
• Aurlandsdalen – vill og vakker
• Følg stien
• Allemannsretten - rettigheter og plikter
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PrakTiske oPPlysninger

sporløs ferdsel! 
Det eneste spor du skal sette etter deg ute 

i naturen er ditt eget fotavtrykk. Egentlig ingen-

ting skal vitne om at du har vært på besøk 

i naturen. Da viser du respekt og vilje til å 

overlate naturens kvaliteter videre til neste 

generasjoner. 

Allemannsretten gir oss rett til mye. Men den 

innebærer også noen plikter. Vi vil at kom-

mende generasjoner skal få nyte urørt natur 

på sammen måte som oss. Dermed har vi et 

ansvar. Det fysiske presset på vår felles naturarv 

øker. Flere vil oppleve natur og DNT og TOT 

legger tilrette for å få flere ut på tur. Men sam-

tidig må vi opptre hensynsfullt og varsomt. Det 

kan by på noen utfordringer. Kanskje særlig 

mest i pressområder der mange vil bruke de få 

små «hundremeterskogene» som finnes. 

Turistforeningene har i mange år merket stiene 

med mer respekt for naturen. De røde T-ene er 

blitt litt mindre tydelige og skiltene er satt opp uten å skade trær. Det er bra. TOT, som vil ha folk 

ut på tur, vil fortsatt  tenke «sporløs tilrettelegging». 

Fokus sporløs ferdsel kan bevege seg på minst to plan. 

Friluftsorganisasjonene sikrer dette på systemnivå, mens vi alle har et individuelt ansvar der vi 

etterlater oss svært lite eller ingenting. 
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Turbos vintertips
Tekst: Mariann Førsund-Hansen Foto: Synne Monge Heimdal
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– Gå på tur i den lokale skogen på kvelden. Ser det veldig annerledes ut i mørket?

– Kikk etter stjerner på nattehimmelen. 
 Er det forskjell på hva du ser ved huset ditt og i skogen? Og hva hvis du er på fjellet?

– Knus is i vannpytter!

– Lag islykter, enten ute i kulda eller i fryseboksen hvis det ikke er kaldt nok ute. 
 Sett dem på trappa med stearinlys inni. 

– Gå på fullmånetur med eller uten fakler

– Gå på skøyter på isbanen eller en innsjø 
 (men husk å sjekke om isen er trygg først!)

– Refleksløype: Heng opp reflekser i dagslys, 
 og se om du finner dem i mørket med lommelykt. 

– Strandtur. Se hvor annerledes havet er 
 om vinteren. 
 Er det annerledes å kaste stein i vannet 
 om vinteren?
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Reflekslek
Turbo er veldig opptatt av å bruke 
refleks slik at han synesi mørket, og det er 
kjempeviktig at både voksne og barn gjør 
det samme. I tillegg er det veldig viktig å 
sjekke om refleksen fra i fjor faktisk virker 
i år, for reflekser kan bli slitt. En skikkelig 
morsom måte å undersøke det er for 
eksempel reflekssisten eller refleksgjem-
sel! Den som har’n får lommelykt, og alle 
andre tar på seg reflekser. Klar, ferdig, gå!
Husk å kast eller resirkuler de refleksene 
som ikke virker!

Turbos turtips
Visste du at det ofte er snø ved Trollsvann 
selv om det er slaps eller regn i byen? 
Turbos supre turtips er skitur til Trollsvann-
stua. Det kjøres løyper så snart det er nok 
snø. Turen inn til Trollsvannstua er akkurat 
passe lang for uerfarne, og hvis man har 
skikkelig turbofart er det ofte kjørt løyper 
innover i skogen. Dessuten går det an å 
ake ned på vannet hvis det ikke er alt for 
mye løssnø. Det er gøy!



dnT ung
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■   Tekst og fotos: Martin Aske

Har du behov for en tur uten telefondekning, 
med eller uten overnatting, er denna nyopp-
førte Gapahuken et ypperlig sted. God tur. 
Hilsen Martin.

BarlindHuka
TURTIPS:

Fredag den 13. sept. ble en god dag for disse 
ungdommene. Vi hadde fyra bål, spist god 
mat og sett fullmånens ferd på himmelen.
Takk for turen!

Overnattingstur til Lønskollen



fjellsPorT
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Etter to vellykkede skredkurs forrige sesong, 
setter Fjellsportgruppa opp kurs igjen 
januar/februar 2020.
Kurset vil bli avholdt på Gaustatoppen, 
Store Ble eller Raulandsfjell alt etter snøfor-
holdene.

Hovedtema for kurset:
•	 Kjenne	igjen	skredfare	gjennom	kjenn-
 skap til vær, snøforhold, terreng 
 og mennesket.

•	 Håndtere	skredfare	gjennom	riktig	
 veivalg og adferd.

•	 Utføre	kameratredning	dersom	uhellet	
 er ute.

Skredkurs
Temaliste:
•	 Turplanlegging	
•	 Den	menneskelige	faktor	i	skred-
 faresammenheng 
•	 Terrengvurdering	og	klassifisering	
•	 Identifikasjon	av	alarmtegn	
•	 Stabilitetsvurdering
•	 Bruk	av	skredvarsel,	skredproblem	
 og fareskalaen 
•	 Kameratredning	
•	 Veivalg,	risikoreduserende	adferd	
 og tiltak i skredterreng (opp/ned)
•	 Skiteknikk
Dato	og	program	for	kurs	vil	bli	lagt	ut	på	
TOT’s hjemmeside.

Hold deg ajour om det som skjer!
Facebook:  dnt tot - Tønsberg og omegn Turistforening
Nettside:  dnt.tot.no
E-post:       tonsberg@dnt.no
Telefon:     33 31 58 26 
eller kom på besøk i Nedre Langgt. 36.



akTiv
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Trugeturer

Fjellskitur Norefjell
Lørdag 22.februar.
Med start fra Norefjellstua legger vi turen mest mulig utenom oppkjørte løyper og opp på fjellet.
Pris: 100 kr + kjøreutgifter.
For detaljer og påmelding, se tot.dnt.no
Turledere: Eivind Kjølsrød og Live Firing Solheim.

Kveldstur
Vårens første kveldstur avholdes onsdag 22.april på Tjøme nord. Siden går det slag i slag mot 
sommeren. Følg med på TOTs hjemmeside og AKTIVs facebook-gruppe.

Dato Tid Sted: Oppmøte

Torsdag 9.jan 18:00 Undrumsdal.   Oppmøte: Undrumsdalveien 627

Onsdag 29.jan 18:00 Undrumsåsene.   Oppmøte: Gulli p-plass

Fredag 7.feb 18:00 - ca 21:30 Med bål.   Sted og oppmøte annonseres senere

Tirsdag 11.feb 18:00 Fon. Oppmøte: Fonsveien 522

Torsdag 27.feb 18:00  Sted og oppmøte annonseres senere

Torsdag 5.mars 18:00 Horten. Oppmøte annonseres senere

Onsdag 18.mars 18:00  Sted og oppmøte annonseres senere

Tirsdag 31.mars 18:00 Håsken, Andebu. Oppmøte: NAF Gokartbane, 
   Håsken, Andebu

AKTIV er en gjeng aktive og turglade med-
lemmer som har blitt for gamle for ung-
dommsgruppa og er for unge for seniorgruppa. 
I vinter blir det mange kveldsturer på truger 
i nærområdene og en skitur til fjells.  Kvelds-
turene er på ca 2 – 2 ½ timer, og vi holder et 
tempo som gjør at vi blir svette på ryggen. 
Tur i mørket er magisk i lyset av vandrende 
lykter og kanskje opplyst av månen. Noen av 
turene er oppsatt med sted og oppmøteplass. 
For andre turer ser vi an hvor det er snø og 
gode trugeforhold. For alle kveldsturene 
gjelder det at dersom det er snømangel vil 
turen likevel avholdes, enten flyttes eller 
avholdes til fots. Følg med for oppdateringer 
og nærmere beskrivelse av turene.

Bli med oss i AKTIV

Alle turene er å finne på TOTs hjemmeside: 
tot.dnt.no og på Facebook: AKTIV, Tønsberg 
og Omegn Turistforening.
Ingen påmelding, bare å møte opp. Husk 
hodelykt og truger. Truger for bruk på arrange-
menter kan lånes av TOT. Avtales og hentes 
på TOT-kontoret på brygga. Det kan være en 
fordel med staver med stor trinse.



akTiv

9

tot.dnt.no

Aktiv på bunnløst eventyr

Da var det bedre å trekke ned i dypet, under 
jorda, vekk fra vind og regn. For i Dumdalen 
ligger kalksteinsgrottene på rekke og rad. 
Noen er stengt for allmenn ferdsel, men de 5 
nederste er det fritt frem, varsomt og vakt-
somt. På med hjelm og hodelykt. De to inn-
leide karene fra Norgesguidene viste oss trygt 
ned i grottene. Ingen fare for flom her, elva 
går langt under oss inni grottene. Mer fare for 
sølete og støvete klær og sko, og kanskje en 
liten rift.
Vanskelighetsgraden bygde seg gradvis opp, 
mens vi gikk ned. Vi passet på hverandre, ga 
en hjelpende hånd og studerte blankskurte 
kalksteins vegger. Nede ved ”fiskedammen” 
var det ingen fisk å se, 18 par trampende føtter 
hadde nok skremt den. Det var en utrolig fas-
cinerende verden der nede i dypet. I bulderet 
fra elva slo vi av hodelyktene og bare lytta og 
følte. Her gjaldt det og verken ha klaustrofo-
bi eller mørkeredsel. Magisk opplevelse! Vi 
avslutta med den tøffeste grotta. Her måtte 
vi gå på smale fjellhyller mens elva brusa rett 
under oss. Konsentrert, gjaldt å ikke gli her! 

Så var det å åle seg ut den trange utgangen, ut 
til bortover regn, oppover regn, nedover regn, 
bortover vind, oppover vind og nedover vind.
Så med fire 2000-meters topper dagen før og 
en dagen etter, ble dette en meget vellykket og 
innholdsrik AKTIV-tur til Jotunheimen august 
2019.

Bretur til to 2000 meters topper. Herlig! Værmelding 17 m/s, regn og flom-
varsel. Uværlig! Alle fulgte spente med på oppdatert værmelding, ville det bli 
bedre? Nei, nei og atter nei, enda så mange ganger vi sjekka. 
Her var det bare en ting å gjøre, la isbreer og 2000 meters topper ligge i fred.

■  Live Solheim



seniorene
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God oppslutning til turene våre i 
2019.
Arbeidsgruppa , Jan Otto Andreassen 
(leder), Wenche Petterson  (nest-
leder), Åshild Johansen, Torun 
Landsrød, Brit og Svein Sørhaug, har 
hatt ansvaret for turprogrammet.
Gruppa har fått gode tilbakemeld-
inger fra fornøyde deltagere.
Det har vært gjennomført 10 ons-
dagsturer i vårhalvåret fra påske til 
slutten av juni, i høst 11 turer fra midten av 
august til november. Antall deltagere har i 
gjennomsnitt vært ca 60.
Turene har gått i nærområder og nabokom-
munene, fra Høyjord i nord til Tjøme i syd, 
godt organisert med lokale veivisere. Lengden 
på turene har variert mellom 6 og 9 km.
Vårsesongen ble avsluttet med 83 deltagere 
i to busser til Helgeroa. Derfra gikk vi Kyst-
stien via Mølen til Nevlunghavn, ca 10 km 
med lokal guide . Turen ble avsluttet med 
omvisning på Fredriksvern og buffet på Hotell 
Wassilioff.

Første uke i september var Seniorgruppa fra 
TOT tre døgn på Guriset Høyfjellshotell på 
Golsfjellet.  Med 55 deltagere hadde vi hele 
hotellet for oss selv. Flotte fellesturer i fjellet, 
quiz, allsang og dans om kvelden.
Onsdagsturene går ut oktober,  og avsluttes 
med tur i ESSO-skogen og  bespisning på 
Karlsvika Gård.      Vi starter opp igjen ved 
påsketider. Vårprogrammet er ikke fastsatt. 
Første tur blir annonsert i Tønsbergs Blad.
Du finner mer info med referater og bilder 
fra turene våre på nettsiden tot.dnt.no , klikk 
øverst på Aktiviteter/Grupper, og velg  Senior-
gruppa .

Seniorgruppa er populær

Seniorgruppa er åpen for alle som 
ønsker å komme seg ut på en lettere 
dagstur sammen med andre. 
Det er sosialt, du slipper å gå alene, 
og du opplever nye turråder. 
Vi har faste onsdagsturer. 
I tilegg har vi vårtur, høsttur på fjellet og 
høstavslutning med bevertning.
Onsdagsturene starter opp ved påsketider og 
går til slutten av juni, og deretter fra midten av 
august til november. 
Det er oppmøte på P-plassen til Greveskogen 
Idrettspark, med avreise til dagens turområde 
presis kl. 10.00. Bilene fylles opp for avreise til 
bestemmelsesstedet.

Kom deg ut med Seniorgruppa
Turene er på 3-4 timer inkludert matpause 
(ta med mat og drikke), og de går i forskjellige 
områder hver gang, uansett vær. Lengden på 
turene er ca 6-9 km.

Det koster ingen ting å delta på onsdags-
turene, men vi oppfordrer de som benytter 
seg av våre tilbud, å melde seg inn i Den 
Norske Turistforening.

Du finner mer om turene våre på tot.dnt.no. 

For ytterligere informasjon eller spørsmål,

kontakt Torun Landsrød 416 79 324 

eller Åshild Johansen 986 33 231.
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De glade gutta ved Oseberghuken
Jan Petter møter “The Olesen Boys” eller

Ingen stier, ingen merker, ingen tilrettelegging 
for turer kommer av seg sjøl. Nei, det må være 
noen som gjør en innsats for at vi skal kunne 
gå trygt og godt i skauen. Disse «noen» er 
flere. 
Som med sitt overskudd og sin vilje legger 
fram en betydelig jobb. - Vi traff noen av dem. 
Gutta ved Oseberghuken i nordre Slagen byr 
på pølser mens de stolte og glade forteller om 
arbeidet sitt. Tønsberg kommune er invitert og 
stiller med fire fornøyde fra administra-
sjonen. Turistforeningens dugnadsgjeng kan 
vise fram gapahuk (mulighet for overnatting) 
og nyrydda stier med gode skiltanvisninger. 
Mange hundre timer ligger bak. Vi kan bare 
heie på innsatsen. Vi vet at mange setter stor 
pris på dette. Ivar Olesen og gjengen fra TOT 

fortjener stor ros. Og vi vet om flere slike dug-
nadsgjenger. Hurra !



12

tot.dnt.no

fTu

Litt historikk
FTU i Tønsberg og Omegn Turistforening er 
en egen gruppe som ble startet våren 2018, 
som et bidrag til å få et bredere turtilbud i 
Tønsberg. Tilbudet er et lavterskeltilbud som 
ikke krever hverken medlemskap, deltakerav-
gift eller påmelding. Vi bestreber oss også til at 
turene skal være egnet for rullestol og vogn.

Historien med FTU startet i Drammen for ca 
fem år siden, da en av de frivillige der hadde 
en utviklingshemmed datter og ønsket å ta 
henne med ut på tur. Haugesund Turistforen-
ing har hatt tilsvarende tilbud i over 10 år, 
men da under navnet Friluftsliv for alle. FTU 
har siden oppstarten i Drammen blitt et 
populært tilbud rundt om i hele landet, og er 
nå etablert i 25 foreninger rundt om i Norge.

FTU Tønsberg
Har siden oppstarten hatt turer rundt om i 
hele området som ligger under Tønsberg og 
Omegn Turistforening, disse turene går hver 

■  Tekst og foto: Thore Borg

Friluftsliv tilrettelagt for 
utviklingshemmede (FTU)

Her er vi på tur til Ilene Våtmarksenter hvor vi fikk høre 
om dyrelivet rundt våtmarksområdet.

Her er vi på høstcampen på Trollsvann hvor vi er på vei over Trollstien.
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3. lørdag i måneden. På disse turene har vi 
alt hva friluftslivet tilbyr. Dette er fotturer 
av kortere eller lengre art, padling med kano 
og kajakk, ski, aking og truger. 14. desember 
avslutter vi turåret med grøtfest på Trollsvann. 
I skrivende stund er programmet for 2020 
under planlegging, og vi skal opprettholde 
aktivitetsnivået fra 2019.

I tillegg avholdes det tre camper i løpet av året 
som er felles for hele Vestfold, en på vinteren 
hvor vi bor på en hytte, en på sommeren hvor 
vi bor i telt og en på høsten med overnatting 
på hytte og telt. Vi har også en langtur på som-
meren til fjellet. I 2019 gikk vi hytte til hytte 
på Hardangervidda i fire dager, men i 2020 
vil vi ha tilhold på et sted under hele turen og 
åpne for at vi også skal kunne ta med oss de 
som er avhengig av rullestol, rullator og vogn.

For mer informasjon kan man følge med på 

Facebook siden «Friluftsliv Tilrettelagt for 
Utviklingshemmede, Vestfold» eller appen 
FTU som er laget både for Android og Apple. 
Turene vil også bli lagt ut på TOT sin egen 
hjemmeside.

Årets vintercamp på Heisetra.

En rast ved Langevann.
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allemannsreTTen

– For oss som bor her på Tjøme, og som har 
barn som skal vokse opp her, er det uaktuelt 
å akseptere at verdier som vern av naturen og 
alles like rettigheter til å ferdes i naturen, blir 
nedprioritert og tråkket på. Det handler om 
hvilket verdigrunnlag vi ønsker å formidle til 
barna våre, fortsetter hun. Allemannsretten 
og vernet av norsk kyst gjelder respekt for 
natur, for andre menneskers rettigheter og for 
demokratiet vårt. Alles rett til å ferdes i 
utmark gjenspeiler noe av det mest grunn-
leggende ved vår kulturarv og det fineste ved 
det norske samfunnet. Ikke alt kan måles i 
penger, og retten til å ferdes i naturen er en 
rettighet som ikke skal kunne kjøpes og som er 
for alle. 
Det gjelder ikke minst langs kysten på Tjøme.

Siri ser utover havet og forteller om at hun, 
mann og to små barn flyttet til øya for snart to 
år siden. Før hun flyttet var hun ikke klar over 
hvor privatisert strandsonen var. Hun og man-
nen ønsket å bo i naturen, etter mange år midt 
i Oslo sentrum. Hun ville bo ved sjøen, gjerne 
på en øy. Valget falt på Tjøme med nær tilgang 
til Tønsberg, arbeidsmarked og kulturliv. 
Tjøme kommune oppfordret på sine nettsider 
barnefamilier til å flytte til øya. 

I Naturforvaltningsgruppen i TOT ble Siri 
første medlem. Gruppen venter nå på flere 
medlemmer som kan følge med på arealplan-
er, vernesaker og miljøspørsmål i vårt område. 

Siri Smith-Meyer Jonassen og Jan Petter Bergan gjør strandhogg på Tjøme:

– Alles rett til å ferdes i utmark gjenspeiler noe 
av det mest grunnleggende ved vår kulturarv
– Vi må ta tydelige grep for å sikre strandsonen for alle.
Siri Smith-Meyer Jonassen (40) har et stort engasjement ute på Tjøme. Hun vil at alle 
kan gå uhindret langs strand og svaberg. Friluftsloven skal både ivareta allmenn ferdsel 
og privatlivets fred og respekt. Dermed kan vi heller ikke gå hvor som helst. Hun ser fri-
luftsarealer, landskap og kulturminnevern i sammenheng. Vi må være mer bevisst på hva 
vi vil overlate til våre barn og barnebarn. 

Tønsberg og omegn Turistforening er i 
tråd med DNT`s policy og profil opptatt 
av naturvern og allemannsretten og at det 
fokusområdet løftes og tas på alvor. Siri 
Smith-Meyer Jonassen er nylig folkevalgt i 
Færder kommune og representerer MGD i 
kommunestyret. 

– Det viste seg, forteller Siri videre, at vi var 
flere fastboende småbarnsforeldre som var 
fortvilet over at ferdsel langs kysten av Tjøme 
er blitt ulovlig begrenset. Gjennom barne-
hagen ble vi kjent med andre som opplevde 
det på samme måte. Jeg vet at mange har 
protestert mot privatisering av kysten på 
Tjøme i årevis. De som har hytte her på Tjøme 
skal føle seg velkommen, men at det skal være 
en selvfølge at vernet av kysten og allemanns-
retten blir respektert. Kommunen har et stort 
ansvar for å følge nasjonale retningslinjer for 
vern av strandsonen.

– Hvordan skal retningslinjene følges opp ?

– Det gjelder å være restriktive med å gi 
dispensasjoner til bygging langs sjøen, kreve 
at ulovlige stengsler fjernes og være nøye med 
byggegrenser mot sjø, sier Siri. Og fortsetter 
med samme store engasjement. 
– Her på Tjøme, i Færder kommune, har vi 
sett at kortsiktige private økonomiske inter-
esser blir prioritert foran ansvaret for å ivareta 
vernet av kystlandskapet. Natur- og miljøvern 
må settes svært høyt på dagsorden.
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allemannsreTTen

– Du sier noe om det lokalhistoriske 
perspektivet ?

– Det er interessant, fortsetter hun. 
Tjøme er kjent for mange som et hytteområde. 
Men historisk sett har det bare vært hytter 
på øya i en kort periode, fra slutten av 
1800-tallet utover 1900-tallet. Hyttebyggingen 
tok fart med en voksende middelklasse som 
fikk bedre ferierettigheter. Det er blitt fortalt 
meg, forteller Siri videre, at lojalitet til hytte-
eiere og manglende protester mot privatiser-
ing av kysten har hatt sammenheng med frykt 
for å skremme vekk velstående hyttebyggere, 
og dermed miste verdifull inntektskilde for 
lokalbefolkningen.

Siri mener videre at det er helt nødvendig og 
riktig å legge forholdene til rette for et godt 
lokalsamfunn på Tjøme. En privatisert kyst-
linje sperrer både for andre besøkende, 
hyttefolk og for barn og voksne som bor her 
året rundt. 

– Vi kan jo ikke føle oss som aksjonister 
bare vi skal gå en tur. Det skal være enkelt å 
skjønne hvor man kan gå tur og hvor man ikke 
kan gå.  Det offentlige må forvalte frilufts-
loven. Det er faktisk en selvfølge og dermed 
må det tas grep for å følge opp norsk lovverk. 
Høyesterett har sagt at «grunneiere i strand-
sonen må finne seg i å få allmennheten tettere 
innpå seg enn i områder hvor allmennhetens 
behov for ferdsel er mindre».

Utfordringene rundt allmenn ferdsel og 
friluftsloven vil være blant aktuelle temaer 
i TOT framover. Vi bor i et pressområde der 
mange vil søke natur og opplevelser. 
Forskning viser at tilgang til natur har stor 
helsemessig betydning. 

Og som Siri sier til slutt: 
Vårt lovverk er tydelig hva angår rettigheter 
og plikter. 
Det må vi forholde oss til. 

Moutmarka
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Vil du være med i TOT`s naturforvaltningsgruppe, så ta kontakt med TOT-kontoret – 
anne-lene.stulen@dnt.no. Vi trenger noen som kan følge opp og se hvordan 
myndigheter og private vil forvalte naturen videre. 

FRILUFTSLOVEN av 1957 
og med senere justeringer i 2017
Friluftslovens formål er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til 
ferdsel, opphold i naturen og slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, 
trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. 

I § 2 hjemles at i utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med  
tilbørlig varsomhet.

 § 3 handler om ferdsel i innmark, der enhver kan ferdes til fots i den tid marken er frosset eller 
snølagt, men ikke i tidsrommet 30. april til 14. oktober. Ferdselsretten gjelder ikke på gårdsplass 
eller hustomt, inngjerdet hage eller park og annet for særskilt øyemed inngjerdet område hvor 
allmennhetens vinterferdsel vil være utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. 

§ 7 sier at under ferdsel har enhver rett til for kortere tid å dra i land båt på strandstrekning  i 
utmark. Det er ikke tillatt å nytte kai eller brygge uten eierens eller brukerens samtykke. 

§ 8 sier at enhver har rett til å bade i sjøen eller i vassdrag fra strand i utmark eller fra båt når 
det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus/hytte og uten utilbørlig fortrengsel eller ulempe for 
andre

§ 13 handler om ulovlige stengsler eller forbudsskilt. 
Eier eller bruker av grunn må ikke ved stengsel eller på annen måte vanskeliggjøre ferdsel, 
opphold, bading eller høsting som er tillatt i denne lov, med mindre det tjener hans berettigete 
interesser og ikke er til utilbørlig fortrengsel for allmennhetens utøvelse av allemannsrett. 

Dirhue
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■  Tekst: Anne-Lene Stulen

Hoggerstua – Lindsverkseter
Hoggerstua er en ubetjent DNT hytte som ligger på Lindsverkseter, ca 3 km fra 
Merkedammen i Re kommune. I tillegg til Merkedammen som utgangspunkt kan 
du også komme til hytta ved å gå fra Trollsvann parkering, ca 5 km, eller kjøre 
nesten fram til hytta fra Svarstad sentrum (i hvertfall på sommerstid).
Hytta består av tre soverom 
(13 sengeplasser), et kombinert 
oppholdsrom/ kjøkken, vaske-
rom og en flott uteplass med 
bålpanner og grillplass. 
Og det er brønn på tunet med 
friskt deilig vann!
Bor du på Hoggerstua er det 
mange fine turmuligheter og 
rundløyper i området, bla. tur 
til Barlindkollen, Løkedalsfoss 
eller Skallhogg. Vi kan også 
varmt anbefale å ta turen til, og 
kanskje overnatte i, vår flotte 
nye gapahuk, Barlindhuka ved Barlindtjern. 

Tursenteret vårt selger kart og kommer med 
turtips. 
I høst har vi hatt to søndager hvor det har vært 
solgt vafler. Det har kommet bra med folk, og 
det virker som tilbudet slår an. Vi ønsker å 
fortsette med dette, men trenger flere som vil 
påta seg å være vaffelvakter. Ta kontakt med 
kontoret på mail tonsberg@dnt.no.

Folk koser seg rundt bålpanne på Lindsverkseter.

Signe Jørnsen og barnebarn er vaffelselgere på Hoggerstua.

Barlindhuka.

Løypesjef Arvid Brekke og Erlend Larsen har åpnet gapahuken.
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■  Tekst og foto: Jan Petter Bergan

Aurlandsdalen – vill og vakker
Aurlandsdalen kan ta pusten fra deg. Naturskjønn, vakker og vill, der elva graver 
seg fram gjennom landskapet. Og den fantastiske utsikten utover fjorden langt 
under deg.

Vi startet på Finse for å oppleve kontrastene i 
landskapet. Fra vide vidder på Hardangervidda 
og over til Skarvheimen med dype daler og 
ekstrem villhet. Om regnet flommet ned over 
Sankt Pål (1695 moh)  så kom Aurlandsdalen 
oss i møte og vi tomlet ganske våte inn på 
koselige Geiterygghytta med svært hyggelig 
vertskap. 

Vi hadde bestemt oss for å gå den 57 km 
lange turen og snakket hele tiden om å gå ned 
Aurlandsdalen. Jo, geografisk er det riktig. Fra 
1222 moh på Finse til Vassbotn i Aurland bare 
68 meter over havet,  men ned ble etterhvert 
byttet ut med i. Fordi det er ganske mye opp 
for så å gå ned. 

Vil du gå Bjørnestigen, selve perlen i dalen, 
så er det ikke for folk med høydeskrekk. 
Men verdien i å sitte på toppen etter en god 

porsjon oppstigning, er nesten helt utrolig. 
Nedstigningen er bratt. Vi følte at vi klatret 
bokstavelig talt rett ned, og vi tok monterte 
vaiere til hjelp. Det er viktig å vite hvor du 
setter neste skritt! For folk som ikke vil opp på 
toppen, så er det en enklere trasè langs elva. 

Vi er i de villeste partier i Aurlandsdalen. 
Vi passerer Vetlehelvete, et av naturens 
kunstverk i form av en kjempestor jettegryte. 
Ingen vet hvor dypt ned formen går, fordi 
gryta er fyllt med vann. Du føler at du er i 
en katedral når sollyset får spille i det mørke 
vannet. Mange som vi traff på vår vei i dalen 
må innom naturens egen katedral. 

I nederste delen av Aurlandsdalen går en gam-
mel driftsvei mellom øst og vest. Storslagen 
natur med 470 ulike planteslag, noen gamle 
gårder og morsomme stedsnavn med artige 
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historier. Det bodde folk på gårdene i dalen 
hele året fram til begynnelsen av 1900-tallet. 
Senere har disse gårdene blitt benyttet som 
støler for gårder nede i Aurland. 

Gården Sinjarheim er restaurert i samarbeid 
med fortidsminneforeningen og er i dag et 
levende kulturminne.
Gården ligger høyt og fritt mellom juv og 
fosser og ble fraflyttet i 1922. Nesten alle de 
seks husene på gården er bygget av material-
er fra stedet. Det er sagt at det bodde folk på 
Sinjarheim alt lenge før Svartedauden. 
Ned fra gården er det bratt. Vi så spor etter 
flere ras i området og en stund i år var stien 
stengt. Aurland kommune har nå utar-
beidet stiene med bedre tilrettelegging. 
Vi er høyt oppe nå, og det er langt og 
stupbratt ned til elva. 

 Tilslutt følger vi en gammel setervei 
ned til Vassbotn. Herfra kjørte vi buss 
tilbake til turistforeningens koselige 
hytte Østerbø. 

Aurlandsdalen. Det er et opplev-
elsesmessig positivt rykte og sus over 
dalen.  Så det er ikke bratte oppstig-
ninger som tar pusten fra deg, men 

naturens skjønnhet og villskap som gjør 
turen i dalen så spektakulær som du bare 
kan forvente. De gode øyeblikkene står i kø. 
Øyeblikk som bidrar sterkt til det gode livet 
som fjellvandrer. Om regnet tidvis renner ned 
over deg, om sekken av og til et litt ubehagelig 
tung, om du snubler i steiner, om svetten siler, 
så tar gleden over opplevelsen overhånd. Og 
ikke nok med det. Velsmakende måltider på 
koselige turisthytter, kaffeprat med gode ven-
ner rundt pausen, en pils i solveggen, en time 
i glovarm stamp på Geiterygghytta, ja, da er 
totalopplevelsen i Aurlandsdalen (og i fjellet 
forøvrig), verdifull og livsforlengende. 
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■  Pål Eirik Johansen

Følg stien
Spennende, troverdig, inkluderende, enkelt og naturvennlig.
Både som ung, og også i voksen alder har jeg kjent på gleden i å være ute i 
naturen. Enten langs stier i skogen, med ryggsekk og fiskestang langs vann 
og elver, eller på fjell og vidder. Familieturer med glade barn som utforsket, 
kosen ved bålet og spenningen med nye opplevelser jeg vet barna har tatt 
med seg videre i livet.
For meg var det naturlig å bli med i DNT, og dermed være med å bidra til å tilrettelegge for at enda 
flere kan oppnå hovedvisjonen; Naturopplevelser for Livet. 
I Dnt-systemet er vi avhengige av å gjennomføre aktiviteter som er interessante for turglade menne-
sker. Aktivitetene skapes jo ikke av seg selv, og heldigvis har vi mange som vil noe. 
Noen som planlegger, tilrettelegger og gjennomfører. Noen som vil gi andre Naturopplevelser for 
Livet, noen som liker å være sammen med andre på tur. Jeg snakker om Turlederen.
Når vi lærer opp nye turledere er det turlederrollen, og dette med å lede turfølget trygt fra A-B som 
er viktig. Samtidig jobber vi mye med hvordan vi skal skape naturopplevelser. I utdanningen gir vi 
også turlederne kunnskap om STIEN. 
En sti er jo en sti, men en god turleder bruker STIEN som en huskeliste for å planlegge for 
Naturopplevelsen. Vi bruker hver bokstav som en rettesnor:

Spennende: DNT skal by på utfordrende og spennende opplevelser for alle

Troverdig: Trygghet og kvalitet skal stå i fokus i hele organisasjonen

Inkluderende: DNT skal ha et turtilbud der alle føler seg velkomne, også de som ikke kjenner 
  oss fra før.

Enkelt:  Vi vil bidra til å la folk oppleve gleden ved det enkle friluftslivet.

Naturvennlig: DNTs virksomhet med aktiviteter, hytter og ruter skal være naturvennlig    

Kanskje dette med STIEN også kan overføres til turer enten privat, med barn og familie og venner? 
At alle som er med på turen etter hvert kjenner seg igjen i noen av bokstavene i STIEN?
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Det har naturlig nok vært mye arbeid rundt 
vindkraftsaken, med et foreløpig  hyggelig 
resultat. 
Dette har også skapt flere og nye gode samar-
beidsformer og
flere av foreningene i Vestfold kan nok tenke 
seg et litt tettere samarbeid, også rundt turer 
og aktiviteter.
Styret jobber ikke så mye detaljert med driften 
i TOT, men vi prøver å tilrettelegge best mulig 
med både bevilge midler og holde budsjetter..
Vi prøver å rette blikket litt fremover med 
tanke på fornyelser og «modernisering» 
Nye digitale systemer prøves ut og vurderes. 
Nye type turer, aktiviteter og engasjement. 
Alt for å få flest mulig ut av sofaen og med på 

interessante og spennende aktiviteter.
Vi ønsker å øke vår tilstedeværelse i 
skjærgården og jobber med potensielle part-
nere og lokasjoner for dette. 
Vi håper å kunne komme med spennende 
nyheter på nyåret
Vi opplever en ørliten nedgang i antall med-
lemmer i 2019. Dette rapporterer også mange 
andre foreninger
Dette tar vi tak og iverksetter flere tiltak 
fremover for å snu den trenden.
Kontoret vårt på brygga er i ukedagene alltid 
betjent på dagtid. Der er det bare å komme 
innom for en prat.
Kikk også på bruktstativet vi har der med 
masser av flott turutstyr til en billig penge.

Vinteren er alltid en travel tid for styret
Mye møter og nye aktiviteter som skal settes i gang.
TOT har også nå overtatt styreledervervet i DNT Vestfold. 
Dette ruleres mellom medlemsforeningene i 2 års perioder.
Nå om dagen står fylkessammenslåingen sentralt og det 
jobbes også med ny  4 årig strategiplan. 
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■  Anne-Lene Stulen

Tursenteret
Tursenteret (kontoret og butikken) til Tønsberg og Omegn Turistforening holder åpent 
hver dag fra kl. 10.00 til kl. 16.00 mandag, tirsdag, onsdag og fredag. 
Og kl. 10.00 -17.00 på torsdag.

Her er alle våre medlemmer, mulige medlem-
mer og turinteresserte hjertelig velkommen 
innom om dere trenger et turkart (byens beste 
utvalg), enklere turartikler, DNT nøkkel, 
medlemskap eller tips til turer og turutstyr.
Med litt hustrig vært ute (og snart julegave-
tid) kan det være fint å kose seg med turbøker 
og turtips i godstolen. Hva med turbøkene 
skrevet av Erlend Larsen, «På Tur i Vestfold 
1 og 2» og «På Tur i Rauland og Rjukan», kun 
kr. 180,- til medlemmer. 
Eller hva med «Turguide til Larik og Omegn» 
av Kjell Einar Aadnevik (kr. 320,-) eller «Turer 
i Larvik» av Anna Karin Hauge (kr. 339,-),

Husk også vårt Bruktstativ - stadig nye klær 
som kommer inn, og også noen som selges.



ToT

23

tot.dnt.no

■  Kjell Stordalen:

TOT takker

Arne Myhre ble 96 år gammel. Han var den 
yngste i en barneflokk på 10 fra Myhre i Høy-
jord. Arne var et aktivt og engasjert medlem 
som var med på mye og som ofte var å se som 
medhjelper. Arne hadde en spesiell for-
kjærlighet for Trollsvann. Dette kom til 
uttrykk ved at han i stedet for blomster ved 
begravelsen ønsket at man skulle bidra med en 
gave til TOT.
Hele 4.150 kroner ble TOT til del, og sammen 
med familien har vi funnet ut at pengene 
skal brukes på Trollsvann. Hyttetilsynet har 
besluttet å bestille et maleri av stedet som skal 
henges opp til minne om Arne og hans store 
omtanke for Trollsvann og TOT.

Den 30. august i år ble et av våre trofaste medlemmer gravlagt 
ved Høyjord stavkirke.

TOT takker hjertligst for gaven.

Frivillige
Vi ønsker nå å sjekke ut om det er 
interesse for fast dugnadssamling her på 
Tursenteret en gang i måneden. 
Hver første tirsdag i 
måneden kl. 11-14 
inviteres nye og gamle 
dugnadsfolk på en kaffe og 
kakebit, vi starter tirsdag 
5. november. 

Lyst å bidra?
Vi trenger flere medlem-
mer til markedsførings-
gruppen vår, medlemmer 
til arbeidsgruppen som skal 
ta vare på og følge opp våre 
frivillige, til valgkomiteen 
og også noen til å være 

vaffelvakter på Hoggerstua, Lindsverkseter.
Ta kontakt med Anne-Lene Stulen på 
kontoret om du har lyst og tid til 
å engasjere deg.



bReturadresse:
TOT-kontoret
Nedre Langgt. 36
3126 Tønsberg
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■  Anne-Lene Stulen

Våre overnattingshytter
darrebu 
Skrim – Ubetjent - 8 sengeplasser – Brønn på 
tunet - Strøm
De siste årene har hytta blitt pusset og fremstår 
som lys og hyggelig.
Variert turterreng: topper, myrer, vann, skog – 
og stort tilbud av stier og skiløyper.

hannvold
Svarstad – Ubetjent – 4 sengeplasser – Leies 
ut - Bålplass
Dette er den lille koselige hytta med den store 
utsikten. Utsikt utover Lågendalen. Hele hytta 
kan leies og ha for seg selv. Flere fine tustier i 
området.

hoggerstua, lindsverkseter
Svarstad – Ubetjent – 13 sengeplasser – Brønn 
og bålplass på tunet
Familiehytta med god plass rundt langbordet, 
eller rundt bålplassene på tunet.
Fine turstier i området. 

annekset, Trollsvann
Trollsvannområdet – Ubetjent – 8 sengeplasser 
– Brønn og bålplass på tunet - Kano
Hytta ved vannet med fiske- og bademuligheter.  
Flotte grillsteder og mange turstier i området.

darrebu

hannvold

hoggerstua, lindsverkseter annekset, Trollsvann


