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DNT Oslo og Omegns dugnadsgruppe 

Årsmøte 2021 på Sognefjellshytta 

 

Årsmelding 20120/2021 

 

Siden årsmøtet på Kobberhaughytta 10. oktober 2020 har styret bestått av: 

 

Iva Vignjevic, styreleder  

Vidar Falck, styremedlem 

Marit Aagaard, styremedlem 

Kari Fiskaa, styremedlem 

Bjørn Miljeteig-Olssen, varamedlem for to år 

Alf Fagersand, varamedlem for et år 

Lise Havik, representant for avdelingen for hytter og ruter.  

 

Valgkomiteen har bestått av: 

Helene Bugge   valgt for perioden 2018 – 2021 

Vibeke Sælen   valgt for perioden 2019 - 2022 

Niels Aagaard   valgt for perioden 2020 - 2023  

 

Medlemsoversikt i dugnadsgruppa: 

År Medlemstall Utland Menn  Kvinner 

2021 245 7 123 122 

2020 545(*) 18 280 265 

2019 560(*) 11 290 270 

 

 

(*) Medlemstallet var kunstig høyt i 2019 og 2020 fordi medlemmene i dugnadsgruppa ble 

lagt inn i frivilligregisteret. Frivilligregisteret var da åpent for alle som ønsket å melde seg til  

dugnadsarbeid. Fom 2021 må alle som ønsker å registrere seg i dugnadsgruppa godkjennes 

internt i foreningen, noe som gjorde at medlemstallet også har gått ned. Kravet om at man 

skal være medlem av DNT har bortfalt. 

 

Styresaker i arbeidsåret 2020/2021  

Styret i dugnadsgruppa følger fremdriften i et årshjul og mange saker kommer igjen til faste 

tider hvert år. Det gjelder budsjett, dugnadsmeny, kontakt med ok-er, tidspunkt for samlinger, 

tema på samlinger etc. Vi får mange innspill både fra DNT Oslo og Omegn og fra DNT 

sentralt som må følges opp. Eksempler er arbeid med historiske vandreruter som er et 

samarbeidsprosjekt mellom DNT og Riksantikvaren, og ny skiltmal som er vedtatt av DNT. 

Malmveien, historisk rute mellom Røros og Langen, ble ferdigstilt på forsommeren i år og 

offisielt åpnet 26. juni.  



Dugnadsarbeidet har utviklet seg til å bli svært detaljert, noe som gjenspeiles i ok-kontrakter 

og rapporter fra ok-er til dugnadsledere og administrasjon. Det må være tid til, og kunnskap 

nok til å gjøre dugnadsarbeidet så godt som mulig. Styret har hatt mye fokus på at det er 

viktig å bevare de sosiale aktivitetene og sikre en faglig utvikling i form av kurs og opplæring. 

Styret legger mye arbeid i å finne nye, interessante temaer for møter og samlinger. DNT Oslo 

og Omegn arrangerer jevnlig kurs, bl.a. for turledere, hvor dugnadsfolk kan delta. Tilbudet 

presenteres på nettsiden. 

 

Dugnadsgruppa er vanligvis med på «Dugnadskafe» en gang i måneden. Dette foregår i 

foreningens møtelokaler og dugnadsgruppa og arbeidet i fjellet presenteres en gang i året.  

Pga koronaviruset har det ikke vært arrangert dugnadskafe siden tidlig vinter 2020.   

 

DNT Oslo og Omegn har i flere år arrangert en høstfest for aktive dugnadsfolk. Denne utgikk 

også høsten 2020 av samme grunn.    

 

Elin Rørvik og Tor Erik Risberg var nye dugnadsledere i år.      

 

Frivilligregisteret skal være en felles plattform for alt frivillig arbeid og skal etter hvert kunne 

brukes av alle foreningene. Frivilligregisteret ble fom i år tatt i bruk til påmeldinger for 

turledere, hyttevakter og dugnadsfolk. Registeret fungerer godt som en oversikt over folk som 

ønsker å delta i frivillig arbeid, erfaring som hver enkelt har, og til utsendelse av informasjon 

til spesifikke grupper etc. Men, det fungerer foreløpig ikke til fordeling av folk på dugnad og 

heller ikke til videre oppfølging av dugnadslagene.   

 

Alle skjemaer for dugnadsgruppa ligger på nett og kan lastes ned derfra. 

 

Dugnadsgruppa har godt omdømme blant bestyrere, tilsyn på selvbetjeningshytter, 

nasjonalparkforvaltning, SNO og fjellstyrer. Tilbakemeldinger tyder på at arbeidet som 

utføres på dugnad jevnt over er godt.  

 

I arbeidsåret har det vært avholdt åtte styremøter og årsmøte. Styremøtene har med ett unntak 

vært gjennomført på Teams. Årsmøtet høsten 2020 ble gjennomført som et dagsarrangement 

på Kobberhaughytta i Nordmarka. De øvrige planlagte samlingene utgikk pga koronaviruset.   

 

Områdekontakter – ok-er 

DNT Oslo og Omegn har en ordning med områdekontakter i fjellet. Disse har en funksjonstid 

på tre år om gangen, er medlemmer i dugnadsgruppa og har ansvaret for rutenettet i hvert sitt 

fjellområde.  Ok-ene bruker 10 dager hver sommer til inspeksjon og er til svært god hjelp for 

både dugnadslederne og administrasjonen. Dugnadslederne får detaljerte arbeidsbeskrivelser 

på rutene de skal ha dugnad på, og administrasjonen får tilbakemeldinger om kvaliteten på 

dugnadsarbeidet som har blitt utført, samtidig som behov for tiltak på rutenettet blir kartlagt. 

De rapporterer også om status på bruene i sitt ansvarsområde. I tillegg utfører de en del 

vedlikeholdsoppgaver som er for små til at det kan settes opp en ordinær dugnad. Ledige ok-

jobber utlyses i Varder’n. Alle kontraktene utløp 31.desember 2020, men pga koronaviruset 



og redusert aktivitet i fjor sommer, ble ok-ene forespurt om å fungere et år på overtid.  

Thorleif Maudal ønsket å slutte, de øvrige tok et år til. Ok-jobben i Rondane ble utlyst. Pga 

foreningens likviditet ble ok-aktiviteten sommeren 2020 redusert til et minimum.  

 

Følgende personer har ansvar for de ulike fjellområdene: 

 

Alvdal Vestfjell/Dovre - Gunnar Vestby 

Femundsmarka  - Siri Storrøsten 

Rondane/Ringebufjellet - Iva Vignjevic 

Langsua   - Svein Barkenæs  

Jotunheimen øst  - Kari Alvim 

Jotunheimen vest  - Steinar Lauritzen 

Breheimen   - Niels og Marit Aagaard 

Skarvheimen   - Ole Henrik Brekke 

Hardangervidda øst  - Jan Petter Røisgaard 

Hardangervidda vest  - Helge Røed  

 

Det gjennomføres vanligvis to ok-samlinger i løpet av året, men de har ikke vært mulig å 

gjennomføre siden det ikke har vært lov å samle så mange mennesker samtidig.   

 

Skiltdatabase  

Som et vedlegg til merkehåndboka har det kommet en skiltmal. Det er ønskelig at alle 

foreningene tar den i bruk og DNT Oslo og Omegn besluttet opprinnelig at alle skiltene i 

fjellet skulle byttes ut innen 2022. De nye skiltene har innfrest pil, noe som setter krav til 

registrering av skiltstolper og plassering i stikryss og ved utgangspunkt. Meningen var at  

skiltdatabasen som benyttes i Oslomarka skulle brukes i arbeidet og at ok-ene skulle ha vært 

godt i gang med å starte registreringsarbeidet. Pga koronaviruset er dette lagt midlertidig på 

is.   

 

Dugnadsledersamling  

Dugnadsledersamlingen går vanligvis over to dager, men ble nedskalert til en kveldssamling  

utendørs. Samlingen ble lagt til Breivoll en ettermiddag i mai og 28 personer deltok. Det var  

stort behov for å treffes før sesongen og tema var hovedsakelig samtaler mellom  

dugnadsledere og områdkontakter og og info fra foreningen.  

 

Kurs i bruk av GPS  

DNT Oslo og Omegn arrangerer årlig kurs i bruk av GPS. Medlemmene i dugnadsgruppa får 

tilbud om å delta og flere har benyttet seg av tilbudet. 

 

Vardekurs  

Årets vardekurs lot seg ikke gjennomføre som et fysisk kurs med mange samlet på et sted. Det 

var søkere på vent fra i fjor og mange nye søknader i år. Styret besluttet å tilby et digitalt kurs 

og deretter deltagelse på dugnad som aspirant og med minimum tre dagers deltagelse. DNT 

sentralt laget det digitale kurset. Dette var en god løsning i år, men kommer ikke til å erstatte 



det ordinære vardekurset som går over en helg. Det var 22 deltagere hvorav noen allerede 

hadde deltatt på vardedugnad året før og noen var aspiranter i sommer. Vardekurset omfatter 

varding og merking i fjellet, informasjon om ulike vardetyper, hvordan sette opp stolper og 

skilt, legging av gangbaner, kulturminner og bruk av kart og kompass.  

 

Varder’n 

Varder’n kommer ut med to nummer i året; en digital utgave og en papirutgave. Bladene 

legges ut på nett og her finnes også de tidligere utgavene. Vi har for inneværende år besluttet 

å gi ut bare et høstnummer. Det kommer som trykket blad. Redaktørene Vibeke Sælen og 

Bella Engen har meldt om at de gir seg etter at bladet for i år er ferdig produsert. Styret 

arbeider med å finne erstattere som kan være med i produksjonen av høstnummeret. Varder’n 

sendes til Pliktavleveringen på Nasjonalbiblioteket. 

 

Facebook 

Dugnadsgruppa er på facebook og kontoen administreres av Iva Vignjevic.  

 

Merkehåndboka 

Alle som deltar på vardedugnad skal ha merkehåndboka og sette seg inn i innholdet. Den 

deles ut til deltagere på vardekurs og til andre i dugnadsgruppa som ikke har den fra før. Boka 

ligger også på nett (www.merkehandboka.no) og kan lastes ned derfra. Den finnes i to 

utgaver; en som er beregnet på praktisk arbeid i felt og en som omfatter planlegging, søknader 

etc.   

  

Økonomioversikt  

Budsjettet for dugnadsgruppa var i 2020 på kr 679.700. Regnskapet for 2020 viser kostnader 

på kr 93.330,- og inntekter på kr 0,-. For 2021 er det planlagt med utgifter på kr 668.000,- og 

inntekter på kr 119.000,-. 

 

Kulturdepartementet gir spillemiddeltilskudd til arbeid på rutenettet. For 2021 har det blitt gitt 

tilsagn om kr 581.506,-. 

 

Dugnader 2021 

Vardedugnader  

Det ble satt opp 21 dugnader på rutenettet i sommer, hvorav en dugnad i Langsua ikke ble 

gjennomført pga manglende påmelding. Det ble også satt opp en ekstradugnad på ruta mellom 

Gjendesheim og Bessheim. Der ble det nyvardet 3 km sti i forbindelse med bygging av ny 

bru. Tidligere måtte folk gå langs veien for å komme over elva som nå har fått bru.  

 

På de fleste dugnadene har arbeidet gått ut på revarding, merking og oppsetting av nye stolper 

og skilt. Rutenettet på Venabygdsfjellet har blitt supplert med en forbindelse mellom Venabu 

fjellhotell og Veslefjellbua. Ruta mellom Rembesdalseter og Kjeldebu/Simadalen skulle ha 

vært lagt tilbake i gammel trase i fjor, men nybygging av bru under Rembesdalskåkje ble 

utsatt pga foreningens likviditet. Både bru og sti kom på plass i sommer. Tre ruter som ikke 

http://www.merkehandboka.no/


ble ferdigstilt i fjor pga snø og høy vannføring i elver, har blitt ferdigstilt i år. Det gjaldt to 

ruter i Skarvheimen og en i Breheimen.    

 

Alle endringer i rutenettet meldes til Statens kartverk via nettjenesten www.rettikartet.no 

 

Hyttedugnader  

Det ble satt opp 19 hyttedugnader og alle ble gjennomført. I tillegg ble det satt opp to 

ekstradugnader på Finsehytta som var under ombygging.  

 

Bestyrere og tilsyn melder om at de godt fornøyd med innsatsen som gjøres på dugnad. 

 

Oversikt dugnader:  

 

År Vardedugnader Hyttedugnader Deltagerantall 

2021 21 22 180 

2020 22 11 145 

2019 25 13 166 

    

 

Det er vanligvis stor interesse for dugnadsarbeid, men det er ikke alltid tilbud og etterspørsel 

samsvarer. Det er derfor alltid noen som ikke får dugnad og noen dugnader som ikke blir 

fulltegnet. Det begynner også å bli få dugnadsledere og det er en sak det må fokuseres på 

fremover.    

 

Totalt antall dugnadstimer i 2020 var 11.366 mot 14.220 i 2019. Taller omfatter dugnader, ok-

virksomhet, møter, kurs og samlinger i dugnadsgruppa. Nedgangen i timer skyldes korona og 

redusert aktivitet gjennom hele 2020. 

 

2021 ble ikke like krevende som fjoråret, men alle ansatte har hatt hjemmekontor og både 

interne og eksterne møter har foregått på Teams. Hyttene har vært åpne, men det har vært 

booking av all overnatting. På de minste hyttene måtte man i første halvår booke hele hytta. 

De ble gjennomfør noen få arrangementer og fellesturer.  Det ble søkt om midler via diverse 

kompensasjonsordninger og foreningen fikk dekket noe av inntektstapet.  

 

Det har vært foretatt en reorganisering i administrasjonen i DNT Oslo og Omegn. Det er nå 

fem avdelinger; frivillighet og organisasjon, eiendom, natur og infrastruktur marked og 

kommunikasjon og friluftsaktiviteter, og økonomi og administrasjon. Hytter og ruter i fjellet 

hører innunder eiendom, natur og infrastruktur. Avdelingen for frivillighet skal koordinere alt 

frivillig arbeid i foreningen. Se hjemmesiden for mer informasjon. Styret i dugnadsgruppa er i 

dialog med den nyetablerte frivilligavdelingen for kontruktivt samarbeid.  

 

Styret takker alle de aktive medlemmene for innsatsen i år. 

 

 



Oslo, 19. august 2021 

Styret i dugnadsgruppa 

 

 

 

 Iva Vignjevic   Vidar Falck   Kari Fiskaa 

 

 

Lise Havik       Marit Aagaard 
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