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leder

flere vil på tur enn å være på treningssenter 
Naturen er der alltid. Den har ingen åpningstider, og den står 
klar for deg uansett vær, dag og tid på døgnet. Du behøver ikke 
bestille plass, og du må ikke betale for medlemskap for å være 
i naturen. Men vi hadde jo faktisk sett at du var medlem av 
Den Norske Turistforening da… 
Likevel, medlemskortet er ingen betingelse for å ta en tur ut i 
nærmiljøet rundt Tønsberg, forsere våte myrer på Skrim eller krysse Hardangervidda.
Så vet vi at turgåing er på topp blant aktivitetene nordmenn vil gjøre mer av i 2020. 
Ipsos har gjennomført undersøkelser som viser at 65 prosent ønsker å bli mer fysisk aktive i år. 
Turer til fots eller på ski er den aller mest foretrukne aktiviteten. Hele 63 prosent oppgir at de 
ønsker å gjøre dette mer. 
I undersøkelsene oppgir bare 36 prosent at de ønsker å trene mer på treningssenter, mens bare 
ni prosent ønsker å trene mer på idrettsbane. Turgåing trumfer treningssenteret. 
Tallene viser at det må satses mer på tilrettelegging for friluftsliv med merking av stier og turruter. 
Det har en klar helsemessig effekt. 

endringer i klima og natur vil skape endringer i det norske friluftslivet
Vi står på terskelen til et nytt tiår. I løpet av de ti siste årene ser vi at friluftslivet har befestet seg 
som landets største fritidsaktivitet og som engasjerer mennesker i alle aldersgrupper. 
Den digitale utviklingen viser at natur og friluftsliv blomstrer. Det betyr mye for oss å dele opp-
levelser på tur i sosiale media, og vi vil gjerne fortelle om og dele turmål og tipse andre. Vi finner 
gode sider på Facebook og Instagram som gir nyttig informasjon om “På tur i Vestfold”. 
Tilbud fra TOT finner du alltid på nettside og Facebook. 
Vi har fått større oppmerksomhet om nedbygging av nærnaturen og i strandsonen, og dermed 
flere som vil stå på vakt om disse verdiene. Dette fokuset vil fortsette i årene framover. 
Den siste tiden har vi fått mange oppgraderte friluftsområder her vi bor i Tønsberg og omegn. 
Kyststier, Pilegrimsruten gjennom Vestfold og ny skilting av turveiene. Vi vet hva det betyr for 
folkehelsa og vi heier på denne utviklingen som motvekt til stillesitting og inaktivitet. 
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nå er det vår, og da blir Turbo ekstra glad 
bare fordi det er varmere i været, grønnere i 
skogen og mange spennende ting å lukte på. 
Her er noen tips til ting du kan gjøre nesten 
rett utenfor din egen stuedør.

– Hør på fuglene kvitrer. Klarer du å høre 
 forskjell på de ulike artene? 
– Lytt til hakkespetten. Kan du se den også?
– Se om du kan finne noen blomster. Husker 
 du hva de heter? Lukter de forskjellige?
– Gå en tur i nærmeste skogholt. 
 Kjenn på alle luktene. Hvor mange 
 grønnfarger finner du?
– Gå samme tur noen dager senere. 
 Har noe forandret seg?

Ting å gjøre om våren

 

Tekst og foto: Mariann Førsund-Hansen

– Tegn opp tre-på-rad på bakken med en 
 pinne. Bruk stein og kvist som brikker.
– Ta middagen ute. Turbo elsker oste-
 smørbrød på trappa, eller kalde panne-
 kakerester på en stubbe i skogen. 
– Dra til nærmeste strand og kast stein. 
 Turbo kaster stein i vannet, uansett årstid!
– Ta med deg en pose hjemmefra og plukk 
 søppel i skogen. Da blir både naturen 
 og Turbo glad!
– Gå en tur i naturreservatet på Ilene og 
 i Presterødkilen. Ta med en kikkert hvis 
 du har.
– Regner det? Ta på deg regntøy og hopp 
 i vanndammene!
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seniorgruPPa

Har du lyst til å gå tur, men mangler turfølge? 
eller har du lyst til å gå andre steder enn den 
vanlige runden din? Har du fri på onsdag 
formiddag?
Da kan seniorgruppa være noe for deg! Fra 
begynnelsen av april frem til slutten av juni, 
samt fra midten av august og ut oktober går 
vi turer på 6-10 km langs sjøen eller i lettgått 
skogsterreng. Utgangspunktet er alltid 
Greveskogen idrettspark kl. 10, hvor vi fyller 
opp bilene og kjører til dagens startpunkt.
Turene går uansett vær, og ofte får vi vite litt 
om natur og kultur i området vi befinner oss 
i, og vi har selvfølgelig med niste og setter oss 
ned – og her er det store sjanser for å bli kjent 
med noen nye mennesker!

Seniorgruppa – Aktiv i 100
I år starter vi 1. april i Moutmarka på Tjøme, 
og 8. april følger vi kyststien fra Borre til 
Horten.
De første turene vil bli annonsert i Tøns-
bergs Blad, se ellers vår nettside: tot.dnt.no. 
Spørsmål kan også rettes til Torun Landsrød 
416 79 324 eller 
Åshild Johansen 986 33 231.

arbeidsgruppen:
Jan Otto Andreassen, leder
Wenche Petterson, nestleder
Torun Landsrød, statistikkfører
Åshild Johansen
Brit og Svein Sørhaug

Tekst: Wenche Petterson

Foto: Egil Jønsberg
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dnT ung

Bruk rabattkoden DNT 2020 og få
15% rabatt ut 2020

Nytt ungdomsstyre for 2020
DNT ung Tønsberg er i vekst i antall med-
lemmer nasjonalt og lokalt. Det er veldig bra 
og vi i Tønsberg vil fortsette med å sette opp 
enkle og utfordrende turer for dere i 2020. 
Som tidligere år kommer vi til å ha et samar-
beid med de andre foreningene i DNT ung 
Vestfold. I år kommer turene til å ha et mye 

klarere aldersspenn. Dette er noe vi har trua 
på og håper dere også nyter godt av det. 
Håper å se deg ute på tur, uansett hvilken 
forening du er med ut på tur.

det nye styret i dnT ung Tønsberg 
består av: 
• Anders Pedersen 
• Max Dinh 
• Michelle Vermelid 
• Martin Aske (leder) 
• Mats Thomas Arnesen 
• Oda Sibille Moen 

Er det noe du ønsker å bidra med eller bare 
lurer på noe, ikke nøl med å ta kontakt. 
Vi setter pris på å få ris eller ros :) 

Turhilsen 
Martin Aske 91711872



dnT’s nasjonale Turdag
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Fotos: Einar Anbjørn Hansen

Kom deg ut-dagen
En 
vinter-
dag 
på 
Trolls-
vann



dnT’s nasjonale Turdag

7

tot.dnt.no



8

tot.dnt.no

A
S

kjell stordalen:

gjesTeskribenT

Trenger en skogmilliard
Visste du egentlig at vi 
lager fuglekasser fordi 
vi har så få gamle trær 
igjen? og at biologer nå 
«veteraniserer» trær for 
at artene i skogen skal 
overleve?
 
På Nøtterøy bor biolog 
Magne Flåten som kan for-
telle hvordan trær kunstig 
må gjøres gamle for at arter 
skal overleve, blant annet 
utenfor Berg kretsfengsel. 
For hvordan står det egentlig til med den 
gamle naturskogen i Norge? Dessverre står 
det ikke så bra til. Norge har ekstremt lite 
gammel naturskog. Halvparten av de utryd-
ningstrua artene i Norge lever i skogen og de 
sliter i mangel på gamle og døde trær. 
 
75 prosent 
flatehogd
Tre fjerdedeler, altså hele 75 prosent av 
skogene våre er allerede flatehogd og store 
arealer gjort om til granåkre der trærne står 
på geledd med bakken er dekket av barnåler 
som tar kverken på det meste av liv. En slik 
granåker er som en ørken for alle artene som 
levde i skogen opprinnelig og er avhengig 
av en variert naturskog med trær i alle aldre 
og døde trær i ulike stadier av nedbrytning. 
Arter som er tilpasset variasjonene i natur-
skogen, med gamle og hule trær, levende og 
døde furutrær som har brent eller spesielt 
grove døde trestammer på bakken, sliter med 
å overleve når skogene blir omgjort til plan-
tasjer. Ikke særlig fint for oss som liker å gå på 
tur heller, kanskje?

råtner på rot sa du? 
Noen mener at trær som råtner i skogen er 
sløsing med ressurser. De er kanskje ikke klar 
over at døde trær, og det yrende livet i dem, 
spiller en veldig viktig rolle i skogen? Mer enn 
6000 ulike arter lever sine liv i døde trær. 
Det betyr at døde trær er hjem for et utrolig 
stort artsmangfold. Svenske forskere har vist 
at naturskog med gamle og døde trær har 
flere rovinsekter som kan holde granbarkbil-
lene i sjakk, ja nettopp – paradoksalt nok de 
billene som skogeierne er så livredde for at 
skal ødelegge granåkrene deres. 
 
sopp-kompis
Mange av artene i den gamle skogen er også 
helt avhengig av hverandre for å overleve. 
For eksempel kan ikke orkideene våre klare 
seg uten sine usynlige bestevenner, soppene 
og sånn er det for de fleste av plantene våre i 
naturen. De lever her rett og slett fordi de har 
en sopp som bestevenn. Men soppene sliter 

Skogbiolog Trude Myhre:

WWF’s skogbiolog Trude Myhre og en eldgammel eik 
med soppen svovelkjuke som skaper hulrom i eiketrær 

sånn at treet får rom til massevis av arter. 
(Foto Arne Nævra).
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gjesTeskribenT

når skogene splittes opp av skogsbilveier, 
flatehogges og gjødsles.

Professor ved universitetet på Ås Anne 
Sverdrup Thygeson skrev i Aftenposten om 
orkideer og sopp og Ukas nyord i NRKs Nytt 
på nytt fredag 16. september ble kompis-
sopp

Hugges ved konfirmasjonsalder
De aller fleste av trærne våre ikke rekker aldri 
å bli gamle og dø, mette av dage. De blir 
gjerne hogd når de er mellom 60 og 100 
år. Det betyr at mesteparten av dagens skog 
hugges når trærne er i «konfirmasjonsalder» 
og det er nettopp derfor har vi så lite gammel 
skog igjen. Faktisk er så lite som 3 prosent av 
skogene våre er eldre enn 160 år. Tre prosent 
er et skremmende lite tall. Og det gjør det 
lett å forstå at de utrydningstrua artene som 
kun lever i gamle og døde trær har få steder å 
overleve.
 
bare 30-40 gamle grantrær igjen
Midt i Trillemarka naturreservat, på grensa 
mellom Sigdal og Numedal i Buskerud, står 
det som sannsynligvis er Nord-Europas aller 
eldste levende grantre. Det er anslått å være 

540 år gammelt i år. Det vil si at grantreet 
begynte å spire i 1480. Det er samme år 
som den portugisiske oppdageren Ferdi-
nand Magellan ble født, og tre år før Martin 
Luther kom til verden. I følge forskeren Kent 
Olaf Storaunet ved NIBIO finnes det bare 
rundt 30 – 40 slike eldgamle grantrær igjen 
i Norge.

Villmarka forsvinner
På verdensbasis har menneskene allerede 
brukt opp 75 prosent av landarealet. Vill-
marka forsvinner og det gjelder i aller 
høyeste grad de siste skogene med villmarks-
preg. I Norge er bygging av skogsbilveier en 
av de aller største truslene mot villmarka. For-
skerne har vist at villmarkspreget skog har like 
store miljøverdier som man finner i nasjonal-
parker og naturreservat. Både veiløs skog og 
skog som aldri har vært flatehugd er livsviktig 
for de utrydningstrua artene. Likevel har 
regjeringen Solberg fjernet beskyttelsen av 
villmarksområdene og gir nå offentlig støtte 
til veibygging i våre siste uberørte skoger. 
I tillegg har regjeringen økt subsi-
diene til bygging av skogsbilveier. 
 
Årlig norsk skogvernmilliard
Fordi skogeierne tilbyr skog frivillig til vern er 
det i dag heldigvis lite konflikt rundt skog-
vernet, sammenliknet med skyttergravs-
krigen det var rundt det gamle barskogs-
vernet. Likevel har ikke miljøminister Svein-
ung Rotevatn vernet mer enn 3,8 prosent av 
den norske skogen. Det er mye mindre enn 
våre naboland og mange av verdens aller 
fattigste land. Og årsaken er, paradoksalt nok, 
fordi det mangler penger på budsjettet til å 
betale skogeierne erstatning. I landet som er 
verdenskjent som den store skogsredderen, 
gjennom de årlige 3 milliardene til å bevare 
regnskog i tropiske strøk. Stortinget har ved-
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tatt at skogvernet 
skal økes til 10 
prosent. For å nå 
målet trengs det 
altså penger. På 
samme måte som 
Norge bruker 
3 milliarder til 
å bevare tropisk 
regnskog, trenger 
vi en årlig norsk 
skogvernmilli-
ard for å sikre 
skogeierne rask 
og rettferdig er-
statning. Selv om 
skogvernbud-
sjettet har økt til 
nærmere 500 
millioner årlig og 
vi har fått mange nye skogreservater de siste 
åra, er det et godt stykke igjen til den nødven-
dige årlige skogvernmilliarden. 
 
Vestfold i særklasse
Vestfold ligger langt under landsgjennom-
snittet på 3,8 prosent skogvern, men også her 
må skogvernet opp i 10 prosent om vi skal 
redde naturmangfoldet. Siden alle skoger 
ligger i en kommune er det viktig at alle kom-
munen bidrar til skogvernet, slik at det blir 
vernet litt av alle skogtyper over hele landet 
og vernet dermed blir representativt. Vestfold 
har noen av de biologisk sett rikeste og mest 
verdifulle skogene i Norge. Årsaken til dette 
er at Vestfold har alle de norske treslagene 
i god blanding, og med alle de artene som 
tilhører disse treslagene. Vestfold har også 
mye av andre skogkvaliteter som er sjeldne i 
andre fylker, bl.a. mye grov eik, bøk og gam-
mel furuskog. Samtidig er Vestfold, sammen 
med Telemark og Buskerud kjerneregion for 

gammel lavlandsgranskog, som det er svært 
lite igjen av – også internasjonalt. Vestfold 
er på en måte midt i smørøyet for biologisk 
mangfold på grunn av rike skoger og et godt 
klima.
 
frivillig vern lønner seg
På mine mange skogturer har jeg forstått at 
mange skogeiere ikke kjenner til ordningen 
med frivillig skogvern, hvor smidig prosessen 
er og hvor gunstig den økonomiske erstat-
ningen er. Ved å tilby skogen sin til vern, altså 
som skogreservat, kan grunneier tjene mer 
enn ved hogst. I tillegg er skogvernerstatnin-
gen skattefri. Så om du eier gammelskog eller 
kjenner noen som gjør det, be dem ta kontakt 
med enten fylkesmannen eller Viken skog for 
en vurdering av miljøverdier og utregning av 
erstatning eller ta en kikk på frivilligvern.no. 
Bra for naturen, bra for grunneiers lomme-
bok og du kan være sikker på at skogen står 
der fortsatt neste gang du skal gå på tur.

Det var en gang en skog. Eksempel på flatehogst fra Gran på Hadeland, Oppland.
 (Foto Henrik Rostrup).
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TurProgram

TURPROGRAM 2020
Mer informasjon om de ulike turer og aktiviteter finnes på https://tot.dnt.no

BARNAS TURLAG
25.-26.04.  Skjærgårdstur
05.-07.06.  Villmarkshelg på Skrim, med overnatting på Ivarsbu
28.-30.08.  Pappatur med kano
11.-13.09.  Høstleir på Trollsvann
30.10.   Måneskinnstur på Trollsvann
07.-08.11.  Rimfrosttur

Trilleturer:
I år starter vi opp en trillegruppe i Tønsberg og Omegn turistforeningen. Turene vil i hovedsak være steder i 
nye Tønsberg kommune. De vil vare i ca. 1-1,5 time. Turene passer for foreldre som er hjemme i permisjon 
eller andre med små barn som sitter i vogn. Det er lurt å ha vogn med store hjul som kan trille der det er litt 
ulent, men vi prøver å holde oss på steder hvor det er lett å trille. Trillegruppa starter opp senest i oktober. 
Ta gjerne kontakt om du ønsker å være turleder på trilleturer. 

14.10.   kl. 11  Sted/oppmøte:   Langevann, Ramnes  
11.11.   kl. 11  Sted/oppmøte:   Vearhallen 
09.12.   kl. 11  Sted/oppmøte:   Greveskogen idrettspark

TURPASSTURER
Familieturer med tilrettelagte og merkede ruter, kort og lang løype, og natursti.
Alle turene (med unntak av Borrevannet rundt 3. mai) har start i tidsrommet kl. 0930-1200.

26.04.  Hvasser   Oppmøte Fynsletta
03.05.  Borrevannet rundt Oppmøte Nordskogen skole
24.05.  Hogsnes-Sem  Oppmøte Hogsnes skole
07.06.  Åsgårdstrand/Fjugstad Oppmøte Meny Åsgårdstrand
23.08.  Høyjord    Oppmøte Haugar ungdomslokale
13.09.  Hanekleiva  Oppmøte grustaket i Hanekleiva
27.09.  Fon, Re   Oppmøte Fon kirke
18.10.  Horten Indre Havn Oppmøte Karljohansvern
 12.11.  Turpassavslutning og høstmøte  på USN/Bakkenteigen. 

DNT FJELLSPORT TØNSBERG OG OMEGN
Klatreaktiviteter hver uke, enten ute på Husvik eller inne i Messehall A. 
Du finner info på:  Facebook, www.facebook.com/totklatregruppa og www.facebook.com/groups/ 
264031563683957.

DNT UNG TØNSBERG
DNT ung er Norges største friluftsorganiasjon for ungdom i alderen 13-26 år.

01.04 *   Onsdagstur langs kysstien på Nøtterøy.
02.-03.05. *  Hengekøyetur - Storåstoppen 16-30 år. 
08.-09.05. *  Overnattingstur til BarlinHuka 13-16 år. 
Juni, etter skoleslutt  BaseCamp for Ungdom 16-19 år. 
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07.-11.07.  Telttur, Skinnarbu-Gaustatoppen 19-30 år. 
26.08.  Onsdagstur til store og lille gullkrone - Tønsberg 
05.-06.09.  Natt i naturen og KDU-dagen på Trollsvann. 
09.09.  Onsdagstur med fokus på spennende turmat, på Eik.
03.-04.10  Hengekøyetur i Vestfoldmarka, 19-30år. 
30.10.  Fullmånetur med bål til Vetan, i Andebu.
06.-07.11.  Hyttetur til Trollsvann og Annekset. 
25.11.  Onsdagstur til Klatreparken “Høyt Under Taket” på Sem.
For mer info se: Hjemmesiden: tot.dnt.no - Facebook: DNT UNG Tønsberg

* 2.-3. mai: Hengekøyetur til Storåstoppen (16-30 år)
Oppmøte: kl. 15.45 på Sem E18 (Aulerød) pendlerparkering eller på Storås langrennsarena parkering 
kl. 16. Gi beskjed om hvor du møter.
En enkel tur som passer for de aller fleste. Den totale lengden på hele turen er ca. 7 km (rundtur). 
Vi skal sove i hengekøye og lage mat på primus. Vi kjøper inn felles middag og tar med utstyr til matlaging. 
Mangler du hengekøye, så kan du gjerne låne av oss. 

* 8.-9. mai: Overnattingstur til BarlindHuka (13-16 år)
Oppmøte: Kl. 18 ved Parkering Trollsvann
Vi går til Barlindtjern og Gapahuken, ca to timers marsj gjennom skogen, som er fordelt på 3,5 km. 
Her blir det felles matlaging av Taco på bål.  Resten av kvelden går med til godterispising og kveldskos. 
Etter frokost lørdag blir det en topptur til Barlindkollen (450moh) med kjempe fin utsikt. 
Vi sover i gapahuk, men har du lyst til å prøve hengekøye så er det lov, vi har utlån.   

* onsdagstur med dnT ung-Vestfold!
DNT ung Vestfold er et samarbeid mellom de 5 Ung-foreningene i Vestfold, altså Holmestrand, Horten, 
Sandefjord, Larvik og Tønsberg. 
Disse 5 prøver igjen, som i fjor, med en aktivitet hver onsdag på forskjellige steder hver uke, men vil alltid 
være innenfor Vestfolds grenser, og et sted det er lett å komme seg til og fra. Alle turer er gratis å være med 
på!
Sjekk DNT Vestfold sin hjemmeside for mer informasjon om hvor og hva som skjer den aktuelle Onsdagen.

AKTIV
AKTIV er turgruppa for deg som er for gammel for DNT ung og for sprek til Seniorgruppa. Kveldsturene 
er på 2-3 timer i passe høyt tempo og lite pauser. Man skal bli svett på ryggen! Et par kveldsturer er i litt 
roligere tempo. Alle kveldsturene starter presis kl 18:00. Mer info om turene og oppmøtested legges ut på 
https://tot.dnt.no og Facebook: AKTIV, Tønsberg og omegn turistforening
På kveldsturene er det bare å møte opp, søndags- og helgeturer har påmelding.

kveldsturer 2020:
dato: Tid:  sted:
VÅr:
Onsdag  22.04 18:00  Tjøme nord
Torsdag  07.05 18:00  Løvøya, Horten
Onsdag  13.05 18:00  Borre  –  Kortere og roligere
Tirsdag  19.05 18:00  Husøy og Føynland
Torsdag  04.06 18:00  Snippane, Re
Onsdag  17.06 18:00  Trollsvann, Andebu
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HøsT:
Onsdag  19.08 18:00 Botnemarka
Torsdag  27.08 18:00 Stokke  –  Kortere og roligere
Torsdag  03.09 18:00 Høyjord
Onsdag  16.09 18:00 Ramnes
Torsdag  01.10 18:00 Tjøme
Onsdag  14.10 18:00 Andebu  –  Båltur
Torsdag  29.10 18:00 Sandefjord
Onsdag  11.11 18:00  Vear
Torsdag  26.11 18:00 Tønsberg
Onsdag  09.12 18:00 Ikke bestemt – Trugetur?

søndags- og helgeturer 2020:
6. – 7. juni: Hengekøyetur, Østerøya Sandefjord
v/ live firing solheim
Bli med AKTIV på hengekøyetur! Vi finner en egnet plass ved sjøen på Østerøya i Sandefjord. Kvelden kan 
benyttes til bading, grilling, gåtur og gode samtaler. Etter en god natts hengende søvn går vi en litt lengre 
tur til Yxney og Tønsberg Tønne. Dette området er spennende med jettegryter, svaberg, strender, krokrøtter 
og værbitt skog. Ta med din egen hengekøye eller du kan låne av TOT.
Påmelding: tot.dnt.no/
for detaljer se hjemmesiden til TOT: tot.dnt.no/ eller facebook: akTiV, Tønsberg og omegn turistforening

13. – 16. august: 2000-meters topptur Jotunheimen
v/ live firing solheim og svein olav moen
Turen er under planlegging per d.d. og detaljer kommer senere. Turen legges til Jotunheimen hvor vi tar 
sikte på flere av 2000-meters toppene. Du må være fjellvant og trives med å gå i stein og ur. Det er det mye 
av i Jotunheimen! Det blir fast opphold på turisthytte med dagsturer på 8-10 timer. Etter bestigning av fjell 
kan vi nyte 3-retters middag i hyggelige omgivelser på hytta. Turen legges ut for påmelding i april/mai – 
følg med, denne turen er populær og blir fort fulltegnet!
Påmelding: tot.dnt.no/
for detaljer se hjemmesiden til TOT: tot.dnt.no/ eller facebook: akTiV, Tønsberg og omegn turistforening

27. – 30. august: Hardangervidda
v/Therese backe martiniussen og Tom martiniussen
Siste helgen i august inviterer vi til tur på Hardangervidda! Vi går fra hytte til hytte med ca 6-8 timers turer 
hver dag. Felles avreise fra Tønsberg torsdag 27. august på ettermiddagen. Vi starter fra Kalhovd fredag 
morgen og legger i vei til Mårbu og videre til Rauhelleren. På søndag returnerer vi til Mårbu og tar båten 
tilbake over Mår. Turen inkluderer fullpensjon på dobbeltrom og 4-6 sengs rom. Ta med lakenpose og godt 
humør. Turen passer for deg som er tur-vant og har lyst til å være sammen med andre i fjellet. 
Pris: kr 3.515,- (DNT medlem) / kr 4.480,- (ikke-medlem). Deltagerne spleiser på reiseutgifter med bil.
Påmelding: tot.dnt.no/ Frist 1.august.
for detaljer se hjemmesiden til TOT: tot.dnt.no/ eller facebook: akTiV, Tønsberg og omegn turistforening

13. september: Søndagstur Ulfsbakktunnelen. Larvik
v/Chris dimmock
Dette blir en spennende tur som går i området vest for Larvik. Ruta legges gjennom Ulfsbakktunnelen, som 
er 598 m lang. Når vi kommer ut i dagen igjen går turen rundt Langevann, videre til Steinsholttjønna og 
opp på Salsås. Denne toppen har flott utsikt utover havet, og her planlegger vi å ta en god matpause mens 
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vi nyter utsikten. Vi får høre litt historisk informasjon om Ulfsbakktjern og tunnelen (som er vinterstengt fra 
1. oktober til 15. mai pga. flaggermus). Gåturen tar 4-5 timer inkl. pauser. Kjøringen til/fra Larvik kommer 
i tillegg.
Pris: 100 kr  (150 kr for ikke-medlemmer) + kjøreutgifter.
avreise: Kl. 9.00 fra pendlerparkeringen på Sem (Aulerød).
Påmelding: tot.dnt.no/
for detaljer se hjemmesiden til TOT: tot.dnt.no/ eller facebook: akTiV, Tønsberg og omegn turistforening

ANDRE TURER OG AKTIVITETER
14.06.  Villblomstens dag
06.09.  Kom deg ut - dagen En høstdag på Trollsvann. DNTs nasjonale turdag.
19.11.  Takk-for-hjelpen samling
Mai  Tur med biolog

SENIORTURER - AKTIV I 100
Turene i seniorgruppa går fra begynnelsen av april frem til slutten av juni, samt fra midten av august og 
ut oktober. Turene planlegges underveis i året, og legges ut på tot.dnt.no fortløpende. 

Her er de første turene:
01.04. Moutmarka   Parkering på p-plass nederst ved Mostranda
08.04.   Kyststien Borre-Horten  Parkering ved Steinbrygga nedenfor Borre kirke
15.04. Kyststien Skallevold-Vallø  Parkering på Skallevold
22.04. Veierland   Parkering på Tenvik, ekstra ferje kl 10.10
29.04. Melsomvik-Stokke   Parkering Melsomvik båthavn
06.05. Falkensten-Varnestangen-
               Tretopphyttene    Parkering ved infotavle på hovedveien 300m fra Falkensten 
     mot Nykirke

FTU - TURER TILRETTELAGT FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
FTU er et tilbud for utviklingshemmede med familie, venner og støtteapparat.
Gjennom aktiviteter skaper vi en felles arena for å ha det gøy sammen. 
facebook: Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede.
18.04.  Ilene, Tønsberg  Tur til besøkssenteret på Ilene 
16.05.  Karlsvika   Sommeraktiviteter med kano/kajakk
12.06.  Sted kommer  Sommercamp
03.-06.07 Oset   Sommertur
21.-28.08. Trollsvann  Høstcamp
19.09.  Osebergstien  Høsttur
17.10.  Tjønneberget  
21.11.  Hella/Øra  Tur på kyststien
19.12.  Trollsvann  Grøtfest
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skal du til bodøtraktene i sommer? som 
inngifta nordlending har jeg etter hvert mye 
erfaring fra de traktene. en trenger definitivt 
ikke dra til lofoten for å se fantastisk natur. 

Bodø har postkortmotiv rundt annen hver 
sving. Hvor langt du vil gå på tur er helt opp 
til deg. En gåtur i fjæra kan være like fint som 
en topptur. Selv har jeg enda ikke besteget 
en nordnorsk tind over 1000 meter. Det går 
helt fint. Turopplevelsen for meg ligger ikke i 
antall høydemeter, men i opplevelsene 
underveis. Og opplevelser kan du få i Nord-
land, ingen tvil om det. 

Har du lyst til å gå på tur uten alt for mye

Turtips fra Nordland
Tekst og foto: Mariann Førsund Hansen:

oppakking er Keiservarden på toppen av 
Veten en bra start. Du kan ta den lokale 
rutebussen nesten helt frem til turstien, så det 
er enkelt å nå. Utsikten er selvfølgelig veldig 
fin, på på godværsdager kan man se Lofot-
veggen herfra. Det er også godt tilrettelagt 
for vogn og funksjonshemmede, og har du 
flaks arrangeres det konsert her oppe mens 
du er i byen. 
Ulempen med Keiservarden er helt klart 
antallet folk. Har du lyst til å gå et sted med litt 
mindre mennesker er det heldigvis massevis 
å velge mellom. Et par mil utenfor Bodø kan 
du for eksempel gå til Mjønesskaret, eventuelt 
Mjønestind. Begge deler gir fine turer i ulikt 
turterreng, og utsikten er upåklagelig. 



skrim
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Løypekomiteen – TOTs snøscooterløyper på Skrim
Tekst og foto: Anne-Lene Stulen

ToTs løypekomitè på skrim, under ledelse 
av Christian foyn, sørger for å tilrettelegge 
både sommerstier (33 km) og vinterløyper 
(39 km). komiteen består av en gjeng kjekke 
karer som på sin fritid sørger for å:

– rydde kratt og småskog
– merke og skilte de blåmerkede stiene
– legge ut myrbroer over våte partier
– preparere og merke med bambus

Over 1000 dugnadstimer bruker løype-
komiteen på dette arbeidet hvert år.

Og det er heller ikke billig… pga av økende 
reparasjonskostnader ble det bestemt å bytte
begge snøscooterne. Terrenget der gutta 
kjører er utfordrende og krever mye av både 
menn og scootere.
Selv om all kjøringen foregår på dugnad er 
bensinutgiftene ikke ubetydelige.

Så... er dere glad for at det kjøres snøscooter 
spor på Skrim?
Da setter vi stor pris på et lite bidrag.

Vipps noen kroner til 591427 løyper skrim. 



skrim
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Darrebu – TOTs ubetjente hytte på Skrim
Kjell Anders Lier (hyttetilsyn Darrebu)

En av foreningens prioriterte områder nå og 
i fremtiden er Skrim – dette vakre området 
som ligger mellom Skien og Kongsberg 
og som gir oss Tønsbergensere en smak av 
høyfjellet, bare en times biltur unna. TOT er 
så heldige å ha en turisthytte sentralt plassert 
på Skrim med tilgang på milevis med sam-
menhengende skiløyper, tilrettelagte turstier 
sommerstid, gode fiskevann og flott, uberørt 
natur i nærliggende naturvernområde. 
Darrebu er i gang med en transformasjon 
for å være klar for fremtiden. I de siste årene 
har hytta blitt oppgradert med vannpum-
pe, utslagsvask på kjøkkenet, ny vedovn, nye 
vinduer og mye annet forefallende arbeide 
har blitt utført av en flott dugnadsgjeng. Nå 
nylig ble det anlagt en gruset kjørevei ned til 
hytta. Denne veien er ikke ment for vanlige 

besøkende, men skal gjøre det mulig å utvikle 
Darrebu videre. Det er planer om å bygge 
et anneks med mulighet for å ha med hund. 
Dette er et savn i dag. Boden som huser ved-
skjul og snurredo er ikke i topp stand og det 
vurderes om det er fornuftig å pusse den opp 
eller bygge ny.
Allerede i år kommer dugnadsgjengen til å 
bygge en stor gapahuk nedenfor hytta som 
skal være åpen og tilgjengelig for alle. Dette 
vil øke attraksjonen til plassen ytterligere og 
vi håper mange vil få glede av denne. Videre 
forefallende arbeid på hovedhuset er også 
planlagt. 
Ta et besøk til Darrebu på Skrim, og nyt den 
koselig hytta og det flotte turterrenget!
Oppholdet betaler du enkelt via DNT hytte-
betalings appen.

Foto: Anne-Lene Stulen
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Turistforeningen er i første rekke kjent for 
sin satsing i fjellet med deres 550 hytter og 
25.000 km med merkede løyper. 
likevel foregår den største andelen av 
aktivitetene i nærområdet. frem til nå har 
skjærgården vår ikke hatt så stort fokus. 
det blir annerledes fremover med satsing 
på kajakk.

Vår nære skjærgård er fantastisk og vi som 
bor her har et padleeldorado rett utenfor 
døren. Den gir flotte turmuligheter for 
nybegynnere og erfarne padlere. I DNT 
er det mange som reiser til Tønsberg for å 
oppleve skjærgården og med nyetablerte 
«Padleled Vestfold» er det enkelt å finne 
informasjon om turmål.  Nå starter vi i TOT 
opp en gruppe for å bidra til trygg padling i 
skjærgården. Vi kommer til å bygge aktivitet-
en opp stein for stein og ønsker kontakt med 
flere medlemmer som har lyst til å være med 
på tur. Riktignok har TOT hatt både kurs, turer 
og tilbud før, men det er lenge siden. Nå tar 
vi det et steg videre. Det etableres som egen 
aktivitet og denne legges i startfasen under 
aktivitetsgruppen Aktiv. På sikt, om tilbudet 
blir suksess, er det mulig vi skiller det ut som 
en egen aktivitetsgruppe i TOT. Det vil bli 
arrangert kveldsturer, dagsturer, helgeturer 
og bli avholdt kurs. 

Vi har inngått et samarbeid med foreningen 
«Havpadlerne Tønsberg» slik at vi begge 
kan arbeide sammen for å skape et trygt og 
vennlig padlemiljø for alle. Havpadlerne tar 
seg i første rekke av de som er erfarne og TOT 
vil satse på tilbud for nybegynnere opp til 
medium erfarne den første tiden. 
Havpadlerne sitter på mye kunnskap og har 
etablert et omfattende utvalg av kurs.

kanskje du aldri har padlet før, men synes 
kajakk ser spennende ut? 
Enkelte dager vil vi holde introduksjonskurs 
på en strand. Her vil du kunne teste ut kajakk 
og kjenne på hvordan det føles å sitte i den. 
Lære elementær padleteknikk og ikke minst 
grunnleggende sikkerhet. Om det gir mer-
smak kan du gå på et påbyggingskurs for å få 
våttkort sertifisering. 

grunnleggende kurs Hav
I samarbeid med Havpadlerne vil vi i år 
kunne tilby kurs for å lære deg nødvendige 
padleteknikker og ikke minst redning om 
du skulle være uheldig å gå rundt. Med rett 
teknikk kommer du deg trygt opp i kajakken 
igjen og kan fortsette turen. «Grunnkurs Hav» 
fører frem til sertifiseringen «Våttkort» som 
gjør at du kan ferdes trygt på vannet. 
Med «Våttkort» kan du få leie kajakker hos 
aktører og delta på aktiviteter.
TOT vil ikke arrangere videregående kurs i 
2020, men Havpadlerne tilbyr dette om du 
skulle ønske å få ennå mer ut av din padletur. 
Flere andre DNT avdelinger i Norge arrang-
erer også kurser.

kveldsturer
Er du interessert i padling, menføler deg usik-
ker? Med dnT ToT aktiv padling kan du bli 
med på tur under trygg ledelse av en erfaren 
turleder. Vi setter sikkerhet i høysetet og du 
skal føle deg trygg på at vi gjør alt vi kan for at 
du skal få en hyggelig og sikker tur på sjøen. 
DNT TOT vil arrangere kveldsturer fra mai 
til september. Dette er rolige kveldsturer 
som stort sett vil gå ut fra Fjærholmen, men 
enkelte turer kan ha andre utgangssteder. For 
å bli med på disse turene må du ha våttkort/
Grunnkurs Hav eller kunne vise til tilsvarende 

Padleopplevelser i vår skjærgård
Svein Olsen:
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grunnleggende ferdigheter innen sikkerhet 
og redning. Turene går i skjermet farvann og 
nærme land og vil ha med seg minimum en 
sertifisert turleder. Det er ingen påmelding, 
men meld gjerne fra via facebook-gruppen 
vår om du ønsker å komme på turen. Det gjør 
det litt lettere for oss å organisere og ha nok 
ansvarlige med på turen. 

Helgeturer
En gang imellom vil vi legge opp til dagsturer 
eller helgeturer. Disse behøver ikke gå langt, 
men være en felles padletur med eller uten 
overnatting. Vi ser for oss overnatting på 
lokale øyer med sosialt samvær. Det er krav 
til at deltakerne har «våttkort»/»Grunnkurs 
Hav» for å være med.

Turene er ikke helt bekreftet ennå da vi i 
oppstarten mangler nok hjelp som er 
kvalifisert til å ta med seg deltakere på tur. 
Følg med på våre hjemmesider og Face-
book for info og påmelding. Vi jobber bl.a 
med en helgetur til Lyngør, overnattingstur i 
skjærgården og sannsynligvis en tur til Vansjø 
via kanalen fra Moss.

sjekkuT tur-app i skjærgåden
Appen benyttes til å registrere besøk på 
topper, hytter og andre definerte turmål. TOT 

benytter den bl.a til registrering av «Vestfold-
topper».  I 2020 legger vi også ut en større 
samling av turposter ute i skjærgården. 
Alle skal være mulig å nå med kajakk, men 
enkelte må du ta bena fatt for å nå målet 
ute på øyene. Havpadlerne har bidratt med 
bilder og turmål, mens TOT står for den 
tekniske gjennomførelsen. Det vil bli lagt opp 
til premiering for de som besøker flest, samt 
noen tilfeldige deltakere. 
Appen «SjekkUT» kan du laste ned på Apple 
store og Google Play. 

I skrivende stund er ikke alle konkrete planer 
på plass og vi må henvise til våre hjemme-
sider eller facebook gruppe for å finne datoer 
for aktivitetene. 
tot.dnt.no
www.facebook.com/groups/aktivpadling/

Kanskje du har lyst til å bli turleder, 
kursinstruktør eller hjelpe til med å få 
aktiviteter gjennomført? Vi trenger flere 
hender for å kunne bygge opp tilbudet. 
Har du lyst til å bidra kan du ta kontakt 
med Svein Olsen, tlf 97194165 eller 
Epost: svein@seokonsult.no. 
Kurs og utdanning kan du få av oss.



allemannsreTTen og sTrandsonen

Miljødirektoratet har i 2019 og 2020 utgitt 
nye veiledere som skal hjelpe kommunen 
med å kartlegge og fjerne ulovlige stengsler 
i strandsonen. Veilederne bygger blant annet 
på erfaringer fra strandsoneprosjektet i 
Hurum, der kommunen gjennomførte en tre 
år lang systematisk gjennomgang og oppryd-
ding langs kysten.

Strandsoneprosjektet i Hurum ble gjennom-
ført av Hurum kommune fra 2011-2014. I 
tre år arbeidet Hurum kommune og prosjek-
tleder Anita Kotte Syversen med å kartlegge 
og behandle ulovlige stengsler langs Hurums 
63 km lange kystlinje.

Gjennomgangen av strandsonen ble gjort 
både etter Plan- og bygnigsloven og etter fri-
luftsloven. Ifølge friluftsloven kan kommunen 
kreve at stengsler som hindrer ferdselsretten 
fjernes. Friluftsloven er sentral for å ivareta 
retten til ferdsel i utmark langs kysten, og 
gjelder i tillegg til Plan- og bygningslovens 

byggeforbud i hundremetersbeltet langs 
sjøen.

Kysten i Hurum ble delt opp i 40 delstrek-
ninger og gjennomgått systematisk gjennom 
de tre årene prosjektet pågikk. Eksempler på 
ulovlige tiltak som ble fjernet for å bedre ferd-
selsretten langs kysten er plattinger, brygger, 
små bygninger som uthus og båthus, ter-
rengtrapper, forstøtningsmurer, terrengop-
pfylling, steinoppfylling i sjø, ballbaner og 
svømmebasseng. Ulovlige tiltak ble observert 
og registrert, og eiere ble tilbudt frivillige 
avtaler om fjerning, samt varslet om fjerning 
og eventuell tvangsmulkt etter friluftslovens 
paragraf 40. Hurum kommune mottok 
midler til prosjektet fra fylkeskommunen og 
fylkesmannen. 

Anita Kotte Syversen understreker viktigheten 
av at kommunene gjennomgår strandsonen 
ikke bare etter Plan- og bygnignsloven, men 
også etter friluftsloven.

Fjerning av stengsler i strandsonen, 
erfaringer fra strandsoneprosjektet i Hurum

20

tot.dnt.no

miljødirektoratets nye veiledere
I 2019 kom Miljødirektoratet med en ny veileder 
«Fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen». 
Denne gir råd om hvordan kommunene kan gå 
fram for å fjerne ulovlige stengsler som hindrer 
ferdselsretten, og er en oppdatering av håndbok 
Nr. 14 – 2000 om fjerning av ulovlige stengsler i 
strandsonen, som kom i 2000. 
Veilederen fra 2019 må sees i sammenheng 
med veileder for kartlegging av ferdselshindre i 
strandsonen som er utgitt i 2020. Sist nevnte er, 
ifølge Miljødirektoratet, ment som «et hjelpem-
iddel til kommuner som ønsker en systematisk 
tilnærming for å kartlegge strandsonen i sin 
kommune, der formålet er å rydde opp i ulovlige 
tiltak slik at allmennhetens ferdselsrett sikres eller 
bedres». 

Plan- og bygningsloven og friluftsloven
I 1965 kom Strandloven (i dag en del av Plan- og 
bygningsloven) og byggeforbudet i strandsonen. 
Man så at utstrakt hyttebygging truet kystnaturen 
og folkets tilgang til kysten. I tillegg til bygge-
forbudet i strandsonen, som skal sikre at kysten 
bevarer sitt utmarkspreg i størst mulig grad, er 
friluftsloven, som kom i 1957, viktig for å ivareta 
allemannsretten langs kysten. Ifølge friluftslovens 
paragraf 40 har kommunen rett til å kreve at 
ulovlige stengsler fjernes. Utbygging av strand-
sonen reguleres av Plan- og bygningsloven og av 
kommuneplanene. Kommunene har mulighet, 
gjennom arealplaner, til å sette annen byg-
gegrense mot sjø, og kommunene har dermed 
et viktig ansvar for å sørge for at kystnaturen og 
folkets tilgang til den vernes.

fakTaboks: fakTaboks:
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Han ble medlem i 1971, ble æresmedlem i 
2011, har vært med på det meste i ToT hvor 
han ble registrert som leder av hyttetilsynet 
for Trollsvann i 1997, har vært …..
 
Det er rett og slett ingen enkel oppgave kort å 
oppsummere 86-årige Kåre Johansen.
Betegnende og mest passende er kanskje 
omkvedet: Bare spør Kåre, så blir det gjort. I 
2005 ble han tildelt den første TOT-kniven for 
ekstraordinær innsats. 

Etter mange års virke sier han nå takk for seg 
i Trollsvannområdet, både i løypegjengen 
og i hyttetilsynet. Nå vil han konsentrere seg 
om litt mer nærliggende områder, nemlig 
kulturstiene i Slagen. Hva var vel mer naturlig 
enn at gjengen samlet seg på Trollsvann er 
fredagskveld for å takke ham for innsatsen. Det 
vanket mange gode ord og gaver fra hyttetilsyn 
og løypegjeng. En fin blomsteroppsats fikk han 
også med til Inger. Det ble en lang og hyggelig 
kveld med god mat og kaker hvor også Kåre 
pratet og takket for seg
 
Jeg fikk spurt Kåre:
Det hele startet med turpassgjengen?
Å ja, sier Kåre, vi var en svært sammensveiset 
gjeng som møttes hver lørdag kl. 09.30 og 
gikk opp løypa. Fant den beste rasteplassen 
hvor vi ble sittende med kaffe og kaker, kose 
oss og prate. Søndag morgen startet vi kl. 
08.00 med utsetting av natursti osv. Vi ble 
godt kjent med mange turgåere på den tiden 
og har mange gode minner fra turpassarbei-
det.
Vi har jo så mange flotte turløyper som gir 
flotte turopplevelser, fortsatte han, ikke minst 
her i Trollsvann-området. Jeg husker godt en 
turpass 18. mai hvor trærne nedover lia fra 
Eikedalsseter mot Trolsvann hadde fått små, 
grønne museører som var dekket med nysnø. 
Sola fant veien til bladene og det var virkelig et 
flott skue.

Så ble det Trollsvann?
Ja, her ble jeg leder av hyttekomiteen og var 

samtidig med i løype-
gjengen. Det var egent-
lig en lur kombinasjon.

Opp mot 30 år! 
Ja, Inger syntes jeg like 
godt kunne flytte hit …!
Jeg legger til: Vi har tre flotte grillplasser, ei 
vannpumpe som stadig måtte repareres, ei 
flott badebrygge, massevis av flotte benker og 
bord, lassevis med favner av ved ….
det er jo ditt verk?
Ja, det stemmer nok det, sier Kåre beskjedent.

Men det har vært litt slit innimellom også?
Ja, vannstanden har jo gjort sitt til at bord og 
stoler flere ganger fløyt langt nedover, vi måtte 
bruke båt for å taue dem tilbake. 
Innsetting av vannpumpa klarte ikke firmaet å 
gjøre skikkelig, det var et slit å reparere den, 
reparere ja, brannmannen og tusenkunstner-
en Kåre er ekspert på det meste. Bare spør 
Kåre, stemmer godt.

Du har vært veldig opptatt av løypenettet?
Å ja, og Inger ble glad da vi fikk to scootere så 
jeg ikke ble kjørende alene i skauen.
Men vi fikk jo egentlig aldri det beste utstyret til 
løypekjøringa, det var like før jeg kuttet ut den 
kjøringa. Men, legger han til, det var jo moro 
også da. Og så mange hyggelige folk vi treffer 
på her oppe.
Det har vært nedlagt utrolig mange og 
krevende timer med løypearbeid opp gjen-
nom årene, både på barmark, men også i 2 
meter høy snø, kan jeg fastslå. 

Du er parkeringssjefen på Trollsvann, 
ror du TOT klarer seg videre uten deg der?
Kåre humrer litt og tar seg en bit av 
sjokoladekaka.

Ja, Kåre har hatt mye moro her oppe og han har ei 
kone som har vist stor forståelse – til glede for TOT 
og mange turentusiaster. Det blir tomt uten Kåre, 
det blir rart å se ATV’en kjøre rundt uten ham.

Men gjengen regner fortsatt med litt hjelp når vi 
trenger det ……

Kåre trapper ned
Kjell Stordalen:
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TOT med 7,2 årsverk frivillig innsats i 2019!
Tekst og foto: Jan Petter Bergan:

Vi registrerer en liten nedgang i medlems-
tallet. økonomien hos oss er svært god. 
Vi ser behovet for å rekruttere yngre krefter. 
Tusenvis av dugnadstimer er avgitt. 
Vi vil ansette en ny leder i administrasjonen, 
og dermed kunne øke aktivitetsnivået, sier 
styreleder i ToT, niels aall-lyche, under 
åpningen av årsmøtet nest siste dag 
i februar.

Noen generelle betraktninger fra året som 
gikk og mønsteret for ny offensiv satsing  i 
2020. Rent forretningsmessig ble årsmøte-
sakene banket gjennom under stor applaus 
fra nærmere 80 frammøtte. Ingen dramatikk, 
men fokus på rekruttering, aktivitet og tilbud 
til barn og unge står sentralt også dette året. 
Tilsammen har tillitsvalgte, turledere og dug-
nadsfolket nedlagt imponerende 
12 617 timer. Dette tilsvarer 7,2 årsverk.  

generalsekretær dag Terje klarp solvang
– DNT er som en folkebevegelse som skal 
gi alle muligheter til naturopplevelser.  Vi 
skal ikke ha terskler som hindrer noen til å 
oppleve natur. Det skal være enkelt å være 
medlem av DNT og snart er vi 300 000 
medlemmer. Vår oppgave fra sentralleddet 
er å støtte opp det lokale arbeidet i den 
enkelte forening. Det lokale aktivitetstilbudet 

Første rekke: Jan Otto Andreassen (seniorgruppa), Michelle Vermelid (Barnas Turlag), Martin Aske (DNT ung Tønsberg), Live 
H.  Pedersen (turkoordinator). 2 rekke: Edvar Ståle Otterstrøm (økonomi), Nina Skovly (informasjon). 3 rekke: Nick Bull (Aktiv), 

Lorents Gran (vara), Line Holtan (Fjellsport), Niels Aall-Lyche (styreleder), Helga Daler (nestleder hytte/løype)

Fotograf og journalist Torgeir Wittersø Skancke 
og generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang.
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Ut på tur – igjen og igjen
Kjell Stordalen:

Hva er vel bedre enn en søndagstur på 
Hvasser i april for å oppleve vårens vakreste 
even-Tur!
 
Igjen og igjen har hundrevis av turglade 
store, mellomstore og små funnet veien til 
turpassåpningen på Hvasser. Denne gang 
starter vi den 62. turpass-sesong 26.april. 
Egentlig ganske imponerende. TOT og DNT 
Horten forsøker stadig å finne nye varianter, 
nye steder i nærområdet, men kjente stier på 
Hvasser – det kommer vi ikke utenom. En flott 
natur og en vårblomstring uten sidestykke – 
og vafler på Tjønneberget.

Tønsberg har blitt litt større siden i fjor, 
derfor skal vi prøve et par nye områder. 
Det blir spennende å se hva vi får til fra 

Haugar i Høyjord og i Røssedalen igamle 
Ramnes. Følg med, følg med på hjemmesida 
vår.
Turpass gås i all slags vær, bare husk å kle deg 
riktig. Ofte blir det spørsmål om fottøy, da 
er det lurt å spørre slik som damen en gang 
i Stokke gjorde: Kan jeg gå med joggesko i 
dag? 
Vårt svar var: ja, men da må du regne med å 
bli våt på beina. 
Hvorpå damen fornøyd gikk, men hun var 
sinna som tyrk da hun kom til mål, kliss våt på 
beina …!
  Det legges stor vekt på også å få med de 
aller minste, turpass er fortsatt glimrende 
for tre generasjoner på søndagstur. Kanskje 
vanker det litt ekstra premiering for disse i år?

er det viktigste, betoner vår generalsekretær, 
og kan love mer penger til TOT. Dette året 
er BÆREKRAFTÅRET. Friluftsliv og de dis-
posisjoner vi gjør skal hele tiden ha natur og 
bærekraft som tydelig målsetting. Det er vik-
tig for oss å ha en god åpen dialog om f.eks. 
vindkraftverk, sier generalsekretæren. 

naturvern mot klima ?
Fotograf og journalist Torgeir Wittersø 
Skancke spør om vindkraftverk og planer for 
vindturbiner vil ødelegge natur og bærekraft. 
Det er klart at vi i dag ser menneskeskapte 
klimaendringer, sier han, og viser til en lang 

rekke dramatiske endringer i naturen. Insek-
tene kan bli borte om 100 år, dyrearter vil 
forsvinne, urørt natur blir ikke lenger urørt, 
store arealer diponeres til andre formål, små 
dramatiske endringer i nærmiljøene (les: 
100-meter-skogene) og mer forurensning. 
NVE har nå en rammeplan for  vindkraftut-
bygging , opplyser Torgeir videre. Den må vi 
følge nøye med på. Vi ser at “vårt Nord-
marka” er under press og viser til planer for 
Vindfjell og Skrim. Han avsluttet sitt innlegg 
under årsmøtet med å motbevise at norske 
vindturbiner kan erstatte europeisk kullkraft. 
Les mer på www.sterkestreker.no. 



bReturadresse:
TOT-kontoret
Nedre Langgt. 36
3126 Tønsberg

sPonsorer

TOT takker for Sponsing av Service og Deler til snøscooterne!

HS neWs SYSTEMS
HS News leverer tekniske løsninger for pakking, sortering og til intern logistikk 
for pakkerier og grossistbedrifter. Kundene befinner seg i Canada og Europa.
Hovedkontoret er lokalisert på Kongsberg, her utføres teknisk utvikling, test og 
sammenstilling av maskinene.
HS News mekaniske verksted benyttes av og til for reparasjon av løypeustyret til 
TOT på Skrim.
I tillegg har HS News sponset litt i forbindelse anskaffelse av deler, bl. annet 
aktuatorene som gjør det mulig å justere sporsetter og slodd i forhold til snø 
og terreng.

Slodden er satt sammen av 5 blad med lastebildekk og bundet 
sammen med gjengestag og bolter. Den kan dras begge veier 
og en får mere effekt om en drar den motsatt vei. Den er 2 meter 
lang og 1,4 m bred, veier 90 kg og kan splittes opp! TOT har testet 
slodden med positivt resultat, den er enkel i bruk, robust, redskap-
en kjøres ikke i stykker og den krever lite vedlikehold! Takker også 
for godt samarbeid om utvikling!Gummi-Industri AS lager denne 
og de holder nå til i Røyken Næringspark, 3474 ÅROS 
tlf 90 55 22 32 for bestilling. 

Monter Kongsberg er en Byggevare butikk på Kongsberg som 
tilbyr alt man måtte trenger av byggevarer både som proff og 
privatperson. De er totalt 11 fast ansatt + 12 vikarer / ekstrah-
jelper som ønsker alle velkommen og strekker seg litt lenger for 
å gi kundene en god opplevelse når de er i kontakt med oss.Med 
ca 1600m2 innebutikk og ca 3500m2 utebutikk har de det 
meste på lager av det våre kunder trenger. Velkommen til Monter 
Kongsberg for en god og hyggelig handel. Takk for rask levering!

TOT takker for Sponsing av Gummislodden

TOT takker for Sponsing av Materialer til Scooterbruer!

TOT takker også
SKRIM HYTTEEIERFORENING OG SKRIM HYTTESERVIcE

for økonomisk støtte til løypekjøringen!


