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1. STYRETS ÅRSBERETNING 2016 
Om virksomheten 
Bergen og Hordaland Turlag er en medlemsorganisasjon som skal virke for et aktivt og sikkert, enkelt 
og naturvennlig friluftsliv. Turlaget har kontorer i Marken i Bergen. Turlaget, inklusive lokallagene, 
dekker geografisk store deler av fylket.  
Dugnadstankegangen og frivillig arbeid fra medlemmene er bærebjelken i Turlagets virksomhet. I 
2016 ble det lagt ned omlag 83.700 timer med frivillig arbeid i Turlaget.  
 
Økonomi 
Regnskapet for 2016 viser et årsresultat om lag som budsjettert.  
 
I 2016 er det gjort en større investering i nytt ventilasjonsanlegg i 2. etasje i Friluftslivets hus. Videre 
er det investert i nytt IT utstyr og annet utsyr som skal gi et godt arbeidsmiljø. 
 
Egenkapitalen er tilfredsstillende. Styret ser positivt på fremtiden og er opptatt av at laget skal ha en 
sunn og god økonomi. Midler som tilfaller organisasjonen skal benyttes til å gi medlemmene et variert 
og attraktivt tilbud.  
 
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at den forutsetningen er 
tilstede. Det er styrets vurdering at regnskapet viser et rettvisende bilde av resultat og stilling pr. 31. 
desember 2016. 
 
Arbeidsmiljø 
Styret mener arbeidsmiljøet er godt, og er stadig opptatt av å utvikle dette. Sykefraværet utgjør 3,56 
%. Sykefraværet skyldes i hovedsak fravær som ikke er relatert til arbeidssituasjonen.  
 
Virksomheten har ikke vært rammet av alvorlige ulykker eller skade på personer - hverken på ansatte 
eller medlemmer som bidrar med frivillig arbeid.  
 
Styret mener å ivareta kravene til likestilling. Administrasjonen består av 10 kvinner og 6 menn pr. 
31.12. Styret består av 11 medlemmer hvorav 6 er kvinner. Styrets leder og nestleder er menn. Styret 
er opptatt av at organisasjonen skal representere bredde i alder, kjønn og kompetanse. Styret ser ikke 
behov for å iverksette spesielle tiltak for å oppnå jevnere likestilling.  
 
Ytre miljø 
Hele virksomheten har som mål å utøve aktivitetene på en naturvennlig måte og i størst mulig grad 
verne sårbar natur. Styret mener at virksomheten drives i tråd med formålet.  
 
Sentrale hendelser og hovedoppgaver i 2016 
I 2016 nådde Bergen og Hordaland Turlag, inkl. lokallag, et medlemstall på 29.257 medlemmer. For 
trettende året på rad opplevde Turlaget medlemsrekord og økningen ble 2.045 medlemmer 
sammenlignet med 2015.  
 
For DNT og Bergen og Hordaland Turlag var 2016 «Familieåret». I 2016 ble familietilbudet til små og 
store satt i et særlig fokus. Som et av tiltakene for å synliggjøre, forenkle og forbedre familietilbudet 
ble det lansert familiemedlemsskap. Dette innebærer en pris og en faktura for hele familien. 
Innføringen av familiemedlemsskap ble en suksess og i 2016 ble det solgt 1188 slike medlemskap. 
BHT har et uttrykt mål om å satse på ungdom. I 2016 ble vi belønnet med en vekst i 
ungdomsmedlemmer på 23%. Høy medlemsvekst og høyt aktivitetsnivå førte til at BHT ble kåret til 
DNTs ungdomsforening i 2016. 
BHT sitt hovedmål er få flest mulig ut på tur. I 2016 hadde Turlaget med alle sine grupper og lokallag 
over 6200 turer og kurs. Byfjellstrimmen beholder stadig sin popularitet, og i 2016 ble det 
gjennomført 127 turer i byfjellene rundt Bergen. Også seniorgruppen gjør seg bemerket med et meget 
høyt aktivitetsnivå år et år. 
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7-og 4-fjellsturen hadde i 2016 et deltagerantall på 7.470 og ble en flott turfest i godt vær. 
Arrangementet Opptur for 8-klassinger ble i 2016 arrangert for 12. gang og hadde til sammen over 
1.800 deltakere inkl. lokallagene. 
 
Utdanning av turledere er viktig. Både frivillige og ansatte har avholdt kurs-samlinger forskjellige 
steder i fylket. Til sammen har Turlaget fått om lag 100 nye turledere.  
 
«Kom deg ut dagen» i februar og september er store nasjonale turdager og en viktig anledning til vise 
frem Turlaget sitt tilbud for barn og unge. Dette engasjerer både bylag og lokallag over hele fylket. 
Under høstens «kom deg ut dag» søndag den 4. september inviterte hele 16 Barnas Turlag i Hordaland 
til lokale aktiviteter i sitt nærmiljø, alt basert på dugnad. 
 
Til tross for at sommeren 2016 ikke bød på det beste været, hadde hyttebesøket en meget gledelig 
utvikling. Antallet hytteovernattinger økte med 26% i forhold til foregående år. 
 
På Skåla i Nordfjord ble byggearbeidene på den nye hytten igangsatt i begynnelsen av juni. Allerede 5. 
oktober var byggearbeidene ferdige og hytten kunne tas i bruk. Etter en navnekonkurranse har den 
nye hytten fått navnet «Skålabu». Skålabu er tegnet av sivilarkitekt Eilif Bjørge og bygget av 
byggmester Bjørn Vike AS. Prosjektet er gjennomført med lavere kostnader enn budsjettert, og så godt 
som fullfinansiert uten å belaste Turlagets egenkapital. Samlet tid for planlegging og bygging av den 
hytten som står der nå har vært i underkant av 2 år. Med Skålabu har Turlaget fått enda en ikonisk 
hytte til glede for generasjoner av fjellvandrere.  
Søndag den 2. juli 2017 vil det bli offisiell åpning og folkefest på Skåla. 
 
Bergen og Hordaland Turlag er opptatt av å ta godt vare på alle sine 25 hytteanlegg i fjellet. Også i 
2016 er det utført vedlikehold på hytteparken. 
 
På Turlaget sitt årsmøte den 13. april var det tid for å hedre flere av våre frivillige ildsjeler. Ekstra 
gjevt var at Kirsten Søgnen ble tildelt æresmedlemskap.  
Birger Tomasgard i Nordhordland Turlag og Hans Kristian Junge i Stord-Fitjar Turlag ble tildelt 
hedersknappen.  Årets Solrenningspris ble gitt til Jørgen Varden. Jørgen var sentral i oppstarten av 
Osterøy Turlag, og har siden vært en engasjert styreleder i laget. 
Fellesmøtet om høsten er stadig det viktigste møtepunktet for organisasjonen. Årets fellesmøte ble 
avholdt på Bømlo 12.-13. november. Bømlo Turlag stod for et meget godt arrangement og for 
spennende turer i et flott kystlandskap. Under festmiddagen var ordfører Odd Harald Hovland 
hedersgjest.  
 
Bergen og Hordaland Turlag arbeider stadig meget aktivt med naturvernsaker og bistår lokallagene 
når det gjelder utbyggingssaker i sin del av fylket. I 2016 har BHT hatt et særlig sterkt engasjement for 
å verne Øystesevassdraget mot kraftutbygging. Øystesevassdraget er et av de siste store vassdragene i 
regionen som fremdeles renner fritt helt fra fjellet og ned til fjorden. NVE har dessverre gitt konsesjon 
for utbygging av både øvre og nedre del, og nå ligger saken til avgjørelse hos Olje og 
Energidepartementet. 
 
Turlaget er bevisst på å profilere seg på en god måte i media, både i aviser og på radio samt i vårt eget 
medlemsblad Sti og Varde og ikke minst gjennom Turinformasjonen. Turlaget er godt profilert i sosiale 
medier. I 2016 er det produsert en rekke filmer som er lagt ut på You Tube; bl.a. «Draumen», «DNT 
Ung», «7 fjellstur», «Barnas Turlag», «Frivillig i Turlaget», «Våre hytter», «Ny turisthytte på Skåla», 
«DNT Fjellsport Bergen», «Bevar Øystesevassdraget» og « 2016 – for et år!» Filmene holder et høyt 
kvalitetsnivå og har mange visninger. 
 
Bergen og Hordaland Turlag er den nest største medlemsforening i Den Norske Turistforening. Vi har 
et aktivt medlem i landsstyret, og er ellers stadig aktive i viktige saker for både Turlaget og DNT.  
 
Styret vil takke både administrasjonen og frivillige i organisasjonen for innsatsen. Både i Barnas 
Turlag, Ungdomsgruppen, Fjellsportgruppen, seniorgruppen og lokallagene legges det ned et 
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imponerende frivillig arbeid. Det er direkte rørende at så mange ildsjeler velger å legge ned et så 
omfattende ubetalt dugnadsarbeid. 
Alle har bidratt til at styret betrakter året 2016 som enda et meget godt år for Bergen og Hordaland 
Turlag.  
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2. BERGEN OG HORDALAND TURLAG OG DEN NORSKE TURISTFORENING  
Bergen og Hordaland Turlag er Vestlandets største friluftsorganisasjon, med 29 257 medlemmer i 
2016. Organisasjonen ble grunnlagt i 1890, den gang under navnet Turistforeningen for Bergen By og 
Stift. Vi fylte således 125 år i 2015. Bergen og Hordaland Turlag er tilknyttet Den Norske 
Turistforening (DNT), som nå har over 270.000 medlemmer.  
 
Formål 
Den Norske Turistforening skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv, og for 
sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.  
 
Visjon 
Naturopplevelser for livet! 
 
Verdigrunnlag 
Spennende 
Troverdig 
Inkluderende 
Enkelt og ekte 
Naturvennlig 
 
Hyttene, stiene og rutene 
Det er de lokale medlemsforeningene som eier og driver DNTs over 500 hytter, merker stiene, kvister 
løypene om vinteren og arrangerer turer og kurs. Til sammen vedlikeholdes et nett på om lag 22.000 
km merkede sommerstier og rundt 4300 km kvisteløyper.  
 
Turer, kurs og arrangementer 
DNTs medlemsforeninger er spesialister i turvirksomhet. Det utdannes turledere med stor 
kompetanse både for sommer- og vinterturer. Årlig arrangeres flere tusen turer, kurs og andre 
arrangementer med rundt 627.000 deltakere til sammen.  
 
Omfattende dugnadsvirksomhet 
Det er den omfattende dugnadsånden som er grunnlaget for DNTs virksomhet. Det blir registrert 
rundt 600.000 dugnadstimer over hele landet hvert år. 
 
DNT som samfunnsaktør 
DNT arbeider for å gi friluftslivet gode rammevilkår. I snart hundre år har DNT vært engasjert i arbeid 
med vern av natur i Norge. Det er DNTs holdning at alle skal ha en fri og ubegrenset opplevelse av 
natur. Denne rettigheten er nedfelt i allemannsretten og er viktig for foreningens verdigrunnlag. 
 
Vårt omdømme 
Dagens Næringsliv viste i en omdømmeundersøkelse «Norske etater og organisasjoner», gjennomført 
av Synovate AS, at DNT kommer på 5. plass. Foran på listen er 1. Norsk Luftambulanse, 2. Norges Røde 
Kors 3. Kreftforeningen 4. Frelsesarmeen. 
 
 
3. BERGEN OG HORDALAND TURLAG SOM MEDLEMSORGANISASJON 

3.1 MEDLEMSUTVIKLING 
 
2016 ble et år med ny medlemsrekord på 29.257 medlemmer. For Bergen og Hordaland Turlag føyer 
2016 seg inn i rekken av år med medlemsvekst. I 2016 var veksten på 2045 medlemmer, som utgjør en 
økning på 7,5 prosent (mot 4,75% økning i 2015). Spesielt må det fremheves at den største økningen 
er blant ungdom som er på 23,5 % økning fra 2016, mens økning blant barn er på 19,3%. I DNT for 
øvrig var medlemsveksten på 7,6 prosent, til et medlemstall på over 290 000 medlemmer. 
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Figurene over viser medlemsutvikling i de forskjellige medlemsgruppene. Merk at endring i 
hovedmedlemsskap 2013-2014 skyldes at en stor bedriftskunde (DNT Bedrift) ikke fornyet medlemskap 
for sine ansatte i 2014.   

 
Kommunene Eidfjord, Ulvik, Granvin, Jondal, Vaksdal, Øygarden og Tysnes har ikke noe lokalt 
turlagstilbud under DNT i 2016. Voss Utferdslag er en selvstendig medlemsforening under DNT. Sveio 
og Etne er organisert under Haugesund Turistforening.  
 

3.2 FRIVILLIGE SOM BÆREBJELKE  

Frivillig arbeid er bærebjelken i virksomheten til DNT og Bergen og Hordaland Turlag. Frivillige står 
for: 

• Drift av og tilsyn med hytter, samt annet dugnadsarbeid  
• Merking av løyper og brosikring 
• Turledelse, instruksjon og hyttevertskap 
• Organisering og gjennomføring av turer, kurs og mange typer arrangement  
• Styreverv og tillitsverv  

Uten de frivilliges innsats ville ikke Bergen og Hordaland Turlag kunnet opprettholde det brede 
aktivitetstilbudet. All frivillig innsats, små og store gjøremål, er gull verdt for turlagsfellesskapet. 

2012 2013 2014 2015 2016
Ungdom, 19+ 1 247 1 290 1 133 1 258 2 225
Skoleungdom 1 380 1 323 1 493 1 648 2 034
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Det har vært utført en betydelig innsats med frivillig arbeid i BHT også i 2016. Hele 83.717 timer 
(75.897 timer i 2015 (43,4 årsverk)) er statistikkført som frivillig arbeid i 2016, som omregnet blir ca. 
47,8 årsverk (1.750 timer pr. år).  Det er en økning i dugnadstimer på 4,4 årsverk.  Spesielt har antallet 
timer for turledere og instruktører økt, og økningen er størst i lokallagene. 

Noe av bakgrunnen for økt frivillighet i organisasjonen: 

• Mange lokale stiprosjekter. Planlegging, rydding, merking. inkl. bygging av lavvoer. Arbeid mht. 
kysthytte. 

• Turbogruppe i Os  
• Flere grupper – (Barnas Turlag, DNT Ung) 
• Flere nærturer, spesielt turposter 
• Flere utdannede grunnleggende turledere og sommerturledere 
• Et utvidet tilbud med flere turledere (hverdags- og nærturene) 
• Administrative ressurser til å koordinere og støtte frivilligheten 
• Arbeid med Skålabu 

 
Figur over viser økning i dugnad over de siste 11 årene 
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Figur over viser utvikling av dugnadsarbeid for forskjellige områder siste 4 år. Det var svært høy aktivitet 
på Turskiltprosjektet (Vestlandsprosjektet) i 2014.  

3.3 TILLITSVALGTE 
 
Æresmedlemmer  
Bernh. Engelsen (d), Einar N. Henriksen (d), Anton Berge (d), Waldemar Platou (d), Øivind Eng (d), 
Anders Gjerde (d), Inga Jensen (d), Per O. Haugen (d), Sigurd Stinessen (d), Carl Fredrik Kolderup (d), 
Gustav Mæland (d), Olav Chr. Pedersen (d), Nils A. Sørensen (d), Aksel Foyen (d), Reidar Stiegler (d), 
Birger Refsdal (d), Jørgen Faye, Torbjørn Kaland, Svein Træland, Kåre Eik, Lasse Skeie, Per Ekeland, 
Steinar Olsen, Johannes Øvreås og Kirsten Søgnen. 
 
Hedersknappen 
Birger Tomasgard, Hans Kristian Junge, Sigurd Arnesen, Frode Bekkestad, Håkon Bertelsen, Erik 
Brendehaug, Børge Brundtland, Otto Bårholm, Geir Davidsen, Kristin Digranes, Hans Dørmenen, Jacob 
Eide, Geir Eidsvik, Kåre Eik, Per Ekeland, Anne Kristin Eldøy, Åse Aune Endresen, Anne Kari Enes, 
Jørgen Faye, Hermund Fenne,  Kari Finnborud, Petter Fredriksen, Leif Fykse, Nils Gausvik, Jan 
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Gideonsen, Torhild Hage, Bjørn-Olav Hagesether, Margit Hauge, Arne Haugland, Gunvor Heggdal, 
Gudrun Heggland, Helge Hellevik, Terje Hellingsrud, Ingeborg Helvik, Gerd Hestenes, Jarle Hevrøy, 
Asle Hindenes, Ivar Ingnes, Thorbjørn Kaland, Gunnar Kleveland, Øyvor Larsen, Knut Larsen, Håkon 
Loen, Johan H. Lundbo, Knut Mehl, Rolf Mo, Oddvar Mork, Emil Myhre, Steinar Olsen, Tor Schumann 
Olsen, Kjell Pedersen, Inger Pettersen, Rolf Ryttvad, Magne Johan Rørvik, Aslaug Røthe, Solveig Tuvin 
Sagehaug, Johanna Samuelsen, Johannes Sekse, Per Senneset, Lasse Skeie, Dag Sletten, Bjarne Strand, 
Wenche Strømme, Helge Sunde, Johnny Sundt, Leif Sæterdal, Kirsten Søgnen, Olav Thon, Geir 
Thorkildsen, Ingvald Torkildsen, Svein Træland, Tor Tyse, Jacob Valle, Fridtjof Wiese, Hallstein Wikne, 
Gustav Øen (d), Øivind Øvrebotten, Johannes Øverås. 
 
Solrenningsprisen (Bergen og Hordaland Turlags Frivillighetspris) 
Rita Mathisen (2010) 
Sigrun Haarklau (2011) 
Helge Tellevik (2012) 
Thomas Hisdal (2013) 
Else-Karin Leikvoll Gundersen (2014)  
Arild Halvorsen (2015) 
Jørgen Varden (2016) 
  
Styret etter årsmøtet i 2016 
Styreleder: Tore J. Smidt: Styremedlemmer: Pål Kristian Haugetun (nestleder), Siv Høgtun, Elin 
Mortensen, Elisabeth Eide, Svein Bergset, Mons Ove Hauge, Fredrik Mortensen, Sara Petrine Solli 
Veierød, Mette Nygård Havre og Kristin Ulvang. 
 
Kontrollutvalget  
Per Ekeland (leder), Cathrine T. Eraker og Øyvind Bjørkås. 
 
Revisjon 
Steinbakk Revisjon AS. 
 
Valgkomiteen  
Børge Brundtland, Einar Johan Grieg, Anne Kari Enes, Torild Hage (varamedlem). 
 
Styregodkjente utvalg 

Hederstegnutvalg: Bjørn-Olav Hagesether (leder), Jane Britt Daae, Per Ekeland, Anne Kari Enes, 
Trude Iversen. 
Sikkerhetsutvalg: Per Ove Oppedal (leder), Kjetil Midttun, Ståle Grimen, Birgithe Roald.  
Hytteutvalg: Tore Johan Smidt, Karl H. Olsen, Johnny Bjørge, Marit Djupvik. 
Utvalg for rute og bru: Johnny Bjørge, Helge Tellevik, Einar Bertelsen, Jan Ivar Berge. 
Turlederutvalg: Fredrik Brun (leder), Johnny Victor Sundt, Johnny Ytreland, Jill Iren Berge, 
Ingrid Hundvin, Birgithe Roald. 
Naturvernutvalg: Torild Hage (leder), Terje Aarsand, Kristine Timberlid, Tor Myking, Even 
Nordø, Oddvar Skre, Sølve Sondbø, Torill Refsdal Aase, Nicolas Rodriguez. 
Redaksjonsutvalg, Sti og Varde: Thorbjørn Kaland, Ågot Caroline Nilssen, Birger Tomasgaard, 
Mette Havre, Einar Sleire (vikar), Hild Fjermestad Aase (prosjekt) og Torill Refsdal Aase i 
tillegg til redaktør André Marton Pedersen. 
Nærmiljøturlederutvalg (Bergen): Rita Mathisen (leder), Anne-Brita Skuseth, Dagny Gran 
Pedersen, Elisabeth Eide, Tore Fagerli Nilsen, Jørgen Dalstrøm.   
 

Administrasjonsgodkjente utvalg 
Hyttedriftsutvalg: Marit Djupvik, Ole Kristian Johannessen, Bjørn-Olav Hagesether, Pål Kristian 
Haugetun. 
Økonomiutvalg: Tore Johan Smidt, Pål Kristian Haugetun, Helene Ødven, Catrine Frei 
Representasjonsutvalg: Tore Johan Smidt, Børge Brundtland, Else Karin L. Gundersen, Per 
Ekeland. 

 
Sentrale styrer og utvalg 
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DNTs landsstyre: Børge Brundtland  
DNTs skolegruppe: Sigrid Myksvoll/Silje Valla  
DNT Ung landsstyre: Ingen pr i dag. 
Valgkomiteen DNT Ung: Ingen pr i dag. 
DNTs ungdomsforum: Silje Valla 
Valgkomiteen DNT: Ingen pr i dag.  
DNTs Domsutvalg: Ingeborg Helvik 
DNTs salgsvareutvalg: Einar Sæther  
DNTs hytteutvalg: Marit Djupvik 
DNTs økonomiutvalg: Børge Brundtland 
DNTs fjellsportstyre: Joachim Agledal 
DNTs Naturvernutvalg: Nicolas Rodriquez 
DNTs Samhandlingsutvalg: Trude Iversen 
DNTs Fjellsportutvalg Helene Ødven 
 

 3.4 ADMINISTRASJON 
 
Antall årsverk i 2016 utgjør 17,5 hvorav 2 personer har redusert stilling. Dette er inklusiv FNF. 
Tilsvarende tall for 2015 er 17,5 årsverk.   
  
I 2016 var Linn Senneset i svangerskapspermisjon, og Sigrid Kvåle Myksvoll var hennes vikar. Kristin 
Gluck-Teigland slutta i sin 40% stilling for Turinformasjonen og turbutikken i mars. Elise Hessevik 
sluttet ved årsslutt 2016, da hennes engasjementet utløp. Styret vedtok å erstatte hennes arbeid med 
regnskap og fakturering ved å leie inn Accountor Nordhordland. Takk for solid innsats for Turlaget til 
begge to!  
  
  
  
  
Navn:   
Helene Ødven 
Daglig leder 

  

Trude Iversen 
Organisasjonsleder/Nestleder 

  

Johnny Bjørge 
Hytter, ruter, nærområde 

  

Marit Djupvik 
Hyttedriftansvarlig 

  

Nicolas Rodriguez 
 Naturvernansvarlig 

  

Catrine Frei 
Regnskapsansvarlig 

  

Elise Hessevik 
Økonomimedarbeider 

100 % stilling fram til 30.6. (overlapp ny 
organisasjonsleder og regnskap). 80% fra 1.7. og 
ut året (regnskap).  

André Marton Pedersen 
Informasjonsleder 

  

Torill Refsdal Aase 
Redaktør Sti og Varde, info  

100% stilling i Turskiltprosjekt frem til 
september. Deretter oppstart delt stilling 50% 
for Sti og Varde/redaksjonelt arbeide og 50% på 
rutedrift. Gikk ut i sjukmelding som følge av 
operasjon i slutten av november.  

Einar Sleire Vikar for Torill R. Aase 50% stilling som 
informasjonsmedarbeidar frå 15. november og 
fram til 15. juni 2017.  
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Birgithe Roald 
Leder for aktivitetsavdelingen 

  

Linn Senneset 
Barne- og ungdomsansvarlig 

Svangerskapspermisjon fra 23.12.2015. Sigrid 
Kvåle Myksvoll som vikar heile 2016.   

Silje Valla 
Ungdomsmedarbeider  

Prosjektstilling fram til 31.10. Fast stilling som 
ansvarlig for DNT ung og DNT fjellsport fra 1.11.  

Sigrid Kvåle Myksvoll 100% som vikar for Linn Senneset 
  

Einar Sæther  
Leiar Turinformasjon og Turbutikken  

  

Helen Uglenes 
Turinformasjon og Turbutikken 

20 % permisjon fra 100% stilling  

Linda Fongaard 
Turinformasjonen 

60 % stilling 

Anders Skoglund 
Turinformasjonen 

50 % + 20% som vikar for Helen Uglenes  

Synnøve Skjervheim Bernes Fast deltid torsdag og lørdag 
Sigrid Legernes Fast deltid torsdag og lørdag 

  
Sigbjørn Tungodden Fast deltid torsdag og lørdag 

  
Kristin Glück-Teigland  40% stilling, sluttet i mars 

  
Ørjan Sælensminde  
FNF Koordinator 

Tiltrådte 1. juni 2016. Arbeidsgiver er nyetablert 
organisasjon FNF sentralt.  

  
  
I tillegg har vi i tursenteret Hugo Furnes som fast ekstrahjelp og ekstrahjelper i høysesong sommer og 
jul er; Julie Hessevik, Sindre Natvik og André Fagerheim. Takk til alle for vel gjennomført år. 
  
Hans Kristian Flaatten ansatt i DNT sentralt, hadde kontorplass i Friluftslivets hus 1. kvartal 2016. 
Hans Kristian har sluttet i DNT.  
  
Arbeidsmiljø:  

• Ledere med personalansvar: Daglig leder Helene Ødven, leder for tursenteret Einar Sæther, leder for 
aktivitetsavdelingen Birgithe S. Roald, leder for hytte og ruteavdelingen Johnny Bjørge.  

• Fagansvar: Andre Marton Pedersen har det faglige ansvaret på informasjonsavdelinga.  
• Medarbeidersamtaler: Det er gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte.  
• Verneombud: Anders Skoglund 
• Tillitsvalgte for Handel og Kontor: Birgithe Roald, med Linda Fongaard som varatillitsvalgt. De ble på 

høsten erstattet av Anders Skoglund og Helen Uglenes.  
• Sykefravær: Bergen og Hordaland Turlag har et sykefravær på 3,56 %.  
• Bedriftshelsetjeneste: Aleris. Årlig helsesjekk i januar for alle ansatte.  
• Overtid: Overtid påregnes i perioder med mye aktivitet. Mindre overtid for ansatte i 2016 

sammenlignet med 2015. Særlig en stilling som fortsatt har noe mer overtid enn ønskelig. Dette har 
likevel vært innenfor arbeidsmiljølovens rammer. 

• Likestilling: Det er et mål å ha en personalgruppe med jevn fordeling av kvinner og menn. Da det er 
flere kvinner enn menn som jobber i administrasjonen, legges det vekt på at mannlige kandidater 
skal vurderes spesielt ved ledige stillinger. 

• Kompetanseutvikling: Alle ansatte i Bergen og Hordaland Turlag disponerer vandredager hvor man 
har mulighet til å bruke et avtalt antall dager i året til å gjøre seg kjent primært i Turlagets 
virkeområde. Ansatte får også delta på kurs og konferanser etter ønske og behov. I 2016 var ble 
Birgithe Roald, Sigrid Kvaale Myksvoll og Silje Valla sommerturledere. Trude Iversen og Elise 
Hessevik utdannet seg til grunnleggende turledere. Johnny Bjørge, Marit Djupvik og Torill Aase 
Refsdal deltok på vardekurset. Helene Ødven deltok på alpint skredkurs. Alle ansatte har gjennomført 
ambassadørkurset (sist holdt 20. januar for ansatte).  
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• Sikkerhetstjeneste er engasjert i turinformasjonen/turbutikken. Det var i starten av 2016 flere 
innbrudd i lokalene i 1. etg. Turlaget hadde i denne perioden utvide tilsyn fra Nokas. Det ble investert 
i rullegitter og tyverialarmer på de dyre varene. I ettertid har det ikke vært flere innbrudd.  

• Møter i organisasjonen: Det har vært stor deltaking fra ansatte både på landsmøtet i Lom i 9.-12. juni 
og på fellesmøtet på Bømlo i november.  

• Ledergruppen: Det har vært to dagsmøter 20. april og 1. juni, og et arbeidsmøte på huset 26. 
september for ledergruppen siden oppstartsseminaret 8. mars. Det har blitt gjort et arbeid med å 
definere viktige måltall for Turlagets drift. Foruten disse har ledergruppa fast ukentlig møte på 
tirsdager.  

• Personalsamlinger: 2-dagers personaltur til Norddalshytten i september i strålende vær! Det var også 
en samling med hyggelig sosiale samvær hjemme hos styreleder hvor mange ansatte var tilstede 10. 
mars.  

• Det ble i 2016 startet opp med månedlige husmøter med alle ansatte. Her skal det være tid til å kunne 
drøfte saker nærmere. Mandagsmøtene er for saker for kommende uke, driftssaker. 15. november 
var det et workshop for alle ansatte med strategi som tema. Vi tegnet historien vår, nåsituasjonen og 
fremtiden – hvordan vi ser for oss Turlaget om ti år.   

• Markeringer: Markering av FNF-koordinator Johanna Myrseth Aarflot i starten av året hvor alle 
ansatte ble invitert ut på et glass, Kristin Gluck-Teigland fikk en avslutning med en sammenkomst i 
avdelingen og Elise Hessevik en avtreden med en matbit for alle ansatte som hadde anledning ute av 
huset i desember.  

  
Det har i 2015/16 blitt investert i nytt ventilasjonssystem i 2. etasje. Det har over flere år vært dårlig 
inneklima, noe som også kom frem i en arbeidsmiljøkartlegging i 2012. Dette var en stor investering 
for Turlaget på ca. 1 mill. samlet.  
  
I 2016 har Turlaget skiftet IT-leverandør og support fra Gøran Langedal AS til Nordialog AS. Turlaget 
har gjort viktige investeringer i IT-systemet og har nå en leverandør med god supporttjeneste.  Særlig 
viktig er det at vi har bedre og automatisk back-up. Skiftet og investeringer har gitt de ansatte en 
bedret arbeidshverdag med knapt noe nedetid og problemer. Alle investeringer er kostnadsført iht. 
BHT sitt økonomireglement. 
  

 3.5 FRILUFTLIVETS HUS 
  

Bergen og Hordaland Turlag har som følge av etableringen av Friluftslivets hus i 2010 en 
samfunnsoppgave som kompetansebærer innen friluftsliv. Det er et mål å fylle huset som et 
kompetansesenter og en møteplass for aktører innen natur- og friluftslivsområdet.  
  
Også i 2016 har FNF – Forum for natur og friluftsliv levert gode resultater og det er et godt samarbeid i 
styret bestående av Naturvernforbundet, Jeger og Fiskeforeningen i Hordaland og Bergen og 
Hordaland Turlag. På slutten av året ble også Norsk Ornitologisk Hordaland fast medlem i styret. Det 
er en rekke andre tilsluttede organisasjoner til FNF. Se deres nettsider: http://www.fnf-
nett.no/1312.160.FNF-Forum-for-natur-og-friluftsliv.html.  
  
Friluftslivet hus ble også i 2016 brukt som møteplass for mange natur- og friluftslivsorganisasjoner. 
Naturmangfoldgruppen til Naturvernforbundet, Syklistenes landsforening avdeling Bergen og Jeger og 
Fiske forbundet i Hordaland har alle sine møter og seminar i Friluftslivets hus. Norsk Ornitologisk 
forening i Hordaland har også tatt møterommene i bruk. Alle som tar kontakt blir ytt så god service 
som mulig. Turlaget bruker også møterommene, og ofte er det kveldsmøte med frivillige i ukedagene.  
  
6. desember arrangerte Hordaland fylkeskommune i samarbeid med Bergen og Hordaland Turlag et 
møte hvor Vista Analyse sin rapport om samfunnsøkonomiske virkninger av friluftsliv ble presentert. 
Det var mange tilstede både fra organisasjonene og kommunene i Hordaland.  
  
Det er stort press på naturen i Hordaland og 2016 har vært et viktig år med tanke på vassdragssaker. 
Alle organisasjonene har vært sterkt involvert i arbeidet med å bevare Øystesevassdraget i Kvam. 
Organisasjonene Naturvernforbundet, Jeger og Fiske foreningen i Hordaland og Bergen og Hordaland 

http://www.fnf-nett.no/1312.160.FNF-Forum-for-natur-og-friluftsliv.html
http://www.fnf-nett.no/1312.160.FNF-Forum-for-natur-og-friluftsliv.html
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Turlag har samarbeidet om møter på Stortinget og lokalt, produksjon av video som viser vassdraget og 
dets verdier, og et stort seminar første helga i september i kjølvannet av OEDs folkemøte, og befaring 
av vassdraget og området rundt.  
  
Gjennom Friluftslivets hus er Bergen og Hordaland Turlag en aktiv samfunnsaktør som arbeider 
målrettet mot kommune-, fylkes- og stortingspolitikere og offentlige etater for å bedre 
rammevilkårene for friluftslivet regionalt. I 2016 arbeidet vi med bl.a. med forvaltningsplan for 
byfjellene Nord, Bergen kommune, oppstart av reguleringsplan for Landåsløypen,   
oppstart i samband med kommuneplanens arealdel, Bergen kommune, og innspill til 
detaljreguleringsplan for Skårane, Dalen, Leite og Vassværena på Kvamskogen, Kvam Herad.  
  
 For informasjon om andre saker, se kapittel om naturvern.  
 

 3.6 ORGANISASJONSUTVIKLING 
 
Bergen og Hordaland Turlag er en organisasjon i vekst og opplever positiv tilslutning både som 
medlemsorganisasjon og samfunnsaktør. Det ser vi på antallet medlemmer, frivillige, lokallag, grupper, 
bredde i aktiviteter, nye satsingsområder og samarbeidspartnere.  
 
I perioden fra 2010 er det etablert 8 nye lokallag: Askøy Turlag (2010), Austevoll Turlag (2011), 
Bømlo Turlag (2012), Fjell Turlag (2013), Sund Turlag (2013), Fusa Turlag (2013), Samnanger Turlag 
(2015) og Osterøy Turlag (2015). Lokal organisering gir et økt lokalt tilbud både i turer og 
stiprosjekter, og det gir flere medlemmer.  
 
Framveksten av Barnas Turlag er også et tydelig innslag i Bergen og Hordaland Turlag. Hele 19 Barnas 
Turlag kan gjøre oss stolte. Nordhordland har to Barnas Turlag, mens Odda/Ullensvang har hele tre 
Barnas Turlag. Målet å få et enda mer utvidet tilbud for barn og unge, om det ikke er organisert i egne 
grupper, så i alle fall definert som målgruppe for flere av våre arrangement. Barnas Turlag betyr også 
et styrket bidrag til nærmiljøene og folkehelsen. 
 
DNT Ung er nå aktive i Austevoll, Askøy, Bergen, Fjell, Kvinnherad, Nordhordland, Odda-Ullensvang, 
Samnanger og Sund.  Osterøy holder også på å opprette en DNT Ung gruppe.  Vi ser et brennende 
engasjement bak disse ungdomsgruppene, og det er nok en av grunnene til den store økningen av 
ungdomsmedlemmer. 
 
Organisatoriske hendelser i 2016: 
 

• Nytt Barnas Turlag på Austevoll. 
 

• Ny Turbogruppe i Os. 
 

• DNTs landsmøte ble avviklet i Lom 09.-12. juni 2016.  
 

• Fellesmøtet 12.–13. november 2016 ble arrangert i Bømlo med Bømlo Turlag som vertskap.    
 

• Opplæring for frivillige 
o 9 grunnleggende turlederkurs 
o 5 sommerturlederkurs 
o 1 vinterturlederkurs 
o Førstehjelpskurs 
o Ambassadørkurs  
o Opplæring i å ha Nærturlederkurs 
o Opplæring i Office 365 
o Regionalsamling Barnas Turlag 
o Regionalsamling DNT Ung 
o Erfaringsoverføring videokonferanser 
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 3.7 PÅVIRKNINGSARBEID, REPRESENTASJON OG NETTVERKSBYGGING 
 
Det ble i starten av 2016 lagt ned et stort arbeid i Bergen og Hordaland Turlag med å sluttføre en ny 
jubileumsbok for de siste 10 årene i Turlagets historie. Turlaget deltok aktivt i arbeidet med flere 
frivillige, deriblant Thorbjørn Kaland som var forfatter sammen med Harald Queseth. Jo Gjerstad var 
redaktør. Daglig leder brukte også mye tid på å følge opp arbeidet. Boken ble veldig flott og er tildelt 
både tillitsvalgte og oppmøtte på årsmøtet i 2016.  
  
Bergen og Hordaland Turlag hadde 5. januar et møte med Røde Kors Bergen for å evaluere 
samarbeidet og se på hvordan vi kunne styrke samhandlingen for det kommende året. 
Organisasjonene utfyller hverandre godt og har felles formål om inkludering av alle i samfunnet. Røde 
Kors er dyktige i en-til-en relasjoner og Turlaget er gode på grupper og arrangement. Målgruppen er 
særlig barn og unge, og inkludering av sårbare grupper.  
  
19. januar holdt daglig leder og naturvernansvarlig et innlegg for KIRU, fylkesutvalget for kultur, idrett 
og regional utvikling i Hordaland fylkeskommune. Tilstede var også nestleder.  
  
Turlagets administrasjon prioriterte også i 2016 å delta på så mange som mulig av årsmøtene til 
lokallagene og gruppene i Bergen. Det er alltid spennende å høre om aktiviteten og følge de ulike 
organisasjonens utvikling. Samtidig får vi lov til å holde et lite innlegg om fylkesorganisasjonen, takke 
for det gamle, litt om siste nytt og benytte anledningen til å rose innsatsen lokalt.  
  
26. januar var det et møte mellom de fire store medlemsforeningene, Oslo, Stavanger, Trondhjem og 
Bergen og Hordaland i Bergen. Generalsekretær Nils Øveraas deltok også. De store foreningene 
forsøker å møtes en gang i året for å drøfte viktige strategiske saker i DNT.  
  
16. februar var Bergen og Hordaland Turlag, DNT og Naturvernforbundet på møte med OED i Oslo. 
Tilstede på møtet var statssekretær Kjell Børge Freiberg (FrP) fra OED med byråkrater og 
statssekretær Lars Andreas Lunde (H) fra KLD med byråkrater. Målet var å få vernet 
Øystesevassdraget. Det var SV som fremmet representantforslaget i Stortinget om å supplere 
verneplanene med Øystesevassdraget. 
  
Daglig leder holdt et foredrag om friluftsliv og organisasjonens arbeid 25. februar på den årlige 
anleggskonferansen til Hordaland idrettskrets.  
  
29. februar møtte Turlaget ved daglig leder og naturvernansvarlig Atle Andersson i Bergens Tidende 
for å gjøre greie for vårt arbeid på naturvern og Øystesesaka spesielt. Turlaget har hatt god kontakt 
med BT dette året. Vi har også gode relasjoner i NRK, TV2 og BA for å nevne andre viktige medier i vår 
region. Det er ellers god dekning av lokallagenes aktiviteter i lokalpressa.  
  
Det ble sendt et skriv til alle fylkespolitikerne i KIRU (utvalget for kultur, idrett og regional utvikling) 
med en kort oppsummering av årsmeldingen for 2015 på vårparten.  
  
10. mars var det møte med KRF Bergen sin kontaktgruppe på Rådhuset. Daglig leder holdt et innlegg 
for partiet.  
  
Den 11. mars inviterte Turlaget byråd Pål Thorsen (Ap) fra byrådsavdelingen for skole, barnehage og 
idrett sammen med idrettsdirektør Rune Titlestad. Turlaget ved daglig leder presenterte 
organisasjonen og aktivitetstilbudet i Bergen, og fremmet ønske om fast økonomisk støtte fra denne 
byrådsavdelingen. Dette ble fulgt opp av et nytt møte i desember. Turlaget har nå fått en «egen linje» i 
avdelingens budsjett på kr 200 000,- årlig. 
  
31. mars deltok nestleder Trude Iversen på daglig leder-møte i Oslo. Daglig leder var forhindret i å 
delta.  
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Turlaget deltok på en rekke møter med politiske partier på Stortinget og representanter i Energi- og 
miljøkomiteen i forkant av avstemmingen i Stortinget i april om å supplere verneplanene med 
Øystesevassdraget. Naturvernansvarlig og/eller daglig leder deltok på møter på Stortinget sammen 
med representanter fra de andre organisasjonene NJFF og Naturvernforbundet, både nasjonalt og 
regionalt. Vi møtte Krf, V, SP, AP og Høyre. Turlaget arbeidet også aktivt med å få de ulike politiske 
partiene sine fylkesårsmøter i Hordaland til å fremme resolusjoner på saken. Videre hadde vi et 
telefonmøte 8. april Kjersti Toppe (SP).  
  
Møte med Hordnes skogens venner 8. april og med representanter for Unneland 10. mai vedrørende 
saken om ny godsterminalsak. Fra Turlagets stilte naturvernansvarlig Nicolas Rodriguez og daglig 
leder Helene Ødven. 
  
Det var en stor delegasjon representanter fra Bergen og Hordaland Turlag på DNTs landsmøte i Lom. 
Turlaget holdt flere innlegg fra talerstolen under landsmøtet.  Årets resolusjon var om Dugnad for et 
inkluderende friluftsliv: https://www.bergenoghordalandturlag.no/artikler/nyheter/5292-dugnad-
for-et-inkluderende-friluftsliv/  
  
8. juli inviterte Turlaget statsråd Monica Mæland til et møte i forbindelse med Øystesevassdraget. På 
møtet deltok også adm. dir. i Fjord Norge, Kristian Jørgensen, styreleder Tore Johan Smidt, 
naturvernansvarlig Nicolas Rodriguez og FNF-koordinator Ørjan Sælensminde, samt en representant 
fra departementet ved navn Øystese. I forkant av møtet hadde Turlaget laget en video fra vassdraget 
og området for å formidle de store natur- og friluftslivsverdiene. Mange organisasjoner støttet filmen. 
Vi arrangerte også et opprop om vern av Øystesevassdraget og fikk over 3000 signaturer på dette. Sjå 
gjerne filmen; https://www.youtube.com/watch?v=wlZ3NOfLkjc  
  
Lørdag 8. august var Bergen og Hordaland Turlag invitert til Loen av Klouman-familien for å 
representere Turlaget på familien sin markering av Skålatårnets (Kloumanstårnet) 125-årsjubileum. 
Daglig leder representerte og holdt et innlegg om planene om den nye turisthytten. Familien Klouman 
var representert i navnejuryen. Det var enighet om at Skålabu var et godt navn.  
  
Turlaget har hatt to møter med GC Rieber fondene, senest 23. august møtte Turlaget fondet ved 
Christian Rieber og Anne Kristin Hærnes.  
  
23. august møtte Turlaget den nye konsernsjefen i BKK, Jannicke Hilland, sammen med 
kommunikasjonsdirektør Tonny Nundal og ansvarlig for samfunnskontakt Arne Andreas Risned. Fra 
Turlagets stilte naturvernansvarlig Nicolas Rodriguez og FNF-koordinator Ørjan Sælensminde, samt 
daglig leder Helene Ødven. Turlaget presenterte organisasjonens formål og våre synspunkt knytt til 
utbyggingssaker i våre turområder. Det ble særlig lagt vekt på konsekvenser ved utbygging av øvre del 
av Øystesevassdraget. Vi har også gjennomført møter med BKK Produksjon AS vedrørende 
utbyggingssaker som berører våre områder, og BKK Nett AS og Statnett gjeldende 
kraftframføringsplaner.  
  
31. august var det folkemøte i Øystese og 1. september befaring. 3. september arrangerte FNF med 
organisasjonene NJFF og Naturvernforbundet, representert både fra nasjonalt, regionalt og lokalt, et 
seminar i Øystese. Dette var slått sammen med Naturvernforbundets årlige vassdragstreff. For mer 
informasjon; se nettsaken: https://www.bergenoghordalandturlag.no/artikler/nyheter/6154-
folkemtet-nei-til-utbygging-av-ystesevassdraget/ 
  
7. september deltok daglig leder på Dialogkonferansen for idrett og friluftsliv, Dette er et årlig 
møtested for kommuner og fylkeskommunen der målet er faglig oppdatering, nettverksbygging, 
motivering og inspirasjon til videre arbeid med tilrettelegging for fysisk aktivitet. Det er også et viktig 
treffpunkt med fylkespolitikerne.  
  
22. september presenterte daglig leder byggeprosjektet for Skålabu for kommunepolitikerne i Stryn 
kommune. De hadde tidligere avslått søknad på kr 1,5 mill. Tilstede var også rådmann og media. Saken 
kom opp i forbindelse med budsjettet for 2017 i desember, og Turlaget ble innvilget kr 300 000,-.  
22. september deltok daglig leder på stiftelsesmøte for den nye organisasjonen FNF Hordaland.  

https://www.bergenoghordalandturlag.no/artikler/nyheter/5292-dugnad-for-et-inkluderende-friluftsliv/
https://www.bergenoghordalandturlag.no/artikler/nyheter/5292-dugnad-for-et-inkluderende-friluftsliv/
https://www.youtube.com/watch?v=wlZ3NOfLkjc
https://www.bergenoghordalandturlag.no/artikler/nyheter/6154-folkemtet-nei-til-utbygging-av-ystesevassdraget/
https://www.bergenoghordalandturlag.no/artikler/nyheter/6154-folkemtet-nei-til-utbygging-av-ystesevassdraget/
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Turlaget inviterte Ove Trellevik i næringskomiteen til møte mandag 26. september. Trellevik hadde 
skrevet et innlegg i BT for ut bygging av hele Øystesevassdraget og Turlaget ville gjerne orientere han 
om konsekvensene av et slikt vedtak. Trellevik ble også orientert om organisasjonens virksomhet 
generelt og innenfor naturbasert reiseliv spesielt med vårt flotte hytte- og rutenett.  
  
29. september hadde Turlaget et viktig evalueringsmøte med vår hovedsamarbeidspartner Fana 
Sparebank i deres lokaler. Vi har gjennom to års samarbeid blitt godt kjent og opplever at begge parter 
har god nytte av samarbeidet og samarbeider godt. Turlaget møter jevnlig våre samarbeidspartnere 
for evaluering, og har møter knyttet opp mot arrangementene 7-fjellsturen og Kom deg ut-dagene.  
  
1.-2. oktober ble Skålabu turisthytte uoffisielt åpnet i forbindelse med at Turlaget inviterte arkitekt 
med følge og byggmester med følge på middag på Alexandra Hotel i Loen. Og påfølgende søndag ble 
det tur til Skålabu og befaring av arkitekt og byggmester, sammen med styreleder i Turlaget, samt 
hytte- og rutesjef og daglig leder. Etter en stor riggejobb hvor flere ansatte gjorde en kjempejobb, ble 
hytten åpnet for allmenn bruk onsdag 5. oktober.  
 
Daglig leder var på Stortinget i forbindelse med at filmen Kampen om fjordane blir vist for Energi- og 
miljøkomiteen tirsdag 11.oktober kl 10.00. Dessverre dårlig oppmøte. Ble avholdt møte med Ola 
Elvestuen og Terje Breivik i Venstre.  
  
24. oktober var det høstmøte/medlemsmøte med Villmarksbarna som underholdning.  
  
25. oktober deltok daglig leder på Plankonferansen 2016, arrangert av Hordaland fylkeskommune og 
fylkesmannen i Hordaland. Tema var «planlegging for god folkehelse».  
  
8. november deltok daglig leder i et debattpanel på Fylkeskonferansen, i slutten av programmet. 
Tittelen på konferansen var; «Kunst, kultur- og idrettspolitikk i endring».  
  
8. desember var daglig leder og nestleder i møte med byråd Pål Thorsen (Ap) på byrådsavdelingen for 
skole, barnehage og idrett sammen med organisasjonsleder Trude Iversen. Oppfølging fra møtet på 
vårparten og etterlysning av manglende invitasjon til Turlaget i forbindelse med revidering av 
Idrettsplanen i Bergen kommune.  
  
6. desember arrangerte Bergen og Hordaland Turlag Hordaland fylkeskommune et møte hvor Vista 
Analyse presenterte sin rapport om samfunnsøkonomiske virkninger av friluftsliv. Det var mange 
tilstede både fra organisasjonene og kommunene i Hordaland.  
  
Senere på dagen 6. desember arrangerte vi tradisjonen tro julelunsj på Friluftslivets hus. På lunsjen 
inviterte vi også viktige samarbeidspartnere, i tillegg til våre frivillige. Hanne Espe og Britt Karen 
Spjeld kom innom fra Hordaland fylkeskommune og gode samarbeidspartnere fra blant andre Fana 
Sparebank og Bergens Tidende deltok også.  
  
13. desember var det møte i programkomiteen Friluftslivskonferanse i Bergen i forbindelse med 
jubileet til Bergen og Omland friluftslivsråd. Daglig leder deltok sammen med FNF-koordinator.  
  
Det ble avholdt flere møter i DNT Vest i løpet av 2016 på Friluftslivets hus i Bergen. Deltakere kom fra 
Stavanger Turistforening, Haugesund Turistforening og Sogn og Fjordane Turlag, i tillegg til Bergen og 
Hordaland Turlag. Oddvin Lund representerte DNT sentralt. Se nærmere informasjon under kapittel 
om naturvern.  
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4. ARRANGEMENT OG AKTIVITET 

4.1 AKTIVITETSOVERSIKT FOR BERGEN OG HORDALAND TURLAG 
 
4.1.1 SATSINGER, NASJONALE ARRANGEMENT OG KURS 
 
Bemanning i Aktivitetsavdelingen 
 
I januar 2016 var leder for aktivitetsavdelingen, Birgithe Roald tilbake fra svangerskapspermisjon. Fra 
januar ut april hadde leder for aktivitetsavdelingen redusert arbeidsdag med 1 time pga 
ammepermisjon. I starten av 2016 var prosjektstillingen på folkehelse med ekstern finansiering ikke 
besatt som følge av at engasjementet til Stian Vik Angermund opphørte. Det var fra 2015 et 
styrevedtak på å øke stillingshjemlene i aktivitetsavdelingen med 0,4% slik at vi kunne ha to 100% 
stillinger fast i tillegg til leder på avdelingen.   
 
Sigrid Kvåle Myksvoll har i 2016 jobbet som vikar for barne- og ungdomsansvarlig Linn Senneset som 
har svangerskapspermisjon, og Silje Valla hadde ansvar for ungdomsprosjekter frem til november.  
 
I forbindelsen med økningen i stillingshjemler, ble arbeidsoppgaver og tilhørende ansvar fordelt på en 
bedre og mer hensiktsmessig måte. Silje Valla ble dermed ansatt i fast stilling som ungdom- og 
fjellsportansvarlig fra 1. november 2016, mens barne- og ungdomsansvarlig nå har endret sine 
ansvarsområder fra barn og ungdom til barne- og nærmiljøansvarlig. Ungdom- og fjellsportansvarlig 
skal i hovedsak følge opp fjellsportgruppene og ungdomsgruppene i laget, mens barne- og 
nærmiljøansvarlig har ansvar for å følge opp alle Barnas Turlag og lagets barne- og familieaktiviteter, 
samt Byfjellstrimmen i Bergen.   
 
Turaktiviteten 
Turprogrammet 2016, med utgangspunkt i Bergen, omfattet helge- og ukesturer, dagsturer, kurs og 
åpne arrangementer. Fellesturprogrammet ble utarbeidet av turlederutvalget i samarbeid med 
administrasjonen. Gruppene i Bergen utarbeidet egne program med støtte fra kontaktpersoner i 
administrasjonen. Lokallagene utarbeidet egne program. Den totale aktiviteten i hele organisasjonen 
omfattet turer for alle aldersgrupper, kurs, åpne arrangement, turpostturer og medlemsmøter for 
Bergen og Hordaland Turlag og lokallagene som helhet. Det totale antallet deltakere på turer, kurs og 
åpne arrangement for hele organisasjonene er 54360 deltakere. Turpostturer er også populært og så 
mange som 40829 deltakere er registrert i denne kategorien.  
 
I 2016 ble turprogrammet presentert i sin helhet på nettsidene. Utvalgte deler av turprogrammet ble 
også publisert som del av Sti og Varde. I tillegg ble sommerens turer markedsført igjennom et ilegg til 
Fjell og Vidde i april som gikk ut til medlemmer i Sør-Norge. Lokallagene lager også flotte turprogram 
som distribueres lokalt. Sommerturene med utgangspunkt i Bergen var fulltegnet før sommerferien 
startet. 
 
7-fjellsturen 
7470 startkort på 7-fjellsturen og 4-fjellsturen ble solgt i 2016, 499 færre enn i 2015. Bergen og 
Hordaland Turlag har en avtale med Grønn Etat/ Bergen kommune om å holde deltakerantallet på 
8000 for å unngå for stor slitasje i 7-fjellstraseen gjennom Byfjellene. 7-fjellsturen ble arrangert for 62. 
gang den 29. mai.  
 
Det ble også i år nedlagt et betydelig dugnadsarbeid av over 100 funksjonærer. Arrangementet fikk 
omfattende og god presseomtale og er det viktigste enkeltarrangementet for Bergen og Hordaland 
Turlag. Arrangementet medfører et betydelig overskudd som blant annet blir brukt til utbedring av 
løypetraseen i Byfjellene og til å styrke satsningen på barne- og ungdomsaktiviteter. Våre sponsorer på 
dette arrangementet var Bergens Tidende, Platou Sport, Åsnes, Tine,  
BKK og hovedsamarbeidspartner Fana Sparebank. 
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Som i 2015 gjennomførte vi et prosjekt sammen med Festspillene i Bergen som innbefattet musikalske 
og kunstneriske innslag langs traseen. Dette ble meget godt mottatt av deltagerne og vil bli videreført i 
2017.  
 
Kom deg ut-dagene 
Det ble arrangert Kom deg ut-dager to ganger i 2016, vinter og høst. De fleste lokallagene hadde egne 
arrangement i tillegg til arrangementene i Bergen. Til sammen ble det avviklet 13 Kom deg ut-dager i 
februar og 15 i september. Totalt deltakerantall for de to Kom deg ut-dagene i Hordaland var på cirka 
7630 deltakere. Det var heftig vestlandsvær på vinterdagen dette året, noe som bidro til lavere total 
deltakelse på tross av flere arrangementer enn i 2015. Kom deg ut-dagene er Den Norske 
Turistforenings nasjonale turdag. Denne dagen ønsker vi å gi folk en smakebit av friluftslivet, 
forhåpentligvis en smakebit som gir mersmak! Tilbudene er gratis, og frivillige er sentrale for 
avviklingen av arrangementene.  
 
OPPTUR 
OPPTUR gikk av stabelen onsdag 4. mai 2016, med stor oppslutning i hele Hordaland, med rundt 6000 
deltakere. OPPTUR er et nasjonalt arrangement der 8.-klassinger over hele landet blir invitert til en 
dag med friluftsliv, fysisk aktivitet og naturopplevelser. DNTs lokale medlemsforeninger i skolens 
område er arrangør, og dagens mål for de ulike skolene er å gå til en topp eller et utsiktspunkt. Hver 
skole går en tur på rundt 10 kilometer. I Bergen går de 3-fjellsturen. Hordaland topper statistikken for 
deltakelse år etter år, og 2016 ble ikke et unntak.  
OPPTUR er en del av DNTs skolesatsing. Gjennom et samarbeid mellom de lokale turistforeningene og 
skolene får elevene en prøvesmak på friluftsliv, uavhengig av tidligere erfaring med fysisk aktivitet. 
Målet er å få flere ungdommer til å oppleve gleden ved friluftslivet, gjøre turmulighetene i nærmiljøet 
bedre kjent og skape en trivelig dag med fysisk aktivitet for alle. Deltakelse på OPPTUR er gratis. 
 
Kurs og turlederkurs 
720 personer deltok på 56 kurs, i alt fra turledelse, skred, klatring, kajakkpadling, brevandring, 
elvepadling til orientering med mer. I 2016 var det flere lokallag som gjennomførte egne kurs i 
grunnleggende turledelse og to lokallag som også arrangerte sommerturlederkurs. Vi fikk også 
utdannet flere kursholdere på årets kursholderkurs.  
 
Friluftslivskurs i ungdomsskole og videregående 
I tillegg til kurs som er åpne for alle har Bergen og Hordaland Turlag avholdt flere friluftslivskurs i 
skolen. I 2016 har vi holdt 3 ambassadørkurs og grunnleggende turlederkurs i skolen. I tillegg har vi 
holdt friluftslivkurs for to innføringsklasser på ungdomsskoletrinnet, og dette ønsker vi å videreføre i 
2017. Det er blitt utdannet nærmere 50 turledere gjennom prosjektet friluftsliv i skolen. Det er 
ungdomsmedarbeideren som vi har ansatt i en 100 % prosjektstilling som har hatt ansvar for å følge 
opp og gjennomføre kursene i ungdomsskolen og videregående skole.   
 
Turlederutvalget  
Utvalget hadde i 2016 følgende sammensetning: Fredrik Brun (leder), Johnny Sundt, Jill Iren Berge, 
Johnny Ytreland, Ingrid Hundvin, Birgithe Roald (fra adm.). 
 
Utvalget har hatt seks møter i 2016. Det har i tillegg vært fem turledersamlinger. Målet med disse 
samlingene er å tilføre forutsigbare og systematiske kompetansehevende tiltak til turledergruppen. 
Det er regelmessig blitt sendt ut informasjon om turer på e-post/brev til turlederne. Turlederutvalget 
kåret Bengt Arne Johannessen til Årets turleder for 2016 og turforslaget «Kultur og fjelltur i Rosendal» 
til Årets turforslag for 2016.  
 
 
 
4.1.2 TABELL  
Tabellen nedenfor viser aktivitet med planlagte, utførte turer, arrangement og kurs og tallet på 
deltakere. Vi gjør oppmerksom på at tallene kan avvike fra tall meldt inn fra lag og grupper. 
Administrasjonen henter tallene i tabellen nedenfor fra nettsystemet Sherpa, hvor alle turer ligger og 
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blir registrert gjennomført eller ikke. Tallene er sammenlignbare fra år til år og viser på den måten en 
viktig utvikling for Turlaget.  
 

 
 
Som det fremkommer fra tabellen er det svært gode resultat i 2016 når vi ser på deltakertallene og 
aktivitet i Turlaget. Totalt har vi hatt med 95.605 mennesker på tur, også på de flotte 
turpostprogrammene som mange lokallag samt nærturlederutvalget i Bergen tilbyr. Det var nok 
mange flere som deltok på TiTur Bergen enn det vi fikk inn av skjemaer i etterkant. I løpet av 2017 vil 
vi lansere TiTur Bergen i Sjekk-UT appen.   
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4.1.3 SIKKERHET 
«Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen Turlag (2008)» ligger til grunn for sikkerhetsarbeidet i 
Turlaget. Formålet er: 

• Unngå tap av liv  
• Unngå personskader  
• Skape trygge rammer for: 

– Turarrangøren  
– Turlederen  
– Turdeltakeren 

 
Sikkerhet er et obligatorisk tema på fellesmøtet i november for lokallag, gruppene i Bergen og de 
styreoppnevnte utvalgene. I 2016 fortalte, Stord-Turlag om en hendelse som engasjerte og rørte ved 
deltakerne på fellesmøtet. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre rutiner og opplæring vedrørende 
sikkerhet i Turlaget. Det viktigste tiltaket er turlederutdanning og førstehjelpskurs.  
 
Videre har administrasjonen et aktivt forhold til Beredskapsplan for ulykker, der ansvar, organisering, 
informasjon og omsorg i en krisesituasjon blir beskrevet. Varslingsplanen blir distribuert til 
organisasjonen. 

• 5 registrerte hendelser har vært gjennomgått. 
Vi har gjennomgått rutinene og vurdert å gjøre enkelt endringer i krav som kan redusere 
sannsynligheten for de uhell som er registrert. Dette er samme antall hendelser som for 2015.   
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• BHT bør fortsette å jobbe for å samle all informasjon og oversikt over uønskede uhell og 
hendelser.  

 
Prioriterte oppgaver for kommende periode: 
- Sørge for at aktivitetsavdelingen fortsetter å ha sikkerhetsarbeidet i fokus. 
- Fortsatt fokus på å videreutvikle kompetansehevingshjulet mot nye og eksisterende turledere.  
- Bistå administrasjonen med å presentere sikkerhetsarbeidet for lokallagene. 
Aktivitetsavdelingen og administrasjonen må jobbe for at DNT lager en felles plattform for 
rapportering av uønskede hendelser og uhell. 

4.2 BERGEN 
 
4.2.1 BARNAS TURLAG BERGEN 
 
Barnas Turlag i Bergen har gjennomført en rekke aktiviteter og turer i 2016. Vi ser en bred interesse 
hos barnefamiliene, der aktiviteter både i nærmiljøet og høyfjellet, dagsturer og overnattingsturer er 
populære. Så godt som samtlige påmeldingsaktiviteter har vært fulltegnet i løpet av 2016, og 
dagsturene i nærmiljøet har også hatt meget god oppslutning.  

• Turprogrammet ble gjennomført med flere hytteturer for barnefamilier, og mange turer i 
nærmiljøet med ulike tema som kveldsmattur, søndagstur og lunsjtur. Det har vært en økning i 
antall deltakere på turene sammenlignet med året 2015 fra 1262 til 1542 deltakere i 2016. 
(Inkludert begge KDU-dagene 4342 deltakere.) Med overnattingsturer, dag- og kveldsturer har 
det i 2016 blitt gjennomført over 120 aktiviteter for barn og barnefamilier. 

Tiltak for rekruttering av nye turledere og tillitsvalgte til gruppen har vært et turlederkurs, 
nyttårstreff, og informasjonskveld med førstehjelp for barn på tur som tema. Begge 
turledersamlingene ble dessverre avlyst pga manglende påmelding, men forsøkes gjennomført igjen i 
2017. 
 
4.2.2 DNT UNG BERGEN 
 
I løpet av 2016 var det 413 deltakere med på 37 ulike turer i regi av DNT Ung Bergen. Det ble 
arrangert 15 kurs hvor 239 deltakere deltok. Det var med 732 ungdommer på åpne arrangementer 
som Grillin` N chillin`, onsdagsklatring, 7-fjellstreninger. Det deltok 3449 ungdommer på OPPTUR.  

• Økning på 23 % av DNT ung medlemmer. Ble kåret til Ungdomsforening 2016 for bra tur og 
kurstilbud og god vekst.  

• Basecamper er populære. I 2016 ble det gjennomført Vinterferiecamp på Hallingskeid (13-19 
år), Basecamp Hav på Sotra (13-15 år), Basecamp Osterøy (16-20 år), Basecamp Voss (16-20 
år) og Newton Camp på Alexander Grieg hytten i høstferien. 

•  Vi arrangerte to grunnleggende turlederkurs for ungdom og 8 nye sommerturledere ble 
utdannet igjennom DNT Ung Bergen sitt eget sommerturlederkurs. I tillegg er mange utdannet 
som grunnleggende turledere igjennom skoleprosjektet på Stend videregående skole og 
Rotahaugen skole.  

• Egen fagsamling for ungdomsgruppene i Hordaland ble gjennomført på Kvamskogen i april.  
• Grønn byttedag ble arrangert på Black Friday(25.nov) av DNT ung Bergen. Ca 50-60 deltakere.   
• Grillin N Chillin (nærtilbudet) går bra, og flere og flere blir med ut på tur i nærmiljøet.  
• 9 stk deltok på DNT Ung årsmøte nasjonalt med 6 stk fra ulike lokallag og 3 fra DNT ung 

Bergen. 9 stk deltok på DNT utdanningskonferanse.  
 

4.2.3 DNT FJELLSPORT BERGEN 
I løpet av 2016 var det totalt 436 deltakere på turer, samlinger, kurs og føringsaktiviteter.  
Økning på 32% fra 2015.  

• Arrangerte for første gang sommerturlederkurs for fjellsport over ei uke i Jotunheimen. 10 
deltakere gjennomførte.  

• 17 av 17 planlagte turer ble gjennomført.  
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• De to største arrangementene var Basecamp i Uskedalen (36 deltakere) og Basecamp Sogndal 
(25 deltakere) 

• 19 av 20 planlagte kurs ble gjennomført, og det inkluderer bolteklatrekurs, kileklatrekurs, 
kameratredningskurs, isklatringskurs, skikjøringskurs og skredkurs 

• 5 av 5 samlinger 
• Ukentlige klatreøkter gjennom hele året, med et gjennomsnitt på 5 - 20 deltakere pr. økt.  
• Vinterhalvåret ble det avviklet månedlige fjellsportmøter i samarbeid med BSI og Bergen 

klatreklubb på noen av møtene.  
• Fikk 20 000 i stimuleringsmidler fra BHT. Ble brukt til å starte opp ressursgruppe og skal 

brukes opp innen sommer 2017. Nytt av året er "hverdagsturer", som er turer i byfjellene i 
hurtig tempo.  

• DNT fjellsport Bergen arrangerte DNT fjellsport sitt årsmøte i Rosendal 31.mars-3.april 2016. 
Tre styremedlemmer, to fra kurs- og føringskomiteen og to representanter fra 
administrasjonen deltok på årsmøtet.  

Kurs- og føringskomiteen (KUFØK) har stått for gjennomføringen av en rekke kurs: skredkurs (alpint 
og nordisk, fagsamling skred, klatrekurs på naturlige sikringer og nybegynnerkurs på sportsklatrefelt 
og ukeskurs i klatring i Kvinnherad. Det ble også avviklet et brekurs. KUFØK sørger for å skaffe 
godkjente instruktører til alle aktiviteter i laget som krever dette. 
 
4.2.4 SENIORGRUPPEN BERGEN  
I 2016 har seniorgruppen i Bergen tilrettelagt og gjennomført 156 turer totalt, med til sammen 4259 
deltakere. I det hele har gruppen en stor turaktivitet, og gjør også en solid innsats som frivillige på 
store arrangement som OPPTUR og 7-fjellsturen.  
 
Ellers kan følgende trekkes frem: 

• Turledelse i prosjektet Aktiv til 100, lavterskel-turer på dagtid. 
• Turrapportene blir nå lagt inn på nettet i Google Docs slik at de er tilgjengelige for alle 

turledere. 
• Kontordag i Marken på tirsdager. 

 
4.2.5 LAVTERSKELTILBUD 
  
Byfjellstrimmen 
I 2016 ble det avviklet turer hver tirsdag i middels/raskt tempo, turer i rolig tempo hver onsdag (med 
unntak av januar og desember), samt noen fredags- og søndagsturer.  Tilbudet ble også opprettholdt 
gjennom sommeren. De fleste turene ble gjennomført med to eller flere turledere.  
 
Samlet resultat for Byfjellstrimmen i 2016 var 1727 deltakere fordelt på 127 turer. Dette er en økning i 
deltakelse med 101 personer, sammenlignet med 2015. Rundt 50 turledere har bidratt. Det ble holdt 
to samlinger for nærturledere. En flyer med turprogram til Byfjellstrimmen ble trykket i et opplag på 
8000. Turene ble markedsført på hjemmesiden vår, facebooksiden vår og i aktivitetskalendere. I tillegg 
ble informasjon om det samlede nærmiljøtilbudet vårt med turprogram sendt til en rekke mottakere 
innen helsesektoren i Bergen; leger, helsestasjoner, fysioterapeuter og avdelinger innen psykisk 
helsevern. 
 
Betydningen av Byfjellstrimmen for deltakerne har vært stor, hvor mestring, bedre helse og turglede 
står sentralt. Med en liste på over 120 aktive og tidligere aktive turledere i Byfjellstrimmen, ser vi at 
det har begynt å bygge seg opp et sterkt frivillig miljø som utvikler turene og bidrar til at innbyggerne i 
Bergen kan komme seg ut på tur sammen hver uke. Byfjellstrimmen er det miljøet som rekrutterer 
flest turledere i organisasjonen. 
 
Nærmiljøturlederutvalget (Bergen)  
Utvalget hadde ved utgangen av 2016 følgende sammensetning: Rita Mathisen (leder), Dagny Gran 
Pedersen, Tore Fagerlie Nilsen, Jørgen Dahlstrøm og Anne Brita Skuseth. Utvalget har hatt en rekke 
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møter og bidratt til at programmet til Byfjellstrimmen ved årets slutt hadde 127 turer i nærmiljøet 
rundt Bergen. 
 
Aktiv til 100  
Aktiv til 100 har i 2016 hatt 3 ukentlige turer med fast oppmøtested og starttid. Kanadaskogen på 
mandager, Fløyen på tirsdager og Alvøen på torsdager. 10 turledere/turvenner har bidratt på turene, 
de fleste turledere fra Seniorgruppen. Rundt 1703 deltakere var med på de 116 Aktiv til 100-turene i 
2016. I tillegg har det vært en aktiv til 100- gruppe lokalt på Askøy, så med disse turene blir tallene 
enda høyere. Det ble avviklet sommertur til Herdla for alle deltakere og turleder i Aktiv til 100 med 48 
deltakere. Deltakerne på turene var både faste og nye, og de ser alle svært stor verdi av tilbudet, både 
av fysiske og sosiale årsaker.  
 
Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn 
Disse aktivitetene hadde en blanding av norske og minoritetsungdommer som deltakere og turledere: 
Internasjonale dager på Hallingskeid ble gjennomført i midten av april. De fleste deltakerne kom fra en 
innføringsklasse for innvandrerungdom ved Katedralskolen. Totalt ble dette en gruppe på rundt 30 
deltakere og frivillige som koste seg på ski. Oppholdet på Hallingskeid ble en stor opplevelse og noe 
ungdommene snakket om i lang tid etterpå. Bergen og Hordaland Turlag og Røde Kors Bergen 
samarbeidet om prosjektet til Til Topps og flere av deltakerne i denne gruppen deltok på 7-fjellsturen. 
Det ble også avviklet en, "fargerik 7-fjellstur" med 15 deltakere fra målgruppen.  
 
Titur16 (Titur Bergen) 
Titur Bergen ble satt i gang som et tiltak som skulle være motiverende, enkelt og attraktivt for hele 
familien i 2015. Prosjektet ble videreført i 2016.  Et av målene med Titur er at turene som blir valgt ut 
skal gjøre folk mer bevisste på hvor mange fine turområder som finnes i Bergen kommune. Dette fikk 
vi særlig god respons på, da mange deltakere ga tilbakemelding på og takket for muligheten til å bli 
kjent i områder de aldri hadde gått tidligere. Vi delte turmålene i områder, slik at det var to turer i de 
ulike områdene; i Bergen sentrum, Bergen Vest, Bergen Nord, Bergen Øst og Bergen sør.  
 
I løpet av 2016 kom det inn over 600 bilder på instagram. 200 personer leverte startkort, og disse gikk 
10 turer hver, noe som betyr at Titur16 genererte hele 2000 turer. I tillegg kan man legge til de som 
gikk en del av turene, men som ikke leverte inn startkort.  
 
Det var en gruppe frivillige fra Byfjellstrimmen som gikk sammen til et nytt utvalg for å jobbe 
eksklusivt med Titur16. I tillegg til å finne ti turmål, laget de også nøye beskrivelser til turene på ut.no, 
slik at alle kunne gå inn der og se vanskelighetsgrad, bilder, beskrivelse av ruta på kart med 
høydeprofil og ca. lengde og varighet på turene. Titur har blitt markedsført på nettsiden og på sosiale 
medier. Titur er ment som et lavterskeltilbud, som sommerhalvårets utfordring til innbyggerne i 
Bergen kommune. 

4.3 LOKALLAGENE 
Informasjonen i kapitlene er basert på mottatte årsmeldinger, derfor noe ulik detaljeringsgrad. 
 
4.3.1 Askøy Turlag  
DNT Ung Askøy er nå godt i gang og har gjennomført flere arrangement i 2016.   
Dugnadsgruppen gjør et fantastisk arbeid med Askøy På Langs stien, og det er nå mulig å gå tørrskodd 
store deler av ruten.  Dugnadsgruppe møtes en dag i uken og jobber med APL stien. 
 
Flere populære arrangement ble videreført i 2016: 

- Askøy på langs, fire etappeturer på søndager 
- Askøy på langs ekstreme (APLE), ble arrangert for 3. gang  
- Vidden by night 
- Aktiv til 100, lavterskeltilbud i nærområdet på dagtid, med totalt 31 turer i 2016 
- Opp og ut, onsdagsturer, lavterskeltilbud i nærområdet 
- Trilleturer 
- Kveldsmatturer for barnefamilier 
- Småføtterturer 



 

   Årsmelding 2016     25 / 41 

- KDU dagene:  Høstdagen hadde rekordhøyt antall deltagere med 1500 personer 
- Familiedag v/Fjellvann, i samarbeid med andre friluftslivsorganisasjoner med 800 deltagere i 

2016 
- «Askøy Topp 7», årlig søndagstur  

 
Nytt i 2016: 

- Mulighet for å melde seg på halve distansen av APLE, noe som var veldig populært og vil bli 
videreført i 2017 

- Askøy Turlag har fått lagerbu på Herdla fort til disposisjon, og det pågår arbeid for å 
istandsette denne. 

 
 
4.3.2 Austevoll Turlag 
Flere populære arrangement ble videreført i 2016: 

- Søndagsturer  
- Sommerturene (turposter med klippekort) som er populær både blant ferierende og 

fastboende 
- Opptur for 8. klassinger 
- KDU dagene 
- Nissemarsj 
- 3-fjellstur  
- Seniortur rundt Vinnesvatnet hver uke 

 
Nytt i 2016: 

- Eget Barnas Turlag startet opp med matpakketurer og enkle aktiviteter for småbarnsfamilier 
på programmet 
 

 
4.3.3 Bømlo Turlag 
Flere populære arrangement ble videreført i 2016: 

- KDU dagene 
- Juleavslutning på Ersland Gard 
- 7/5 fjellsturen 
- Trilleturer 
- Turgruppe Friluftsliv og folkehelse for alle hvor turene er lagt opp slik at også 

funksjonshemmede kan være med 
- Opptur for 8. klassinger 
- Bømlo på tvers 
- Bømlo på langs 

 
Nytt i 2016: 

- Digitalisert Topptrim, Familietrim og Telltrim, noe som har vært veldig populært og fått enda 
flere til å delta 

- Digital telleboks for å registrere antall besøkende på Siggjo 
- Pappa på Tur, trilleturer med andre fedre 
- Padletur med gruppen Turgruppe Friluftsliv og folkehelse for alle 

 
I tillegg ble det arrangert familieturer med Barnas Turlag, overnattingsturer og andre turer i regi av 
Bømlo Turlag.   
 
4.3.4  Fjell Turlag 
Flere populære arrangement ble videreført i 2016: 

- Fjell på langs, fra sør til nord, fordelt på 5 etapper 
- OPPTUR 
- Kom deg ut-dagen 
- Onsdagsturer, seniorer 
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- KystTrimmen, lavterskel nærturtilbud med turposter plassert rundt i kommunen. 
- Enklere turer med Barnas Turlag 

 
Det har blitt gjennomført 13 fellesturer i 2016. De fleste turene har gått i Fjell kommune, men det er 
også blitt gjennomført noen turer i Sund. Turene har vært godt spredt rundt i kommunen, med stor 
variasjon i terreng. 
 
Nytt i 2016 i Fjell Turlag: 

- Turlagshuset; Kommunen har fått et gammelt bygg til disposisjon til møter, lager og 
samlingssted, og det pågår arbeid for å istandsette dette.  Utvendig er det så å si ferdig, men det 
gjenstår en del innvendig. 

- Oppstart av DNT Ung gruppe med ca. 1 aktivitet i mnd 
 
 
4.3.5 Fusa Turlag  
Fusa har i 2016 konsentrert seg om turer i nærmiljøet i Fusa. 
 
Følgende faste arrangement er blitt utført i 2016: 

- Søndagsturer 
- 3-fjellstur 
- KDU-dagene 
- Fusa på kryss og tvers 

 
Barnas Turlag har hatt god aktivitet i 2016 med aktiviteter både i fjell og fjøre, på snø og barmark.  
 
Fusa Turlag, i samarbeid med Kvam Turlag har også gjennomført åpnings tur av gammel ferdselsvei 
fra Øvre Hålandsdalen og Strandebarm med deltagelse fra ordfører både i Kvam og Fusa kommune. 
. 
 
4.3.6 Kvam Turlag 
Flere populære arrangement ble videreført i 2016: 

- Kvam i kryss og krakje 
- OPPTUR 
- Onsdagsturer 
- Kom deg ut-dagen, med overnatting under åpen himmel 
- Fotalaget, tirsdagsturer 

 
Nytt i 2016 i Kvam Turlag: 

- Kulturminnevandringer i samarbeid med sognelaget. 
- Kick off på Kvam i kryss og krakje med servering av enkel mat og informasjon om Turlaget, og 

mulighet å melde seg som frivillig.  
- Lavterskel Turgruppe for menn 

 
Turlaget har samarbeidd med Kvam herad sine ferie- og fritidsprosjekt Ung Fritid.  I tillegg til 
aktivitetene over har Kvam Turlag hatt fleire overnattingsturer og dagsturer, både blant barn og 
vaksne. 
 
4.3.7 Kvinnherad Turlag 
Det ble arrangert mange turer i løpet av 2015, både på ski, til fots, med sykkel og med kajakk, både 
dagsturer og flerdagsturer. 
 
Flere populære arrangement ble videreført i 2016: 

- Festifjellet, festival i samarbeid med Festidalen 
- KDU dagene 
- OPPTUR 
- Fjellfest 
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- Fjelltrim, turposter 
- Onsdagsturer, seniorgruppen 

 
Nytt i 2016 i Kvinnherad Turlag: 

- Sommerturlederkurs ble arrangert av Kvinnherad Turlag, første lokallag som arrangerer 
sommerturlederkurs, og Kvinnherad Turlag fikk 6 nye sommerturledere. 

- Oppstart av 2 «Aktiv i 100» grupper 
- Kommunen har gitt et kjellerrom på Stølen i Uskedalen til disposisjon til lager, og det pågår 

arbeid for å innrede lageret. 
 
 
4.3.8 Nordhordland Turlag 
Flere populære arrangement ble videreført i 2016: 

- OPPTUR 
- Onsdagsturer i Lindås og Masfjorden 
- KDU-dagene 
- Til Topps (samarbeid med Røde kors for integrering av innvandrere) 

 
Nytt i 2016 Nordhordland Turlag: 

- Grunnleggende Turlederkurs ble arrangert av Nordhordland Turlag 
 
Nordhordland Turlag har hatt både helgeturer og dagsturer, fra fotturer til padleturer, turer med 
Barnas Turlag og med DNT Ung. 
 
 
4.3.9  Odda/Ullensvang Turlag 
Flere populære arrangement ble videreført i 2016: 

- OPPTUR 
- Onsdagsturer, turer i rolig tempo 
- KDU-dagene 
- Kveldsmatturer 
- Natt i naturen 

 
Nytt i 2016 Odda/Ullensvang Turlag: 

- Oppstart av X-Ung gruppe for de mellom 10 og 15 år med arrangement en gang i mnd. 
- Oppstart av månedlige kveldsmatturer for DNT Ung, men lite deltagere 
- Arrangerte friluftskurs for våre nye landsmenn 

 
Odda/Ullensvang Turlag har hatt et aktivt år med mange arrangement, både helgeturer og dagsturer, 
og da både padleturer, breturer, skiturer og fotturer.   
 
 
 
4.3.10      Os Turlag 
Flere populære arrangement ble videreført i 2016: 

- OPPTUR 
- Kveldsturer for deg og meg 
- Tirsdagsturer, seniorgruppen 
- Aktiv til 100, rusleturer 
- Kom deg ut-dagene 
- Friskusgruppa, turer i raskt tempo annenhver tirsdag 

Nytt i 2016 i Os Turlag: 
- Oppstart av Turboklubben, fast aktivitetstilbud innen friluftsliv 
- Arrangement i Oseana med Villmarksbarna, og rundt 300 deltagere. 
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I tillegg har det vært stor aktivitet i Seniorgruppen, Barnas Turlag og Fjellsportgruppen 
(klatregruppen) med mange aktiviteter og deltagere.   
 
4.3.11 Samnanger Turlag 
Flere populære arrangement ble videreført i 2016: 

- KDU dagene 
- Kveldsmatturer 
- Turposter, Folk til Fjells  

 
Nytt i 2016 i Samnanger Turlag: 

- Overnattingstur til Alexander Grieg med de frivillige med familie 
- Grunnleggende Turlederkurs ble arrangert av Samnanger Turlag, og Samnanger Turlag fikk 4 

nye Grunnleggende Turledere. 
 
I tillegg til aktivitetene over ble det arrangert flere dagsturer, sykkeltur og actionhelg (klatring, 
vindtunnel, rafting) med ungdommene til Voss.  
 
4.3.12  Stord-Fitjar Turlag 
Flere populære arrangement ble videreført i 2016: 

- Topptrimmen (turposter) 
- Telltur (turposter) – vil ta over for Topptrimmen i 2018 
- OPPTUR 
- Stord på langs  
- KDU-dagene 
- Stord Topp 8 
- Onsdagsturer, seniorgruppen 
- Peter Lundarstøls marsjen 

 
Nytt i 2016 i Stord-Fitjar Turlag: 

- Grunnleggende Turlederkurs er blitt arrangert av Stord-Fitjar Turlag, og Stord-Fitjar Turlag 
har fått 11 nye Grunnleggende Turledere. 

- Sommerturlederkus er blitt arrangert av Stord-Fitjar Turlag i samarbeid med Haugesund 
Turlag, og Stor-Fitjar Turlag har fått 3 nye Sommerturledere. 

- Bygging og åpning av Fossatrappa som er blitt et populært mål både for turister og fastboende 
 
I tillegg til aktivitetene over er det blitt arrangert dagsturer, overnattingsturer, kanotur, telttur mm. 
 
 
4.3.13 Sund Turlag 
Flere populære arrangement ble videreført i 2016: 

- Kystpasset 
- OPPTUR 
- Sund på langs 
- KDU dagene 
- Kveldsmatturer 
- Flerkulturgruppe 
- Tirsdagsturer, Seniorgruppen 

 
Nytt i 2016 i Sund Turlag: 

- Gjennomførte Til Topps i samarbeid med Røde Kors 
 

Det har vært mye aktivitet i Sund Turlag med et godt fungerende Barnas Turlag og Seniorgruppe.  
 
4.3.14 Osterøy Turlag 
Flere populære arrangement ble videreført i 2016: 

- Opptur 
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- KDU dagene 
- Onsdagsturer, Seniorgruppen 
- Kveldsmatturer 

 
Nytt i 2016 i Osterøy Turlag: 

- Naust: Avtale med kommunen om langtidsleie av naust.  Rehabilitering av naustet ble 
ferdigstilt høsten 2016 

 
I tillegg til aktiviteter over ble det også gjennomført mange dagsturer, samt en overnattingstur. 
 
 
5.0  TILRETTELEGGING FOR FRILUFTSLIV 

1. NÆROMRÅDET TIL BERGEN 
 
Byfjellsrådet har hatt fire møter i 2015. 
 
Bergen og Hordaland Turlags representant i Byfjellsrådet er Karl H. Olsen tom. juni 2015, da han gikk 
av med pensjon. Torill Refsdal Aase er ny representant i Byfjellsrådet for Bergen og Hordaland Turlag.  

 
Viktige saker i forbindelse med byfjellsforvaltningen i 2015:   

Tilretteleggingstiltakene administreres av Grønn Etat og byfjellsforvalteren i Bergen kommune. 
 

Løvstien på Løvstakken etappe 2 og 3 med Barnas Naturrom ble åpnet av byråd Eilert Macody Lund i 
mars. Arrangementet hadde god oppslutning. Strekningen som nå ble åpnet er 2,6 km, og bl.a. 
områdene til Skillingsbollen er forbedret. Bruken er god. 
Oppstart av offentlig reguleringsplanarbeid for Landåsløypen ble sendt på høring.  

 
Forvaltningsplan for Byfjellene nord ble sendt og har vært på høring. Dette gjelder områdene Veten, 
Høgstefjellet, Nordgardsfjellet, Tellevikfjellet og Geitanuken. Det kom mange positive merknader, men 
også ønske om justeringer i avgrensingen. I det videre arbeidet vil det bli gjort nødvendige endringer 
for at planen skal komme på plass snarest råd.   

 
På møtet 31. august ble det gitt en orientering om mulig beite i Byfjellene ved bruk av geiter med 
elektronisk gjerde. Dette er programmerbare halsbånd som gir signal til geiten dersom den går ut av et 
avgrenset område. Forsøk bl.a. på Storholmen i Eidsvåg har gitt interessante resultater.  

 
Skiltplan – opprusting av skiltingen i området Ulriken – Landåsfjellet er klart til iverksetting. 

 
Skogselskapet skal bygge tur-/skogsvei på Eidsvågfjellet mellom Øyjorden (vanntanken) og 
Munkebotn, med oppstart januar 2016. 

 
Fløibanen ønsker å utvikle området rundt Skomakerdiket og presenterte sine tanker for Byfjellsrådet 
på møtet i desember. 

2. HYTTENE  
Ansvarlig i administrasjonen: Marit Djupvik og Johnny Bjørge 
 
Sommeren 2016 var det mye regn, og det var surt i fjellet. Høsten derimot var bare helt fantastisk 
værmessig. Finværet kom i september og varte langt ut i oktober. Dette resulterte i godt hyttebesøk, 
og på noen av hyttene våre var oktober den beste måneden i løpet av året.  
 
På alle hyttene har det vært utført vanlig tilsyn og vedlikeholdsarbeid. Hyttenes tilstand er i hovedsak 
god.  I skolens vinterferie og i påsken var det hyttevert på Hallingskeid og Alexander Grieghytten. På 
Hadlaskard var det hyttevert i påsken. Breidablik, Hallingskeid, Hadlaskard, Selhamar og Stavali har 
hatt hyttevert i sommersesongen. Folgefonna Breførarlag har hatt breføring ved behov mellom 
Fonnabu og Holmaskjer i sommer og tidlig høst. 
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 På Gullhorgabu og Vending var det hyttevert i helgene fra midten av august og ut september, og på 
Hallingskeid helgene  
 
HYTTESTATISTIKK for besøk 
 2016 

 
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Alexander Grieg 1269 1208 1237 2224 2616 2451 2046 2740 2998 2703 
Breidablik 470 405 587 545       
Breidablikk 147 139 192 151 125 124 175 161 124 120 

 
Brydalsseter 69 75 73 104 67 27     
Dyrkollbotn           143 
Fonnabu 838 617 733 596 649 556 718 754 780 701 
Gullhorgabu 1930 1374 2105        
Hadlaskard 
 

1487 1062 1448 1256 1151 1095 1405 1344 1326 1178 
 
 
 

Hallingskeid  2685 1829 2409 2320 2183 2159 2429 2696 2630 2336 
Holmaskjer 205 236 223 186 220 214 230 180 212 250 
Høgabu 1055 779 878 808 791 669 759 581 598 628 
Kalvedalen 329 448 367 321 405 411 434 506 401 322 
Kiellandbu 476 352 269 241 221 214 234 261 30  
Kvanntjørnsbu 69 35 61 60 56 63 75 50 39 36 
Mosdalsbu 227 245 229 289 200 323 210 165 83 86 
Norddalen 268 153 368 387 223 405 300 273 313 254 
Reinaskorsbu     344 497 410 270 180 157 
Selhamar 952 491 1100 967 635 849 1113 863 1019 739 
Skavlabu 362 253 368 303 278 331 453 307 511 251 
Skåla 2648 1470 2896 1266 1130 1834 877 908 625 725 
Solrenningen 914 609 968 984 803 1066 952 604 749 614 
Stavali 1964 1392 1736 1493 1315 1281 1458 1507 1580 1369 
Træet  503 546 327 324 839 821 651 728 1245 1272 
Vardadalsbu 229 180 316 285 216 257 250 211 328 253 
Vatnane 103 79 134 126 59 121 89 117 107 100 
Vending 1556 1092 1708 1546 1351 1210 1241 1462 1394 1807 
Åsedalen 552 236 674 487 404 703 567 521 699 534 
Sum 21307 15305 21406 17269 16281 17681 17076 17209 17971 16578 
 
Alexander Grieghytten 
Vi har fått etablert hyttetilsyn på Alexander Grieg hytten. 
 
Breidablik (Kvam) 
Kvam Turlag har tilsynet med hytten, og tilsynsgruppa har også i år lagt ned mange dugnadstimer på 
hytten. Hytten har vært åpen fra 1. juli til 18. september. Det har vært hyttevert tilstede i hele 
åpningsperioden. Det er skiftet tak på "gamlehytta". 
 
Fonnabu 
Kvinnherad Turlag har tilsyn med hytten. Første helg i juli arrangerte Kvinnherad Turlag jubileumstur 
til Fonnabu med servering av rømmegrøt. Turen var som vanlig fulltegnet. Folgefonni Breførarlag har 
breføring mellom Fonnabu og Holmaskjer på bestilling.  
 
Gullhorgabu 
Samnanger Turlag har tilsyn med hytten. Det var hyttevert på hytta 2 helger i september og i skolens 
høstferie. 
 
Hadlaskard  
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Det har vært hyttevert på stedet i 10 uker i sommer og i påsken. 
 
Holmaskjer 
Det er lagt nytt gulv i hytta. 
  
Hallingskeid 
Det har vært hyttevert på stedet 9 uker i sommer. I tillegg til dette har det vært hyttevert i skolens 
vinterferie og påsken, helgene i september og i høstferien. Vi har hatt branntilsyn fra Ulvik brannvesen 
også i år. Drensgrøft fra septik er rehabilitert. 
 
Høgabu 
Os Turlag har tilsynet med hytten. 1055 registrerte besøk er rekord på Høgabu. Det er kjekt å se at ved 
bygging av nye hytter i Bergsdalen har besøket økt på de allerede eksisterende hyttene i området.  
Vi har gjort avtale med Bergsdalstunet å leier nå 4 stk parkeringsplasser for gjester til Høgabu. 
 
Kiellandbu 
Kvam Turlag har tilsyn med hytten. Besøket på hytten fortsetter å øke. 476 registrerte besøkende fant 
veien til Kiellandbu i løpet av 2016. Dette er 35 % økning fra 2015, som også var rekord. 
 
Selhamar 
Det var hyttevert på stedet 4 uker i sommer. Mary Wiik arrangerte maleuke 15.-21. August. Det er 
bygd ny benk ved hovedhytten. Denne ble svært populær, og gjestene koste seg i hytteveggen på 
godværsdagene. 
 
Skavlabu 
Nordhordland Turlag har tilsyn med hytten.  
Taket på sikringshytten er utbedret etter omfattende skader vinter 2014/2015. 
 
Stavali 
Den offisielle sommeråpningen i fjellet ble markert på Stavali første lørdag i juli, med servering av 
rømmegrøt og spekemat til gjestene. Proviantrommet er flyttet, noe som igjen har resultert i ett mer 
funksjonelt kjøkken med serveringsdisk. Eksisterende solstrøm anlegg er skiftet ut. 
 
Træet 
Osterøy Turlag har tilsyn med hytten. De har stort pågangsmot og rydder og ordner både ute og inne. 
Kjøkkenet har fått seg ett strøk maling og nye gardiner er kommet opp i stuen.  
 
Vending 
Kvam Turlag har tilsyn med hytten. De har hatt litt utfordringer med å skaffe tilsynsfolk i løpt av året. 
Vi håper at dette vil bedre seg i 2017. Det har vært hyttevert på stedet 2 helger på sensommeren.  
 
Skåla 
Det er oppført ny turisthytte like ved Skålatårnet, arbeidet startet 10 juni og hytten var åpen for glade 
vandrere 4 oktober. Offisiell åpning av hytten vil bli 2 juli 2017. 
 
 
Priser i 2016 

Losjipriser Medlem Ikke medlem 
Voksne kr. 240,- kr. 350,- 
Ungdom kr.  120,- kr. 350,- 
Dagsbesøk   kr.   65,- kr.   80,- 
Dagsbesøk 
familie 

kr.   80,- kr.  100,- 

 
Familierabatt: Barn under 4 år gratis. Barn fra 4 år til og med 12 år kr. 175,-.  
Medlemmer av Barnas Turlag overnatter gratis. 
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Grupperabatter: Grupper på 15 personer eller mer har betalt medlemspris for alle dersom de på 
forhånd har gitt melding om hyttebesøket på Turlagskontoret og betaler samlet. 
Alexander Grieghytten leies ut eksklusivt bortsett fra når vi har egne arrangement herunder 
vinterferie og påskeferie. 
Priser: Kr. 7.200,- pr. døgn fra fredag til søndag og kr. 4.100,-  pr. døgn for de resterende ukedagene.  
Langhelg tilbud fra fredag til søndag: kr. 10.800,-. 
Lokalet Hallingskeid leies eksklusivt ut deler av året. Priser: kr. 5.500,- pr. døgn fra fredag til søndag og 
kr. 2.800,- pr. døgn for de resterende ukedager. Langhelg tilbud fra fredag til søndag: kr. 8.300,-. 
 
 
Vedlikeholdsplan 
Det er laget en vedlikeholdsplan for alle hytter med tiltak de kommende år. 
 
 
 

3. FJELLSIKRING 
Ansvarlig i administrasjonen: Johnny Bjørge 
 
Klopplegging/broer og annen tilrettelegging på stiene. 
 
Stølsdammen – Solrenningen 
På den T-merkete ruten langs Stølsvatnet og Vøvringevatnet (Solrenningsvatnet) ble det gjennomført 
arbeid på stien i sommeren 2016, dette var nå avslutning av arbeidet med denne stien. For det meste 
var det utskiftning av klopper og opprydding, vi regner nå dette prosjektet som ferdigstilt.  Arbeidet er 
gjort for å hindre naturslitasje på stien, og for at stien skal være god å gå på både for liten og stor.  
 
Åseboten/solrenningen til Nordalshytta. 
Varder er restaurert med nye "brakestaur" som veivisere, arbeidet er ikke ferdig og vil fortsette i 2017. 
 
Sommermerking 
Det har vært utført vanlig vedlikehold på en del av stiene i alle områdene der vi har T-merkede ruter.  
Det er gjennomført merke/vardekurs for å utvide kompetansen til frivillige. 
 
Vintermerking 
Ruter som ble vintermerket i 2016: 
 
Stølsheimen:  
 Vikafjellet – Selhamar  
 Trefall – Selhamar 
 Selhamar – Åsedalen              
 Åsedalen – Solrenningen 
 Solrenningen – Stølsdammen 

 
Hardangervidda:  
 Garen – Hadlaskard 
 Vivelid - Stavali 
 Hadlaskard – Stavali 
 Stavali – Torehytten   

 
Bergsdalen: 
 Lid – Høgabu 
 Småbrekke – Gullhorgabu 
 Hamlagrøosen – Vending 

 
Vedlikeholdsplan 
Det er laget vedlikeholdsplan for ruter og broer i fjellet. 
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TURSKILTPROSJEKTET                                                                                                                                            
Ansvarlig i administrasjonen: Torill Refsdal Aase 
 
Det har omkring i fylket vært utført mye godt arbeid med skilting og merking av stier i forbindelse 
med Turskiltprosjektet over flere år, også i 2016. De fleste lokallagene har vært involvert i prosjekter, 
dels i samarbeid med andre aktører som idrettslag og kommuneadministrasjonen. Det er utført mye 
dugnadsarbeid særlig i lokallagene. 
 
Skilting og infotavler til Turlagets hytter                                                                                                      Dette 
arbeidet har vært ledet fra administrasjonen. Torill Refsdal Aase overtok etter Endre Kleiveland som i 
2014 fikk jobb i DNT sentralt med Turskiltprosjektet. Dette dreier seg om startpunkt til allerede T-
merkede ruter. 
 
I 2016 har det vært produsert en mengde skilt og tavler. For Bergsdalens vedkommende har Sveinung 
Klyve vært leverandør av tekst og bilder til tavlene, og han har også tatt ansvar for nedsetting av tavler 
og skilt. Ved årsslutt var det montert 24 informasjonstavler og 15 turskilt, samt 45 turruter var merket 
i følgende områder: 

- Vaksdal 
- Voss 
- Samnanger 
- Masfjorden 
- Osterøy 
- Høyanger (S&Fj) 
- Vik (S&Fj) 
- Modalen 
- Lindås 
- Ullensvang 
- Eidfjord 

 
I følgende områder er informasjonsskilt produsert med unntak av 2 infotavler, men det gjenstår å 
montere rundt 10 skilt, samt noen infotavler: 

- Masfjorden 
- Voss 

 

4. NATURVERN 
Ansvarlige i administrasjonen: Nicolas J. I. Rodriguez, naturvernansvarlig Bergen og Hordaland Turlag 
(60%), og prosjektstilling (40%) som fagressurs og sekretær for DNT Vest.   
  
Naturvernarbeidet i Bergen og Hordaland Turlag  
Naturvernutvalget: Torild Hage (leder), Pål Haugetun, Torill Refsdal Aase, Kristine Timberlid, Even 
Nordø, Terje Aarsand, Sølve Sondbø, Tor Myking, Oddvar Skre og Siv Høgtun (styrekontakt).   
  
Resultat 2016  
Bergen og Hordaland Turlag engasjerer seg i naturvernsaker med utgangspunkt i vedtektene §1:” 
Bergen og Hordaland Turlag skal virke for et aktivt og sikkert, enkelt og naturvennlig friluftsliv. Laget 
skal arbeide for natur-, kultur- og miljøvern på områder med tilknytning til lagets virksomhet”. Bergen 
og Hordaland Turlag ønsker å være en konstruktiv høringspart i naturvernsaker. Mål- og strategiplan 
for Bergen og Hordaland Turlag 2014-2017 gir overordnede føringer for naturvernarbeidet. Vi 
engasjerer oss i saker med hensyn på å ivareta friluftslivinteresser. Bevaring av naturopplevelse og ro 
i våre turområder er en vesentlig forutsetning for vår drift. Organisasjonens interesser innenfor vårt 
geografiske virkeområde eller saker av overordnet nasjonal betydning har prioritet. Strategiplanen 
vektlegger at vi skal ha fokus på inngrep som medfører vesentlig påvirkning på friluftslivets 
naturgrunnlag i vårt geografiske arbeidsområde. Vi skal også medvirke på en slik måte at inngrep blir 
”så skånsomt som mulig, og for å ivareta friluftsinteresser på en så god måte som mulig”. I første rekke 
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kommer store utbygningene av kraftlinjer, vannkraft og vindkraft, og de mindre og svært mange 
småkraftverkene som ønskes bygget.   
  
Relevante strategier for natur- og miljøvernfeltet vedtatt av landsmøtet i Den Norske Turistforeningen 
utgjør også et viktig grunnlag for naturvernarbeidet i organisasjonen:  
  
1. Natur- og miljøvernstrategi for DNT 2017-2019  
2. Fornybart friluftsliv – Strategisk plattform for DNTs engasjement innen klimaspørsmål, 2011  
3. Veivalg for Den Norske Turistforening 2013-2016  
  
Frivillige i våre lokallag og i Bergen og Hordaland Turlag er svært viktige bidragsytere for å ivareta 
friluftslivinteresser og –verdier i vårt virksomhetsområde. I 2016 har vi samarbeidet med våre 
lokallag i aktuelle naturvernsaker. Kunnskap og engasjement fra lokallagene spiller en sentral rolle i 
naturvernarbeidet.  
  
Bergen og Hordaland Turlag har også et eget naturvernutvalg med frivillige som bidrar med sin 
kompetanse til kvalitetssikring og råd i naturvernarbeidet i organisasjonen. Utvalget har ti 
medlemmer. I tillegg møter naturvernansvarlig som sekretær for utvalget. Arbeidet i 
naturvernutvalget skjer i henhold til Bergen og Hordaland Turlags vedtekter, mål- og strategiplan, 
årlige handlingsplaner og instruks for naturvernutvalget som er godkjent av styret i Bergen og 
Hordaland Turlag.     
  
Naturvernarbeidet i organisasjonen er et svært viktig arbeidsområde for våre medlemmer. I løpet av 
året har det også vært fremmet flere orienteringssaker som gjelder naturvernspørsmål for styret i 
Bergen og Hordaland Turlag.    
  
Gjennom året har vi også hatt god kontakt med avdeling for naturforvaltning i Den Norske 
Turistforening, og med de andre turistforeningene på Vestlandet.   
  
 
 
Utbyggingssaker vannkraft  
1. Øystesevassdraget har vært prioritert i naturvernarbeidet både lokalt, regionalt og nasjonalt.  Den 
Norske Turistforening og Bergen og Hordaland Turlag har engasjert seg for å ivareta 
Øystesevassdraget siden 1984.  
Den 19. juni 2015 ble det fremsatt et representantforslag i Stortinget av Audun Lysbakken og Heikki 
Eidsvoll Holmås om vern av Øystesevassdraget. Spørsmålet om vern av Øystesevassdraget fikk også 
oppmerksomhet fra flere av fylkespartiene. Hordaland Arbeiderparti gikk på sitt årsmøte i 2016 inn 
for vern av Øystesevassdraget fra fjell til fjord. Hordaland Fremskritts parti fremmet en uttalelse om 
vern av øvre del av Øystesevassdraget på sitt årsmøte i 2016, men dette ble oversendt 
fylkestingsgruppen uten realitetsbehandling. Saken ble drøftet av Stortingets partigrupper våren 
2016. Det ble rettet stor innsats fra sentrale natur- og friluftslivorganisasjoner med å informere 
stortingspolitikere om Øystesevassdraget. Turlaget bidro også i dette arbeidet. Energi- og 
miljøkomiteen avga sin innstilling 14. april 2016. Dessverre gikk ikke Stortinget inn for vern av 
Øystesevassdraget i samband med representantforslaget. Høyre og Arbeiderpartiet argumenterte med 
at et viktig prinsipp var at Verneplanen for vassdrag bare kunne suppleres gjennom en helhetlig 
prosess, og ikke gjennom enkeltforslag. Dermed var det ikke mulig å få samlet et flertall for vern av 
Øystesevassdraget.  
Den 31. august 2016 arrangerte Olje- og energidepartementet folkemøte om Øystesevassdraget på 
Holmatun i Øystese, og dagen etter gjennomførte departementet sluttbefaring i vassdraget – dette 
markerte starten på Olje- og energidepartementet sin sluttbehandling av saken. Den Norske 
Turistforening var representert ved generalsekretær Nils Øveraas sammen med Bergen og Hordaland 
Turlag og Kvam Turlag under sluttbefaringen.   
  
Øystesevassdraget har sin opprinnelse i Fuglafjellmassivet, Solheimdalen og i Skrottmassivet. T-
merket rute starter ved parkeringsplassen ved Fitjadalsvatnet og følger Øystesevassdraget til fjells. 
Landskapsmessig regnes Fuglafjellsmassivet for å ha stor verdi som «Storforma fjellmassiv». 
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Vassdraget renner gjennom et kontrastrikt og variert landskap. I tillegg inngår øvre del av vassdraget i 
et større sammenhengende naturområde med urørt preg. Området i øvre del av vassdraget inngår i 
Hordalands største inngrepsfrie naturområdet som ikke er en del av et verneområde. Et 
overføringsprosjekt her vil føre til en fragmentering av et svært viktig natur- og friluftslivområde - noe 
som vil medføre til en redusert naturopplevelsesverdi. I 2006 Bergen og Hordaland Turlag har satset 
på å tilgjengelig gjøre dette området for allmenne interesser. I Bergsdals-, Kvamme- og 
Samnangerfjella har Bergen og Hordaland Turlag nå et sammenhengende turnettverk med seks hytter. 
Området er et svært populært friluftslivsområde. Området har turmuligheter som kan tilpasses 
forskjellige aldersgrupper. Olje- og energidepartementet arbeider nå med å skrive ferdig sin innstilling 
om Øystesevassdraget. Regjeringen vil ta den endelige beslutningen, og det forventes at en avgjørelse i 
saken allerede kan foreligge før sommeren 2017.    
  
2. Småkraftpakke Vaksdal I: Småkraftpakken inneholder syv prosjekter. Bergen og Hordaland Turlag 
har uttalt seg til fire av de syv kraftprosjektene i denne småkraftpakken. Vi har her uttalt oss til 
prosjektene Møyåni, Skarvagrovi, Oddmundsdalen og Boge3. Bakgrunnen for vårt engasjement i disse 
sakene er våre interesser knyttet til friluftslivet i området Hamlagrø, Bergsdals- og Vaksdalsfjellene. I 
saken gjeldende Møyåni kraftverk har vi samarbeidet med Voss Utferdslag, da begge 
medlemsforeningene har felles interesser knyttet til t-merket rute Hodnaberg til Kvålsdalstjørna, og 
videre mot Kiellandbu turisthytte.  I august 2016 avslo NVE utbyggingsprosjektene Skarvagrovi, 
Oddmundsdalen og Boge3. I slutten av november 2016 sendte NVE innstilling til Olje- og 
energidepartementet med anbefaling om avslag til Møyåni kraftverk. Samtidig anbefalte NVE 
dessverre å gi tillatelse prosjektene "Overføring av Svartavatn til Torfinnsvatnet", og "Overføring av 
Krokatjørnane til Torfinnsvatnet".   
  
3. Søknad om overføring av to vann på Pyttafloene til Mauranger kraftverk, Kvinnherad kommune: I 
denne saken har vi samarbeidet med Kvinnherad Turlag. Pyttafloene er en del av et viktig 
utfartsområde i friluftslivsammenheng, og en viktig inngangsportal til Folgefonna nasjonalpark. 
Pyttafloene er en del av et større sammenhengende naturområde med urørt preg. T-merket rute fra 
Markjelke til Hundsøyra går rett i kant med vannforekomstene som er planlagt overført til Mauranger 
kraftverk. Statkraft trakk søknaden om overføringsprosjektet 20. oktober 2016.  I brevet fra Statkraft 
viste de til mengden av innspill mot prosjektet. De informerte også NVE om at: "Fylkesmannens 
innsigelse, samt forventede utbyggingskostnader og lave prisforventninger, gjør at Statkraft har 
besluttet å trekke konsesjonssøknaden fra videre behandling". Fylkesmannens innsigelse var 
begrunnet med hensynet til anadrom fisk, landskap og friluftsliv.  
  
4. Den 9. september 2016 gav Olje- og energidepartementet endelig avslag i to klagesaker om 
småkraftverk i Fykse Sundet. I avslagsbrevet viste departementet til: "Området har høge verdier for 
friluftsliv og landskap. Departementet meiner det er klart at ulempene for fjordlandskap, 
friluftsinteresser m.m. er større enn bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler ved ei 
utbygging".  
  
Kraftlinjeutbygging   
Statnett har, med virkning fra 1. januar 2016, kjøpt de delene av kraftlinjenettet som hører til 
sentralnettet og som ikke fra før var i deres eierskap. Dette får også betydning for våre 
friluftslivsområder. I 2013 hadde BKK Nett planer om å oppgradere kraftlinjen Evanger – 
Samnanger og sendte ut melding om oppgraderingsprosjektet. De ønsket å benytte en skånsom 
metode for oppgradering av kraftlinjen med å benytte eksisterende kraftlinjeinfrastruktur og 
forsterke eksisterende master. Den 18. november 2016 hadde vi møte med representanter fra 
Statnett, og vi har i skriftlig innspill gjort Statnett oppmerksom på friluftslivverdiene i 
Bergsdalsfjellene. Vi har også oppfordret Statnett om å benytte BKK Netts foreslåtte planer for 
oppgradering av kraftlinjen Evanger – Samnanger, fremfor å bygge en ny 420 kV-kraftlinje 
gjennom området.  
 
Vi har også sendt skriftlig innspill til Statnett når det gjelder oppgradering av kraftlinjen 
Mauranger – Samnanger. Vi oppfordrer her Statnett til å velge en skånsom oppgraderingsmåte der 
de benytter seg av eksisterende kraftlinjeinfrastruktur, og at de ikke velger å bygge en ny 
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kraftlinje. Fjordkryssing mellom Fureberget og Maurangsneset vil komme i konflikt med nasjonalt 
fjordlandskap av stor verdi og vil redusere inngrepsfrie naturområder. Vi har derfor bedt Statnett 
om å utrede sjøkabelløsning. En sjøkabelløsning her vil ikke komme i konflikt med et nytt marint 
verneområde som er under planlegging lenger sør i Hardangerfjorden.  
   
Arealplaner   
1. Innspill til Os kommune i samband med planlegging av skogsbilvei i Osmarka. I denne saken har vi 
bistått Os Turlag i samband med vedtak fra Bjørnefjorden landbrukskontor om tillatelse til å anlegge 
en ny skogsbilvei i Osmarka. Vi har vært opptatt av å ivareta friluftslivets naturgrunnlag og gitt innspill 
om at vedtaket må ta hensyn til vilkår for friluftsliv. Vi har også vært opptatt av at verneverdiene 
langsmed det vernede vassdraget Oselva må ivaretas.   
 
2. Innspill til interkommunal kommunedelplan for Fjellheimen villreinområde. Fjellheimen 
villreinområde dekker et areal på 1536 kvadratkilometer, og inngår i Vik, Aurland, Høyanger, Modalen, 
Masfjorden, Vaksdal og Voss kommune. Stølsheimen landskapsvernområde og Nærøyfjorden 
landskapsvernområde utgjør hoveddelen av arealet. Vi er positive til planen og ønsker å bidra til at 
friluftslivet utøves med hensyn til villreinens leveområder.    
   
3. Innspill til planprogram for områderegulering av næringsareal på Eide, Fjell kommune. Vår uttalelse 
er et innspill om å inkludere friluftslivinteressene, naturtyper og landskap som utredningstema i 
konsekvensutredningsprogrammet.    
 
  
4. Innspill til KVU for logistikk knutepunkt i Bergensregionen: Bergen og Hordaland Turlag kunne 
dessverre ikke slutte seg til Jernbaneverkets konklusjon om å gå videre med Rådal (Hordnes Skogen, 
Fana) og Unneland (Arnadalen) som framtidig lokalitet for jernbanegodsterminal i Bergensregionen. 
Vi mener konsekvenser for natur- og friluftslivsverdier ikke er tilstrekkelig tatt hensyn til i 
konseptvalgutredningen, og at dette ikke vil være bærekraftige løsninger i et framtidig 
byplanleggingsbilde. Begge de foreslåtte alternativene er svært konfliktfylte. Vi har derfor bedt 
Samferdselsdepartementet om å søke et konsept der en kan unngå å bygge ned viktige urbane og 
bynære natur- og friluftslivsområder. Jernbaneverket har også pekt på Sletten som mulig framtidig 
godshavn. Vi anbefaler ikke Sletten som framtidig godshamn. Sletten ligger i et område der vi finner 
noe av det aller siste som er igjen av fri, ikke utbygd og allment tilgjengelig skjærgård i Bergen 
kommune, og er derfor av særlig stor verdi for innbyggerne. En godshavn her vil føre til økt trafikk 
med lasteskip i Raunefjorden, og vil også komme i konflikt med det sjøbaserte friluftslivet. Vi har 
derfor bedt Samferdselsdepartementet og Bergen kommune om å finne frem til en mindre konfliktfylt 
lokalitet for framtidig godshavn i Bergensregionen.  
 
5. Bergen og Hordaland Turlag har også gitt innspill til idrettsplan 2017-2027. Planen omhandler også 
rammene for utøving av friluftsliv i Bergen kommune. Berge og Hordaland Turlag deler visjonen om at 
Bergen skal være en by som er «aktiv og attraktiv for alle». Et av våre strategiske mål som 
friluftslivorganisasjon er å få flest mulig menneske ut på tur. Vi har som målsetning å ha et godt tilbud 
for byens befolkning uavhengig av alder og livsfase. Frivillig innsats er bærebjelken i vår organisasjon. 
Bergen og Hordaland Turlag bidrar med et aktivitetstilbud til et bredt lag av befolkning og ulike 
aldersgrupper i Bergen og Bergensregionen. Vi er derfor opptatt av at det blir lagt til grunn gode 
rammevilkår for friluftslivet i offentlige planer.  
 
Kartlegging av friluftslivinteresser   
I mål- og strategiplan for Bergen og Hordaland Turlag 2014-2017 gjelder naturvernarbeidet også 
nærmiljøet og sikre friluftslivinteressene der folk bor. Bergen kommune startet i 2014 arbeidet med å 
kartlegge og verdisette friluftslivsområder etter Miljødirektoratets veileder M98/2013. Bergen og 
Hordaland Turlag har sammen med Forum for Natur og Friluftsliv deltatt i arbeidet til Bergen 
kommune.  
  
Samarbeid gjennom Forum for natur og friluftsliv (FNF) Hordaland  
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Forum for natur og friluftsliv i Hordaland er et viktig samarbeidsforum mellom de tilsluttede 
organisasjonene. Vi har gjennom forumet arbeidet i felleskap med de andre organisasjonene om 
naturvernsaker der vi har felles interesser. Vi har blant annet samarbeidet med FNF Hordaland om 
innspill gjeldende:   
1. Samarbeid om småkraftpakke Vaksdal II og Modalspakken – særlig med hensyn til sårbart høyfjell 

av stor verdi og friluftslivsområde av stor verdi,    
2. Arbeid for å ivareta Oposvassdraget med hensyn til unike natur- og friluftslivverdier, og se 
på flomsikringstiltak (mulighetsstudie utarbeidet av Multiconsult) som ikke innbefatter 
kraftutbygging 
3. Arbeid for å ivareta Øystesevassdraget med hensyn til unike natur- og friluftslivverdier,   
4. Kraftlinjen fra Herand, Eidesfossen, Jukla til Mauranger – Disse linjene må vurderes samlet for  
utbyggingsbehov for Folgefonna slik at trasevalgene kan optimaliseres.  Dette kan gjøres ved at  
beslutningsrelevant kunnskap om konsekvenser kan vurderes helhetlig og dermed tjene til  
en redusert samlet belastning.  
  
For full oversikt over alle aktiviteter og resultater i FNF Hordaland, se samarbeidsforumets og 
fylkeskoordinators egen årsmelding for 2016.   
  
I samband med sakene over har vi tatt del på en rekke befaringer. Vi har også tatt del på relevante 
informasjonsmøter og folkemøter i samband med både energisaker og plansaker.   
  
Kontaktmøter  
Naturvernarbeidet i Bergen og Hordaland Turlag medfører også en rekke kontaktmøter for å ivareta 
organisasjonens interesser i naturvernarbeidet. Vi søker derfor aktivt å få til en god og konstruktiv 
dialog med en rekke ulike aktører som spenner fra kontaktmøter med politikere, ulike 
myndighetsorgan, konsulentselskaper, aktører innen kraft- og energisektoren, politikerkontakt og 
andre organisasjoner med interesser innen naturvern. Vi har gjennomført møter med BKK Produksjon 
AS gjeldende utbyggingssaker som berører våre områder. Vi har også hatt møter Statnett gjeldende 
kraftframføringsplaner. Vi søker å bygge en god og konstruktiv dialog med alle interesser innenfor 
feltet, og vi vektlegger å komme inn i saksprosessene på et tidlig stadium.   
  
Media og formidling  
Formidling av naturvernarbeidet i Bergen og Hordaland Turlag skjer gjennom organisasjonens 
nettsider under naturforvaltning, nyhetssaker på nettsidene, nyhetsbrev til medlemmer, ved bruk av 
sosiale medier som Twitter og Instagram. Naturvernsaker blir også formidlet gjennom medlemsbladet 
Sti & Varde. Vi har også bidratt til å få oppmerksomhet om viktige naturvernsaker i media lokalt.  
  
Samarbeid DNT sentralt  
Bergen og Hordaland Turlag har god kontakt med naturfaglig gruppe i DNT sentralt. I året som har 
gått har vi blant annet bidratt med innspill til arbeidet med organisasjonens natur- og 
miljøvernstrategi, og bidratt med innspill i ulike naturvernsaker av interesse for organisasjonen. Vi har 
også bidratt under høringen i Stortinget av «Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive 
planprosesser, forenklinger mv.), 15. desember 2016.  
  
DNT Vest  
DNT Vest er et forum for medlemsforeningene på Vestlandet. I løpet av året har det vært en rekke 
møter mellom medlemsforeningene på Vestlandet. DNT Vest arbeider særlig med sikring av natur- og 
kulturgrunnlaget på Vestlandet. I 2016 har energimeldingen, verna vassdrag og nasjonal ramme for 
vindkraft blitt drøftet. I samband med energimeldingen har vi levert innspill til arbeidet som er blitt 
utført av DNT på dette feltet.      
  
  
 

5. Tursenteret 
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Tursenteret er inngangsporten til Friluftslivets hus. Avdelingens hovedoppgaver er: tur- og 
aktivitetsinformasjon, medlemsservice- og salg og turbutikk. I tillegg har avdelingen ansvar for 
føremeldinger, hyttebooking, sentralbord for administrasjonen, felles e-post og annen postgang.  
 
Ansatte  
Einar Sæther (leder), Linda Fongaard, Helen Uglenes, Anders Skoglund, Sigbjørn Tungodden, Synnøve 
Bernes og Sigrid Legernes Teigen. Kristin Glück-Teigland deler av året (sluttet i mars). Ekstrahjelp: 
Hugo Furnes. I tillegg har følgende bidratt som ekstrahjelp i høysesong sommer og jul: Julie Hessevik, 
Sindre Natvik og André Fagerheim. Totalt om lag 4 stillinger medregnet ekstrahjelp. Takk til alle for 
vel gjennomført år. 
 
Investeringer 
I løpet av året er det gjort følgende forbedringer/investeringer: 

• Oppgradering av kontor 
• Oppgradering av kassasystem inkl. Logistikkterminal 
• Informasjonsskjermer i butikk og vindu 
• Rullegitter: tiltak etter to innbrudd 
• Alarmsystem innført på varer 
• Kundeteller installert 
• Oppgradert materiell til stand: bord, telt og brosjyrer 

  
Besøkstall, medlemsservice og omsetning 
Om lag 17 000 medlemmer/kunder har besøkt Tursenteret i løpet av 2016. I Høysesong mai-august og 
desember (3 uker drift) er det ca. dobbelt så mange besøkende som i lavsesong januar-mars og 
oktober-november. Omsetning i 2016 var på 4 592 726 kr mot 4 404 698. Økningen var på 188 028 kr 
eller 4,3 %. Varelageret er redusert med 300 000 kr til 2 050 000 kr. Det ble prioritert å redusere 
varelager gjennom flere kampanjer rettet mot medlemmer, i tillegg til avskrivninger. I 
markedsføringen ble det prioritert å få frem Tursenteret og medlemsrabatten i butikk som en 
medlemsfordel. Av tiltak lykkes nyhetsbrev til medlemmene best, mtp besøkstall og omsetning. 
  
Salgstand medlemskap 
Avdelingen gjennomførte og bidro på stand i forbindelse med begge «Kom deg ut» dagene, samt en 
salgs- og informasjonsstand på Torgallmenningen en lørdag før jul. 
  
Varesamarbeid 
Vi deltok på to varesamarbeidsmøter og Norspomesse Oslo i januar og august. Dette er forumet for 
diskusjon rundt drift, samarbeid, vareutvalg, leverandører og ulike utfordringer i forbindelse med 
butikkdrift og informasjonsarbeid. Felles nettbutikk hadde en økning i omsetning sammenlignet med 
2015.  
  
Åpningstider 
Åpningstidene har som tidligere vært man.–fre. kl. 10–16, torsdager kl. 10–18. Lørdag 10-15. I 
desember hadde vi langåpent til 18 alle hverdager fra 5-23. desember. 
 
  

6. INFORMASJON OG MARKEDSKOMMUNIKASJON 
Ansvarlig i administrasjonen: André Marton Pedersen (vikar for Torill Refsdal Aase) 
 
Oppsummert 
4 Sti og Varde, 2 inspirasjonsmagasin i BT, 7-fjellsavisen, 2 Turboposter, 12 videoproduksjoner, 135 
nyhetssaker på nettsiden, gull til sommerkampanjen «Verdens største lekeland», droneopptak av alle våre 
25 hytteanlegg, over 20 000 følgere på Facebook og over 5000 bilder i Fotoweb. Høydepunktene er 
mange når kommunikasjonsarbeidet for 2016 skal oppsummeres. 
 
Sti og Varde 
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Det er produsert 4 utgaver av Sti og Varde i 2016. Nr 1 – 44 sider, nr 2 – 48 sider, nr 3 – 44 sider og nr 
4 – 48 sider. Redaktør for de tre første utgivelsene var André Marton Pedersen. Torill Refsdal Aase var 
redaktør for nr 4. Kuva AS har produsert og ferdigstilt trykksaker. Bladet trykkes hos Kroonpress i 
Estland, og sendes til Oslo for samdistribusjon med Fjell og Vidde. Sti og Varde distribueres til 
medlemmene i Bergen og Hordaland Turlag og til Voss Utferdslag og Ytre Sogn Turlag. Elise Hessevik i 
Turlaget har stått for annonsesalget for Sti og Varde og våre nettsider i 2016.  
 
Det har vært totalt 16 frivillige bidragsytere som har levert tekster til Sti og Varde og Turboposten i 
2016. Redaksjonsutvalget består av Thorbjørn Kaland, Ågot Caroline Nilssen, Birger Tomasgaard, 
Mette Havre, Einar Sleire (vikar), Hild Fjermestad Aase (prosjekt) og Torill Refsdal Aase i tillegg til 
redaktør André Marton Pedersen. Espen Haagensen bidrar med bilder til våre publikasjoner, i tillegg 
til turledere og andre frivillige. Sti og Varde har hatt et bredt utvalg med saker som representerer 
Turlagets ulike aktiviteter og tilbud. Det er mer fokus på inspirasjon, turtips og opplevelse og mindre 
fokus på organisasjonsnytt i Sti og Varde. I slutten av magasinet har vi hatt turprogrammet og det har 
fungert godt. I tillegg hadde vi et eget turprogram-hefte på 12 sider som ble distribuert med Fjell og 
Vidde på vårparten. 
 
Nye medarbeidere i kommunikasjonsavdelingen 
Einar Sleire har fått vikariatet i Torill Refsdal Aases fravær. Sleire har master i journalistikk og 
dokumentar fra Høgskolen i Volda, og bachelor i film og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i 
Lillehammer. Hans kontrakt som kommunikasjonsmedarbeider går fra 15. november 2016 til 15. mai 
2017. I tillegg har vi også vært så heldige å få grafiker og fotograf Hild Fjermestad Aase inn på 
arbeidstreningstiltak via NAV. Hun startet 2.11.16 og vil være en del av kommunikasjonsgruppen frem 
til starten av mai 2017. Fjermestad Aaase har fagfotografutdanning fra Norsk Fotofagskole, har 
fagbrev som mediegrafiker og studerte multimediedesign ved Noroff Instituttet.   
 
Videoer 
I 2016 har vi produsert 12 videoer og seks av disse har vi solgt sponsorplakater til. 
Alle videoene ligger på Youtubekanalen til Bergen og Hordaland Turlag. Videoene er spredd i sosiale 
medier både av oss, DNT sentralt og av våre samarbeidspartnere. 
Videoene er delt med lokallagene og blir også brukt i møtesammenhenger. 
Videoen om Øystesevassdraget er også brukt politisk. 
Videoene som er laget er: Barnas Turlag, Bergen og Hordaland Turlag 2016 – for et år!, DNT Fjellsport 
Bergen, DNT ung, Draumen (inspirasjonsfilm), Frivillig i Turlaget Nyt vinteren (inspirasjonsfilm), 
Skålabu bygges, Finansiering Skålabu, Verdens største lekeland (lanseringsfilm DNTs 
sommerkampanje), Våre hytter og Øystesevassdraget. 
 
Alle videoene fins her: 
https://www.youtube.com/results?search_query=bergen+og+hordaland+turlag 
 
Filming av alle Bergen og Hordaland Turlags hytteanlegg 
Et av de store løftene i 2016 er at vi har fått filmet alle våre hytteanlegg med drone i løpet av 
sommeren og høsten. Opptakene ble gjort både utendørs og innendørs. I tillegg ble det tatt stillbilder 
av hyttene. Det skal klippes 25 videopresentasjoner, én av hvert hytteanlegg, som blir lansert i 2017. I 
tillegg kan vi lage mange ulike versjoner, f.eks presentere hyttene i de ulike områdene våre. Videoen 
rullerer også på videoskjermer i Tursenteret til inspirasjon for besøkende. 
 
Nettsiden 
Vi hadde hele 135 nyhetssaker på nettsiden vår i 2016, mot 95 i 2015. 
Følgende nøkkeltall på hjemmesiden vår gjelder for 2016. Tall i parantes viser prosentvis forskjell fra 
2015. 
 
Sidevisninger: 1 103 526 (-19,25%) 
Sider pr. økt: 2,44 (-18,80%) 
Økter: 452 776 (-0,56%) 
Brukere: 219 549 (-2,77%) 
Gjennomsnittlig øktvarighet: 01:56 (-17,36%) 
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Noe av forklaringen bak tallene er at folk har blitt mer kjent med sidene våre, og vet hvor de skal gå for 
å komme til ønsket informasjon (færre klikk). I tillegg bruker vi Facebook mer som en viktig 
informasjonskanal, noe som gir færre sidevisninger på egen hjemmeside. 
At vi har en nedgang i sider pr. økt ser jeg som positivt. Folk skal helst komme direkte dit de ønsker 
uten å måtte klikke flere ganger. 
 
65,3% av de besøkende på nettsiden vår er kvinner (64,3% i 2015). 34,7% er menn (35,7% i 2015). 
Hovedvekten av de besøkende er 35–44 år 24,94 (24,55% i 2015). Aldersgruppen 45–54 20,86% 
(21,57% i 2015) og brukergruppen 25–34 år er 22,72% (20,31% i 2015). Vi har altså litt flere yngre 
nettbrukere og litt flere kvinner enn i fjor. 
 
Facebook 
Vi har ved utgangen av 2016 21 155 likerklikk på vår Facebookside, mot 14 965 31.12.15. En økning 
6190 personer i løpet av 2016. Innlegget med mest rekkevidde nådde 85 077 personer. Vi har laget 14 
poster med videoinnlegg som er blitt delt på Facebook. Disse har gått meget bra og flere er blitt delt av 
DNT sentralt (krysspublisering). Administrasjonen i Turlaget og utvalgte frivillige har også blitt tilbudt 
kurs i Facebook og sosiale medier. Det ble holdt to slike kurs i 2016. 
 
Inspirasjonsmagasinet Til Fjells og 7-fjellsavisen 
Til Fjells var et inspirasjonsmagasin som ble distribuert lørdag 28. mai og lørdag 13. august i BT, hvert 
magasin på 28 sider. Magasinet tok seg mål av å introdusere nye mennesker til Turlaget og ble godt 
mottatt. I tillegg ble 7-fjellsavisen distribuert med BT 30. april. Redaktør der var Ågot Caroline Nilssen. 
 
Familieåret, Verdens største lekeland og testfamilie fra Bergen 
2016 var Familieåret i DNT. DNTs sommerkampanje het Verdens største lekeland. Kampanjen handlet 
om hvordan naturen er som et gigantisk lekeland for den som har fantasi og lekevilje. Bergen og 
Hordaland Turlag laget lanseringsfilmen for sommerkampanjen i oppdrag for DNT. 
Sommerkampanjen «Verdens største lekeland» vant gull i International Content Marketing Awards i 
London i november 2016 over 450 arbeider fra 104 byråer i 21 land. DNT hadde utpekt fem ulike 
testfamilier som skulle teste DNTs familietilbud gjennom året. En av disse familiene var fra Bergen. 
Oversikt kampanjefokus: 
2014: Folkets favoritthytter (internt: Hytteåret)  
2015: Stien – vi samler folkets gode minner fra stien 
2016: DNTS familietilbud - lansering familiemedlemskap, fokus på det sosiale felleskapet 
2017: Det finnes et sted (internt: Kunnskapsåret) 
2018: Hele Norge går alle landets stier (Internt: Jubileumsåret) – her brukes alle kampanjene fra 14-
17 som inspirasjon til turmål – for å feire verdens sprekeste 150 åring! 
 
Reviderte fjellvettregler: I påsken lanserte vi de reviderte Fjellvettreglene. Disse tar høyde for skred 
og vår digitale hverdag.  
 
Annonsering BT og BA 
Opp mot juletider kjørte vi annonsering på nett og i avis, både i BT og BA for å gi et familiemedlemskap 
i julegave. På BT.no ble annonsen i perioden 23. november til 19. desember vist 955 270 ganger når vi 
ser alle kanalene under ett. Totalt ble annonsene klikket på 1537 ganger i perioden. I BA ble annonsen 
vist 575 179 ganger i perioden 1.12 til 17.12. 1774 klikk gav denne annonseringen. 
 
Adwords 
Synlighet har gående Adwords-kampanjer hvor vi abonnerer på ulike ord på Google. Månedlig budsjett 
er 5000 kroner (2500 til Synlighet og 2500 i klikkbudsjett). Dette er en metode for å gjøre oss synlig 
på nettet. 
 
Instagram 
Vi bruker Instagram for å inspirere folk til å dra ut på tur. Nå har vi 5673 følgere (mot 2686 følgere i 
fjor). Vi har 250 innlegg på Instagram (mot 112 i fjor).  
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Twitter 
Vi hadde 26 tweets i 2016 (mot 41 i 2015). Vi har nå 606 følgere. Det er hovedsaklig naturvernsaker vi 
tweeter om. Vi ønsker i 2017 å være mer aktive på Twitter. 
 
Campaign Monitor 
Vi abonnerer på nyhetsbrevleverandøren Campaign Monitor og sendte ut 26 nyhetsbrev i 2016. Vi har 
47 781 subscribers. Campaign Monitor koster oss 1950,- pr mnd å abbonnere på. Vi kan da sende ut 5 
nyhetsbrev pr. måned. 
 
Turboposten 
Medlemsmagasinet for barn, Turboposten, kom ut to ganger. Rett før Kom deg ut-dagene i februar og 
september. Begge magasinene var på 12 sider. 
 
Fotoweb 
I 2015 ble Fotoweb rullet ut sentralt. Det er basert på Fotostation og er et online system for deling av 
bilder. Vi har for alvor tatt i bruk Fotoweb i 2016 og har nå 5427 bilder der. Fotoweb er integrert med 
Sherpa og Papirfly. 
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