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Organisasjonen Lofoten Turlag 

I 2018 har følgende personer vært med og hatt ulike oppgaver i Lofoten Turlag: 

 

Leder:   
Sigfús Kristmannsson  Leknes    tlf. 917 16 450          
 
Styremedlemmer: 
Svenn Arne Gundersen  Leknes   tlf. 481 71 108           
Siri Nordbø     Svolvær   tlf. 918 08 224     
Stine Sørvang    Kabelvåg   tlf. 401 69 341    
Bjørn Harald Brenna   Gravdal   tlf. 905 77 955          
Sverre Christoffersen  Ballstad   tlf. 76 08 83 88             
Monika Kransvik  Svolvær   tlf. 412 21 321            
 
Varamedlemmer: 
Merete Skavikeng   Ballstad        tlf. 996 39 055   
Stine Gundersen   Leknes   tlf. 975 35 151  
Sebastian Lindenstrøm Kabelvåg tlf. 407 22 574  
 
Valgkomité:    Per Ivar Brynjulfsen    
   Wenche Bolle 
   Gjermund Samuelsen   

 

Regnskapsansvarlig: Adwice, Ramberg 

 

Turkomité: Svenn-Arne Gundersen, Kirsten Evjen Bolle, Sigfús Kristmannsson og Per 

Ivar Brynjulfsen 

 

Kalenderkomité: Knut Stensen, Haakon Christiansen, Sverre Gulbrandsen, Ylva Asker, Siri 

Nordbø, Svenn-Arne Gundersen, Finn-Åsmund Holst Sandnes og Kjell Ove 

Storvik  

 

Engelsk oversettelse: Gillian Ann McCabe 

 

Hyttetilsyn  Selfjord:  Svenn-Arne Gundersen, Arne Klausen  

  Munkebu:  Svenn-Arne Gundersen, Arne Klausen og Sigfús Kristmannsson 

Nøkksætra:  Willy Jansen, Sveinung  Mosnes,  Knut Glad Jacobsen og Annie Berg 

Jacobsen 

 

Landsmøtekomite: Sigfús Kristmannsson, Siri Nordbø, Stine Sørvang, Monika Kransvik, Nina 

Frisak og Svenn-Arne Gundersen.    
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 Året som gikk i Lofoten Turlag: 

 

Statistikk: 2018 2017 2016 2015 

Antall medlemmer:    887 838 825 805 

Antall turer med turleder:   69 57 52 57 

Antall turdeltagere: 1213 1270 890 982 

Registrerte dugnadstimer: 3850 2545 2749 2780 

Delvis merkede løyper: 60 km 60 km 60 km 50 km 

Antall hytter:   3 + 1 bu 3 + 1 bu 3 + 1 bu 3 + 1 bu 

Overnattingsdøgn på hyttene: 882 1092 1502 1407 

Antall styremøter: 8 7 8 8 

Solgte kalendere: Ca. 1500 ca. 1400 Ca. 1300  

Solgte turbøker: utsolgt 50 280  

 

Styrearbeider, administrativt arbeid: 

Styret har hatt 8 styremøter i 2018 og har jobbet med den vanlige driften av turlaget som 

innebærer aktiviteter og turer, kalendere og generell drift av Munkebu, Selfjordhytta og 

Nøkksætra.  

I tillegg har medlemmer av styret deltatt på ulike møter, blant annet: 

• Styreleder har deltatt på 2 styreledersamling i løpet av året.  

• I september ble det arrangert Regionmøte på Saltfjellet der Lofoten Turlag var 

representert med tre av styrets medlemmer.  

• Fire av styrets medlemmer deltok på Landsmøte i Oslo i juni.  

• Lofoten turlag har en representant i komiteen for Nasjonal tursti i Lofoten og i komiteen 
for skjerpasti på Reinebringen. Der var fire dagers dugnad med vakthold i forbindelse 
med helekopterflygning. 

• Medlemmer av styret deltok på det årlige oppsummeringsmøtet om årets reiseliv i 
Moskenes, arrangert av Moskenes kommune og Moskenes næringsforening. 
Styremedlemmer har også vært på stikurs og et møte om friluftsliv, utmark og 
grunneiere, begge på Leknes. 

• Lofoten turlag arrangerte en tur til Lykta på Gravdal i forbindelse med Friluftslivets uka i 
samarbeid med Forum for Natur og Friluftsliv Nordland, Røde kors, Vestvågøy kommune 
og Lofoten friluftsråd. 

 

Andre aktiviteter. 

Landsmøtekomitè 2019. 

4 av styrets medlemmer deltok på Landsmøte i Oslo i juni. Som neste års arrangør var det viktig 

at flere av landsmøtekomiteen fikk erfaring med hvordan et landsmøte gjennomføres.  Lofoten 

Turlag ble overrekt stafettpinnen, og Sigfús ønsket velkommen til Lofoten neste år.   

Det ble holdt et første møte med Maren Harlem, DNT sentralt, som er arrangementsansvarlig for 

landsmøtene. Det har også vært holdt et møte i Svolvær i september. Det er forventet mellom 

300 og 400 deltagere på Landsmøte 2019 som skal holdes på Thon / Lofoten Kulturhus i Svolvær. 
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Vi ønsker at landsmøte skal tones ned i forhold til DNT sine egne verdier om at det skal være 

enkelt friluftsliv for alle, og at turer og miljø settes på dagsorden. Lofoten Turlag har en 

representant i styringsgruppa for landsmøte, og en representant i prosjektgruppa for 

gjennomføring av landsmøte.  

 

Skolering av turledere: De to siste årene har LT hatt mange turledere på DNT’s kursstige.  I 

sommer ble det arrangert sommerturlederkurs, og 7 nye av turlagets turledere har nå godkjent 

modul1,2 og 3. (se også rapport fra Fjellsportgruppa) 

 

Turledersamling i november: Det ble arrangert en turledersamling i 2018.  Denne var i 

begynnelsen av november og ble holdt på Sandsletta Camping.  22 turledere var med på selve 

samlingskvelden hvor det var en økt med førstehjelp, før det ble jobbet med turprogram for 

2019.  På dagtid var det 12 turledere som var med på Matmora.  

 

Daglig leder: Engasjementet som daglig leder i Lofoten Turlag gikk ut i august 2018.  Styret har 

besluttet at dette forlenges med ett år etter at sittende daglig leder har sagt seg villig til å 

fortsette med de samme betingelsene som har vært i prosjektperioden.  

 
Lofoten Turlag fikk Vestvågøy kommunes Miljøpris for 2018 

Prisen er opprettet for å stimulere til nytenking og innsats i miljøarbeidet hos kommunens 
innbyggere, virksomheter, organisasjoner og næringsliv. Miljøprisen kan gis til enkeltpersoner, 
organisasjoner, private og offentlige virksomheter (utenom Vestvågøy kommune), som på 
forbilledlig vis har lykkes med å integrere respekten for natur og miljø i sin virksomhet eller 
gjerning, eller som på annet vis har gjort en ekstraordinær innsats for naturen og miljøet. 
Miljøprisen skal gå til noen som ved sin innsats for miljøet kan fremstå som et godt eksempel for 
andre ved å enten: 

• ha gjort en innsats over lang tid 

• og/eller være en pioner på et område 

• og/eller ha gjort noe som har gitt betydelige miljørelaterte resultater 
  
Vestvågøy kommune har flere begrunnelser for å gi Miljøprisen 2018 til Lofoten turlag: 

• Lofoten Turlag har over mange år vært en sterk pådriver for bevaring av verdifull natur i form 
av fysiske tilretteleggingstiltak og de legger ned et ikke ubetydelig antall dugnadstimer, som 
kommer almenheten til gode gjennom tilrettelagte turløyper. I tillegg organiserer de turer for 
alle aldersgrupper fra de minste til seniorer og bidrar til at alle tar naturen i bruk 

• Lofoten Turlag engasjerer seg for bevaring og vern av natur gjennom å være en aktiv 
høringsinstans i saker som gjelder natur og friluftsliv i regionen 

• Lofoten Turlag bidrar også aktivt under Ruskenaksjonene 

  
Miljøprisen var overrakt under Matfestivalen i Lofothallen, lørdag 13. oktober. 
Selve overrekkelsen skjedde av ordfører Remi Solberg. Etter overrekkelsen holdet Bjørn Harald 
Brenna en kort takketale, der vi uttrykte vår takknemmelighet for at vårt miljøarbeid blir lagt 
merke til og at tildeling av miljøprisen var en stor ære for Lofoten Turlag. 
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Etter overrekkelsen inviterte kommunen med ordfører, til kaffe og kaker i Lofothallen.  Inviterte 
gjester fra turlaget deltok på denne seansen. Dette var gjester som gjennom forskjellig innsats 
har bidradd med miljøarbeid i turlaget 
 

Strandrydding av Kvalvika kom til etter en forespørsel fra Clean Up Lofoten (CLU). Det ble initiert 
en rydding om våren og en rydding om høsten i 2018. Ryddingen skulle kompenseres med et 
kronebeløp à kr 25.000,- pr gang; totalt kr 50.000,-.  LT arrangerte tur til Kvalvika hhv lørdag 2. 
juni og søndag 14. oktober 2018. 
I tillegg til selve ryddingen skulle der under ryddeaksjonen registreres type avfall som var plukket 
sammen og i etterkant sammenfattes en rapport som blant annet tydeliggjorde type avfall 
ryddet, totale volum i kbm, plassering av avfallsdeponier på kart, - samt  antall deltakere og vær 
og vind på dagen ryddingen ble utført. Totalt ble det ryddet 16 kubikk marint avfall fra Kvalvika. 
I etterkant ser vi at dugnadsånden innad i turlaget kunne vært bedre. Vi hadde kalkulert med et 
deltakerantall på mellom 15 og 25 personer på en slik tur, men endte opp med hhv 12 og 8 
personer på disse to turene. Dette gikk på bekostning av det totale volumet av marint avfall som 
ble samlet sammen og Kvalvika fremstår fremdeles som forurenset; dog noe renere enn før 
aksjonene. 
CLU har i etterkant uttrykt takknemmelighet for at vi stiller opp, men skuffelse over at oppdraget 
ikke ble utført slik håpet. Lofoten Turlag har likevel fått kompensert kr 50.000,- for oppdraget -
slik lovet. 
 
Klopping 2018 Svolværmarka. Høsten 2017 ble det kjøpt inn et parti material beregnet på 

klopping i indre del av Svolværvannet.  I april 2018 ble partiet kjørt inn på isen og fordelt etter 

beste skjønn rundt traseen. Vi hadde flere befaringer og møter med Lofotkraft Produksjon (kjører 

mye snøscooter i nevnte trase) før vi bestemte å legge traseen utenfor den opprinnelige stien inn 

til Sætra. 

28. august ble første kloppedugnad og i løpet av høsten ble ca 20 dugnader gjennomført- 

Medtatt er også reklopping av det første kloppeprosjektet som ble startet i 2009.  Rekloppingen 

har i hovedsak gått ut på å skifte gamle traverser som har vært underdimensjonert, samt skru 

fast dekket ettersom det ble benyttet spiker i 2009 og 2010.  

Det har vært en rimelig god oppslutning om kloppingen i 2018 og gruppen skal ha ros for godt 

humør, kreative løsninger og stor arbeidsinnsats. 3 ganger måtte vi avlyse dugnaden på grunn av 

dårlig vær (uforsvarlig å dra med fullastet båt med folk inn i vannet). 

Traseen inn fra stien opp til Nøkksætra og inn til Sætra er blitt en liten «perle».  Flere fine 

rasteplasser, fiskeplasser pluss at folk ikke trenger å forsere noen av de mest gjørmete stiene i 

Svolværmarka, for å komme seg inn til Sætra.  På samme måte som de andre kloppingene rundt 

Svolværvannet, har bidratt til at folk i stadig større grad trekker ut i marka, vil denne traseen 

også være med på å forsterke denne tendensen.  

Alle arbeidstimer er loggført og medtatt arbeidstimer til de forskjellige prosjektene er: 

Klopping Sætra: 352 og  reklopping: 41 

Rapportert av Knut Glad-Jacobsen 
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Turer 

I 2018 ble det arrangert 69 turer fordelt på Fjellsport, Barnas Turlag, Seniorturer, Ungdomsturer, 

Nærområdeturer og vanlige turer.  I snitt har det vært 17,6   deltagere på hver tur.  Det var 19 

turer som ble avlyst av ulike grunner som vær og sykdom hos turleder. Disse er i tillegg til de 69  

turene som ble gjennomført.  

Av spesielle turer kan det nevnes at Lofoten Turlag og Svolvær Musikkforening arrangerte 

familietur med korpsmusikk 3.juni. Mellom 70 og 80 store og små var med på turen denne 

regnfulle dagen. Dette var et samarbeid om å feire DNT 150 år og NMF 100 år.    

 

Hyttedrift 

Munkebu – rapportert av Svenn-Arne Gundersen 

Det har vært en jevn strøm av overnattingsgjester på Munkebu. Det er registrert 252 
overnattingsdøgn, men besøkstallet har vært noe høyre. Flere av gjestene skriver seg ikke inn i 
protokollen. Nøkkelen har vært på turistinformasjonen ved fergeleie i Moskenes. De besøkende 
betaler kontant ved henting av nøkkelen til hytta. 
Vi har hatt to ganger helikopteroppflyging med ved, gass og maling/ beis. 
Det ble satt opp skilt med " Telting forbudt 150 m fra hytta" og det har ført til en betraktelig 
reduksjon av telt rundt hytta og ferskvannet. I midten av juli 2018 var det innbrudd gjennom et 
vindu, men ellers ingen hærverk eller skader. 
Siste turen til hytta  var den 28.10.2018 med formål om stenging for sesongen. Det ble oppdaget 
at noen hadde tømt et brannsluknings/ - pulverapparat og ovnen var ute av stilling i forhold til 
pipen. Hytta må rundvaskes etter denne hendelsen, før vi kan åpne den for sesongen 2019. 
 
Selfjordhytta – rapportert av Svenn-Arne Gundersen 

Det er registrert 188 overnattingsdøgn på hovedhytta og 100 på annekset. Det er blitt gjort en 
del tilleggsarbeid utvendig på hovedhytta. 
Tilbakemeldingene på restaureringen av hovedhytta er veldig positive. 
Nøkkelen kan hentes på Steinbiten, Flakstad turistinformasjon på Ramberg. 
I november 2018 ble utedoen tømt, sengklærne skiftet og annekset vasket. 
 
På begge hyttene er problemet at turistene presser seg inn, når betalende gjester er der, uten å 
ha nøkkel eller ha betalt for bruken av hyttene. 
 

Nøkksætra – rapportert av Willy Jansen. 

Det har i 2018 vært 342 overnattinger på hytta inkludert skoleklasser.  Det har ikke vært registrert 
skader eller hærverk på hytta og gjestene har stort sett vasket og ryddet etter seg. 
Noen småreparasjoner har vært utført som reparasjon av nedløp fra takrenner på hytta og 
tilsynsbua, samt reparasjon av dørstokk til inngangsdør – sovedel. Det ble planlagt maling av 
hytta og oljing av plattinger i 2018, men ble ikke gjennomført i mangel på ressurser. Dette må 
gjøres til sommeren 2019. Samtidig må takshingel sjekkes og avblåste «lepper» repareres. 
Det har vært jobbet hele senhøsten med flyve-tillatelse og booking av helikopter for flyving av 
ved og forsyninger til hytta. Dette ble så forsinket at mørketiden og korte dager med dagslys satte 
videre begrensninger for helitransport.  Det er nesten helt tomt for ved og andre forsyninger nå, 
så dette trenger høy prioritet. 
Da båten skulle tas på land på høsten, ble det oppdaget store skader i bunnen.  Den hadde trolig 
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blitt forlatt ved vannkanten og blitt skadet av vær og bølger. Dette er andre båten som blir skadet 
p.g.a. ukyndig behandling og det er konkludert med at det ikke egner seg med båt ved hytta, da 
noen ikke er i stand til å ta vare på den. Den vil bli fjernet permanent. 
Det har vært utført ca. 90 dugnadstimer med tilsyn og rutinearbeid som skifte og tømming av do-
kassetter, småreparasjoner og forsyninger.  Tomme gassflasker er tatt ned og undertegnende har 
3 fulle flasker stående klar for transport. 
 
Fjellsportgruppa 

Årets høydepunkt for Fjellsportgruppa var Årsmøtet for DNT Fjellsport på Nyvågar i april som vi 

var vertskap for. Et rekordstort oppmøte med deltakere var samlet for fjelltur fredag, årsmøte 

lørdag med utflukt til Henningsvær, og nok en fjelltur søndag. Temaer på årsmøteseminarene var 

skredvett, turlederkurs fjellsport, og handlingsplan for fjellsport. I tillegg til å delta på Årsmøtet 

bidro Fjellsportgruppa med lokalkunnskaper om overnatting og kursfasiliteter, transport, quiz, og 

turplanlegging av flere turer i Våganområdet.  

Fjellsportgruppa hadde også i år håp om å arrangere mange fine turer. Dessverre har årets 

sommer og høst medført en god del utsettelser, utfordrende turforhold og avlysninger. Av de 

turene som er blitt avholdt har turene på Higraftind, Segltind og Geitgaljen hatt bra oppmøte. 

Teltturene har hatt varierende oppmøte. Vi har også inngått et samarbeide med 

fjellsportgruppene i Vesterålen og Bodø med fellesarrangement ei helg i juli. I år var camp på 

Taen på yttersiden av Hadseløya. 

Det ble tatt initiativ til turlederkurs Modul 3 i starten av året. Sommerturlederkurset hadde fokus 

på turer i bratt terreng, noe som er aktuelt for oss som har turer i Lofoten. To helger gikk med til 

kurset. Første helg i Svolværområdet med overnatting på Nøkksætra, andre helgen i 

Bunesområdet med teltovernatting på Einangen over Bunesstranden. Av de 7 fra Lofoten Turlag 

som besto var 4 fra Fjellsportgruppa.  

I oktober ble gjort et fremstøt for å rekruttere flere turledere til turlaget og særlig 

Fjellsportgruppa. Vi ønsker å være trygg på at vi er nok turledere på hver tur, og da er det greit at 

vi har noen ressurser til disposisjon. En hyggelig kveld i gapahuken ved Holdalsvatnet med 

pølsegrilling og kaffe tiltrakk flere aktuelle turledere. Noen med kompetanse på snøforhold og 

skred, noe vi ønsker å benytte oss av for flere toppturer på ski vinterstid.  

Svolvær 06/12 2018,  Per Brynjulfsen 

Seniorgruppa i Vågan 

I 2018 hadde vi 12 turer på programmet i mai, juni og september. En tur (Skrova) ble avlyst pga 

dårlig vær. Vi hadde til sammen 283 deltakere på turene – antall deltakere på turene har variert 

mellom 13 og 45. De fleste turene har gått i Vågan, men i 2018 har vi hatt én tur på Vestvågøy 

(Slydalen) og én tur på Hadseløya (Hauknyken v/Melbu) i samarbeid med Vesterålen turlag. Vi 

har samarbeidet med VT siden oppstarten i 2013, noe vi skal fortsette med. 

 I juni hadde vi besøk av 15 stk fra seniorgruppa i Stord- og Fitjar turlag – de var med oss til 

Slydalen og i Kabelvågmarka – meget vellykket! 
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Til sammen 11 turledere har vært engasjert, alle har sagt seg villige til å fortsette i 2019! 

For seniorgruppa,  Tonje Østrem 

 

Barnas Turlag Vestvågøy 

Barnas turlag på Vestvågøy har arrangert tilsammen ti turer i 2018. Målet var å arrangere en tur 
hver måned utenom Juli, men den planlagte hytteturen til selfjordhytta i oktober måtte 
dessverre kanselleres, da ingen av turlederne hadde mulighet. 
Alle turene har vært tilpasset årstidene, med for eksempel hodelyktturer og aketurer på 
vinteren, og fjæreturer på sommeren. Vi har også hatt en årlig telttur, denne gang til Rødsand 
ved Borgpollen, hvor barna fikk utfolde seg med lek i fjæra. 
Noe av målet vi som turledere har hatt er å bidra til at flere foreldre tar barna sine med på tur, og 
får gode tips til plasser i nærområdet de kan ta med barna sine når muligheten byr seg. Alle 
turene i 2018 var lavterskelturer, og det har stort sett vært mulig å delta med barnevogn. Det har 
også vært fokus på at turene skulle gå til steder hvor det var liten gangavstand, og heller 
muligheter til å utfolde seg på turens destinasjon. Alt dette bidro nok til at turene ble veldig godt 
besøkt.  
For Barnas Turlag;  Bjarne Stoltenberg  

(Det er ikke kommet inn rapport fra Barnas Turlag Vågan, men de har også gjennomført flere 

turer i 2018) 

 

DNT Ung Lofoten Turlag 

DNT  ung Lofoten vart starta opp i eit klasserom på Lofoten folkehøgskole i Kabelvåg. Det vart 
etablert ei arbeidsgruppa på ca 8 stk. Første turen vart arrangert i november. Det var ein 
overnattingstur til folkehøgskolen si hytte i Kabelvågsmarka. Etter det vart det arrangert skitur i 
marka med kakao og bollar med god oppslutning frå folkehøgskoleelevar.  

To frå arbeidsgruppa besøkte og Svolvær VGS for å rekruttere folk til aktivitetane med quiz og 
stand. Det vart starta facebook- og instagram-konto som raskt fekk ein del følgarar som auka 
oppslutninga til seinare arrangement som grønn onsdag og pendelhopp frå Henningsværbrua.  
 

Lofoten Turlag i tiden framover 

På årsmøte i 2015 ble et startegidokument for Lofoten Turlag de neste fem årene vedtatt.  Styret 

forplikter seg til å drive LT i henhold til punktene i dette dokumentet.  Strategiplanen finnes på 

Lofoten Turlag sine hjemmesider. DNT sentralt jobber med en ny strategiplan for hele 

organisasjonen, denne skal behandles på Landsmøte i 2019.  Den nye strategiplanen for DNT vil 

legges til grunn når Lofoten Turlag starter sitt arbeid med ny plan.  

 

Styret takker 

Styret i Lofoten Turlag ønsker å takke alle som stiller opp og gjør en dugnadsinnsats for Turlaget.   

Det inkluderer alle komiteene, frivillige som kvister og merker løyper, frivillige som klopper 

løyper, de som har ansvar for hyttene og alle de som stiller som turledere eller involverer seg på 

andre måter.  Til slutt en takk til medlemmene som betaler kontingent, stiller på turer og ellers 

bidrar til at turlaget kan eksistere.  
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Lofoten Turlag 

01.03.2019 

 

Sigfús Kristmannsson   Stine Sørvang  Svenn-Arne Gundersen      

  

Monika Kransvik  Siri Nordbø   Sverre Christoffersen 

 

Bjørn Harald Brenna  Merete Skavikeng  Sebastian Lindenström   


