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LEDER
 Kjære dugnadsfolk
Nok en flott vinter med mye snø ligger bak oss, og
forhåpentligvis mange fine skiturer er gjennomført.
Ikke så ofte at vi har to så snørike vintre etter hver‑
andre. Vinteren er også brukt til å legge planer for
sommerens mange dugnader. I 2018 skulle vi ta
i bruk et nytt system for påmelding til dugnader
– frivillighetsregistret. Dette ble presentert på
dugnadsledersamlinga på Lygnaseter første gang
i 2017. Denne nyvinningen har gitt oss en del utfordringer. I 2018 var det mange mangler som ble
avdekket. Vi hadde håpet at dette skulle være løst
før årets påmeldinger skulle inn. Noen forbedringer
er nok blitt gjort, men det fungerer ikke tilfredsstillende enda. Det som skulle vært til
stor hjelp, har heller gitt mye merarbeid for Lise Havik som skal sette opp en dugnads
meny. Det har bl.a. ført til at dugnadsmenyen i år kom senere enn vanlig til dere.
Styret i Dugnadsgruppa vil arbeide videre med å få til en endring til neste år. Dette
er viktig siden dette er et verktøy vi skal bruke i årene fremover.
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Til tross for dette ser det ut som de aller fleste dugnader er godt dekket opp, samt
at dugnadsfolket har fått de dugnader de stort sett har ønsket seg.
Til årets vardekurs er søkningen bra. Så jeg tror at rekrutteringen til Dugnadsgruppa
også i fremtiden vil være god. Kurset vil i år bli gjennomført på Geiteryggen
Turisthytte. Her vil også årsmøtet bli avviklet 20. til 22. september.

Forsidefoto: Helene Bugge. Geiter på dugnadseventyr i Raggsteindalen 2018.
Baksidefoto: Wenche Jansdatter. På tur ved Turtagrø en regnværsdag i 2018.

Selv om rekrutteringen til gruppa er god, skulle vi ønsket oss flere dugnadsledere…
Vi får mange positive tilbakemeldinger på det arbeidet som Dugnadsgruppas folk
utfører. Det viser at alt arbeidet vi har lagt ned for å øke kvaliteten på det utførte
arbeidet har båret frukter. En kjempestor takk til dere alle. En stor takk til Lise for
alt det arbeidet hun legger ned for Dugnadsgruppa.
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Vi ønsker alle dere som står på for dugnadsgruppa en riktig god sommer.
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OMRÅDEKONTAKTSAMLING 2019
Tekst og foto: Vibeke Sælen

Så var tiden atter kommet for årets samling på Lygnaseter. OK’ene og styret
møttes som alle tidligere år og, som vanlig, var Varder'n «flue på veggen».
Lise fortalte utførlig fra 2018-året og viste bilder fra hva DNT og vår gruppe
hadde vært med på og gjennomført:
• DNT 150 år med fest i Spektrum og i Spikersuppa. Monsen-turen med NRK,
istandsettelse av Fanaråkhytta – før og etter turen. Vi har istandsatt og «avduket»
to Historiske Vandreruter; Aurlandsdalen, med sin spennende historie,
kulturlandskap og – minner, og Jotunheimen på ruten Gjendesheim-Fondsbu
med noe av fjell-Norges flotteste natur.
• Nybygg på Finsehytta er foreløpig litt ut i det blå siden det ikke er nok penger.
Sikringsbua skal repareres.

• Fanaråkhytta skal ansette ny bestyrer, 150(!) søknader.
• Foreløpig intet nytt om utbygging på Fanaråken. Arkitekt Snøhetta har utarbeidet
utkast til ny hytte, som ikke ble godkjent.
• Skrekkscenariet er at antall overnattinger fra 2018 skal videreføres. På det meste
overnattet 132 personer ett døgn. Hytta har 36 senger!! Slik overbooking går også
på sikkerheten løs. DNT drøfter å innføre booking på Fanaråkhytta for å få en viss
kontroll. En slik massiv fjelltrafikk forårsaker slitasje på hytta, betjening og ikke
minst på fjellet.
• Det er kun spørsmål om tid før Arbeidstilsynet, Mattilsynet o.a. vil stille strengere
krav om sikkerhet ved overnattinger på hyttene våre. Dette vil nok også gjelde ved
søppelhåndtering, vannforsyning, brann osv.
OK-ene hadde solide meninger og spørsmål om dette og hint.;
• Hvorfor lager DNT ris til egen bak ved sin markedsføring av de allerede mest
populære ruter, steder og hytter? Hvorfor ikke endre litt på egen mediestrategi
ved å styre fjellturistene en smule?
• DNT må erkjenne at det er økning i fjellturismen, både fra DNT og kommersielle
aktører.

Brødbaking på Fanaråken
Foto fra Lise Haviks lysbilder
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• DNTs mediestrategi bør endres. DNT må stille seg spørsmålet: Hvilke områder
skal markedsføres? Hvorfor ikke arrangere fellesturer til mindre besøkte fjell
områder, hytter og steder? Slik kan fjellturistene oppleve ukjente strøk med færre
folk og mindre mas? Norges fjellheim har god plass. Besseggen, Trolltunga og
andre «ikoner» markedsfører seg selv. De fleste fjellområdene er mer storslagent
vil flere hevde.
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Merkehåndboka og ny Skiltmanual
Merkehåndboka foreligger i nytt opplag og
med mange endringer.
Den nye Skiltmanualen kan by på utford
ringer. Lise stilte det store spørsmålet:
Hva gjør vi? Hvordan gjør vi? Hvilke
alternativer har vi?
Man var i hvert fall enige om at dette blir
en stor jobb som venter de neste årene.
Manualen sier at alle nye skilt skal påføres pil med km -avstand og hvor pilen fører
hen. Men fra hvor til hvor? OK-ene anbefaler fra hytte til hytte, ikke i ethvert stikryss.
Idealet kan ikke være «en skog» av skilt, noe som er forurensende i naturen. Bedre
skilting ut fra hyttene er viktigere.
GPS-kordinater påføres baksiden av hvert enkelt skilt = sikkerhet. GPS-måling av
alle avstander er altfor arbeidskrevende. Hvordan skal dette gjennomføres?
OK-ene har annet å gjøre i sin tilmålte tid.
Hva slags materiale på skilt passer best i fjellet? Stavanger turlag har eksperimentert.
Konklusjon er ikke gjort.

• Treskilt varer lengst i fjellet. Ikke
lakkerte metallskilt. Treskilt freses
med rød T og navn, km og pil fra A-Å
freses og males med svart skrift, det
samme med GPS. Mao. stort sett slik
skiltene er pr d.d.
Slik blir det mindre brudd med hva vi
allerede har og turgåere er fortrolig med.
Gamle skilt kan skiftes naturlig når de
er «slitne». Dette blir også billigst.
• Vi skal kun skilte egne etablerte ruter.
Markadatabasen
Thorleif Maudal informerte og viste
eksempler på hvordan Markadatabasen
fungerer. Stor interesse og et ypperlig
hjelpemiddel.
Bekker og elver
Hvor mye kan vi gjøre i bekker og elver på dugnader? Svar: Veldig lite.
I Nasjonalparker er det forbudt å gjøre noe som helst på eget initiativ og som ikke
er godkjent i forkant av vernemyndigheter og kommuner. Forslag: Dette kan være
tema på neste Dugnadsledersamling.
Tilslutt informerte OK-ene om eget planlagt arbeid i 2019. Gjennomgående tema hos
alle er inspeksjon av 2018-dugnader, gå DNT-ruter som ikke er gått, inspisere merking,
varding, skilt, trimme gjengrodde lier. Man kan spørre Helge om motorsag hjelp.
I Breheimen blir det mange og større befaringer på stier
og broer o.a. etter fjorårets storflom. Hvordan kan dette
repareres? Helikopterhjelp er bestilt.

Slik omskilting i fjellheimen vil ta 10-15 år, kanskje lenger.
• Dugnadsledere må måle avstander denne sommeren.
• Kart og skilting MÅ følge hverandre. Ut.no og DNT må
samkjøre.
• Km-merking uten desimaler.
• Bytte til nye skilt først når nåværende gamle likevel skal
skiftes ut. Hva er gammelt nok?
• Trestolper er mest miljøvennlig.
• Årets skiltbestilling må gjennomføres, som tidligere år.
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Fremdeles er veien til Nørstedalsseter stengt. Norsk Hydro
er ansvarlig og skal ikke utbedre veien før til høsten.
Siri Storrøsten og Lise skal punktmarkere kulturminner
i Femundsmarka denne sommeren.
Det er få henvendelser og tilbakemeldinger på rutenettet.
Det er betryggende. Da gjør dugnadsgruppa en god jobb.
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DUGNADSLEDERSAMLING 2019
Tekst og foto: Vibeke Sælen

Tradisjonen tro ble dugnadsledersamlingen
også i år arrangert på Lygnasæter hotell.
Og, tradisjonen tro startet samlingen fredag
kveld med en herlig tre-retters middag.
Lørdag morgen ønsket Ole Henrik 32
deltagere velkommen til en innholdsrik dag.
Samlingen ble avsluttet med det prosaiske
ritualet; utdeling av maling, hansker og
pensler.
I år var det 2 poster på dagsorden, ett
informativt og ett til hygge og stor glede.
1. Forvaltning av nasjonalparker.
Jotunheimens nasjonalparkforvalter, Kari Sveen, ga oss inngående kjennskap til
hvordan byråkratiet i nasjonalparker arbeider, driftes og forvaltes.
Alle nasjonalparker, utenom Hardangervidda, forvaltes av nasjonalparkstyrer hvor
SNO lokalt samt vertskommuner, fylkeskommuner og nasjonalparkforvalter er
representert.
• Jotunheimen er blant de enkle parker å forvalte.
• Breheimen er mer komplisert og omstendelig, siden det der er mange
og forskjellige vernegrenser.
• Hardangervidda nasjonalpark forvaltes av fylkesvise tilsyn.
• Nasjonalparkene har ulike verdier, ulik grad av sårbarhet, ulike mål
og verneforskrifter.
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Gamle varder – over Sognefjellet er istandsatt. Det
fantes to typer varding; en som fulgte isen og den andre
som var den vanlige å gå sommerstid. Sognefjellsvegen er
med i prosjektet Nasjonale Turistveger – en opplevelse.

På nasjonalparkstyre.no kan interesserte finne regler, kart og grenser
(igjen: ikke Hardangervidda). Man finner opplysninger gjennom hele spekteret
– fra kjedelig til artige innslag.
Vi fikk en gjennomgang av Vedtektenes §8 Forvaltningsplan, skjøtsel og besøk,
grensemerking og informasjon, verneforskrifter osv.
• Alle nasjonalparkene uttrykker bekymring for nedgang i fuglelivet, utviding av
vindmølleparker m.m.
• Det er ikke lov med motorisert ferdsel i nasjonalparker uten begrunnet tillatelse.
I enkelte spesielt verneverdige områder er forbudet uten tillatelse også omfattet
av droner.
• I kontroversielle områder har parkstyrer fjernet våre røde T’er.
• Gamle setergrender i Jotunheimen har satt i gang gammeldags skjøtsel.
Ved Gjendebu er fedrift gjenopptatt. Man benytter ljå i utmarka for å kunne
ta vare på sjeldne planter og insekter, noe dyrene liker spesielt godt.
• Geitekillinger skal til seters og spise seg fete, dvs. de båtes til Gjendebu. Der beiter
og koser de seg gjennom sommeren, samtidig som et godt stykke arbeid blir utført
med å holde vegetasjonen nede. Killingene er som barn flest, – er lekne og noen
urokråker, noen ganger rømmer de, andre ganger blir de med dugnadsfolk på
varding.

Reinsdyr – Det er 2-300 tamreim i Aust-Jotunheimen.
Etter mange år med ulike interesser fra turistnæringen,
grunneiere og tamreineiere er samarbeidet nå blitt til
stor glede for alle parter. Påsken brukes nå til reinflytting fra vinter til sommerbeite over vinterstengte
Tindevegen (Årdal-Turtagrø). Flyttingen er blitt en
turistmagnet.
I Rondane nasjonalpark har villreinen vanskelige
kår. Dette skyldes i stor grad private hytter og
overnattingssteder og alle veiene inn i fjellet.
Selv sykling kan by på utfordringer.
Utvidet vern – Det snakkes og diskuteres om man
bør utvide vernegrenser, f.eks. på Valdresflya og
nord for Bygdinvatnet. Vindkraftparker lurer ikke
altfor langt i det fjerne. Kommuner og nasjonalpark
styrer reiser massive protester og ber om å bli
fjernet fra NVEs planer. NVEs hjemmesider viser
kart og info.

"Norges Nasjonalparker" er registrert som ny merkevare, og skal aktivt arbeide med
info, besøksstrategi og forvaltning. Man har årlige Dialogmøter med DNT og hvor
Lise også møter.
Stitiltak – Håndbygde steintrapper i fjellet var i starten ikke populært. Nå er man
blitt nøye med hvor og hvordan disse bygges. Det kan være slitsomt å gå trapper lange
strekninger ad gangen. Slitne turister hopper av trappegåingen og går ved siden av.
Derfor prøver man nå å bygge litt sti og litt trapp – vekselsvis.
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Etter at all jakt på hval og andre pelskledde skapninger stoppet i 1965 tar øyas
opprinnelige «beboere» øya mer og mer tilbake. Et enormt dyreliv og fugleliv
utspiller seg. Nå finnes over 2 millioner pelssel, enorme mengder hvalross, pingvin,
kongepingvin, bøjepingvin, elefantsel, albatross og skarv. Det er mat nok til alle.
Kolossale mengder mat av plankton, krill og fisk har vendt tilbake i havet.
Kjempepetrell (gribb/ravn) har tatt oppgaven som naturens renovasjonsvesen.
Svimlende 175 000 hval ble fanget disse 60 årene. Hvalbestanden har dessverre ikke
tatt seg nevneverdig opp, selv om det ikke er fanget en eneste hval siden den gang.
Pr. i dag har man anslått bestanden til ca. 3 -5000 hval.
Med tillatelse er bildene fotografert fra Tom Schandys lysbilder

2. Bildeforedrag fra Sør-Georgia
Naturfotograf, biolog og forfatter, Tom Schandy, har flere ganger besøkt
Sør-Georgia, som er en del av det britiske oversjøiske territoriet. Øyas areal er
3700 km2. 75% av øya er dekket av snø og is med mange isbreer, hvor det høyeste
fjellet er på nesten 3000 moh.
Hans fantastiske lysbilder ble ledsaget av historien om norsk hvalfangsts tilstedeværelse på Sør-Georgia.

Norske samer introduserte 13 reinsdyr på øya, pga. kjøttet. Da hvalfangerne reiste
ble reinsdyrene overlatt til seg selv og naturens gang. De formerte seg til kjempe
flokker. Siden myndighetene ønsket den naturlige og mangfoldige økologien tilbake,
brukte man nylig 2 år på nedskyting av 6.600 reinsdyr. Samtidig forsvant også alle
rottene fra øya.
På tampen av foredraget fikk vi litt ishavshistorie fra Sør -Georgia med på kjøpet:
Polarforsker Schakleton og gutta på tur, ekspedisjoner og kappløpet til Sydpolen.

Norge startet hvalfangst på Sør-Georgia i 1904, og varte i 60 år da den siste
hvalfanger slapp alt han hadde i hendene og forlot stedet. Øyas nordre kystlinje var
best beskyttet for vær og vind. Her ble alle hvalfangerstasjonene anlagt. Dette er
verneverdige områder med sin
egen historie. De fleste av disse
gamle hvalfangerstasjonene er
nå avstengt og kan ikke fysisk
besøkes, de kan bare besees på
avstand av de få som finner
veien dit.
Stedene framstår i dag som
spøkelsesbyer.
Øya har ingen fastboende,
men museum, gravplass og
forskning blir forvaltet og
passet på av ca 12 britiske
forskningspersonell.
12
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DUGNADSINFORMASJON FOR NYBEGYNNERE

Vardedugnader
En vardedugnad omfatter arbeid på en rute mellom to hytter. Der det er svært
lange ruter deler vi ruta i to, slik at to dugnadslag arbeider på hver sin halvdel.
På en vardedugnad restaurerer man gamle varder eller bygger nye og merker disse
med røde T-er. I tillegg kan det være behov for å rydde kratt, sette opp stolper
og skilt, legge gangbaner/klopper i myr osv. Det avvikles dugnader på rute
nettet hele sommeren, men snøforhold og høyde over havet avgjør når man kan
gjennomføre dugnad i de ulike fjellområdene. Det betyr i praksis at rutene i for
eksempel Femundsmarka kan revardes tidlig på sesongen, mens de høyest
beliggende rutene i Breheimen ikke kan tas før på sensommeren.
Merkehåndboka er vår «bibel«.
Hyttedugnader
Mye av vedlikeholdet av hyttene foregår på dugnad. En hyttedugnad omfatter
arbeid på en hytte i en uke. En hyttedugnad kan omfatte beising/maling
utvendig og innvendig, lakking av gulv, kitting og maling av vinduer, opprydding
etter byggearbeider, rundvasking osv. De fleste hyttedugnadene foregår i
månedsskiftet juni/juli før storinnrykket av fjellturister tar til. Sommeren
2019 skal DNT Oslo ha dugnader på 14 hytter.
"Arbeidshefte for hyttedugnader" er et nyttig arbeidsverktøy.
Brudugnad
DNT Oslo og Omegn har over 250 bruer på vårt rutenett i Sørnorge. Dette
er dugnadsarbeidet for deg som er i god form, har litt eller mye byggerfaring
og er glad i utfordringer. Fra 2018 bygger vi opp en egen gruppe med frivillige
som skal jobbe med brudugnader i fjellet.
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Generelt for dugnadene
Det utbetales ikke lønn for dugnadsarbeid, men DNT Oslo og Omegn dekker
utgiftene til kost, losji og reise. Dugnadsdeltagere som bor i utlandet får sin
reise i Norge dekket. Du som ønsker å delta på dugnad må være fjellvant og i god
fysisk form, og du må kunne «ta i et tak». Hvis du er ny i Dugnadsgruppa og
det primært er vardedugnad du ønsker å være med på, anbefaler vi deg å delta
på vardekurs som går over en helg i fjellet. Etter kurset vil du få tilbud om å delta
på dugnad for å se om det er noe som passer for deg, og som du ønsker
å fortsette med fremover. Årets vardekurs skal holdes på Geiterygghytta.
Søknadsskjema for vardekurs kan lastes ned fra nettet eller fås ved henvendelse
til avdelingen for hytter og ruter i DNT Oslo og Omegn. De som bare ønsker
å delta på hyttedugnad trenger naturligvis ikke gjennomføre vardekurs.
Organisering
Dugnadsarbeidet i fjellet organiseres av avdelingen for hytter og ruter i DNT
Oslo og Omegn. De som deltar på dugnad er medlemmer i Dugnadsgruppa.
Alle som er medlem av DNT og har fylt 18 år kan bli medlem i Dugnadsgruppa.
For vår egen sikkerhet har Dugnadsgruppa utarbeidet eget HMS-reglement og
Risikovurdering. Før hver dugnad skal dugnadsleder gjennomgå dette.
Ønsker du mer informasjon om:
Varde- og hyttedugnader, ta kontakt med Lise Havik: tlf. 22 82 28 00/
lise.havik@dntoslo.no
Brudugnad, ta kontakt med Kristian Stoll: tlf. 22 82 28 00/
kristian.stoll@dntoslo.no
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Det er et stort antall bruer som skal settes opp og repareres før sommersesongen
2019, spesielt med tanke på ødeleggelsene fra snøsmeltingen i fjor høst i Bre
heimen, hvor mange bruer ned mot Sjoavassdraget og ned Mørkrisdalen ble ødelagt.
Innimellom var det wienerbrød, konkurranse i brubygging med materiale av
Aftenposten og gaffateip samt bruquiz – hvem vet mest om bruene oppover
Akerselva. Engasjerte deltakere og vinnerlaget fikk selvsagt byggesett av heve/
senkebru.

STOR AKTIVITET I BRUGRUPPA
Tekst og foto: Bella Engen og Åge Haukaas

Det er mye aktivitet rundt brubygging i DNT Oslo og Omegn for tiden. Bygningsinspektør, Kristian Stoll, har startet et Brubyggerlaug med mål om å skape
engasjement rundt temaet brubygging i DNT, og få med flere frivillige i
brugruppa. Kristian har også etablert et fagutvalg som skal diskutere og planlegge
fremtidige bruprosjekter.
Brubyggerlauget skal kjennetegnes av et åpent og inkluderende miljø, der
arbeidet er nyttig, krevende og spennende, samtidig som det er orden
og struktur som sørger for sikkerhet og gjennomføring.
Brubyggerlaugets første samling
31. januar møtte 16 personer opp på
Brubyggerlaugets første samling. Det
var en fin blanding av både yngre og
noen mindre yngre, både kvinner og
menn, og spesielt hyggelig var at flere
av de fremmøtte er fagfolk innen
byggteknikk.
Etter at alle hadde fått i seg litt mat
Brubyggingkonkurranse gir god stemning
ga Kristian en kort introduksjon om
brugruppa i DNT Oslo og Omegn, før
høydepunkter fra arbeidet i 2018 ble gjennomgått. Bruprosjekter for 2019
med tentative tidspunkter for dugnader og organisering og møteplan for
Brubyggerlauget ble gjennomgått.
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Motiverte møtedeltakere
ga uttrykk for at de ønsket
å være med til sommeren
og flere ville også være med
i en faglig brukomite (møte
en gang i måneden frem til
sommeren) som skal se
nærmere på løsninger for
de forskjellige prosjektene.

Stolte brubyggere med nye, kule jakker

Til slutt fikk de som allerede har bidratt i brubygging nyinnkjøpte jakker laget
spesielt for Brubyggerlauget.
Fagutvalget
7. mars møttes 14 fjellvante personer, alle med bakgrunn fra brubygging, til fagut
valgets første møte. Kort fortalt: dette er en gruppe folk som liker å bygge ting,
jobbe og gjerne bærer litt tungt.
Over litt mat ble først en introduksjons
runde gjennomført, og det kom tydelig
frem at i dette fagutvalget mangler det
ikke på erfaring! Her har vi fått samlet
et virkelig sterkt fagmiljø med alt fra
militære bygningsingeniører, sivilinge
niører, tømrere, sveisere og landmålere
med bred erfaring fra Nordsjøjobbing,
vannkraftutbygning, hyttetilsyn samt
prominente prosjekter på bl.a.
Stortinget eller den nye, flotte, brua
ved Sognefjellshytta.
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Etter introduksjonsrunden gjennomgikk Kristian typiske punkter som man må
ta hensyn til i et bruprosjekt:
• Avklaring av behov: Må det bygges bru overalt? Er vadingen dypere en 0,5 m?
• Design/Hva bør bygges: Kunnskap om flom/vannstand, snøforhold, forankringsmuligheter, vernebestemmelser, transportmuligheter etc. Her gjelder
det å snakke med lokalkjente.
• Lovlig: Gir grunneier tillatelse til bygging, drift og bruk i minst 30 år?
• Bærekraftig: Hvordan kan vi gjøre minst mulig inngrep i naturen?
Allerede første kvelden gikk utvalget rett til verks og diskuterte tre aktuelle
prosjekter som man gjerne vil ha ferdigstilt innen 20. juni:
1. Nedre Høystakka
2. Vesleål ved Gjendebu
3. Vesleål ved Langedalen
Hvilken type bru er best egnet? Hvordan
skal det dimensjoneres? Hvordan kan vi
unngå å bruke helikopter? Hva slags mate
riale er best egnet? Hvordan får vi til sikker
og varig fundamentering? Hvilke hensyn
må vi ta i forhold til at vi skal jobbe i en
nasjonalpark?
I løpet av kvelden ble utvalget enige om
hvilke type bru som skal bygges. Ut i fra
Andreas Røgden Lykken, hyttetilsyn på Torfinnsbu,
dette kan arbeidet med søknader startes,
informerer om prosjektet ved Nedre Høystakka (se neste
side)
og videre jobbing mot ferdigstilling.
Fagutvalget skal ha månedlige møter frem
til mai, og så blir det bygging ute i felten i tidsrommet juni – september.
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STAFETTPINNEN
Utfordringen: Vardedugnad er helsebringende
Tekst og foto: Vidar Falck

Jeg tar utfordringen, men hva skal jeg skrive om? Første dugnad som ‘læregutt’,
med Asta, Mari og Svein til Stortoppen på Snøhetta, eller første dugnad som dugnads
leder med Brit Sissel, Iva og Halvard til Vesttoppen, med moskussafari i Svånå
dalen, eller dugnader i Breheimen med Helene, Cecilie, Tove, Else, Bente Marie,
Anne, Beate (hva er det med damene og
Breheimen?) og Nils-Otto, med cognacmarinerte
molter, T-merket bekk, mye snø og ’dypdykk i ur’
etter stålbørste, eller...? Nei, det må bli
Bukkelægeret i juli 2017.
Da dugnadsmenyen kom var det lett å velge:
Bukkelægeret – berømt og beryktet, med
kjettinger på de bratteste stedene – dit hadde
jeg av ymse grunner aldri kommet, nå var det en
mulighet til å være der en uke. Dessuten, med
base på Gjendebu, sentralt i Jotunheimen, midt
i juli, burde det være mange, flinke dugnadere som
ville være med. Overraskelsen og skuffelsen var
derfor stor da det viste seg at ingen hadde meldt
seg på, og det gjorde ikke saken bedre at Iva, som
skulle ta den andre halvparten av ruten, fra
Memurubu til Grunnevann, hadde fått fullt lag.
Skulle Bukkelægeret glippe nok en gang?
20

Bukk i Bukkelægeret

Heldigvis mente Lise at denne ruten er så
mye brukt at den måtte få prioritet, og
etter kort tid hadde hun overtalt de tre
som skulle jobbet ut fra Ingjerdbu, til
å dra til Gjendebu i stedet, og da Alf og
Aase meldte sin interesse, hadde jeg fullt
lag. Det eneste minuset var at dugnaden
måtte flyttes en uke, så det ble ikke noe
møte mellom de to dugnads -gjengene
ved Grunnevann.
Vi hadde heller ikke fått med oss at det var
den uken ‘alle’ var på veg til Eidsbugarden
og Vinjerock, men det var nok en større
utfordring for Lars Aage og gjengen hans
på Gjendebu – en utfordring de tok og
løste med glans. Det lå folk over alt, men alle fikk smil, en hyggelig kommentar,
mat og drikke, og en plass å sove. Vi var heldige, for Lars Aage hadde satt av tre
tomannsrom til oss, som vi fikk ha for oss selv.

Kur for isijas
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Tirsdag morgen kom med strålende vær, og det fortsatte resten av uken. Opp
Bukkelægeret og tilbake til der vi sluttet, før vi fortsatte arbeidet mot toppen
av Bukkelægeret. Aase var stiv som en stokk om morgenen, men vel oppe var plagene
borte. Et par hyggelige karer fra Lom fjellstyre på veg til Storådalshytta, kunne
fortelle at sherpaer snart skulle begynne arbeidet med å lage et ledegjerde på
toppen, for å styre folk på rett veg inn i nedstigningen. De kunne også
berolige oss med at fjellstyret førte oppsyn med kjettingene og festene, slik
at det er trygt å ferdes også i de bratteste partiene
Onsdag var ‘hviledag’. Da skulle vi bare rydde og merke stien langs Gjende. Aase ba
imidlertid pent om å få ta en tur opp og ned kjettingene, ‘for helsens skyld’. Det fikk hun
selvsagt lov til. Det ble mye klipping og merking på trær, men vi klarte å finne stein
til en liten tre-punktvarde ved fergeleiet, og et par bautaer langs stien.
Torsdag var oppgaven å gjøre ferdig selve Bukkelægeret. Opp til toppen for tredje
gang, og så nyte dagen mens vi jobbet oss nedover i solskinnet. I den nedre
halvdelen var det stedvis ganske gjengrodd, så det var nødvendig med en god
del klipping av grener som delvis strakte seg over stien og tok tak i både luer
og ryggsekker. Noen grener fikk stå – særlig de som var blankslitt av hyppig
bruk som håndtak på vegen opp og ned.

Søndag ettermiddag var Kristin, Siri, Alf og undertegnede på plass på Gjendebu.
Aase kom rett fra dugnad i Rondane, overnattet på Gjendesheim, kom med første båt
mandag morgen og dro rett på jobb. Bortover langs Gjende, opp Bukkelægeret og
inn til Grunnevann. Problemet var bare at Aase var sterkt plaget av isjias, men vel
oppe hadde smertene gitt seg noe. Bukkelægeret er sørvendt med en fantastisk flora,
og har fått navnet fordi bukkeflokkene beiter i brattene om sommeren. Vi fikk syn
for segn, for litt over den øverste kjettingen gikk vi rett inn i en bukkeflokk som
villig stilte seg opp for fotografering, før de rolig ruslet over en kam og forsvant.

Memurutunga

Det var lett å finne den siste nymalte T -en fra det andre laget, og så var det å jobbe
seg vestover på Memurutunga. Været mandag var brukbart, men akkurat da vi
hadde bestemt oss for å gi oss for dagen, kom regn og sludd. Turen ned Bukkelægeret
ble kald, våt og møkkete, der vi mer og mindre seilte nedover i gjørmen. Greit nok
for de av oss som hadde på regnbukse – ikke så greit for han som syntes det ble for
mye bal å ta den på.
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Dypdykk etter stålbørste

Vel tilbake på Gjendebu var det bare å konstatere at jobben på vår del av ruten
mellom Memurubu og Gjendebu var fullført. Heldigvis hadde Lise hengt på en
tilleggsoppgave ‘hvis det blir tid’, nemlig å friske opp T’ene fra toppen av
Bukkelægeret, videre vestover Memurutunga til Storådalen. En fantastisk rundtur fra Gjendebu. Aase og Alf skulle videre til andre steder, så de forlot oss med
morgenbåten fra Gjendebu. Resten av oss la i veg opp Bukkelægeret for fjerde gang.
Vel oppe svingte vi vestover, og kunne glede oss over utsikt i alle retninger mot
Jotunheimens tinder og breer, mens vi malte T’er og koste oss i solen. Ved stidelet
nede i Storådalen var jobben gjort.
Lise hadde lovet oss bratt formstigning – det fikk vi, men at turene opp og ned
kjettingene i Bukkelegeret skulle kurere Aases isjias, hadde ingen fortalt oss.
Konklusjon: Vardedugnad er helsebringende. (Aase er fortsatt bra – bare spør
henne når dere treffer henne på dugnadskafeen.)

Sender Stafettpinnen videre til Kari Alvim,
områdekontakt i Jotunheimen øst og mye, mye mer...
T-merket bekk
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SMÅTT OG GODT

KUNNGJØRINGER

Reiseregninger – enda en gang

Bente Udnæs Sickley, ny dugnadsleder i år. Bente har

DNT Oslo Omegn – Regnskapsavdeling har endelig bestemt hvordan
reiseregninger skal fylles ut.

vært hyttevakt siden 2008, og nesten hver sommer siden.
Bente har vært passivt medlem lenge, men etter hun ble
pensjonist følte hun at hun fikk større frihet og deltok på sin
første vardedugnad i fjor, med en flott læremester i dugnads
leder Nina Haavie. Bente hoppet i det og ble dugnadsleder
med en gang! Bente har bodd i Moss de siste 35 år, og har all
tid brukt både nærområder og fjellet aktivt. Hun har alltid
sendt mang en varm tanke til alle dem som rydder og merker stier og løyper.
Denne gjengen ville hun ganske enkelt være en del av. Forhåpentlig har hun
ikke hatt sin siste hyttevakt heller. Varder’n ønsker Lykke til i alle jobbene.

1. VIKTIG VIKTIG. Husk å skrive hvilken dugnad din reiseregning gjelder.
Nr. og navn.
2. Du som kjører egen bil og har både oppg.pl. og ikke-oppg.pl. utgifter kan bruke
samme skjema til alle utgifter: Reiseregning for privatbil.
3. Bomutgifter trenger ikke kvitteringer. Flere bompengekalkulatorer har oversikt
over vegstrekninger med bomkostnader, bl.a. fjellinjen.no
4. Har du kun ikke-oppg.pl. utgifter, eks. buss, båt, tog, brukes eget
reiseregningsskjema: Reiseregning for deltagere på dugnad. Husk kvitteringer.
5. Begge skjemaer finner du på dntoslo.no/dugnadifjellet/ under Dokumenter
til nedlasting, nederst til høgre på siden.
6. Som i fjor, får du dekket matutgifter på reisen, kr 250,– hver vei. Kvittering
vedlegges. Terminalkvitteringer godtas ikke, kun kassekvittering. Utgifter
uten kvittering blir ikke utbetalt. Synd men sant.
7. Reiseregning kan sendes som PDF eller TIF. Scann regning og bilag og
send mail til regnskap@dntoslo.no.
8. Beklager, men IKKE send regning og bilag som bilde fra mobil e.l.

Har du byttet adresse, mail eller tlf.nr?
Husk å korrigere endringene i Frivilligregisteret. Dette finner du under
Frivilligknappen.
Synes du dette er altfor vanskelig send Lise en mail.
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Mehdi Maghsoudi ble tildelt prisen som «Årets ildsjel»
på høstmøte 2018. Han er 54 år og kommer fra Iran og har
bodd i Norge i 30 år. Han vokste opp 1200 moh i Iran, hvor
han engasjerte seg i tur og klatring. Men, tilgang til kart var
dårlig for vanlige folk. I Norge ble det naturlig å bruke fritid
i DNT. Han trives i miljøet, med frivillig arbeid både som dug
nadsdeltager og turleder. Det er noe magisk med naturen,
sier han, den er bra for så mye. Han berømmer DNT for
arbeidet som gjøres blant innvandrere til Norge. Varder’n gratulerer.

Vardern oppfordrer deltagere på hyttedugnader også å skrive noen linjer
og med bilder på Facebook-sidene våre.

Årsmøtet på Geiteryggen Turisthytte 20.—22. september.
Har du en sak du vil ha fremmet og diskutert på årsmøtet må dette sendes
skriftlig til Lise Havik innen 1. august.
Mail: lise.havik@dntoslo.no eller postadresse: Postboks 7 Sentrum, 0101 Oslo.
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Resten blir i atmosfæren og øker CO2 mengden.
Det menneskelige fotavtrykket blir mye større enn de fleste er klar over. CO2 er en tung
gass i likhet med O2 og holder seg lavt i atmosfæren. Lufta blir tynnere og tynnere
med høyden. De som klatrer i høye fjell vet at det blir i minste laget med luft når man
kommer over 4 tusen meter opp.

Hva skjer med verdens klima?
Tekst: Bjørn Harald Hval Flobekk • Foto: Bella Engen

Klimaet på et sted er definert som været på dette stedet i en lengre tidsperiode,
minst 30 år.
I tidligere tider forstod bøndene i kjølige områder nord på Østlandet at CO2 kunne
beskytte avlinger mot frost. De skjønte allerede da at CO2 i lufta har en evne til
å holde på varmen, og utnyttet dette når det var kaldt tidlige høstkvelder. De gjorde
opp bål rundt omkring på jordene slik at røyken skulle bli liggende som et lokk
over åkeren. CO2 gassen beskyttet avlingene mot nattefrost.

Den delen av atmosfæren som er aktiv med vær og vind rekker 8000 – 18 000 m
over havet avhengig av hvor man befinner seg på kloden. Atmosfærens «værlag» er
høyest i tropene, opptil 18 000 m, og omkring 8 000 m og under det over polene. Dette
er veldig tynt.
Av dette ser vi at det er et begrenset volum med atmosfære som gradvis blir fylt opp med
CO2 og andre klimagasser, for eks metan som er mer effektiv drivhusgass enn CO2.
Klarer vi ikke å begrense utslippene betydelig, vil temperaturene i verden i gjennom
snitt stige 3-4 grader fram til år 2100. Det vil bli store negative konsekvenser for livet
på jorda. Allerede i dag har temperaturene i verden steget med mer enn 1 grad. Over
polene har den steget med over 4 grader. Når lufta i atmosfæren varmes opp vil lufta
greie å ta opp mer vanndamp. Dette øker energien og vannmengden i atmosfæren,
noe som fører til mer kraftig regn og vind. Tenk på ballonger som fylles med luft
og slippes. Jo mer luft inn, jo kraftigere blir utblåsningen.

At CO2 er en drivhusgass har vært kjent for fysikere i minst 400 år. Navnet drivhus
gass kommer av at CO2-laget kan sammenliknes med drivhusglass. Alle har vel
merket at når vi går inn i et drivhus er det varmere der inne enn ute en solskinnsdag.
Drivhusglasset slipper kortbølget stråling inn i drivhuset, men varmen inne i drivhuset,
som stråler ut langbølget stråling, slipper ikke så mye varme ut igjen. Om natta vil
varmetapet følgelig være mindre enn utenfor drivhuset. Resultatet blir en netto
gevinst av varme. Slik er atmosfæren. Jo mer CO2-gass den blir tilført, jo tykkere blir
«drivhusglasset» og større blir den netto varmegevinsten.
Målinger av CO2-innholdet i atmosfæren årlig gjennom 60-70 år viser at CO2-nivået
nå har økt med 50 % siden målinger startet etter 2.verdenskrig.
Vi vet at verden slipper ut omkring 32 milliarder tonn med CO2-gass årlig ut i
atmosfæren. Dette er en betydelig mengde som kommer i tillegg til det som er der fra
før. Nedbrytningstida for CO2 er meget lang, men atmosfæren kvitter seg med noe
CO2 gjennom fotosyntesen samt at en del CO2 blander seg i havvannet.
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Ekstremværsituasjoner, som det alt nå er blitt mange av (dere så vel fasiten for år
2018) vil det bli enda flere av. Vått vær med mye flom ødelegger avlinger, og lange
tørkesituasjoner ødelegger avlinger.
Når lavtrykkene blir kraftigere blir høytrykkene også det. Da blir de tyngre å flytte
på slik at de blir mer langvarige. Dette så vi i 2018. Ørkenområdene som sjelden får
regn blir større.
Når landområder blir ubeboelige vil mange mennesker måtte flytte til andre land,
og vi kan få nye flyktningeproblemer.

Det er absolutt noe å spare med
enkle grep. I tillegg er også
hybridbiler og elbiler på vei inn.
Tenk på det ved neste bilkjøp.
Om kanskje 10-15 år er det ikke
mulig å kjøpe biler med fossilt
drivstoff i Norge.
Sorter søppel! Gjenvinning av
søppel, for eksempel av plast- og
metallemballasje sparer naturen
for ressurser til å lage helt nytt
metall fra bunn av, samt olje for
å produsere plast. Prøv derfor å
bruke minst mulig plast. Det er
alternativer til plastposer i dag,
som er bedre og billigere.
Oljefyring må utfases så snart
alternative løsninger finnes.
Tenk klima også ved innkjøp
av for eksempel klær.

Hva kan vi gjøre
For å bremse utviklingen kan vi gjøre en del selv. Transport bidrar mye til økningen
av CO2. Her kan vi redusere bilkjøring, for eksempel ved å ta buss eller tog når de
går rett til bestemmelsesstedet, også til fjellet, man kan samkjøre ved at flere kjører
i samme bil. Slå alltid av motoren ved parkering. Dersom hver bilist i Norge lar
motoren gå i ett kvarter på tomgang hver dag kan det bety at nærmere 40 tonn
drivstoff går rett ut i atmosfæren hver dag. Det blir mye på ett år eller på 10 år!!
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Sammen må vi alle, spesielt vi som har høy levestandard i den vestlige verden
være med i en mijødugnad. Vi fikk snudd utviklingen med ozonlaget. Vi kan
også greie det med CO2 problematikken hvis alle deltar.

31

HAR DU LYST Å BLI DUGNASLEDER?

DNT Oslo og Omegn har et behov for flere dugnadsledere. Kan du tenke deg
å ta denne utfordringen?
Som dugnadsleder får man:
• Muligheter, utfordringer og ansvar
• Opplevelser
• Fantastisk natur
• Vennskap
• Favoritt fjellområde blir lettere tilgjengelig
• Årlige helgekurs for dugnadsledere i mars/april
Om du ønsker, kan du være lærling en sommer. Lise Havik svarer på alle spørsmål
du måtte ha, og tar gjerne i mot forslag på hva som skal til for at akkurat du skal bli
dugnadsleder.

32

33

DUGNADSGRUPPA PÅ INTERNETT

DUGNADSGRUPPA PÅ FACEBOOK

Dugnadsgruppa har en egen side på internettsidene til DNT Oslo. Her kan du finne
generell informasjon om Dugnadsgruppa, og også laste ned dokumenter som f.eks.
vedtekter, div. dugnadsskjemaer, reiseregninger eller årsmøte dokumenter.
Slik finner du frem til Dugnadsgruppa på internett:
1. Åpne internet
2. Skriv dntoslo.no

Merk at sidene IKKE er under turistforeningen.no.
3. Klikk på Frivillig

DNTs dugnadsgruppe er representert på Facebook. Per mai 2019 har gruppa 252
medlemmer og siden vår brukes til å dele bilder og opplevelser fra både turer og
dugnader.
Facebook gruppa er en super måte for oss å dele informasjon, og også en effektiv
og enkel måte å kommunisere med andre medlemmer.
Gruppa har plass til alle. Meld deg inn, da vel...

4. Klikk på Dugnad i fjellet (du finner denne litt nede på siden, ofte under et bilde)
Dokumentene finner du helt nederst på siden under tittelen «Dokumenter til
nedlasting».
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Foto: Martin Krzeptowski

Foto: Martin Krzeptowski

EN FLOTT VINTER ER OVER.
NÅ KAN SOMMEREN KOMME!
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OMRÅDEKONTAKTER 2018/20
OMRÅDE

NAVN

ADRESSE

TELEFON E-MAIL

Alvdal Vestfjell

Gunnar Vestby

Moskusvn. 2,
2406 Elverum

62 41 37 06
91 30 80 88

gunnar@vestby.as

Rondane/Ringebu

Thorleif Maudal

Flesåsvn. 6C
0860 Oslo

91 35 35 27

thorleif.maudal
@vikenfiber.no

Femundsmarka

Langsua

Siri Storrøsten

Svein Barkenæs

Brydalen,
2500 Tynset

Vibesgt 25
0356 Oslo

90 94 00 42

91 36 95 18

Ole Henrik Brekke

Hengslevn 3
3514 Hønefoss

92 28 66 29

o-hebre@online.no

Kirsten Solberg

Kirkeåsvn. 47
1459 Nesoddtangen

91 76 54 08
66 91 11 48

kisol53@online.no

Bjørn Lindgren

Ulsrudveien 58
0687 Oslo

95 82 44 37

bjornlindgren2304@gmail.com

Brit Sissel Klungtveit

Gina Kroghs vei 14
1153 Oslo

93 43 46 76

bsk@landbruksforsikring.no

svebark@gmail.com

Kari Alvim

Ulsrudgt. 16 D,
0687 Oslo

45 50 26 35

karalvi@online.no

Jotunheimen vest

Steinar Lauritzen

Markus Thranesvei 8B
1470 Lørenskog

99 70 52 61

steinar.lauritzen
@icloud.com

Niels Aagaard

Utem, 7342 Lønset

40 24 36 96

ngaa@hotmail.com

Marit Lindås
Aagaard

Hammerbekkvegen 251
7342 Lønset

93 22 77 08

maritlaa
@gmail.com

Skarvheimen

Ole Henrik
Brekke

Hengslevn. 3,
3515 Hønefoss

92 28 66 29

o-hebre@online.no

Hardangervidda
øst

Jan-Petter
Røisgaard

Nils Huusgt. 11
0482 Oslo

93 08 42 82

janpetter2
@gmail.com

Hardangervidda
vest

Helge Røed

Bjørndalsveien 38,
4993 Sundebru

90 86 80 01

helgroee@online.no
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STYRET

sstorro@online.no

Jotunheimen øst

Breheimen

STYRET I DUGNADSGRUPPA
2019/20

bsklungtveit@yahoo.no

VARAREPRESENTANTER
Marit Aagaard

Hammerbekkvn 251,
7342 Lønset

93 22 77 08

maritlaa@gmail.com

Vidar Falck

Nordåssløyfa 8,
1251 Oslo

96 01 70 67

vidar_falck@getmail.no

REPRESENTANT FRA AVDELINGEN FOR HYTTER OG RUTER
I DNT OSLO OG OMEGN
Lise Havik

Hestehagen 27
1364 Nesbru

P: 66 90 14 26
M: 95 16 66 76
A: 22 82 28 00

lise.havik@dntoslo.no

39

VARDER'N KAN IKKE LOVE SOL HELE DAGEN PÅ DUGNADEN DIN,
MEN VI KAN LOVE FLOTT NATUR, FRODIGE LIER, STEILE
FJELLVEGGER, KLUKKENDE BEKKER, STILLE FJELLVANN OG
MEKTIGE FOSSEFALL.
OGSÅ GODE SAMTALER HVER KVELD ETTER DAGENS ARBEID.
VARDER'N ØNSKER ALLE DUGNADSVENNER
EN FLOTT SOMMER I FJELLET.

GOD DUGNAD!

