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KOT skal arbeide for et enkelt, aktivt, trygt 
og miljøvennlig friluftsliv med vekt på vern 
av naturen.

Med dette mener vi:

Vi vil at flest mulig skal få oppleve naturen og få glede gjennom fotturer, skiturer og 
aktiviteter i skog og fjell. Dette skal skje på en slik måte at naturens tålegrense ikke 
overskrides. Vi skal legge forholdene til rette for et enkelt friluftsliv. 

Ved informasjon, opplæring og turer med et nett av hytter og ruter skal vi stimulere til at 
flere kan ferdes og ha glede av naturen. 

Vi skal arbeide for en spredning av trafikken, samtidig som noen områder skal være uten 
tilrettelegging for friluftsliv. 

Foreningens aktiviteter skal drives på en miljøvennlig måte.

I perioden fra 2011 – 2015 skal KOT:

•	 få	flest	mulig	til	å	drive	et	enkelt,	aktivt,	trygt	og	miljøvennlig	friluftsliv	uten	at	
naturens	tålegrense	overskrides

•	 ha	et	godt	og	variert	rute-,	og	hytte-	og	turtilbud

•	 øke	medlemstallet

•	 arrangere	flere	tilbud	og	aktiviteter	som	engasjerer	alle	gruppene

•	 arrangere	turer	og	aktiviteter	for	mennesker	med	tilpasningsbehov

•	 få	flere	mennesker	til	å	bruke	nærområdene

•	 utvikle	holdninger	som	stimulerer	flest	mulig	medlemmer	til	aktiviteter	i	foreningen

•	 få	en	bedre	spredning	av	trafikken	geografisk	og	sesongmessig	i	det	eksisterende	
hytte-	og	rutenettet

•	 sørge	for	at	egen	virksomhet	drives	i	pakt	med	naturen	og	til	eksempel	for	andre

•	 arbeide	for	å	bevare	kulturminner	der	dette	faller	naturlig	sammen	med	foreningens	
virksomhet	(eks.	setre,	buer,	legre,	sleper	og	gamle	stier)

•	 arbeide	for	sikring	av	sentrumsnære	grøntarealer	og	tilrettelegging	for	brukergrupper	
med	spesielle	behov.	Tilgjengeligheten	til	slike	områder	skal	ha	utgangspunkt	i	
universell	utforming

•	 aktivt	samarbeid	med	andre	lokale	organisasjoner,	f.eks.	Mental	Helse,	Røde	Kors	og	
naturvernorganisasjoner



BARNAS TURLAG

Hovedmål for Barnas turlag 2011 – 2015:

•	 Barnas	Turlag	omfatter	barn	fra	0	-	12	år.

•	 Få	flest	mulig	barn	og	barnefamilier	til	å	drive	et	aktivt,	enkelt	og

•	 	miljøvennlig	friluftsliv

•	 Få	flere	til	å	bli	kjent	med	og	bruke	nærområdene	i	Kongsberg

•	 Skape	felles	turopplevelser

•	 Spre	mer	informasjon	om	Barnas	Turlag

•	 Arbeide	med	å	få	flere	aktive	medlemmer,	med	bakgrunn	i	det	enkle	friluftsliv

•	 Arrangere	turer	og	aktiviteter	som	passer	for	ungdom	over	12	år

Hva gjør vi for å nå målene:

•	 Ha	et	eget	styre	for	Barnas	Turlag	med	4	-	6	personer;	en	må	være	leder

•	 Arrangere	størstedelen	av	turene	i	våre	egne	nærområder	og	til	våre	hytter	

•	 Opprettholde	et	bredt	og	godt	turprogram

•	 Yte	god	service	ved	kontakt	med	medlemmene	og	andre	interesserte

•	 Få	medieomtale	om	turene

•	 Spre	kunnskaper	og	holdninger	om	bruk	av	naturen

•	 Sørge	for	at	turene	vekselvis	blir	tilpasset	både	yngre	og	eldre	barn,	og	
også	besteforeldre

•	 Holde	kontakt	med	andre	grupper	som	vil	ha	glede	av	turlivet,	som	
minoritetsspråklige	grupper,	funksjonshemmede	etc.

•	 Samarbeide	med	andre	foreninger

•	 Arrangere	«Opptur»

•	 Utdanne	turledere



STIER OG SKILØYPER

KOTs	sti-	og	løypenett	strekker	seg	nå	fra	Daggrøhytta	i	nord	til	Sørmyrseter	i	sørøst,	og	
til	Skien/Telemark	Turistforenings	løypenett	i	sør	og	sørvest	(stort	sett	til	fylkesgrensa).	
Mot	øst	avgrenses	ansvarsområdet	naturlig	av	Lågendalen	og	Numedal.	Vestover	har	KOT	
merkeansvar	for	skiløypa	til	Neråsvannet	og	på	sommerføre	helt	til	Breiset.		Notodden	
Turlag	har	ansvaret	for	stien	fra	Breistul	til	stikrysset	like	øst	for	Selsli.	For	øvrig	
avgrenses	ansvarsområdet	mot	vest	av	riksveien	fra	Bolkesjø	og	nordover.

Hvilke	stier	og	løyper	som	skal	ryddes	og	merkes,	baserer	seg	på	visse	grunnprinsipper.	
Det	skal	merkes	til	hyttene	fra	parkering,	busstopp,	stasjon	eller	lignende,	og	det	skal	
merkes	fra	hytte	til	hytte.	Unntak	fra	disse	prinsippene	er	noen	av	skiløypene	på	Vesle-
Ble,	og	stien	til	Skrimtoppen.	Et	slags	unntak	er	vel	også	stien	fra	Efteløt	til	Stølefjell,	
men	den	kommer	inn	på	TOTs	stier	til	Sørmyrseter.

I mylderet av skiløyper på Blefjell har KOT nå merke- og ryddeansvar for disse løypene:

•	 Tverrelva	–	Gampeflå	–	Holkane	–	Søtdalskrysset	–	Vasshølet	–	Bletoppen	/	Sigridsbu

•	 Mjaugetjern	–	Søtdalsetra	–	Krøkla

•	 Mjaugetjern	–	Søtdalskrysset

•	 Vasshølet	–	Krokstul	–	Eriksbu

•	 Kjørkjevann	–	Krokstul

•	 Eriksbu	–	Åkliskardet	og	videre	mot	Øvre	Fjellstul

•	 Nordstul	parkering	–	Vasshølet

Merkinga skal være så miljøvennlig som mulig.

Følgende punkter er basis for merke- og ryddearbeidet på sommerføre:

•	 DNTs	merkeinstuks	følges

•	 Tydelige	stier	merkes	minimalt

•	 Mer	bruk	av	varder	–	og	mindre	bruk	av	maling

•	 Unngå	å	male	på	fast	fjell

•	 Ved	nyanlegg	i	stiløst	terreng	–	der	man	må	se	fra	merke	til	merke	–	kan	noen	
merker	være	løse	pinner	eller	stokker,	som	siden	kan	fjernes

•	 Merkene,	eller	T-ene,	skal	ikke	være	for	store	(jfr.	DNTs	instruks)



•	 Stiene	skal	ryddes	i	god	bredde.	(Det	betyr	at	man	bør	kunne	gå	i	våt	skog	uten	
regntøy)

•	 Stiene	merkes	med	blått	i	skogsterreng,	og	med	rødt	i	fjellet.	I	praksis	betyr	det	at	alle	
stier	sør	for	Bolkesjø	er	merket	med	blått,	resten	med	rødt.

Skiløypene	merkes	med	røde,	små	metallskilt	eller	der	dette	ikke	er	tillatt	-	med	røde	
plastikkband.	Åpne	strekninger	merkes	med	staur,	tjern	med	kvist.	Løypa	fra	Vasshølet	til	
Bletoppen	/	Sigridsbu	skal	ikke	fastmerkes;	den	merkes	med	kvist	i	februar	hver	vinter.

Oppgaver i planperioden vil være:

•	 Vedlikeholde	sti-	og	løypenettet	både	når	det	gjelder	merking	og	rydding

•	 Legging	av	kavler	og	planker	der	stiene	går	i	myrer,	er	en	høyt	prioritert	oppgave

•	 Noen	steder	bør	stiene	legges	om	for	å	unngå	myrene

•	 I	verneområdet	på	Skrim	er	det	ekstra	strenge	krav	til	kavling.	Stien	til	Sørmyrseter	
bør	derfor	få	høy	prioritet.

•	 Dersom	KOTs	planer	om	ny	hytte	ved	Kolsjø	blir	realisert,	må	det	etableres	nye	stier	
til	hytta.

•	 KOT	må	fortsatt	bidra	til	at	veien	til	Øksne	er	brøyta	om	vinteren,	slik	at	
skiløypenettet	fra	Øksne	mot	Raje,	Breiset	og	Sveinsbu	blir	lettere	tilgjengelig.

•	 KOT	bør	også	vurdere	å	få	til	parkeringsmuligheter	ved	Steingrunnvannet	på	Meheia.	
Da	blir	det	lettere	å	benytte	skiløypene	som	starter	der

•	 KOT	må	holde	god	kontakt	med	de	lokale	løypekomiteer,	og	samarbeide	der	det	er	
naturlig.

•	 KOT	vil	ikke	drive	med	oppkjøring	av	skiløyper

•	 Bare	unntaksvis	bør	foreningen	merke	stier	og	skiløyper	som	ikke	er	direkte	knyttet	
til	hovedløypenettet.

•	 KOT	må	få	endelig	overenskomst	med	TOT	om	hvor	grensene	mellom	de	respektive	
områder	skal	gå

•	 Arbeide	for	å	få	til	skriftlige	avtaler	med	grunneiere



HYTTER

BYNÆRE STIER OG TURVEIER

•	 Se	til	at	de	stier	som	går	ut	fra	bebyggelsen	ikke	blir	blokkert	eller	ødelagt	ved	
anleggsvirksomhet	eller	på	andre	måter	blir	stengt	for	allmennheten.			
Dette	gjelder	i	første	rekke	de	stier	som	allerede	er	registrert	og	lagt	inn	på	karter	og	
reguleringsplaner	og	hvor	utgangspunktet	er	markert	med	skiltet	«TURSTI»,	men	
det	kan	også	være	aktuelt	med	stier	som	hittil	ikke	er	registrert.

•	 Arbeide	for	etablering	av	sammenhengende	stier	langs	Lågen,	både	nord	og	sør	for	
byen,	og	på	begge	sider.		
Arbeidet	krever	et	godt	samarbeid	med	kommunen,	med	grunneierne,	og	med	lokale	
velforeninger	og	med	ikke-organiserte	grupper	av	beboere.		
Stiene	langs	Lågen	finnes	stort	sett	fra	før,	men	det	er	ikke	like	lett	framkommelig	
over	alt.	Det	arbeidet	som	skal	gjøres	forutsettes	utført	som	dugnad	og	vil	gå	ut	på	å	
sørge	for	sikkerhet,	eliminering	av	våte	partier,	og	rydding.	En	form	for	merking	kan	
også	være	aktuelt	der	hvor	en	velger	nye	trasèer.

•	 Etablering	av	nye	stier	der	det	ligger	til	rette	for	det,	i	samarbeid	med	beboere	og	
grunneiere	i	området.

•	 Arbeide	for	preparering	av	bynære	stier	for	å	gi	tilbud	om	fotstier	om	vinteren.	

•	 Arbeide	for	et	bedre	tilbud	i	sentrumsnære	områder	til	brukergrupper	som	er	
avhengige	av	universell	utforming.			
Evaluere	kommunens	Grønn	plan	og	kommuneplan/sentrumsplan	i	forhold	til	
bevaring	av	sentrumsnære	grøntområder	og	tilrettelegging	for	brukergrupper	med	
tilpasningsbehov.

KOT	eier	i	dag	5	ubetjente	hytter:	Sørmyrseter,	Sveinsbu,	Selsli,	Sigridsbu	og	Eriksbu.
Dessuten	leier	foreningen	Øvre	Fjellstul.	

Sveinsbu	og	Sigridsbu	og	Selsli	har	sikringsbuer	/	anneks.

Oppgaver i planperioden vil være:

•	 Skikkelig	vedlikehold	av	hyttene	skal	ha	høyeste	prioritet

•	 Standarden	på	hyttene	skal	opprettholdes	som	i	dag.	Det	er	ikke	aktuelt	å	innføre	
selvbetjening	på	noen	av	hyttene	i	planperioden.



•	 Leieavtalen	for	Øvre	Fjellstul	opprettholdes.	Langsiktig	kontrakt	er	gunstig

•	 På	Øvre	Fjellstul	og	Sørmyrseter	er	det	ikke	behov	for	sikringshytter,	da	det	er	private	
hytter	i	nærhet

•	 Eriksbu	trenger	sikringshytte.	Det	er	usikkert	om	KOT	får	tillatelse	til	å	oppføre	noen	
sikringsbu	her.	Man	bør	derfor	også	på	Eriksbu	satse	på	at	folk	kan	overleve	i	uthuset	
ved	en	eventuell	brann

•	 KOT	fortsetter	arbeidet	for	å	etablere	et	overnattingssted	mellom	Selsli	og	Sveinsbu

•	 KOT	må	prøve	å	tilrettelegge	forholdene	for	folk	med	hund	på	hyttene

TURER

Turaktiviteten	i	KOT	er	organisert	i	tre	turkomiteer.	Turkomiteenes	ansvarsområde	er	å	
tilby	Kongsbergs	voksne	befolkning	et	bredt	utvalg	av	vinter	–	og	sommerturer.

•	 Komiteen	for	fellesturer.

•	 Komiteen	for	seniorturer.

•	 Turkomiteen	for	aldersgruppa	25	–	35.	

Hovedmål for turkomiteen:

•	 Arrangere	dagsturer	og	kveldsturer	i	vårt	lokalmiljø.

•	 Arrangere	tematurer,	gjerne	i	samarbeid	med	andre	lag	og	privatpersoner.

•	 Arrangere	lettere	dagsturer.

•	 Arrangere	overnattingsturer.

•	 Arrangere	mer	krevende	turer,	f.	eks.	snøhuleturer,	kanoturer,	toppturer,	breturer	og	
klatreturer.

•	 Samarbeide	med	naboforeninger	og	andre	lokallag	om	turer.

•	 Innarbeide	rutiner	for	risikovurdering.

Hva må vi gjøre for å nå målene: 

•	 Komiteen	for	fellesturer	skal	bestå	av	leder	og	6-10	personer.		Komiteen	lager	KOTs	
turprogram.	Komitemedlemmene	fungerer	som	turledere,	men	også	personer	
utenfor	komiteen	kan	ha	turlederoppgaver.	Alle	turer	bør	ha	minst	2	turledere.	

•	 Seniorkomiteen	arrangerer	egne	turer	og	aktiviteter	for	seniorer.	Komiteen	har	egen	
leder.



•	 Turgruppa	25	–	35	arrangerer	egne	turer.	Komiteen	har	egen	leder.

•	 Annonsering	av	turer	i	Laagendalsposten

•	 Annonsering	av	turer	på	KOTs		internettsider

•	 Forhåndsomtaler	i	presse	og	på	våre	internettsider

•	 Spre	turprogram	til	naboforeningene	

•	 Utdanne	turledere

INFORMASJON

MØTER

Møtekomiteen	har	ansvar	for	å	arrangere	følgende	møter	hvert	år:

•	 Høstmøtet

•	 Årsmøte.	Hovedstyret	skal	her	ta	seg	av	årsmøtesakene	samt	å	skaffe	møteleder.

•	 Møter	med	tillitsvalgte

Hovedmål: 

•	 Gjøre	flest	mulig	i	KOTs	medlemsområde	kjent	med	KOT	og	det	tilbudet	KOT	kan	gi.

•	 Fremme	oppslutningen	om	et	spennende,	troverdig,	inkluderende,	enkelt	og	
naturvennlig	friluftsliv.

•	 jobbe	for	en	kontrollert	økning	i	bruken	av	foreningens	hytter	og	turområder.	

•	 Informere	om	foreningens	drift,	framtidsplaner	og	arrangementer.

•	 Inspirere	og	veilede	til	et	enkelt	og	naturvennlig	friluftsliv.

•	 Være	bindeledd	mellom	medlemmene	i	KOT	

Kontoret	må	ha	faste	åpningstider,	og	det	må	være	godt	utstyrt	med	alle	former	for	
informasjonsmateriell,	som	kart,	foldere,	bøker	osv.	Kontoret	skal	også	selge	artikler	som	
kart,	bøker,	kalendere	o.l.	Det	bør	bygges	opp	et	fotoarkiv	og	et	arkiv	med	turforslag.



Hva gjør vi for å nå målene:

•	 KOT-kontor	med	annonserte	åpningstider	skal	ha	informasjonsmateriell	for	salg	og	
veiledning

•	 Medlemsbladet	«Sti	og	spor»	gis	ut	to	ganger	i	året

•	 Informasjonsbrosjyre	og	foldere	holdes	oppdaterte

•	 Nye	medlemmer	skal	følges	opp	med	god	informasjon

•	 Aktiv	bruk	av	lokale	medier

•	 Informere	om	KOTs	tilbud	til	skolene,	institusjoner	og	bedrifter

•	 Ha	oppdaterte	info-permer	på	hyttene

Alle	tillitsvalgte	i	KOT	bør	i	prinsippet	spre	informasjon	om	foreningen,	og	det	er	spesielt	
viktig	at	relevante	opplysninger	(f.	eks	om	snø-	og	føreforhold)	formidles	til	kontoret.	

NATURVERN

KOT	har	sluttet	seg	til	«Mål	og	strategier	for	DNTs	naturvernarbeid».	

Naturvernarbeidet	er	forankret	i	vedtektene:	§	1	Formål:	

«DNT skal arbeide for enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv med vekt på 
vern av urørt natur.»

Videre	understrekes	det	i	§	2	at	vi	skal	arbeide	for	sikring	og	vern	av	friluftsliv-	og	
naturområder	samt	fremme	og	støtte	øvrige	natur-	og	miljøverntiltak	av	betydning	for	
turistforeningene.

Hovedmålene for naturvernarbeidet:

•	 Gi	flest	mulig	mennesker	gode	naturopplevelser	og	et	positivt	forhold	til	naturen.

•	 Bevare	gjenværende	områder	med	verneverdig	natur-	og	kulturlandskap.

•	 Sørge	for	en	bruk	av	naturen	som	er	opprettholdbar	i	et	lengre	tidsperspektiv.	Og	
som	samtidig	sikrer	naturopplevelsen

•	 Redusere	natur-	og	miljøbelastningene	fra	produksjon,	forbruk	og	transport	av	
energi.	



•	 I	størst	mulig	grad	ta	vare	på	landskapskvaliteter	og	naturverdier	ved	planlegging	og	
gjennomføring	av	større	inngrep

•	 Et	utslippsnivå	til	luft	og	vann	som	ikke	overskrider	naturens	tålegrense.	

•	 Redusere	miljøbelastningene	fra	egen	virksomhet	til	et	minimum

Disse hovedmålene vil også være retningsgivende for naturvernarbeidet lokalt i 
KOT

Naturvernkomiteen

Naturvernkomiteen	er	en	selvstendig	komité	med	ansvar	for	KOTs	naturvernarbeid.	
Komiteen	skal	på	vegne	av	foreningen	gjøre	det	arbeidet	som	er	mest	hensiktmessig	i	
hver	sak.	Slikt	arbeid	kan	i	tillegg	til	skriftlige	uttalelser	også	omfatte	informasjon	og	
påvirkning	ovenfor	politikere	og	administrasjon.	

Komiteen	skal	ha	et	nært	samarbeid	med	hovedstyret.	Skriftlige	uttalelser	skal	
undertegnes	av	KOTs	leder,	som	til	enhver	tid	forplikter	foreningen.

Samarbeidsrådet for naturvernkomiteen og Samarbeidsrådet for naturvern saker (SRN) 
og Forum for natur og friluftsliv (FNF)

I	naturvernsaker	med	felles	og	sammenfallende	interesser,	er	det	naturlig	å	samarbeide	
med	Naturvernforbundet	i	Kongsberg	og	Kongsberg	Jeger-	og	Fiskerforening.	Uttalelser	
må	godkjennes	og	underskrives	av	alle	foreningene.

Dette	er		saksamarbeid,	uten	formaliserte	møter.

Utfordringer

I	lokalsamfunnet	står	friluftsorganisasjonene	overfor	stadige	utfordringer;	det	er	en	
stadig	kamp	om	arealene.	Natur-	og	friluftsområder	rundt	byene	og	tettsteder	spises	
opp	av	boligbygging,	næringsutvikling,	idrettsanlegg	og	tyngre	tilrettelegging	for	
sportspregede	aktiviteter.	Disse	områdene	mangler	derfor	tilstrekkelig	beskyttelse.

Konkret for Kongsberg og KOT betyr dette:

•	 Oppfølging	av	«Grønn	plan»	og	sikring	av	grønne	korridorer

•	 Fange	opp	aktuelle	saker	som	skal	behandles	i	hovedutvalg	og	kommunestyre

•	 Være	høringsinstans	i	plansaker




