos med pølser.
– Og mormor har husket ketchup! Jeg så det!
TEKST OG FOTO: LAILA J. REIGSTAD
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Vannflytting på
Byfjellene

Storavann ved Stoltzekleiven.

Nyrestaurert stålrenne.

De restaurerte trerennene.

Den røde linjen ringer inn 10 km2 drenering som er flyttet med demninger
og renner ned i Munkebotn.

Rester etter møller og kvernhus finner vi fra
Eidsvåg via Sandviken til Møllendalen og
Våkendalen (Svartediket).

I Bergen har man i århundrer flyttet
vannet fra fjell til fjell. Hvis du går opp stien
fra Munkebotsvannet mot Dræggehytten og
Kvitebjørn følger du de gamle kulturminnene fra
den tidlige industrialiseringen i Bergen.
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Et av de mest vidløftige prosjektene er nok
Meiervannet (Munkebotsvannet), øverst i
Munkebotn. Der ble vannet som skulle rent
fra Rundemanen mot Eidsvåg, «stjålet» og
ledet ned til møllen nedenfor Neevengården
(i dag Sandviken sykehus).
Vannet fra Orretuva, Kvitebjørn og ryggen inn til Rundemanen ble ved en rekke
demninger og renner ledet bort fra Eidsvågdreneringen og ned til Munkebotn.
INDUSTRIREISNINGENS
PÅVIRKNING PÅ BYFJELLENE

Den norske industrireisningen startet på
1840-tallet og var basert på vannkraft. Industrimannen Hagelsteen sikret seg fallrettigheter i Møllendal, Mulen, Munkebotn
og Eidsvåg.
Wilhelm Frimann Meyer ble en viktig aktør
i mølleindustrien. Han fikk kjøpe Stormøllen ved utløpet av Munkebotnvassdraget i
Sandviken av Hagelsteen. Den lille vannet
øverst i dalen ble demmet opp i vest og nord,
og ble løftet opp til det som lokalt kalles
Meyervannet. Rennesystemet ble så anlagt
for å øke tilførselen til dette vannet.

SPENNENDE RUNDTUR

De beste måtene å studere dette menneskeskapte dreneringssystemet på, er
ved å ta opp til Meyervannet på Munkebotn. Demningen mot nord hindrer
vannet i å renne ned til Eidsvåg.
Der tar vi turstien ned forbi demningen,
krysser eleven og begir oss opp langs
stien mot Kvitebjørn. Kvitebjørn er det
høyeste fjellet, og det danner ryggen
inn til Rundemanen.
Det første vi ser, er den nyrestaurerte
vannrennen i stål som fører vannet
ned i Meyervannet. Stien går så på
hyllekanten som ble murt opp som
drenering. Vi kommer deretter til de
første trerennene. Disse er nylig restaurert av Sandviksguttenes forening
og Dræggehyttens venner.
STOREVANNET

HUGGET I FJELLET

Rennene ble dels hugget ned i fjellet, dels
laget ved at vannet rant på en hylle med en
oppmurt kant på utsiden, eller det kunne
være renner i tre eller stål som ledet vannet
fra et elvesystem og over i et annet.

Demningen i Storevatnet mot nord ved Stoltzekleiven.

Videre langs ryggen, i retning Rundemanen, kommer vi så til speiderhytten
Kåken. I dalen vestover fra Kåken passerer vi fem demninger før vi er nede
på veien over Sandviksfjellet og møter
Storevannet. Demningen i sør hindrer
vannet i å renne ned til Mulen, og leder

det i stedet ned til Munkebotn gjennom
den flotte demningen i nordenden.
Langs turveien ned mot Munkebotn
igjen går elven friskt.
Det lille tjernet ved Neveengården i
Sandviken samler således opp nedbør
fra hele 10 km2
.
Etter at mølledriften ble avviklet, tok
Bergen vannverk over dreneringen.
De laget et rørinnslag midt i dalen
over Meyervannet, slik at vannet
kunne føres opp til Jomfrudammen
(Garpetjern) og ned til Øyjorden, med
vannforsyninger til hele Ytre Sandviken. Tilsvarende ble Langevatnet ledet
ned som drikkevann til Eidsvåg.
Mulelven er fremdeles del av drikkevannforsyningen i Bergen. Langevatnet er erstattet av Jordalsvatnet som
drikkevannskilde for Åsane.
Men stiene og rennene ligger her
fortsatt. De ligger som gode turveier
opp til noen av Bergens mest staselige
fjell, der speilet fra Nordsjøen fyller
horisonten.
TEKST OG FOTO:
THORBJØRN KALAND

Steintrapp og rennekant.

MEYERVANNET

Meyer var en foregangsmann i industrien. I 1870årene fikk han oppgradert Stormøllen fra vannhjul
til turbindrift. Dermed kunne han nyttiggjøre seg
hele fallhøyden på 150 m i én turbin, mens man
før måtte bygge vannhjulsmøller trinnvis over
hverandre. Dette innebar at dalen måtte legges i
rør fra Meyervannet og ned til sjøkanten der mølleturbinen lå.
Hagelsteen, som hadde solgt ham Stormøllen, drev
fortsatt industri i Eidsvåg. Men med vannrennesystemet «stjal» Meyer dreneringen som skulle gått til
Eidsvåg mølle, (senere Eidsvåg industrier).
15

P
RAP ere

TUnda morsomm
NY
e
ne
Norg
r ture
Gjø ter i hele
s
turpo d gratis
e
Last n

LATSKAP

DNT SJEKKUT

Den nye turappen DNT SjekkUT er på kort
tid blitt populær. Nesten 30 000 personer
har lastet ned appen. Det er allerede 3300
brukere i Hordaland, som er et av de mest
aktive fylkene til å bruke den. De mest besøkte stedene her i Hordaland er Lyderhorn,
Fløyen og Løvstakken. Det er fortsatt mange
som bruker de tradisjonelle kanalene for sine
registreringer som klippekort og turbøker, men
mange har allerede begynt å bruke appen
i sin hverdag, og tilbakemeldingene er i all
hovedsak veldig bra. Største suksessfaktor så
langt er alle turpostene som er lagt inn. Opp
mot 160 lister er fordelt over nesten 1400
poster over hele Norge. Gjesteboken i appen
har vist seg veldig populær, og folk legger igjen
mange fine bilder og kommentarer. Dette blir
som liveoppdateringer for hvordan vær og føre
er på posten, noe som både inspirerer og gir
informasjon.

De dyktige turlederne i Turlaget får
stadig anledning til å oppgradere
sin kompetanse gjennom foredrag,
seminarer og turlederturer.
Som et supplement til dette
hardet kreative turlederutvalget satt i gang et
nytt prosjekt de
kaller LAT,
- Lufting Av
Turledere.

LAT er simpelthen bare gøy. I mars
samlet turlederutvalget turlederne til
bålkos, grilling og nattorientering på
Fløyen. I mai samlet de den samme
flokk til grillfest og klatring i Øygarden, og i juni var det lek og padling
i Fanafjorden.
Mange av de dyktige turlederne som
resten av året tar turlagsmedlemmer
med på trygge turer over hele landet,
blir nesten som barn på klassetur
når de samles til helt uforpliktende
«lufteturer». En klatrevegg er like
sosialt som underholdende. Her er
klatreruter for erfarne klatrere så vel
som nybegynnere. Man trener inn
mestring, disiplin og tillit til hun som
holder ens liv i den andre tauenden.
LAT-arrangementene supplerer den
tradisjonelle kompetansehevingen
turlederne får innen tema som redningsoperasjoner, orientering, meteorologi, utstyr, ledelse, naturfag,
naturvern og kulturvern.

Slipp barna
fri på Fløyen
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FOTO: Sverre Hjørnevik, Thomas Morel

Vi har byens største lekegrind
Les mer på www.floyen.no
#kun6minunna

Turledere er ungdommer som tar

floyen.no

med ungdom på tur, de er tinderanglere som leder krevende turer på ski
i Hurungane, de er pensjonister som
leder folkevandringer av seniorer på
Byfjellene, og de er nærturledere
som leder lavterskelturer på nye og
ukjente stier i hjemkommunen. Turlederne er jenter som liker jenter,
jenter som liker gutter, de er innvandrere fra Sotra og Kurdistan. Og
blant alt det de tror på, tror de også
på den sosiale kraften som forløses
når vi er sammen på tur.
Turlaget minner om at det løpende
holdes turlederkurs for turglade
medlemmer som ønsker å dele sine
turgleder med andre deltakere på
fellestur.
Er du turleder er det hjertelig velkommen til neste Lufting Av Turledere. Følg med på Facebooksiden
«Turledere i Bergen og Hordaland
Turlag» for mer info.
TEKST OG FOTO: THORBJØRN KALAND
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PLAST LANGS KYSTEN

28. februar i år strandet en gåsenebbhval ved Vindenes på Sotra. Den ble avlivet. Zoolog Terje
Lislevand tok hånd om dyret og åpnet buken. Magen var full av plast.

Bossvikene langs kysten var ikke noe nytt,
men omfanget var det vanskeligere å begripe.
Nokså kort tid etter ble aksjonen «Fra vik til
vik – rein kyst» etablert etter initiativ fra Kyrre
Flotve, friluftsinstruktør med base på Sotra,
Kenneth Bruvik i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Hordaland, Lennart Fjell i Fjell
kommune og Bergen og Omland Friluftsråd
(BOF). Den ble kommunisert via Facebook
og ble et knutepunkt for informasjon om steder
som trengte rydding og hvordan folk kunne
organisere seg og få hjelp til å få vekk bosset.
Frivillige stilte med egne båter, BOF med sine,
og på strandryddedagen ble også dekket på
«Miljødronningen» (Miljøvernforbundet) fylt
med boss. I alle viker krydde det av frivillige
bossplukkere. Til og med miljøminister Vidar
Helgesen kom til Sotra for å rydde. Inntrykkene
tok han med seg tilbake til Oslo.

BOF

MYE KUNNSKAP

BOF

LAILA J. REIGSTAD, MISJE KAJAKKLUBB.

Det var en enorm dugnad for å få fjernet boss langs kysten i vår, før fuglene kom for å hekke. Men den viktigste jobben gjenstår; å hindre at avfall havner i havet, at man endrer
bruk av materialer på internasjonalt nivå.

BOF
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Det finnes mye kunnskap om forsøplingen av
havet. Det dreier seg om enorme mengder, og
hvis ingenting gjøres, er det like mye boss som
fisk i havet innen overskuelig fremtid.
Det havner årlig 8 millioner tonn plast i havet.
Marin forsøpling er et globalt problem som krever internasjonal og nasjonal innsats. Norske
vassdrag forsyner også havet med boss, bl.a.
ved overløp ved høy vannstand, avrenning fra
veier, utslipp fra industri og husholdninger. All
aktivitet langs kysten, som småbåtliv, fiske og
oppdrettsnæringen, fører til forsøpling.
Havstrømmene fører bosset med seg etter et
spesielt mønster, og i enkelte områder er det
dannet store søppelbasseng. Miljødirektoratet
estimerer at 70 % av marint søppel synker og
blir liggende på havbunnen, 15 % av det marine
avfallet flyter på havet, og 15 % ender opp i
strandsonen. Noe havner i norske fjæresteiner,
og det er dét vi lokalt nå gjør noe med.

35 MILLIONER I
RYDDEMIDLER FRA REGJERINGEN

Kenneth Bruvik i NJFF er én av mange viktige
aktører som har lagt ned et særlig stort engasjement for at vi skal få øynene opp for plast- og
forsøplingsproblemet langs norskekysten. Etter
plasthvalen fikk han god hjelp av både fotfolk,
kommuner og medier. Det britiske tv-selskapet
Sky News laget en dokumentar om plasthvalen
og det store folkelige engasjementet i kjølvannet av hendelsen. Håpet er at millioner av seere
skal få øynene opp for det verdensomspennende problemet plast i havet viser seg å være.
– Én ting er å plukke overflatebosset. I noen
viker ligger det flere meter tjukke lag med
boss. Den største jobben er å fjerne alt det vi
ennå ikke har plukket. Dette bør skremme oss
ganske mye. Gammel plast må vekk før den
blir mikroplast og går inn i næringskjeden, sier
Kenneth Bruvik.
Det er nå, når medienes fokus forsvinner, at
jobben starter.
Havforskningsinstuttet har utarbeidet et oversiktskart for såkalte hotspots langs norskekysten. Dette er steder der boss hoper seg
opp. Slike steder må man holde et spesielt øye
med. Bruvik jubler over at de nå har fått et
forskningsbasert kart i hendene.
– Nå kan vi faktisk lage den store ryddeplanen
for å gjøre hele kysten ren, sier Bruvik.
– Kunnskap om hvor plasten kommer inn, er
ufattelig viktig, presiserer Kenneth Bruvik.
– Det er der vi skal sette inn støtene når det
gjelder ryddingen.
I juni ble han fortjent tildelt Hordaland fylkeskommunes Miljøpris for 2017 for sitt engasjement for en ren kyst, både før og etter hendelsen
med gåsenebbhvalen.
INTERNASJONALT FOKUS

I et innlegg på sin Facebook-side forteller
miljø- og klimaminister Vidar Helgesen om
oppløftende signaler under The Ocean Conference i FN i New York i juni.
– Flere og flere land får øynene opp for hvor
viktig det er at vi holder havet rent for søppel og
annen forurensning. Deltakerlandene forplikter
seg til 1000 tiltak for å forbedre havmiljøet,
ikke minst for å redusere marin plastforsøpling.

Mange land har gitt klare løfter om tiltak. Hvis
disse løftene blir omsatt til handling, kan vi se
tilbake på dette møtet som et virkelig stort og
viktig steg på veien mot et renere hav, uttalte
Helgesen.
REGJERINGEN LOVER TILTAK

Under en friluftskonferanse i Bergen i juni lovet
statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og
Miljødepartementet 40 millioner regjeringskroner til tiltak for opprydding og forebyggende tiltak mot plastforurensningen. I første
omgang skal rydding prioriteres.
– All ros til den frivillige dugnaden, som særlig
kommer fugler og dyr både til lands og i havet
til gode. Det er mange eksempler på at dyr lider
en pinefull død når de vikles inn i plast. Men det
må nå iverksettes tiltak for at slikt søppel ikke
havner i havet. Det skal etableres gratis levering
for fiskere som får boss i garnet. Det skal ryddes opp i eierløse og kasserte fritidsbåter, og
en tilskuddsordning for innlevering av gamle
båter er under etablering.
– Ikke minst er det viktig å få til forpliktende
internasjonalt samarbeid når det gjelder materialbruk og reduksjon av tilførsel av plast til
marint miljø, og dette mener jeg at det nå er stor
forståelse for, sa Lunde.
TEKST: TORILL REFSDAL AASE
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AMALIE SKRAM VGS.

–HVA NÅ?

Hvalen ble en sjokkerende påminnelse om
hvilken forurensning som finnes i verdenshavene, og hendelsen fikk stor internasjonal
oppmerksomhet. Det ble iverksatt en massiv ryddeaksjon og et folkelig engasjement
resulterte i fjerning av enorme mengder boss
fra fjæresteinene før hekketiden for sjøfugl.
Men hva nå?

Elever fra Amlie Skram vgs. sliter opp
et gammelt fiskegarn.

FRA VIK TIL VIK – REIN KYST

driftes nå av Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) og har egen prosjektleder. Se BOF.no. Her finner du god info
om marint avfall og hvordan du kan
organisere egne ryddeprosjekter.

FRÅ AKTIV FJELLVANDRAR TIL AKTIV KAJAKKPADLAR
Alpine toppar langs Torsukatak Fjord, Sør-Grønland.

Olav K. Aksnes

Dårlege kne reduserte kvaliteten på fjellturane. Olav Aksnes sette seg – i ein kajakk.
– Den intense og nære kontakten med naturen eg har fått gjennom padlinga,
har lagt ein ny dimensjon til livet mitt, seier den 77 år gamle pensjonisten. –
Overgangen til kajakkpadling har vore ei fin oppleving.

Han starta med padling i relativt vaksen alder, 61
år gammal. I meir enn 50 år nå har han vandra
i den norske fjellheimen, frå Finnmarksvidda i
nord til Ryfylkeheiane i sør. Den nære fjellverda
i Hordaland kjenner han godt. Dei siste åra er det
blitt færre turar.
IMPULSHANDLING

– I 20 år blei knea gradvis vondare. Til slutt var
det så ille at eg ikkje kunne halde fram med lange
fjellturar. Då melde ideen om padling seg. Eg
køyrde til Bergen, til Platou Sport i Småstrandgaten
og reiste heimatt med kajakk på biltaket og anna
nødvendig utstyr i bagasjerommet. Mi einaste relevante erfaring var nokre timar i heimelaga seglduks
eskimokajakk i Herdlefjorden i studietida i Bergen
tidleg på 1960-talet.
LANGE TURAR BEST

OTTO INGE MOLVÆR

Olav er nok meir interessert i lange turar enn padlarar flest. ¬– Dei fleste med kajakk held seg for
det meste i sine nærområde. Etter eit utal turar på
Hardangerfjorden og i resten av Hordaland var
det naturleg at ønsket om variasjon og lysta til å
gjere seg kjend i fjernare område vakna. Sommaren 2008 padla eg solo frå Os til Ålesund på 13
dagar, i godt vêr og med gunstig vind. Alt i alt er
7000–8000 km tilbakelagt dei siste 16 åra.
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Stille vatn. Frå Västra Silen, Dalsland-Nordmarken, Sverige.

NÆRLEIK TIL ELEMENTA

Han seier at han er ein del av padlebølgja som
dei siste 15–20 åra har utvikla seg frå å vere ein
aktivitet for forholdsvis få til å bli ein folkesport.
¬– Eg skjønar godt kvifor fleire blir rivne med.
Kombinasjonen av intens naturoppleving, nærleik
til elementa, avkopling frå kvardagens stress og
trivialitetar, kontrasten mellom sinnsro i stille vêr
på sjøen og adrenalinkick når fjorden går kvit, er
opplevingar eg ikkje ville ha vore forutan. Stundom
kan spenningsnivået bli vel høgt. Fallvindar frå
Trongt sund mellom Haunøy og Koksøy, Gulen

Ved Hestøysundet i Steigen juli 2016. Bak toreveret ser vi Lofotveggen.

fjell og brear og vind- og straumforhold ved kysten
kan skape farlege situasjonar. Det har eg opplevd
mange gonger. Med aukande erfaring lærer du å
tolke vêrteikna. Du blir mindre overmodig. Du kan
vere både fysisk og mentalt sliten. Men dei fleste
dagane er udramatiske. Etter mange timars slit er
det godt å komme i soveposen i teltet eller nyte
dagens opplevingar i solnedgangen i bilen på veg
heim. Søvnen kjem fort etter slike dagar.

– Når du kjøper kajakk, skal du velje ein som er
stabil. Vil du på lange turar, må du ha kajakk med
god lastekapasitet. Plastkajakkar er meir robuste
enn dei som er laga av glasfiber eller kevlar/karbon,
men dei er tyngre.

PADLEMÅL

– Lær deg litt om vind, straum og bølgjer. Den
viktigaste kunnskapen får du av eiga eller andres
erfaring. Ver ikkje redd for å prøve meir krevjande
forhold.

– Eg har vore pensjonist i ti år. Det er blitt mange
og lange turar, på Hardangerfjorden, som eg ser
frå stovevindauget, men også i Nord-Norge og
sørover langs store delar av norskekysten, i innlandet: på Telemarkskanalen. Hardangervidda må òg
nemnast. Her ligg det fleire innsjøar og vatn, lett
tilgjengelege for bilistar med kajakk på taket. I
Sverige, Götakanalen (artig å padle i kornåkrar),
og Dalsland-Nordmarken: innsjøar knytte saman
av kanalar, mellom Vänern og norskegrensa. Høgdepunkt er kamerattur på Isfjorden, Spitsbergen,
saman med tre medpadlarar i 2011 og ekspedisjon
til Sør-Grønland i 2013.
NOKRE ERFARINGAR HAN VIL DELE:

– Padling høver spesielt godt for pensjonistar.
Dei har noko som dei fleste yrkesaktive ikkje har:
rikeleg med tid.
– Det finst eit stort tilbod av introduksjonskurs
der du kan gjere deg kjend med farkosten, i lokale
kajakklubbar og tilbod i privat regi. Også DNT
tilbyr kurs. I populære turistområde, der padleaktiviteten er stor, har mange kommunar og friluftsråd
fått utarbeidd nettsider med informasjon om tilbod
innan sine grenser og regionar. I Hordaland har
Bergen og Omland Friluftsråd gode råd for padling
i nærområda.

– Hald deg nær land til å begynne med. Dei fire
gongene eg har velta, har det vore når eg skal ned
i kajakken eller på land.

– Spander på deg ei god åre, ikkje for tung, tilpassa
den aktiviteten du kjem til å ha. Elles er sprut-trekk,
flytevest, gjerne med lommer til kompass, mobiltelefon og kompaktkamera, nødvendig. Du må ha
kompass og sjøkart i vasstett kartmappe med deg
når du padlar i ukjent farvatn. Dette er uunnværleg
utstyr. Det same gjeld sjølvsagt høvelege klede.
Vass-og lufttette bagasjeposar må du også ha.
Du vil aldri gå tom for interessante og spennande
padlemål, i Norge eller utanlands, anten du ser på
padling primært som trim og trening eller som
middel til naturoppleving.
Velkommen etter!
TEKST: OLAV K. AKSNES / TORILL REFSDAL AASE

MER INFO OM PADLING:

Norges Padleforbund
www.padling.no
Bergen og Omland Friluftsråd
www.bof.no
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Merking og varding i Stølsheimen
Utbedring av stien mellom Vatnane og Åsedalen. Stien mellom hyttene Vatnane på Fagerdalshalvøya
i Arnafjord og Åsedalen, blir utbedret. Stien var tidligere mye benyttet mellom Arnafjord, Åsedalen
og Halset, men med mindre beiting og nedlegging av stølsdrift på 1950-tallet ble bruken redusert.
Det har fra verken Turlagets eller grunneierenes side vært aktuelt å T-merke stien. Gjengroing og
små ras har gjennom årene imidlertid gjort den mer vrien å bruke, og det planlegges derfor god
varding og omlegging de vanskeligste stedene.
Stien skal befares med forvaltningen, grunneiere og turlaget i sommer, og tas opp i Rådgjevande
utval for Stølsheimen landskapsområde, der den trolig blir godkjent.

MAREN ESMARK

BERGEN OG HORDALAND TURLAG

Børge Brundtland
ny nestleder i DNT landsstyre
Vi gratulerer Børge Brundtland
som ny nestleder i DNT landsstyre.
Børge Brundtland ble under DNTlandsmøtet i Kristiansand valgt til
ny nestleder. Børge Brundtland har
lang erfaring i Bergen og Hordaland Turlag, både som styreleder,
leder for valgkomiteen og som
turleder og kursholder. Vi ønsker
ham lykke til som nestleder i DNT.

Stien Steinsland –
Norddalen utbedres
Denne stien har fått mye bank fra naturens
side de siste ti årene, og arbeid har vært gjort
for å rydde gjennom partier som har rast ut
og trær som har veltet Innen du leser dette,
håper vi at stien er i god stand og at mange vil
bruke Steinsland som utgangspunkt til rundtur
for eksempel til Norddalen – Vardadalsbu
og retur ned Kvernhusbotn, som også skal
ettersees i sommer. Turen til Norddalen fra
Steinsland tar vel 5 timer, og går jevnt oppover
uten særlig bratte stigninger. I godvær er dette
en nydelig opp-/nedgang til fjellet.

RUNE TONAAS

Alexander Grieg-hytten
åpen etter rehabilitering
Alexander Grieghytten er
igjen åpen etter rehabilitering
av underetasjen. Her er toaletter, dusjer og aktivitetsrom
oppgradert. I tillegg er det
kommet badstue og kjølerom.
Vann og avløp og alt det elektriske er også byttet ut. Videre
oppgradering av andre etasje
er planlagt i 2018/2019.

Høyre ønsker ikke utbygging.
Fylkesutvalget i Hordaland Høyre, vedtok å gå inn
for vern av Øystesevassdraget på sitt møte3.-4.
mai i år. Vedtaket lød slik:
”Hordaland fylkesutvalg ber Regjeringen om å
avslå søknaden om å overføre Øystesevassdraget
til Samnangervassdraget og ivareta Øystesevassdraget fra fjell til fjord, til glede for kommende
generasjoner.”

Hyttefilmer på
UT.no
Har du sett de flotte
hyttefilmene som
ligger på UT.no? Sist
sommer fikk vi alle
våre 25 hytteanlegg
filmet med drone,
og nå er filmene
lagt ut på UT.no, slik
at du kan få et godt
inntrykk av hytten og
omgivelsene.

JOAKIM VATNALAND

TORILL REFSDAL AASE
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Vardekurs 25.–26. august
Bergen og Hordaland inviterer til vardekurs siste helgen i august.
Kurset vil trolig bli avholdt ved Stordalen fjellstove, med en kveld teori
og en dag praksis ute i terrenget. Kurset er ment for fortrinnsvis for
dere som trenger kunnskap og øvelse i å bygge varder som står godt
over mange år. T-merking er en del av kurset.
Foreløpig antall plasser er 20. Du kan melde deg på via våre nettsider,
under kurs.

BERGEN OG HORDALAND TURLAG

DNT 150 år
I 2018 blir DNT 150 år. 19. januar blir det 150-årsfeiring
i Oslo Spektrum, med Anne Lindbo som programleder. Her
blir det kjente sangartister med, kunstneriske innslag, bilder
og film som viser DNTs historie, hva DNT er i dag og hva DNT
ønsker å være i framtiden.
Det kommer til å bli flere jubileumsturer utover i året, blant
annet turer som kommer til å gå innom så mange kommuner
som mulig. Over 6 uker vil det kanskje bli vist live sending
fra turer helt i sør til turer helt nord i landet på NRK. Jubileumshytten vil være Finsehytten, som også vil bli rehabilitert
i jubileumsåret.

Ba Søviknes om vern
I slutten av mai reiste Helene
Ødven (BHT), Nicolas Rodriques
og Ørjan Ølensminde fra FNF
sammen med en rekke andre frilfufts-og naturvernorganisasjoner
til Oslo for å overbevise olje- og
energiminister Terje Søviknes
(FRP) om at Øystesevassdraget
må vernes. Med seg hadde de
bilder fra Øystesevassdraget og
over 3000 underkrifter. Helene
Ødven og styreleder i DNT, Berit
Kjøll overrakte underskriftene.
Det var god stemning under
møtet
- Vi håper at Søviknes ser verdiene
i dette området og at regjeringen
følger opp egen politikk om å ta
vare på større, sammenhengende
områder med urørt preg, sier
Helen Ødven.

OTTO INGE MOLVÆR

ANDRÉ MARTON PEDERSEN

Bergen og Hordaland Turlag er i stadig utvikling.
Det har vært en jevn stigning av både medlemmer
og dugnadstimer de siste fem årene. 7,5 % økning
i antall medlemmer i 2016; nå passerer vi snart
30.000 medlemmer!

Ny DNT Ung-gruppe
Kvinnherad har nylig opprettet
DNT Ung-gruppe med et eget
styre. Målet med gruppen er å få til
kjekke og varierte turer for ungdom
i alderen 16–26 år. Aktiviteter kan
være alt fra hytteturer til kajakkturer,
klatring, breturer og turmatkurs.
Turene som blir planlagt, vil bli
lagt ut på Facebook-siden til DNT
ung Kvinnherad. Andre aktive DNT
Ung-grupper i Hordaland er DNT
Ung Bergen, DNT Ung Fjell, DNT
Ung Askøy, DNT Ung Samnanger,
DNT Ung Odda-Ullensvang, DNT
Ung Austevoll og DNT Ung Nordhordland.

ANDRÉ MARTON PEDERSEN

SISTE NYTT FRA TURLAGET

Fjellsport inn i fremtiden
Det er blitt utarbeidet ny strategisk plattform for fjellsportarbeidet, «Fjellsport
som spydspiss i DNTs tilbud». Strategien
skal bli inkorporert i DNTs strategi som
vil bli lagt fram på neste landsmøte. I
strategien til fjellsport står det blant
annet at fjellsport skal framstå som et
tydelig strategisk virksomhetsområde
i DNT.

Selhamar

FB-side Friluftsliv i Hordaland
I vinter ble det opprettet en ny Facebookside for alle friluftsinteresserte, «Friluftsliv
i Hordaland». Siden er et digitalt brukerforum og er åpent for alle for å få og gi
turtips. Har du gått en tur du vil anbefale
til andre, legg beskrivelsen inn her. Ønsker
du anbefaling på hvor du kan gå, hvilket
føre det er, hvor det er fint å gå på telttur
etc. er dette et godt forum for å få tips. .
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ETNE

FITJAR
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JONDAL

KVAM

KVINNHERAD

Spennende for barn å se spor etter folk som levede for turesenvis av år siden. Mange helleristninger i Hordaland!

LINDÅS
MODALEN

Gå en tur inn i en svunnen tid!

24

HORDALANDS HELLERISTNINGER

Helleristningene vi finner i Hordaland, er
stort sett fra bronsealderen, og det går mest i
båter, fotspor av hjortedyr og ringstrukturer.
Helleristningene gir oss bilder fra forhistoriske tider. Grovt deles de inn i to grupper,
basert på om de kommer fra jeger- og fiskerfolkets verden eller fra bondens verden.

Jegerfolket risset oftest inn fjellets, sjøens
og skogens dyr, og er med få unntak laget
i forbindelse med sjøer, elver og vann. I
bondens helleristninger dreier det seg om
kyr, hester, mennesker, fotspor, skålgroper,
solkors, båter og vogner. Alle disse ble laget
i områder som i den tid var brukt til dyrking
og beite for husdyr.

Man kan lett bli tankefull
når man på søndagsturen
oppdager helleristninger.
Akkurat her stod et steinaldermenneske og hugget for
12.000 år siden.

HELLERISTNING

PERIODE

Rolland

Steinblokk på Bergen Museum

Hjortedyr

Steinalderen

Øvre Fitja

Dynjahaugen ved veien mot Skomadalen

Solfigurer

Bronsealderen

Stødle

Helgaberg, like ved Gilavegen 120

23 ringstrukturer, deriblant korsringer. Trær.
Over 200 skålformer.

Bronsealderen

Fjøsna

Fjøsnaneset, stort område med flere lokaliteter. Like ved
Rv 34, Strondavegen.

Båter, ringstrukturer og fotsåler

Bronsealderen

Skumsnes

Ekrahaugen, nær Nesevegen.

Ringstruktur.

Bronsealderen

Vespestad

Vestbostad, nær Vestbøstadvegen 151

11 båter

Bronsealderen

Torvaneset mot Ådlandsfjorden

Båter. To gravrøyser like ved.

Bronsealderen

Smalhushaugen, 100 meter ned til ristningene ved
Torvaneset.

Båter, dyrehoder, groper.

Bronsealderen

Samnøy, ytre
Vinnes
Bakke,
Herand

Varmeholo, nær Dallandsvegen 84

2 båter

Bronsealderen

Felt ved Herandsvegen 388

Båter, mennesker, fotsåler, skålgroper

Bronsealderen

Fitjadalen

Vikhelleren, vest for Kvannevik Støl

1 båt

Smiberget

Smiberget

41 båter, ringstrukturer.

SteinalderBronsealder
Bronsealderen

Aksnes

Fonnaland

3 båter

Bronsealderen

Berge

Bratt fjellvegg bak Strandebarmsvegen 245-249

Båter, ringstrukturer og groper

Bronsealderen

Nær Lingavegen 30, like før husvogncamping.

Hjortedyr (ikke fullstendig)

Steinalder

30 meter lang bergvegg på nedsiden av Lingavegen,
tvers for nummer 231.

16 båter

SteinalderBronsealder

Mødal

Skrytena, like ved gammel ferdselsvei.

Klebersteinsvegg med innskripsjoner

Ikke datert

Rykkje

Jøtteskorane, Bjelkanes, like ved Rv 7

Hjortedyr

Steinalder

Vangdal

Salthammaren og Salthelleren. Tre lokaliteter på samme
store område.

Dyrefigurer, menneske, linjemønstre, båter

Flere dateringer

Hamarhaug

Husaberget, 1 meter fra Ølvesvegen, tvers for
Hamarhaugvika

33 båter, groper

Bronsealderen

Halsnøy
Kloster

Klosterbryggja

Steinheller med fotsåler og 55 skålgroper.

Bronsealderen

Tofto,
Ostereidet

Nær Stranda 402

Krossring i steinhelle.

Bronsealderen

Mostraumen

Linga ved
Hissfjorden

Like ved innløpet til Mostraumen, Sjeljaneset

2 båter

Bronsealderen

ODDA

Langs Stanavegen, ved gardsbruk

Dobbel halvsirkel, med en metalstang i sentrum.

Bronsealderen

SVEIO

Gramshaug

45 LOKALITETER I HORDALAND

I Hordaland fylke er det registrert 45 lokaliteter med aldersbestemte helleristninger.
Bor du på Voss, i Etne, i Ullensvang eller
i Kvam,har du kort vei å gå, for her finner
vi hovedtyngden av fylkets helleristninger.
Finn detaljert informasjon om den enkelte
helleristningslokalitet, inklusiv kart, ved å
søke på «Helleristninger» og ønsket lokalitet
inne på www.kulturminnesok.no. Eller søk
på «Bergbilete» inne på www.grind.no, som
er kunnskapsbasen til Universitetet i Bergen.
Husk å ta hensyn til grunneier, ferdselsforbud på innmark og dyr på beite når du drar
på helleristningstur.

LOKALITET

Stana,
Tyssedal

Mange av oss i Hordaland har helleristninger i nærmiljøet uten om å vite det.
Det er uenighet blant forskere om hvorfor
våre forfedre laget helleristninger. Noen
mener at de ble laget for å opplyse eller gi
beskjed til andre i samme område, eller at de
representerer et religiøst ritual. Andre mener
at de kunne være symboler på soldyrking og
fruktbarhet. Sannheten om disse kulturskattene får vi kanskje aldri vite.

OMRÅDE

ULLENSVANG

Vis-à-vis Tittelsnesvegen 781-783

35 innristninger

Bronsealderen

Sekse, Nedre
Fljoto

Langs tursti frå Øvre Sekse til Seksehovden.

Fire store steiner med ringstrukturer og groper.

Bronsealderen

Reiseter

Steinblokk ved gamal støl ved randa av Dravladalsvatnet.
Båt/vading kreves.

Ikke nevnt

Bronsealderen

Frøynes langs
Sørfjorden

På neset Kvednarauga

Solhjul og groper.

Bronsealderen

Ringøy langs
Eidsfjorden

Litlekleivneset på Ringøy

Ringstrukturer på svaberg.

Bronsealderen

Aga

Vikane, rundt 650 meter nordover langs Rv 550 fra
Agatunet.

Fem-ringet struktur, muligens labyrint. Graver
og øksefunn gjort i nærheten.

Bronsealderen

Haustveit

Håhaugsteinen, 4 meter høg steinblokk

6 båter, 6 ringstrukturer, 1 dyr.

Bronsealderen

Lauvås, på sti frå Øvre Børve mot Løyning

Helle med 40-50 fotsåler, midt i sti, men litt
vanskelig å finne!

Bronsealderen

20 skålgroper og 1 ringstruktur

Bronsealderen

Tre lokaliteter. Over 20 fotsåler og 60 skålgroper.

Bronsealderen

Gjøstein

Kråkeflot
Veg opp frå Hauso, rundt 500 meter etter kryssing
av Hauselva. På kvar side av vegen. Rundt 1 km fra
Håhaugsteinen.
Østsida av Strandaelvi, 750 m nordøst for Tvinnefossen.
Store steinblokker, m.a. Ringsteinen.

Ringstrukturer, ringornament.

Flere dateringer

Hustveit

Rundt 100 meter fra gården Hustveit, nær Gjøstein.

Ringstrukturer på loddrett vegg i heller.

Bronsealderen

Gjerstad,
Budeieleitet

Krossasteinen

Stein med 50-100 innrissete kors.

Usikkert

I enden av vei som går gjennom skytefeltet på Bjørke
nær Bømoen

2 båter , 1 ubestemmelig figur

Bronsealderen

Sledasteinen, ligg i enden av vei som går gjennom skytefeltet på Bjørke, mellom Tverberg og Skjerve.

5 båter, 35 mennesker, 3 ringstrukturer, 1 dyr

Jernalderen

Øya Søre Skjeret, like vest for gassterminalen.

Flettekross

Bronsealderen

Øvre Børve

Hauso, Grimo

VOSS
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Rykkje

ØYGARDEN

Kollsnes
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Korleis brukar
du Stølsheimen?

G
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K
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K
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Stølsheimen verneområdestyre skal i sommar
gjennomføre ei brukarundersøking om Stølsheimen.

Skjemaundersøkinga skal vere ein del
av grunnlaget for ein besøksstrategi som
skal utarbeidast for området. Metoden
med sjølvregistreringskassar er nytta i
andre store fjellområde. – Vi ber folk
stogge og fylle ut eit lite kort med nokre
opplysningar. Vi sender så ut eit meir omfattande spørjeskjema med e-post til dei

NATUREN TAPER
IGJEN OG IGJEN
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Mange barn og unge trenger fosterhjem
i Bergen og omegn, og helst i barnas nærmiljø.

E-post: : fosterhjem-bergen.vest@bufetat.no

DNT har sett at skjærgården har like aktuelle friluftsområder som fjellheimen, og
det satses stort med tilrettelegging langs
kysten. Nedlagte fyrtårn er omskapt til
DNT-hytter. En stor del av turprogrammet
favner kystområdene. Padling har blitt en
folkesport, og stadig flere nyter stillhet og
dyreliv fra kajakken.
18. mai i år fjernet FRP/Høyre-regjeringen
vannscooterforskriftene. Dette gjør Norge
til et av de mest liberale landene i Europa
når det gjelder muligheter å kjøre vannscooter. I praksis betyr det at fartsglade
ungdommer kan komme flygende i 60–80
km i rundt holmer og nes, og overraske
badende, fiskere, padlere, dykkere, sjøpattedyr og hekkende fugler. Politiet har få muligheter til å kontrollere denne ferdselen.
Frislipp av vannscootere er en kontro-

versiell beslutning tatt av den blå-blå
regjeringen, i et valgår. Interessekonfliktene
mellom naturvern, friluftsliv, jakt/fiske, og
sikkerhet på den ene siden, og vannracerne
på den andre, er enorme. I likhet med
frislippet av snøscootere, som den samme
regjering nylig stod bak, kan fjerning av
forskriftene vanskelig omgjøres etter at
utallige nordmenn har kjøpt seg vannscooter. Flere kystkommuner er derimot mer
opptatt av å verne sine naturområder, og
har derfor vedtatt lokale vannscooterforbud. Samferdselsdepartementet trumfet
så naturen nok en gang og sendte ut et
direktiv der det står at kommuner ikke har
lov til å forby vannscootere.
Nok en gang blir naturen taperen i den
offentlige forvaltning. Regjeringen sier ikke
bare ja til mer vassdragsutbygging, men
den vil også oppheve fredningen av vernete
vassdrag.
Ulvejakt og frislipp av snø- og vannscootere

som har svart i løpet av hausten, forklarer
verneområdeforvaltar Anbjørg Nornes.
Kassene vert sett ut i juni og skal stå ute
til ca. 1. oktober.
– Vi håpar at flest mogeleg vil fylle ut
eit skjema når dei går forbi, og spesielt
lokale brukarar, seier Nornes.
Kassene finn du ved desse innfallsportane: Ortnevik, Stølsdammen, Nese (Arnafjord), Halset (Arnafjord), Bjergane,
Kvilesteinsvatnet, Vikafjell ved stistart
Sendedalen, Gullbrå og Trefall.
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Turgåarar i området vert oppmoda til å
fylle ut skjema som er utplasserte i kasser
ved 11 av innfallsportane til landskapsvernområdet.

i urørt natur, synliggjør en politikk som
ofrer naturen og forringer friluftslivet. Paradokset er at nordmenns friluftsinteresse
er i god vekst, og turistforeningene setter
stadig nye medlemsrekorder.
TEKST: THORBJØRN KALAND

BRUK VÅR KOMPETANSE - FÅ NATUROPPLEVELSER FOR LIVET!

TURSENTERET

Bruk Tursenteret
og støtt Bergen og
Hordaland Turlag

GODE PRODUKTER VALGT OG TESTET AV FRILUFTSFOLK

NICOLAS RODRIGUEZ

Scarpa Rebel Lite GoreTex
Lett, smidig og allsidig fjellstøvel fra Scarpa. Scarpa Rebel Lite
GTX er en fjellskøvel som passer til alt fra enkle turer med tung

Tokheimselva

sekk, til hardere toppbestigninger.

NY RUNDE OM TOKHEIMSELVA

Skoene er en mellomting mellom klassike fjellstøvler og toppturstøvler. Middels stiv fleks i sålen gjør den til et supert valg for

Småkraft AS søkjer no om å få byggja ut Tokheimselva rett nedanfor
Buer landskapsvernområde.
For nokre år sidan var det planar om eit større
kraftprosjekt i både Tokheims- og Eitrheimsvassdraget, men desse planane vart avslått i
samband med opprettinga av Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde i 2005.
T-merka rute svingar seg opp Tokheimslia, og
stien kjem i nærkontakt med Tokheimselva fleire
stader på veg mot Folgefonna. Elva er eit sentralt landskapselement. Bergen og Hordaland
Turlag har heile vegen tatt til orde for å ta vare
på Tokheimselva.
I 2005 la Miljøverndepartemenet vekt på at
kraftutbygging ville føra til sterkt redusert vassføring i elva langs turvegen i Tokheimslia. I
tillegg til reduserte landskapsmessige verdiar
sett frå fjorden, har området stor verdi som innfallsport til Folgefonna Nasjonalpark frå Odda.
Dei same vurderingane er også relevante når
det gjeld dei nye planane for Tokheimselva
kraftverk. Sidan sist har også den gamle turistvegen opp til Fonna i 2015 fått status som
«historisk vandrerute». Prosjektet «Historiske

Ei utbygging vil føra til ei redusert vassføring
på ein 2350 m lang strekning av Tokheimselva.
Inntaka til røyrgata er plasserte i randsona til
landskapsvernområdet. Ei nedgravd røyrgate
er planlagt på nordsida av elva, med ei lengde
på 1600 meter. Det er planlagt to separate kraftstasjonar. Bergen og Hordaland Turlag meiner
som før at planane om Tokheimselva kraftverk
vil vera i konflikt med allmenne interesser.
I den regionale friluftslivskartlegginga er Tokheimselva og stien i Tokheimslia gjeve verdi
som «svært viktig» for friluftslivet. Ruta til
breen og Holmaskjer turisthytte er mykje nytta
av både lokale, regionale og nasjonale brukarar.
Natur- og friluftslivsopplevinga er tett knytta til
Tokheimsvassdraget i dette området. Fleire stader er det innsyn frå stien mot elva og landskapet

med tung sekk. Den er også suveren til toppturer, brekrysninger,
enkel klyving, og gange i steinur.

på nordsida. Delar av vatnet i elva vert nytta til
industriføremål, og nedre delar av elva er endra i
samband med flaumtiltak, men dette er ikkje eit
argument for ytterlegare inngrep i Tokheimselva.
Odda kommune har store interesser knytt til turmålet Trolltunga. Det er også eit stort potensial
for å utvikla ei naturbasert reiselivsnæring knytta
til andre stader i kommunen, og her vil T-merka
rute i Tokheimslia vera viktig. Området høyrer til
Hardangerfjorden, der landskapet har stor verdi
og er nasjonalt viktig for reiselivet.

Veil kr

– Odda kommune har fleire større vasskraftutbyggingar og bidrar med mykje fornybar energiproduksjon allereie. Det vert difor viktig å
vurdere sumverknader for området ved nye
prosjekt. Vi må prioritere kva vassdrag vi skal
ivareta med stor verdi for natur, friluftslivet og
reiselivet, seier Nicolas Rodriguez, naturvernansvarleg i BHT.

3799,-

MEDLEMSTILBUD I AUGUST
Scarpa Rebel Lite GoreTex

30%

I kommunestyremøte 24. april gjekk eit fleirtal
i Odda kommune mot utbygging av vassdraget.

Tilbudet gjelder så lenge beholdningen
rekker for medlemmer i DNT.

BREMSTØLEN OG PLANAR OM HELLANDSELVA KRAFTVERK

Bremstølen er eit svært populært friluftslivområde i nærleiken av Husnes, Kvinnherad.
I friluftslivkartlegginga til Kvinnherad kommune er området verdisatt som «svært viktig».
Hellandselva renn frå Bremstølsvatnet. Sunnhordaland Kraftlag (SKL) arbeider med
planar om å nytta Hellandselva i eit større småkraftprosjekt. Kvinnherad Turlag har tatt
initiativ til kampanjen «Vern Bremstølen og Hellandselva» for å ivareta natur-, landskapog friluftslivinteressene i dette området.
Jan Martin Skaaluren, Mari Teigen Varanes og Anne Kari Enes fra
Kvinnherad Turlag er aktive mot utbygging av Hellandsfossen.

NICOLAS RODRIGUEZ
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vandreruter» er eit samarbeid mellom DNT
og Riksantikvaren. Føremålet med prosjektet
er å auka kjennskapen til, og bruken av, gamle
ferdselsruter med kulturhistorisk verdi og friluftslivskvalitetar.

allsidig bruk. Rebel Lite er et godt valg for deg som går turer

Bergen og Hordaland Turlag sitt Tursenter finner du i Tverrgaten i Marken. Her kan du melde deg inn i DNT/BHT og få informasjon om vårt varierte tilbud.
Vi hjelper deg med å planlegge turen din i sommer- og vinterfjellet. Tursenteret har et godt utvalg i bekledning, utstyr og inspirerende friluftslivsbøker.
Vi har Vestlandets største utvalg av kart; Norgeserien og Turkartserien fra Nordeca, i tillegg til lokale kart, orienteringskart og kart for GPS.
Bergen og Hordaland Turlag Tverrgaten 4-6 i Marken.
Åpningstider: man.–fre. 10.00–16.00, tor. 10.00–18.00, lør. 10.00–12.45.
www.bergenoghordalandturlag.no/tursenteret/
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Sted med privat overnatting
Sted uten overnatting
Tettsted/by
Merket fotrute med gangtid
Hovedvei
Andre veier

ÅMOT

Bre

VOKSENTURER MED OVERNATTING
DATO

TUR TITTEL

AUGUST

TURPROGRAMHØST2017

4.—6. august

hytte til hytte i Breheimen. Bli med på tur fra nakne berg til frodige daler i vakre Breheimen. Vi overnatter på
226 Fra
Sprongdalshytta og Arentzbu.

4.—6. august
7.—13. august
11.—13. august

Ein sommarleg tur i Stølsheimen Vest
237 Fjellveko 2017: Lenge på vidda (25—35 år). Turen går frå Finse i nord til Lågaros i aust til Hadlaskard og Veigdalen i
228 Høyt over Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden. En tur til fjellgården Stigen med utsikt til fjordlandskap på verdensarvlisten.

11.—13. august

Fjellfest på Stavali

11.—13. august

D,

B

HE RO
GIT
AL
IR
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G

fjellrike: Frå Hallingskeid til Flåm (25—35 år). Barske og milde fjell, hyggelige hyttestunder, kalde isbad, sam229 Vårt
hold og flinke turledere.

18.—21. august

Vest. Vivelid - en fjellgård med sjel, vakre Veigdalen og viltre fossefall i Husedalen. Opplev det
230 Hardangervidda
duggfriske Vestlandet
Tur til Oksen
Essensen av Stølsheimen. - eller Vestlandet om du vil. Bli med fra høyfjell, gjennom stølsdaler til speilende fjorder,
dypt under bratte lier.

24.—27. august

231

24.—27. august

dager, 3 fjorder, 2 halvøyer - En oppdagelsesferd. Utsikt, stupende fossefall, fjorder og fjell. Dee Cunningham kjent
232 4
fra Stigen Fjellgård tar deg med gjennom verdensarven.
Topptur til Nordre Dyrhaugstind
Spretne damer på krevjande og spennande eventur i Stølsheimen

Fra fjell til fjord. I løpet av tre dager skal vi bevege oss 1200 millioner år i geologihistorien, fra Finse
31. aug. — 3. sept. 238 Geologitur:
til Flåmsdalen.
SEPTEMBER
1.—3. september

i frodige Hjelledalen og Utladalen. Bli med på telttur i frodige daler og trollske skoger med utsikt til de
233 Høstcamp
villeste tindene i Hurrungane.

2.—3. september
Jentetur til Fonnabu
8.—10. september
Variert rundtur i Stølsheimen
29. sept.—1. okt.
235 Høsttur i Stølsheimen. Bli med på tur i vakker og variert natur. Vi går ruten Gullbrå—Torvedalen—Vola—Tvinne.

TE

T S AV D E LI N

32

TERJE RAKKE/NORDICLIFE.COM

17.—20. august

25.—27. august
25.—27. august

17. september
MJØLFJELL-VESETEFALLET-ULVIK
Dette er en fjell til
fjord- tur som byr på
varierte naturopplevelser. Turen starter
ved Mjølfjell stasjon
og går videre inn
Vestedalen før vi går
relativt bratt ned Fallet
mot Hardangerfjorden
og Ulvik. På stien
går vi forbi hytten,
Vesete/BT-hytten, som
Bergen og Hordaland
Turlag fikk i jubileumsgave fra Bergens
Tidende våren 2017.
Turkode 13.

18. —21. august
HARDANGERVIDDA VEST: FJELLGÅRD MED SJEL,
VEIGDALEN OG FOSSEFALL I HUSEDALEN
Langs det vakre Veigvassdraget til den historiske fjellgården
Vivelid. Det blir omvisning i den gamle Karistova hvor kunstnerne Lars og Kari Vivelid bodde. Dagen etter i lett terreng langs
Nordmansslepa opp til Hadlaskard, som også ligger nydelig til ved
elven. Lørdagen går turen over til Stavali med mulighet for badestamp ved ankomst. Søndagens tur nedover langs de fire fossene i
Husadalen er Vestlandet på sitt beste! Turkode 230.

første telttur i fjellet - Turplanlegning fra A—Å. Har teltturen aldri blitt noe av? Få hjelp til å komme deg avgårde
227 Min
på din «første» telttur.

18.—21. august

TI

EN

ER I A K

BIRGITHE ANBEFALER
Nytt på programmet i år er en tur for
de som ikke har teltet i fjellet før. Her
vil en få med seg de beste tipsene
for en vellykket telttur, og turledere
som veileder deltakerne gjennom en
teltovernatting i høyfjellet. Se etter turen
«Min første telttur i fjellet». Det legges også
opp til telttur i frodige Hjelledalen og Utladalen til høsten. Hvis været
er fint vil denne turen by på vakker utsikt til tindene i Hurrungane.
Du får også oppleve Europas høyeste fritt fallende fossefall. Til sist
så vil jeg anbefale «Balsam for kropp og sjel i Bergsdalen». Turen
legges til Alexander Grieghytten der det blir yoga, god mat og fine
fjellturer. Det må også nevnes at hytten har fått en oppgradering og
byr på nyoppusset dusj- og sanitæranlegg.

Sykkeltur på Rallarvegen

7.+11.—13. august

7.—13. august
FJELLVEKO 2017: LENGE PÅ VIDDA (25—35 ÅR)
Den andre «Fjellveko» i rekkja blir ein grand tour på
Hardangervidda. Alle delane av vidda er med, frå karrige Finse i
nord, via dei slake viddene i aust, til det frodige og varierte terrenget mot vest. Turen krev at du er i god fysisk form, og særleg at du
har erfaring med lengre turar over fleire dagar, ikkje minst at sko
og utstyr er velkjent og utprøvd. Turkode 237

1. oktober
HØSTTUR FRA
BOLSTAD TIL SØNDAGSMIDDAG PÅ
BERGSDALSTUNET
Bli med på en herlig
fjelltur gjennom høstfarget landskap fra
Bolstad til Lid. Turen
avsluttes med deilig
3-retters middag på
Bergsdalstunet.
Turkode 14

30. sept. —1. okt.

for kropp og sjel i Bergsdalen. Yoga på Alexander Grieghytten. En helg med yoga, mindfullness, sunn mat
236 Balsam
og flotte turer i høstfjellet.

OKTOBER
7.—8. oktober
6.—8. oktober

Sauabrehytta
i Stølsheimen. Telttur i Stølsheimen i brytningen mellom høst og vinter. Opplev det mange mener er den
239 Brytningstid
vakreste årstiden i høyfjellet.

DAGSTURER VOKSNE
AUGUST
4. august

Festidalen i Rosendal: Geitedalstind/ Ulvanosa

5. august

Festidalen i Rosendal: Tur til Englafjell

6. august

Tur til Nordfjell og Varhaugselet

13. august

Tur til Frønningen

20. august

Bjørn Westmarsjen

20. august

Skåneviksfjella på langs

20. august

Hanakamb 1080moh. Ein nydelig tur spekka med fantastisk natur og flott utsikt.

SEPTEMBER
3. september

11

Dagstur i Masfjordfjellene. Vi krysser Masfjordfjellene og besøker en av utsiktstoppene i området. Dette er en lang
og krevende dagstur som går delvis utenfor merket sti.

3. september

Dagstur: Upsete—Vatnahalsen—Myrdal

3. september

Dronningstien

10. september

Saksaklepp Jondal

10. september

Dagstur fra Upsete til Myrdal via Kaldevasshytta og Ugjerdsdalen

10. september

12

Høsttur til Byrkjefjell og Iendefjell. Bli med på dagstur i høstfargede fjell. Vi tar turen til to av de høyeste toppene på
Kvamskogen.

17. september

13

Mjøfjell—Vesete—Fallet—Ulvik. Dette er en fjell til fjord tur som byr på varierte naturopplevelser. Vi går forbi hytten,
Vesete, som Turlaget fikk i jubileumsgave av Bergens Tidende våren 2017. Videre går turen om Fallet til Sotenos i Ulvik.

17. september

Rispingen på Osterøy

17. september

Vorland—Veten—Vorland

24. september

Stord på langs 2017

24. september

Hausttur frå Stusdal

24. september

Byfjellstrimmen, rolig tempo: Rundtur Sædalen—Turnerhytten

OKTOBER
1. oktober

14

Høsttur fra Bolstad til søndagsmiddag på Bergsdalstunet. Fjelltur, høstfarger og en bedre middag. En god kombinasjon. Bli med da vel!

1. oktober

Klauvaneset/Tellevikfjellet/Nordgardsfjellet

1. oktober

Dagstur til Tysnessåta

15. oktober
22. oktober

På gamle stiar: Eikemo, Sætre, Fjellet gard, Urdalsetra og Urdal
15

Austlendingen: På Eikemotunnelens tak. Bli med til toppen av Austlendingen og nyt utsikten.
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DATO

•

825 Basecamp Uskedalen

8.—10. september

832 Fra fjord til fjell ved Nærøyfjorden

A

22.—24.september 834 Alpinklatresamling
29. september
—1. oktober

og søndagstur til
827 Fårikål
Sundagsfjellet. Stølsheimen.

DR

1.—3. september

E

SEPTEMBER

R S • AN

O G P R O GR

LLSPORT

S T U R L E D ER

Vi arrangerer en rekke kurs året rundt. Ønsker
du å bli tryggere på egen hånd i fjellet, tilbyr
vi kart- og kompasskurs og GPS-kurs. Vi
arrangerer klatrekurs og brekurs, og kurs i
både hav- og elvepadling. Turlederkurs på
flere nivåer har vi også for deg som ønsker å
formidle turglede til andre. Turlederkursene
følger DNTs utdanningsstige. Det er aldri for
sent å bli bedre!

EKURS
•P
ATR
A

824 Tripp Trapp Triathlon

R-

25.—27. august

R
KU

KL

TU

11.—13. august

Store Midtmaradalstind 2056
823 moh, med overnatting på
Stølsmaradalen
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RI N E H O R N
,

M

E
FJ

TUR TITTEL

AUGUST

CATHRINE ANBEFALER
Etter en fantastisk start på 2017, med høy aktivitet og deltakelse på
våre turer, er det en glede å presentere et variert høstprogram.
Endelig åpner påmeldingen til årets Basecamp Uskedalen, en
helg med føringsturer på bre, luftige fjellturer og klatring på tradisjonelt vis. Turer til spisse tinder, klatring på nyoppdagede og
kjente klatrefelt står på programmet. For de erfarne arrangeres
bresamling og isklatresamling, og fjellskiturer for de utholdendne
og eventyrlystne. Konkurranseinstinktet trigges på Tripp Trapp
Triathlon, hvor det padles, løpes og sykles. Skisesongen åpnes allerede i oktober, og i desember terper vi på skiteknikk frem mot 2018. Vi
gleder oss til nye utfordringer og gode turopplevelser – vi sees til fjells!

TH
CA

KURS

FJELLSPORT

DL

FJELLSPORT

OKTOBER
13.—15. oktober

829 Gourmettur til Fonnabu

20.—22.oktober

835 Bresamling for breinteresserte

21.—22.oktober

836 Klatresamling på Bolstadøyri

27.—29.oktober

837 Sesongens første skitur

AN

SVARLIG DN

T

FRIKK H. FOSSDAL

DESEMBER
1.—3.desember

838 Ski og/eller isklatresamling

2.—3. desember

831

08.—10.desember

830 Kvessing av skiformen

15.—17.desember

833 Førjulstur til Kaldavass og Vassfjøra

Førjulstur til Demmevass

1.–3. september
BASECAMP USKEDALEN
Lurer du på om DNT fjellsport
Bergen er noe for deg? Bli med,
og vi er sikre på det kommer til å bli flere turer. Denne
helga kan vi friste med føring
på bre og rangling over luftige tinder. Føringsturene blir
over Bjørndalstraversen, fra
Melderskin til Bjørndalstind,
Blåisvandring på Botnabreen
og Føring over Gygrastolen. Vi
bor på Rabben camping og har
reservert sengeplasser på hytte.
Turkode: 825

KURS
DATO

TUR TITTEL

TURLEDER
18.—19. august

534 Grunnleggende turlederkurs for ungdom

7. september

417

Ambassadørkurs

7.+9.—10. sept.ber

417

Grunnleggende turlederkurs i Byfjellene

9.—10. september
KLATREKURS
7.—13. august

432 Brekurs på Fonnabu

25.—27. august

433 Videregående klatrekurs-Lær naturlig sikret klatring

9.—10. september

434 Innføringskurs i utendørs klatring

35

PADLEKURS
5. august

HVERDAGSTURER
DNT fjellsport Bergen arrangerer hverdagsturer og ukentlig
klatring. Hverdagsturene er som oftest joggeturer til en fjelltopp med utgangspunkt i sykkelavstand fra Bergen sentrum,
men vi drar gjerne lengre for en skitur eller lignende, dersom
forholdene er der. Ukentlig klatring blir arrangert på et av
Bergens mange klatrefelt. Det er en sosial samling, så en trenger ikke være god å klatre, men en må ha klatreutstyr selv. Se
facebooksiden til DNT fjellsport Bergen for mer info.

Festidalen: Introduksjonskurs kajakk DNT ung

26.—27. august

416

Kurs i kajakkpadling: NPF grunnkurs havpadling

9.—10. september

418

Kurs i kajakkpadling: NPF grunnkurs havpadling

16.—17. september

420 Kurs i kajakkpadling: NPF grunnkurs havpadling

7.—8. oktober

i kajakkpadling: NPF grunnkurs havpadling
557 Kurs
ungdom 16—26 år

KURS I ORIENTERING
14.+16. september

419

GPS-kurs: Orientering med GPS på tur

23. september

421

Kart- og kompasskurs 23. september

24. september

422 Kart- og kompasskurs 24. september
SILJE VALLA

20.–22. oktober
BRESAMLING
I år som i fjor samler vi breinteresserte fjellsportere for en
helg med lek og moro i blåisen.
Vi tilpasser turmålet til været,
men det blir enten Folgefonna
(for eksempel Buerbreen) eller
Jostedalen. Deltakelse krever
ferdighet med breferdsel minst
tilsvarende grunnleggende
brekurs, men vi legger i utgangspunktet opp til to eller tre-manns
taulag slik at vi kan bevege oss i
krevende is.
Turkode: 835

Grunnleggende turlederkurs Kvinherad

WWW.BERGENOGHORDALANDTURLAG.NO/AKTIVITETER

DNT UNG

L

GRILLIN N
CHILLIN 1-2
GANGER I
MÅNEDEN

E N N E S LINN ANBEFALER
NS
ET Har du hørt om hytten Breidablik i Bergsdalen? Den er

som et lite eventyr og må oppleves i sommer.
Først tar du turen til Øystese i Kvam og i Fitjadalen
starter en liten magisk vandring til den helt spesielle hytten. Breidablik ligger nydelig til på 1160
moh., med flere små steinhus, hyggelige sitteplasser i stein og en liten dam i midten av tunet. I sommersesongen er det hyttevert der. Du må ta med deg
god mat, da hytten ikke har noe matlager. Om du har
mulighet til å gå på sensommeren når skogen er full av
godsaker, bruker du nok litt lenger tid enn først beregnet , for det er hauger
av blåbær langs stien som må smakes på. Husk å plukke med litt ekstra bær
i en flaske eller spann og ta med deg et beger kesam eller fløte, så har du en
naturlig eventyrdessert!
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17. september
RAFTING OG KLATRING PÅ VOSS (13–15 ÅR)
Klar for en morsom og spennende dag? Vi tester ut rafting og klatreparken i
ekstremsportbygda Voss. Raftingturen er tilrettelagt for barn under 15 år og foregår i
elva Vosso. Det blir servert varm lunsj mellom aktivitetene. Turkode: 553

R N- O G N Æ

merkveldene med nye turvenner. Turen «Hardangerjøkulen rundt» er en
klassisk tur du må få med deg. Hytte-til-hytte, 3-rettersmiddag på DNTs
første hytte på Hardangervidda og fin utsikt opp mot Hardangerjøkulen
nesten hele veien. Utover høsten anbefaler jeg også surfetur til
Hoddevika, som er et kjent surfeparadis i Norge. Her blir det god
stemning i campinghuset, med surfing og mulighet til å varme seg i
badestamp etterpå. Vi har også en kul tur for de tøffeste, nemlig Via
ferrata Loen. Her får du kjenne på høydefølelse og klatre «jernstien» opp til
Gjølmunnebrua. Anbefales!
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RL

HUSK!

O M - O G FJE

IG N

VA L L A U SILJE ANBEFALER
N
Sommeren er her, og vi koser oss med lange hytteturer og nyter som-

RM

JE

GD

L
SI

BARNAS TURLAG

11.–13. august
FRA FITJADALEN I KVAM TIL HAMLAGRØ (16–19 ÅR) )
Bli med på hytte-til-hytte-tur i slutten av sommerferien. Vi starter i Fitjadalen og går
mot Vending Turisthytte. Her blir det en koselig kveld med middag, spill og moro. Dag
to går vi mot Gullhorgabu, som er ei ganske ny og flott turisthytte, som ligger nydelig
til ved et stort vann. Her blir det kanskje et kveldsbad. Turkode: 547

DNT UNG
AUGUST
1.—4. august
4.—6. august

544 Hardangerjøkulen rundt (16—19 år)
564 Topptur til Melderskin (19—30 år)
Festidalen - Introduksjonskurs i kajakk
(DNT ung Kvinnherad)

5. august

NINA SOMMERFELT-PETTERSEN

36

HUSK!
ONSDAGSKLATRING

DATO

TUR TITTEL

AUGUST
9. august
13. august

712

19-20. august

på Solnes med Barnas Turlag
730 Telttur
Bergen (3—12 år)
Familietur-dagen Fjellvatn med Barnas
Turlag Askøy

20. august
20. august
21. august
26. august
26—27.august
26—27.august

7.—10. august
7.—11. august
7.—13. august
11.—13. august

541
545
432
547

Downhillsykling på Geilo (16—19 år)
Newton camp i Bergsdalen (12—14 år)
Brekurs for ungdom og voksne
Fra Fitjadalen i Kvam til Hamlagrø (16—19 år)

18.—20. august

turlederkurs for ungdom
548 Grunnleggende
på Høgabu (16—26 år)

19.—30. august
26.—27. august
SEPTEMBER
8.—10. september
15.—17. september
17. september

565 Helgetur til Vatnane Turisthytte (19—30 år)
549 Brevandring på Finse (13—15 år)
551 Solnedgang fra Trolltunga (16—19 år)
552 Via ferrata Loen (16—19 år)
553 Rafting og klatrepark på Voss (13—15år)

30. september—
01. oktober

554 Topptur til Oksen, Hardanger (19—30 år)

30. sep
OKTOBER
7. okt
7.—08. oktober
12.—15. oktober
12.—15. oktober
28.—29. oktober
NOVEMBER
18.—19. november
24. november
DESEMBER
1.—3. desember
15.—17. desember
28. desember

555 Vidden (Ulriken—Fløyen)
556
557
558
559
560

Coasteering på Syltøy (13—15 år)
Grunnkurs Hav (16—26 år)
Surfs up i Hoddevika (19—30 år)
Surfetur til Jæren (13—15 år)
Skrekk og gru på Høgabu (16—19 år)

561

Juleverksted på Alexander Grieg (13—15 år)
Grønn fredag - byttekveld

562 Førjulstur til Hallingskeid (16—19 år)
563 Alpintur til Myrkdalen (13—15 år)
Slalom/snowboardtur i Eikedalen (DNT ung Fjell)

HUSK!
HUSK FASTE
TRILLE- OG
BÆRETURER
2–3. september
FAMILIETUR TIL ALEXANDER GRIEG (6–12 ÅR)
Vi bruker naturen som kjøkken, lekeplass, kunstgalleri og forskningsstasjon.
En familiehelg i Bergsdalen gir rom for kvalitetstid. Vi pakker sekkene våre og glemmer
byens travle hverdag. Vi skrur av mobilen og utforsker nærmiljøet rundt hytten. Vi leker
og utforsker, vi hygger oss med spill og lager god mat sammen. Det er flotte områder,
som gir rom for mye gøy og avslapping. Turkode: 733

Kanotur på Storavatnet med Stord-Fitjar Turlag
Badetur i Gjerdsvika med Samnanger Turlag
Telttur til Kjelen med Samnanger Turlag
732 Kart og kompass til Gullhorgabu (8—12 år)
732 Småtasscamp til Otterstadstølen (0—6 år)
Vinkingtokt fra Sandviken til Kollavågen
med Barnas Turlag Os

27. august
27. august
31. august
SEPTEMBER

712 Søndagstur til Veten med Barnas Turlag
723 Padlekurs, 4 ettermiddager, 10—12 år

2.—3.september

733 Familietur til Alexander Grieghytten med
Barnas Turlag Bergen (6—12 år)

3. september

DEG UT-DAGEN Arrangement i hele
750 KOM
Hordaland se nettsideoversikt

6. september
7. september
9.—11. september

723 Padlekurs 10—12 år Barnas Turlag Bergen
721 Coasteering på Syltøy for familier (7—9 år)
735 Sykkeltur på Rallarvegen 10—13 år

9. september

i Lindås med overnatting mellom
734 Kanotur
trærne (8—12 år)

13. september

723 Padlekurs introduksjonskurs (7—9 år)

13. september

712

Kveldsmattur til Nubbevatnet med Barnas
Turlag Bergen

13. september

712

Kveldsmattur i Åsane med Barnas Turlag
Bergen

13. september

712

Kveldsmattur til Sætrefjell i Ytre Arna med
Barnas Turlag Bergen

13. september

712

Kveldsmattur til Solsnes friluftsområde med
Barnas Turlag Askøy

14. september
17. september
18. september
20. september
OKTOBER
1. oktober

721
712

Sopptur med Barnas Turlag Askøy
Kveldsmattur til Rolland med Barnas Turlag
Bergen

11. oktober

Kveldsmattur til Kollevågen friluftsområde
Barnas Turlag Askøy

22. oktober
22. oktober

712

Familietur: Søndagstur til Redningshytten
Turbingo med Barnas Turlag Askøy
Kveldsmattur: Sølepyttur i Rolvsvåg med
Samnanger Turlag

23. oktober
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NOVEMBER
Lommelykt-tur Lundarstølen med StordFitjar Turlag

5. november
712

Familietur: Kveldsmattur til Nattlandsfjellet
med Barnas Turlag Bergen

8. november

Kveldsmattur til Haugland og Lien med
Askøy Turlag

19. november

Lommlykt-tur med Askøy Turlag

20. november

Kveldsmattur: Refleksløype med
Samnanger Turlag

25.—26. november 736 Familietur: Julestemning på Træet (4—12 år)
DESEMBER
Adventstur med forfatterbesøk til Sjethaug
i Rosendal

4. desember
13. desember
13. desember
17. desember
30. desember

WWW.BERGENOGHORDALANDTURLAG.NO/AKTIVITETER

Coasteering på Syltøy for familier (10—12 år)
Familietur: Sopptur i Arboretet
Kveldsmattur: Trolltur på Kvamskogen
723 Padlekurs introduksjonskurs (7—9 år)

11. oktober

8. november

9.–11. september
SYKKELTUR PÅ RALLARVEGEN (10–13 ÅR)
Alenetur, uten foreldre, på en av Norges flotteste sykkelturer.
Lørdag tar vi toget til Finse, hvor vi kaster oss på syklene. Vi triller av gårde til
Hallingskeid, hvor vi overnatter på hytten. Søndagen tilbringer vi på vandring i
fjellene rundt Hallingskeid. Dette er flotte omgivelser og gir rom for fin hyttekos
etter mye frisk luft. Vi tar nok en overnatting på Hallingskeid før vi ruller videre på
mandagen (som er en planleggingsdag for mange skoler). Så ender vi opp i Myrdal
eller Flåm, om vi kommer så langt. Uansett blir det en knallbra opplevelse.
Turkode: 735

Kveldsmattur med Barnas Turlag Bergen
Bærtur med Barnas Turlag Askøy
Familietur til Vardhaugsgjelet med Barnas
Turlag Kvinnherad

19. august

TUR TITTEL

HANNE BØRSHEIM

DATO

BARNAS TURLAG

712

Familietur: Kveldsmattur med nissebesøk
ved Spåkeelva, Ytre Arna
Kveldsmattur med julevri med Askøy Turlag
Barnas Turlag: Nissetur, Askøy Turlag
Romjulstur for familier med Samnanger
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Passer for deg som ønsker et
uforpliktende og sosialt turtilbud
i bynære områder. Tilbudet er en
ypperlig måte å bli kjent med nye
turområder på, og møte turglade
mennesker. Vi arrangerer turer
hver uke, med ulikt tempo.

Tirsdagsturene går i middels/raskt
tempo, mens onsdagsturene går
i rolig tempo. I tillegg arrangeres
det fredags- og søndagsturer flere
ganger i måneden med ulikt nivå.
Alle turene starter klokken 18.00,
unntatt søndagsturene, som

starter klokken 11.00. Informasjon
om oppmøtested, turbeskrivelse,
varighet, tempo og bussforbindelser
blir annonsert på nettsiden vår for
hver enkelt tur. Du kan også komme
innom Tursenteret vårt eller følge
oss på Facebook for mer info.

.0 0
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Seniorgruppen i Bergen og
Hordaland Turlag tilbyr frisk luft,
naturopplevelser og gratis turer
til godt voksne. Uansett form og
erfaring vil du finne turer som
passer for deg. Vi legger stor vekt
på sosialt samvær og at du skal
føle deg trygg. Hver uke året rundt,

KE

O

H
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SENIORGRUPPEN

uansett vær, arrangeres tre turer
med forskjellig vanskelighetsgrad.
Mandagsturene er for de sprekeste.
På onsdagene er det en tur som er
middels til tung og en som er lett til
middels. Gruppen har også lengre
turer med overnatting i flere dager
både vinter, sommer og høst.

Informasjon finner du på
www.bergenoghordalandturlag.no
Ellers kan du få den hjelpen
du trenger ved å komme
innom i Tursenteret i Marken.
Seniorgruppen har egen kontortid
tirsdager 10-12, tlf. 55 33 58 24.

ANDRÈ MARTON PEDERSEN
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TURER I LOKALLAGENE
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aldersgrupper er velkomne til ekstra
rolige turer.

D

Hver torsdag klokken 12.00: Askøy.
Oppmøte: ved Myrane-banens
Klubbhus i Kleppestø.

RE
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L

Bergen og Hordaland Turlag
har 14 lokallag. Våre lokallag
tilbyr et stort og variert
tur- og aktivitetsprogram
tilpasset ulike aldersgrupper
og friluftslivinteresser. De
inviterer til turer på hverdager
og i helgene i sine lokale

NE

Hver torsdag klokken 11.00: Alvøen.
Oppmøte: Alvøen idrettspark.

TU

GE

Hver mandag klokken 11.00:
Kanadaskogen. Oppmøte:
Turparkeringen ved barnehagen
innerst i Spelhaugen.

Hver tirsdag klokken 10.50: Fløyen.
Oppmøte: Fløibanens nederste stasjon
i god tid før banen går klokken 11.

LA

Dette er et turtilbud som består
av ekstra lette turer med fast
D
oppmøtetid og -sted. Det
legges stor vekt på et sosialt
og inkluderende fellesskap.
Gjennom Aktiv til 100
ønsker vi å bidra til at flere
får muligheten til å komme
seg i fysisk aktivitet og få
gode naturopplevelser. Alle
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turområder, så vel som lengre avgårde.
Besøk nettsiden til hvert enkelt
lokallag, eller aktivitetskalenderen
på Bergen og Hordaland Turlag
sin nettside for en oversikt over
aktivitetene og turene det enkelte
lokallag tilbyr.

Våre lokallag er: Askøy Turlag,
Austevoll Turlag, Bømlo Turlag, Fjell
Turlag, Fusa Turlag, Kvam Turlag,
Kvinnherad Turlag, Nordhordland
Turlag, Odda/Ullensvang Turlag, Os
Turlag, Osterøy Turlag, Samnanger
Turlag, Stord-Fitjar Turlag, Sund Turlag.

ANDRÈ MARTON PEDERSEN
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15%

Ny medlemsfordel!
Platou Sport har inngått ny samarbeidsavtale med
Bergen og Hordaland Turlag. Nå får du 15% fast
rabatt på alle ordinære varer året rundt!

PS! Medlemskort må forevises.
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