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Finn en tur
gruppe for deg

I DNT Telemark finner du 
turgrupper fra de yngste til de 
eldste. Se alle våre grupper på  
telemark.dnt.no

DNT Telemark
På tur fra fjord til fjell 
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VED INNGANGEN TIL ÅRET så lanserte 
vi kampanjen #alltidåpen. Vårt mål var 
å inspirere enda flere til å komme seg ut, 
dele kunnskap og fordele besøkspresset fra 
de mest besøkte og kjente turområdene. 
Mange har delt sine litt ukjente turperler 
og mange har oppdaget nye turmål – ofte 
i sitt eget nærområde. Selv har jeg det siste 
året oppdaget nye turmål nært der jeg bor. 
Moro å finne turmål der det i tilnærmet 
sommertemperaturer i Grenland var mulig 
å se helt opp til en snødekket Gaustatoppen 
og samtidig ut til våre kystledhytter. Turtipset 
ble delt videre og dagen etter fikk jeg 
høre at ei røy hadde kommet ruslende inn 
på rasteplassen. Det skapte en skikkelig 
naturopplevelse for livet for den familien som 
for første gang fikk se en våryr storfugl på to 
meters hold en søndag formiddag. Det er 
kortreist friluftslykke!

KORTREIST FRILUFTSLYKKE er også 
DNT sitt satsningsområde for 2021. Hvis 
det er en ting som er kommet godt ut av 
koronasituasjonen, så er det å sette pris på de 
naturopplevelsene som har vært tilgjengelige, 
mens andre deler av samfunnet har vært 
nedstengt. Det å være ute med venner eller 
familie i snøkledde eller grønne omgivelser 
har vært mulig å gjøre virustrygt, og har vært, 
og er, en viktig energikilde og pusterom i en 
hverdag som den siste tiden for mange har 
opplevdes som ekstra trang. Uterommet er 
stort og alltid åpent! 

I FJOR så opplevde de fleste norgesferie 
på kjente eller nye plasser. Mange valgte å 
oppleve våre selvbetjente hytter for første 
gang, og vi er glade for å kunne ønske 
velkommen til et mangfold av hytter, der 
avkjølende eller forfriskende bad kan gjøres 
nær hytteveggen både i vakker skjærgård, 
skogstjern og fjellvann. Med satsning på 
kortreist friluftslykke så ønsker vi å løfte frem 
naturopplevelser nært der folk bor. Langs 
kysten, i skogen og på fjellet. Rett og slett – 
opplev ditt eget land – nært der du bor. 

VI HAR LENGE JOBBET FOR at det 
maksimalt skal være 500 meter til nærmeste 
tursti fra der folk bor. Nå ønsker vi å inspirere 
enda flere til å delta i friluftslivet og bidra 

til at andelen i befolkningen som har vært 
på en kortere fottur langs kyst, i skog eller 
fjellet i løpet av det siste året skal økes til over 
80%. Det betyr også at vi kommer til å være 
en tydelig stemme for både organisert og 
uorganisert ferdsel med kroppen som motor 
i alle naturområder. Vi vil bidra til at flere 
utøver et bærekraftig friluftsliv og etterlater 
naturen slik vi vil finne den på neste tur. Vi er 
nødt til å ta vare på det vi er så glad i. 

FOR Å TA friluftsparadokset på alvor så 
etablerer vi nå et eget natur og miljøutvalg. 
Her vil vi ta med medlemmer fra ulike 
foreninger slik at DNT Telemark får tydelig 
stemme for bevaring av naturen og vår 
kulturarv og blir med å utfordre oss selv slik at 
vi kan bli enda bedre og ta de beste valgene. 

ET VIKTIG VALG mange av våre medlemmer 
har tatt, er å være frivillig. Vi ønsker å være 
best på frivillighet. Vi opplever at mange 
finner en egenverdi i det å delta på dugnad. 
Vi ønsker at flere skal oppleve det. Trivelige 
folk som gjør meningsfulle ting sammen. 
Innsats som flere får glede av, og som vi 
som organisasjon er avhengige av. Det at 
vi har medlemmer blant oss som er blant 
finalistene til frivillighetsprisen nasjonalt er vi 
stolte av! Innsatsen er gjort med glede og har 
skapt enda mer glede. På samme måte som 
turglede er skapt for å deles, så er innsats som 
frivillig også noe flere ønsker å ta en del i. Vi 
er blitt gode til å spørre «vil du være med på 
tur?». Vi skal bli gode til å spørre «vil du være 
med på dugnad?»  

HVIS DU HAR LYST TIL Å BIDRA - ikke nøl. 
Alt settes pris på og ingenting er for lite. Send 
en epost til telemark@dnt.no med hva du 
kunne tenke deg å hjelpe til med, så skal vi 
spørre!

Vi håper dere fortsetter å dele gode turtips og 
blir med å motivere flere til å dra på tur! God 
sommer og nyt en natur som er #alltidåpen! 

SOMMERHILSEN FRA  
 
Thor Kamfjord 
Styreleder DNT Telemark

DNT Telemark 

består av 9 turlag og 3 selvstendige Barnas 
Turlag, samt en gruppe for de fra 26-45 
år, fjellsportgruppe, ungdomsgrupper, 
seniorgrupper og en rekke forskjellige 
prosjekter. DNT Telemark drifter og 
vedlikeholder 4 betjente hytter, samt 17 
ubetjente hytter, nødbuer og gapahuker. I 
tillegg jobber løypekomiteene på dugnad 
for å rydde, merke og vedlikeholde over 650 
km med løyper. Administrasjonen, med 
turinformasjon og butikk, ligger i Skien. 

MEDLEMSKAP 2021

Hovedmedlem: 725,

Barn (012 år): 140,

Skoleungdom (1318 år): 225, 

Ungdom (1926 år): 370,

Honnør (over 67 år/uføre): 570, 

Husstandsmedlem: 400,

Familiemedlemskap: 1300,

Livsvarig medlemskap: kontakt 
DNTs medlemsservice

HVORDAN BLI  
DNTMEDLEM

Klikk deg inn på  
telemark.dnt.no/medlemskap/  
for å melde deg inn på nett,  
ta kontakt med oss på  
telemark@dnt.no/ 35 53 25 55  
eller ta turen innom vårt tursenter  
i Torggata 15 i Skien. 

NATUREN ER 
ALLTID ÅPEN!

KONTAKT 
Tursenter: Torggata 15, 3717 Skien
Postadr.: Postboks 3089, 3707 Skien
Telefon: 35 53 25 55

E-post: telemark@dnt.no
Nettside: telemark.dnt.no
Daglig leder: Jon Atle Holmberg

OPPLAGSINFORMASJON
Medlemsblad: Turglede
Opplag: 50 000
Grafisk design: Amedia Kreativ, Tønsberg

Redaktør: Katrine Tellsgård 
Trykk: Amedia Trykk Larvik
Forsidefoto: Marius Dalseg

Thor Kamfjord, styreleder i DNT Telemark
Foto:  Toruf Eriksen
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Camp Kalhovd

Vi starter opp DNT juniorgrupper  
i Kragerø, MidtTelemark, Kviteseid og Seljord!

5.-9. juli arrangerer vi 
Camp Kalhovd! 

Dette er en friluftslivleir for 
deg mellom 12 og 16 år, med 
base på Kalhovd Turisthytte på 
Hardangervidda. Det blir fotturer, 
kano- og kajakkturer, fiske og mye 
moro. Blir du med?  

For mer info og påmelding, 
se telemark.dnt.no 
(under «turkalender»), eller  
kontakt  fagansvarlig for ungdom i  
DNT Telemark, Solveig Rauan Holten: 
solveig.holten@dnt.no.

Dette er friluftsgrupper som vil tilby månedlige 
friluftsaktiviteter for barn og unge mellom 12-16 år.
 

Vil du bli med som frivillig turleder? 
Vi ønsker oss flere frivillige, trygge voksne som kan 
være med på å drifte dette tilbudet. Nødvendig 
kursing vil bli gitt. Vi tilbyr turlederkurs, samt kurs 
innen en rekke ulike friluftsaktiviteter som f.eks. 
kajakk, klatring og vinterfriluftsliv. 

Dersom du syns dette høres interessant ut, så ta kontakt med 
fagansvarlig for ungdom i DNT Telemark,  
Solveig Rauan Holten: solveig.holten@dnt.no.

Foto:  Marius Dalseg
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SOMMER LANGS KYSTEN

Fo
to

: L
ar

s 
Pe

tt
er

 Jo
na

ss
en

Fo
to

: L
ar

s 
Pe

tt
er

 Jo
na

ss
en



TURGLEDE 2021   5

Det var en gang en som spurte meg, hvorfor padler du? Som årene 
har gått har ikke svaret endret seg noe særlig, det er opplevelsen 
av vannet som gjør det for meg. Alle som har sittet i en kajakk vet at 
det er vanskelig å komme seg nærmere det våte elementet enn når 
man sitter der, og selv må stå for at farkosten kommer seg av gårde. 

TEKST: MICHAEL QUIST. 

Padling gir en unik opplevelse av 
bevegelse og naturen rundt som er 
vanskelig å få oppleve eller å oppnå i andre 
sammenhenger. Norsk padleforbund sin 
visjon er Padleglede for alle, DNT sin er 
Naturopplevelser for livet. To visjoner som går 
hånd i hånd. Å oppleve sjøen eller vannet fra 
kajakk er og blir en opplevelse for livet og er 
sterkt vanedannende.

Padling som friluftsaktivitet har opplevd et 
enormt innrykk av nye deltakere og brukere. 
Mulighetene som er for padlere, har i løpet 
av de siste årene kommet frem i lyset for 
mange. Dette er en fornøyelse å se og følge 
med på. Padling er ofte en sakte aktivitet og 
setter derfor rammene for fordypelse og 
næropplevelser av den naturen som man 
ferdes i. Alle kriker og kroker er mulige 
nye eventyr, og kystlinjen eller brinken blir 
mye mer levende når den følges tett. Man 
oppdager kjente steder på nytt og får nye 
opplevelser av nærmiljøene sine. 

DNT sitt fokus for 2021 er kyst og nærmiljø. 
Nettopp derfor er også vi i Telemark opptatt 
av å vise frem de mange mulighetene for 
flotte aktiviteter og turopplevelser langs 
kysten. Padling blir jo ofte sett som en mer 
primitiv kobling til friluftslivet. Teltet eller 
padlehuken er for mange overnattingsformer 
de relaterer til overnattingsturer i kajakk. 
Men også her er det mange ulike muligheter. 
Kombinasjonen mellom en ubetjent DNT-
hytte og padleopplevelser er for meg å koble 
to ideelle verdener. Du får muligheten for å 
dra på tur hele dagen og oppleve kysten og 
skjærgården, og avslutte dagen med å gå i 
land ved hytta å nyte en selvlaget middag og 

sove i en god seng. Dagen etter er det videre 
på nye eventyr eller tilbake til utgangspunktet. 
Her er det bare fantasien som setter grenser - 
kombinasjonene er mange. 

I DNT Telemark er målet vårt å ønske padlere 
velkommen på alle våre hytter der dette er 
mulig. Våren, sommeren og høsten gjemmer 
alle på sine særopplevelser, og for de som 
padler på vinterstid er også dette en magisk 
tid å kombinere padling med hyttebesøk. 
Målet for sesongen 2021 er å vise frem de 
mange fine mulighetene for unike opplevelser 
det er å få langs kysten, og særlig nær våre 
eksisterende hytter. Mule Varde, Sildevika 
og Øitangen er hytter som er en del av 
kystleden, og som lar deg kombinere padling 
og hyttebesøk. Øitangen, som er helårsåpen, 
gjør det mulig med vinterpadling. Også 
ved Kalhovd på Hardangervidda går det i 
sommer an å ta med kajakken og oppleve 
fjellets storhet rett fra kajakksetet, og samtidig 
nyte den særegne hytteopplevelsen det er å 
besøke DNT-hytter. 

Padling er for alle, og det er opplevelser i 
kajakken for alle. I DNT Telemark oppfordrer 
vi til å bruke nærmiljøene og sjekke 
kursmulighetene innen padling dersom 
dette høres spennende ut. Man trenger ikke 
å løpe og kjøpe masse utstyr eller kajakk. Det 
finnes mange foreninger, klubber og private 
aktører som både avholder kurs og som har 
utleie eller utlån av utstyr. Om du er under 18 
år, kan du bli med på kurs med DNT junior 
Grenland allerede 26. juni. Jeg oppfordrer 
til å støtte lokale aktører og frivillige i deres 
arbeid for å sikre sikker padling og flotte 
opplevelser for de som ønsker det.

Opplev 
Telemarkskysten 

i kajakk

Øtangen Foto: Fokus Foto

Mule Varde Foto: Hanne Findal

Sildevika Foto: DNT Telemark

Foto: Lars Petter Jonassen
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SOMMER LANGS KYSTEN

Book opphold på   
www.UT.no 

Følg oss på Facebook og  
Instagram: @dnt_oitangen

DNT Øitangen – helårsidyll

Vi kan tilby leie av hele Hovedhuset med 13 
senger, Forvalterboligen med 10 senger, 
Sjøbua med 7 senger og Låven som er delt 
opp i tre soner, der Sone 1 har 6 senger, 
sone 2 har 2 senger og sone 3 har 12 
senger. Booking må forhåndsbestilles på 
UT.no. Alle hus har kjøkken med komfyr/
stekeovn, oppvaskmaskin og kjøleskap. Bad 
med dusj og toalett. Låven som normalt leies 
ut på sengebasis, der man på ekte DNT-vis 
deler alt med andre, er denne sommeren 
delt opp i soner, slik at alle som besøker oss 
har sine egne enheter. Sonene inneholder 
ulike fasiliteter, men alle har baderom og 
kjøleskap.

Vi har god uteplass med plener, grill/
bålpanneplass, brygge og nydelig strand. 
Har du lyst til å ro litt på sjøen, kan du låne en 
robåt, eller du kan leie en av våre 8 kajakker. 

Midt i hjertet av Jomfruland Nasjonalpark finner du det gamle gårdstunet Øitangen, 
med beliggenhet rett ved stranden. Dette er et helårsparadis! 

TEKST: RUTH ELLEGÅRD. FOTO: FOKUS FOTO

På Jomfruland er det helt unike soloppganger 
og solnedganger. Hunder er velkomne 
hos oss, vi har et par hundebur til utlån om 
ønskelig. Barnereiseseng og barnestol finnes 
i hvert hus. 

Rett utenfor hyttedøra er det gode stier 
og veier til utforsking av hele den idylliske 
øya. Bading i ferskt sjøvann på utsiden eller 
innsiden av øya, og soling på strand og 
svaberg er populært. Fuglestasjonen ligger 
også i tunet vårt, og i det nye fugletårnet i 
nærheten kan utsikt utover nordenden nytes. 
Rullesteinstranda som rammer inn hele 
utsiden av øya, svabergene og den eventyrlige 
Eikeskogen er verdt et besøk. Tre forskjellige 
spisesteder byr på mat og drikke og det er 
flere kunstutstillinger i Tårnområdet. En 
sykkeltur langs øya er nydelig, sykkelutleie 
finnes midt på øya hos «SykkelKnut».

Velkommen til overnatting 
på Øitangen og aktiviteter på 
Jomfruland for store og små! 
Vi har åpent året rundt, og 
hver årstid byr på spesielle 
opplevelser helt ytterst i 
havgapet mot Skagerak.

Informasjon og booking 
finner du på UT.no.
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SOMMER TIL FJELLS

Velkommen  
til sommerferie 

på Kalhovd

Bak hytta strekker Hardangervidda seg langt 
over bakker og fjell, og her kan man både ta 
kortere dagsturer for hele familien, og gå på 
lengere fjellturer fra hytte til hytte. På som-
meren går det bilvei hele veien fram til hytta, 
hvilket gjør Kalhovd til et lett tilgjengelig 
turområde for alle som ønsker seg hit.

På Kalhovd har vi sengeplasser fordelt på tre 
bygg; Stova, Tuppehuset og Floti. Vi har vi 2-3 
sengsrom og 4-5 sengsrom. Toaletter og dusj 
finnes på alle bygg. Vi har også enkelte tilret-
telagte hunderom, slik at familiens beste venn 
også får plass inne på hytta. På hovedhuset 
finnes det også et enkelt rom som er tilrette-
lagt for rullestolbrukere, her er det eget bad 
og toalett på rommet.

Sykkel på Hardangervidda
Kalhovd er et populært mål for sykkel turister. 
Starten på sykkelturen til Kalhovd er helt 
 spesiell. Nord-Europas første taubane, Krosso-
banen, løfter deg opp fra Rjukan til startpunk-
tet på 886 moh. Herfra har du fantastisk utsikt 
til Gaustatoppen. Nå er det din og sykkelens 
tur til å sluke høydemeter. Det er grusvei hele 
veien og Hardangervidda omringer deg 
på alle kanter. Etter 30 km er du fremme 
på  Kalhovd, og her blir du tatt godt imot av 
 vertskapet som tilbyr deilig mat og drikke. 

Du kan gjøre denne turen til en dagstur og 
fortsette runden tilbake til Rjukan etter at du 
har tatt en velfortjent pause inne på Kalhovd. 
Du kan også ta et døgn på fjellet og overnatte 
på Kalhovd og nyte den populære tre-retters 
middagen som serveres hver dag kl. 18.00.

Mat med utsikt!
Maten på Kalhovd er noe helt eget. Du har 
kanskje allerede hørt om Kalhovdpølsen eller 

Kalhovd Turisthytte ligger på ca. 
1100 moh. og er vakkert plassert 
ved Kalhovdfjorden sørøst på 
Hardangervidda. Kalhovd er et 
populært turmål for alle som ønsker 
en smakebit av Hardangervidda.

TEKST: GRY THYRRESTRUP. FOTO: MARIUS DALSEG

smakt våre lekre hjemmelagde karbonader? 
På Kalhovd produseres en stor del av maten vi 
servere direkte på kjøkkenet vårt. Råvarene får 
vi fra lokale bønder, så vi vet at vi serverer mat 
av god kvalitet og med fantastisk smak. Etter 
en lang dag i fjellet, er det en helt spesiell 
opplevelse å få servert hjemmegravet laks og 
hjemmelagde pølser, mens du sitter og ser 
ut over Kalhovdfjorden i kveldssolen. Er du 
bare innom på dagstur frister det kanskje med 
knallgod pizza, rømmegrøt eller hjemmela-
get karbonadesmørbrød. Maten er viktig for 
oss, og vi streber etter at flotte naturopplevel-
ser skal gå hånd i hånd med gode matopple-
velser.

Et mangfold av naturopplevelser
Området rundt Kalhovd byr på et mangfold 
av naturopplevelser. Fjellene rundt Kalhovd 
ligger i et morenelandskap som gjør at un-
dergrunnen er spesielt frodig. På sommeren 
titter det fram alle mulige slags fjellplanter 
og blomster som du kan se når du vandrer 
på fine fjellstier. Den frodige undergrunnen 
betyr også at fjellørreten lever godt i vannene 
rundt Kalhovd. Det er mange flotte fiskevann 
som kan nås på en dagstur fra hytta. Fiskekort 
kan kjøpes på inatur.no og gir deg tilgang 
til et hav av fiskemuligheter. Som nytt av året 
vil det være mulig å leie kajakk på Kalhovd. 
Kalhovdfjorden strekker seg ca. 16 km vest og 
10 km sør for Kalhovd Turisthytte og er et flott 
utgangspunkt for kajakktur. Vi leier ut enkelt-
kajakker og dobbeltkajakker slik at alle skal 
kunne få en flott opplevelse på vannet.

Det er utrolig mange muligheter for å 
oppleve vakre Hardangervidda med Kalhovd 
Turisthytte som base, og Team Kalhovd ønsker 
velkommen til enda en fantastisk sommer 
1100 moh.

Book opphold ved å sende 
mail til kalhovd@dnt.no

Les mer om hytta på www.UT.no. 
Følg oss på Facebook og  
Instagram: @kalhovd_turisthytte
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SOMMER TIL FJELLS

Book opphold ved å sende 
mail til mogen@dnt.no

Les mer om hytta på www.UT.no. 
Følg oss på Facebook og  
Instagram: @mogen_turisthytte

Sommeridyll på 
Mogen Turisthytte

Mogen ligger 950 moh. og er tilgjengelig 
enten via Stordalsbu og Lågaros eller over 
Møsvatn med MB Fjellvåken. I de siste årene 
har det også blitt populært å ankomme 
Mogen via Kvennavassdraget med packraft 
eller kano. Uansett hvordan du velger å 
besøke oss så få du den samme opplevelsen 
på Mogen - med lune solvegger, fantastisk 
hjemmelaget mat og service i særklasse fra 
vårt dyktige drifts-team. 

Det er kanskje ikke rart at folk kommer til 
Mogen år etter år. Turisthytta ligger praktfullt 
til i enden av Møsvatn i Vinje kommune, med 
lyden av fossefall i Kvenna som suser inn 
vinduene på kvelden, lett turterreng i alle 
retninger og et spennende kulturlandskap 
kjent fra flere episoder av NRK-serien «Der 
ingen skulle tru at nokon kunne bu», blant 
annet. Men historien for besøk til Mogen 
og Møsstrond går mye lengere tilbake i tid, 
til både stein- og jernalder. Da var Møsvatn 
en naturlig innfallsport til resurssene på 
Hardangervidda. I dag kan man fortsatt se 
veiløse garder fra dekket til Fjellvåken der 
fjorden blir smalere, og fjellene vokser, på 
turen over vannet fra Skinnarbu.

Sommeren er i anmarsj og vi gleder oss til nok en spennende 
sesong på Mogen. Her får du godt gammeldags opphold på 

en historisk rik og klassisk Turisthytte. 

TEKST: KYLE O’DONOGHUE

Natur- og turglade mennesker har mye å se 
frem til med Mogen som base. Fosser, elver, 
topper, bjørkeskog og dyreliv. Vi mener vi 
har viddas mest varierte dagsturterreng! 
Om man skal gå fra hytte til hytte, så er enten 
Stordalsbu (mot Kalhovd) eller Lågaros 
(mot Rauhelleren/Mårbu/Sandhaug) lette 
dagsmarsjer fra oss, i snilt viddeterreng. I 
tillegg finnes det fantastiske muligheter for 
stangfiske i området.

Middagen er dagens høydepunkt på Mogen. 
Når føtter skal hvile seg, samles vi til 3-retters 
middag i spisesalen, mens vi nyter utsikten 
over Kvenna. Menyen er satt, og forblir 
hemmelig helt fram til alle har satt seg til 
bords. Klassiske retter som røkt lammeskank, 
hjemmelaget røyekake og hjemmelaget 
høylandsfepølse med kjøtt fra nabogård er 
blant det som blir servert. 

Etter middag er det bare å rusle en tur på 
grusveien langs vannet eller nyte brettspill 
med familien, eller nye venner, foran peisen. 
Vi gleder oss å ta dere imot sommeren 2021.

Velkommen til fjells!
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SOMMER TIL FJELLS

Book opphold ved  
å sende mail til  
gaustatoppen@dnt.no

Les mer om hytta på www.UT.no. 
Følg oss på Facebook og  
Instagram: @gaustatoppenturisthytte

Gaustatoppen 
Turisthytte  

– den alle vil besøke i sommer!

Hvert år besøker ca. 110 000 glade fjellfolk 
oss. Vi har lang sesong og åpner allerede i 
vinterferien i februar og holder åpent helt til 
uti slutten av oktober. Noen går på ski, noen 
på truger, noen vandrer, noen løper og noen 
tar Gaustabanen – det er alltid noen på vei 
opp til Gaustatoppen.

Vi har åpent hver dag, se åpningstider på 
hjemmesiden vår: gaustatoppen.dnt.no

De fleste går fra Stavsro på sommeren, da 
dette er den letteste veien opp til toppen. 
Men det er også fint å gå opp fra Langefonn, 
Svineroi eller fra Gaustabanen - litt kortere 
og brattere. Og for de tøffeste, så er det kult 
å gå fra Rjukan opp Såheimslia til Selstali 
seter, videre inn Gausdalen og opp til 
toppen . En kjempefin dagstur og rekker du 
banen ned, så kan du ta Gaustabussen ned 
til Rjukan på ettermiddagen. (Se busstider 
og Gaustabanens åpningstider på deres 
hjemmesider).

På veg til toppen kan du kjenne duften av 
nystekte vafler. Det gir en ekstra motivasjon, 
for de siste 200 høydemetrene er de 
bratteste. De siste 50 høydemetrene kan 
du gå i steintrapp bygd av Sherpaer fra 
Nepal - et fantastisk byggverk. Her oppe på 
turisthytta kan du slappe av utenfor hytta 
med TOPPVAFFEL og kald drikke. Vi har også 
kaker, sjokolade, suppe, toast, klær og luer.

Hovedsesongen på Gaustatoppen starter rundt St. Hans. Da er nesten all snø borte. Det kan nok hende 
det ligger et par fonner igjen nedover i skyggesidene, men det går fint å gå over de med gode sko.

TEKST OG FOTO: JORUNN KARLBERG TVEITEN

På Gaustatoppen kan du se 1/6 del av 
fastlands-Norge på fine dager, og noen dager 
ser du absolutt ingenting pga. tåke - det kan 
også være en fin opplevelse, da det er som å 
gå inne i en sky.

Turisthytta her oppe, på nesten 2000 moh., 
har nå blitt miljøfyrtårn, og vi er opptatt av at 
ALLE skal bidra til å holde fjellet søppelfritt. 
Siden 2016 har Gaustatoppen jobbet med 
å redusere søppel på fjellet, og gjennom 
markedsføring og informasjon så har vi klart 
å redusere søppelbelastningen dramatisk. 
«Pack it in pack it out»-begrepet ble brukt til 
å informere gjester om at de har ansvar for 
det søppelet de tar med selv. Gaustatoppen 
har fjernet alle muligheter for at besøkende 
kan kaste søppel, og heller tilrettelagt 
for at gjester kan ta med søppelet hjem i 
bærekraftige papirposer. Det jobbes med å 
gjøre gjestene bevisste på at hvis du kjøper 
en Kvikk Lunsj, så eier du både sjokoladen og 
papiret. 

Gaustatoppen og DNT Telemarks øvrige 
hytter har et mål om å blir «zero Waste»-
destinasjoner, og jobber med tiltak for å 
redusere emballasje og mengde søppel, i 
tillegg til typen søppel. Vårt motto er: «ingen 
kan gjøre ALT alene, men alle kan gjøre litt. 
Sammen blir det bra for deg, oss og kloden».

VI VIL GJERNE GI NOEN TIPS TIL DEG 
SOM SKAL BESØKE OSS:

 Ta på varme, vindtette og vannavisende klær. 
Det er ikke alltid det er plass til å sitte inne og 
spise. Turisthytta har i sommersesongen flere 
enn 1000 besøkende om dagen, så forvent 
noe kø i juli og august. Selv om det er varmt i 
lavlandet kan det være surt og kaldt her oppe.

   Ta med alt av avfall hjem, da blir vi veldig 
glade, for det er mye arbeid for alle ansatte å 
bære søppel ned og varer opp til toppen.

  Ha gjerne med tynne votter og lange bukser 
til barna, så får de ikke skrubbsår om de 
snubler på veg ned. Det er MYE stein her 
oppe.

Vi ønsker alle velkommen på besøk til 
NORGES VAKRESTE FJELL i sommer!

 Foto: Håvard KlevenTeamet på toppen noen år tilbake.
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SOMMER TIL SKOGS

Book opphold på de 
ubetjente DNThyttene 
på www.UT.no

Fra hytte til hytte i 
Sauheradfjella

Start gjerne turen på Svanstul parkering om 
du har bil og ta en natt på Flekkerhytta som 
ligger rett nedenfor parkeringa. Du kan også 
ta toget til Nordagutu og gå den bratte, 
men fine dagsmarsjen opp til Flekkerhytta. 
Her kan du, om du booker begge hyttas 
etasjer, få tilgang til kanoer og nyte en rolig 
padletur på Flekkeren før du tar kvelden foran 
bålpanna utenfor hytta, søker ly i den koselige 
grillhytta litt ovenfor eller kryper inn til deilig 
ovnsvarme i sofakroken. 

Dag to kan turen gå inn til Fugleleiken. Her 
får du flott utsikt over Svanstulvann og kan 
nyte å kun ha gått en kort dagsetappe, eller 
korte ned turen med en dag og gå videre 
til Sommerseter. Sommerseter består av to 
hytter, Stallen og Foreningshytta. Til vanlig er 
Stallen en DNT-nøkkelhytte og Foreningshytta 
en hytte man må booke på forhånd, 
men grunnet korona må både Stallen, 

Det finnes et mylder av stier i Sauheradfjella. Noen av disse ender opp i trivelige ubetjente 
hytter. Kanskje dette blir sommeren du prøver deg på en hytte-til-hyttetur?

TEKST: KATRINE TELLSGÅRD

Foreningshytta og alle de andre godt over 
500 DNT-hyttene bookes før du drar. Dette 
gjør du enkelt på www.UT.no.

Dag tre, eller fire, setter du snuta mot 
Solumhytta. En perle av en hytte med vidstrakt 
utsikt over vannet Økteren. Også denne hytta 
er til vanlig en DNT-nøkkelhytte, så nå har du 
mulighet til å få den helt for deg selv! 

Det finnes flere omveier en kan ta underveis; 
mellom Fugleleiken og Sommerseter 
finner du blant annet fjelltoppene Nare og 
Ørnenuten, hvor du får 360 graders utsikt 
og kan vinke til Gaustatoppen turisthytte i det 
fjerne. Når du er vel framme på Solumhytta, 
og kanskje har litt ekstra energi eller en ekstra 
dag, så ligger Vardefjell bare en kjapp tur 
ovenfor hytta. Også denne toppen er vært et 
besøk. 

Om du har mulighet til å ta med en 
kohortvenn eller familien, vil det være en god 
løsning å sette en bil ved Solumhytta før turen 
går til startpunktet på Svanstul. Hvis ikke går 
turen tilbake til fots samme vei som du kom. 
Eventuelt kan du utvide turen og ta toget både 
til Nordagutu og gå videre over Skrim for 
så å ende opp i Kongsberg og ta toget hjem 
igjen derfra. Turbeskrivelsen for hele denne 
turen finner du på www.UT.no ved å søke på 
Nordagutu – Kongsberg.

Flekkerhytta Foto: Rine Grinilia

Flekkerhytta Foto: Rine Grinilia Solumhytta Foto: Katrine Tellsgård

Sommerseter Foto: Olav Holta

Fugleleiken Foto: Kasper Broløkken KasperMedia 360 graders utsikt Foto: Morten Stein
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SOMMERNÆRTURER

BESØK NYE STEDER 
I NÆRMILJØET

Bamble Turlag har valgt ut 20 steder som kalles 
«hverdagsturer». Disse finner du i den gamle 
SjekkUT-appen som etter hvert vil bli tilgjengelige 
i UT-appen. Alle turene har en liten beskrivelse 
av hvordan man kommer til stedet og de 
er avmerket på kartet, for å gjøre det 
enda enklere å finne frem. Når du 
kommer frem, kan du registrere 
elektronisk at du har vært der, og 
du kan lage din egen oversikt over 
steder du har vært. Hva med å 
inspirere gode venner til å gjøre 
det samme, og se hvem som klarer 
å besøke flest steder?

Kunne du tenke deg å besøke et sted hvor unge 
gutter rømte under krigen for å unngå å bli sendt til 
krigstjeneste for tyskerne? Ved Gongeleiren er det 
satt ei stor minnetavle med informasjon om leiren, 

og hvem som holdt til der.

Hva med en tur til Vardås, med 
panoramautsikt over Bamble 
skjærgård? Her er det satt opp ei stor 
tavle med bilde av det du ser, med 
navn på alle skjærgårdens øyer. 

Kanskje vil du dra til de indre delene 
av kommunen og kjenne på skogens ro? 

Vil du kombinere dette med noen gode stigninger 
som får blodpumpa i gang, kan du for eksempel 
besøke Bambleåsen eller Havsåsen.

Er du i en familie med små barn?  Da kan du jo 
forsøke å besøke de stedene som er merket som 
«Tur med Turbo». Turbo er maskoten for Barnas 
Turlag. Disse stedene er lette å komme frem til, 
men gir likevel et fint inntrykk av å være på tur.

Skulle du finne ut at forslagene ovenfor ikke er noe 
for deg, eller du ønsker å utvide repertoaret, så ikke 
glem at den flotte kyststien ligger og venter på deg! 
Se hele ruta på UT.no. 

Har du lyst til å bli bedre kjent i ditt nærmiljø 
og oppdage nye steder? Da bør du installere 
appen UT.no. Der kan du finne frem til mange 
steder å besøke og straks registrere besøket 
ditt elektronisk. Om du allerede har appen 
SjekkUT, kan du registrere besøkende dine 
der. Kanskje kan du forsøke å besøke så 
mange nye steder som mulig i sommer?

TEKST OG FOTO: STEINAR SKILHAGEN

Ta en tur til 
Skriua, 

OPDALEN I SILJAN
En tur til Skriua er en relativ enkel 

tur der du vil få oppleve en fantastisk 
utsikt utover Siljan.

Turen kan starte flere steder. En kan starte turen 
ved å parkere ved Opdalen Velforenings lokaler 
(tidligere skole og barnehage). Turen starter på 
Rustaveien, forbi Sølverød og ta av til høyre. 

Etter 200 meter kommer en til en bro og en 
grusvei med grind til høyre. Her kan en også starte 
turen, men det er ikke plass til så mange biler der.

Gå videre oppover denne grusveien ca 2 km. Den 
stopper ved Synken (vanntårn), hvor det også går 
an å parkere. Herfra går man inn i skogen via en 
traktorvei. Etter en liten stund går man så inn på 
en smalere sti til venstre som leder helt til toppen. 
Skriua ligger på 395 moh. Når toppen er nådd blir 
en møtt med en fantastisk utsikt og på utsiktområde 
er det glattskurte berg bestående av bergarten 

syenitt. Oppe på toppen er det flott å overnatte, 
mange muligheter til å henge opp hengekøyer 
eller telt. En må være forsiktig ute på kanten, der er 
det stupbratt.

Turen er enkel å gå, grusveier og sti, men litt 
krevende mot slutten da stigningen de siste 1.5 km 
er ca. 200 høydemeter.
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Foto: Heidi Rebbestad

TEKST: ANNE LISE OLSEN



12   TURGLEDE 2021   

SOMMERLANGTURER

Tre toppar – ein tur: 
VENELIFJELL – KOLLINGANE – FAGERLIHEIA

TUR TIL GRYTDALEN I TØRDAL

«Topptriangelen i Vrådal er ein relativt krevjande 
«berg og dalbanetur» som går over tre 
900-meterstoppar med djupe dalføre imellom. 
Som barmarkstur krev det at ein er vandt til å gå 
i stilaust og grovkupert terreng. Som skitur krev 
det at ein er vandt til å gå utan løyper i vekslande 
og bratt terreng opp på toppar og ned i dalar. 
Høgdeskilnaden er frå 200 til 300 meter og den 
totale turlengda er frå 10 til 20 km avhengig av 
kva for turalternativ ein velger. Alle tre toppane 
rager godt over skoggrensa og byd på flott utsyn 
både til nærområda og til fjerne fjellformasjonar. 
Mellom toppane er det spennande og urørte 
«eventyrskogar» med relativt rikt dyreliv og frodig 
vegetasjon.

Heile turen er ein svært krevjande dagstur, men 
med ei eller to overnattingar i det fri i telt eller 
under open himmel har ein tid til å nyte det vakre 
og varierte naturlandskapet. Det meste av turen 
går i stilaust terreng, med lyng og svaberg og 
små myrområde. Turkart «Vrådal» M-1:50000 
og ekvidistanse 20 meter saman med kompass, 
eventuelt GPS, er nødvendig å ha med. Vidare 
vanleg turantrekk og -utstyr, spesielt godt fottøy, 
ekstra klær og rikeleg med mat og drikke, sjølv 
om ein finn drikkevatn undervegs. For planlagt 
overnatting, må ein ha med utstyr for dette. Turen 
kan også gåast i motsatt retning i forhold til 
beskrivinga, både som ein kortare rundtur eller 
som gjennomgangstur.

TEKST: KNUT ÅKREDALEN 

Turen vi foreslår er en tre dagers tur som starter 
ved veien til Grytdalen. Her er det lurt å ha med 
sykkel, da det er ca. 4,5 km på grusvei. Fremme ved 
Nordre Grytvannet kan du ta til høyre og oppover 
lia. Du passerer et tjern som heter Skarktjønn. Stien 
går frem til et tidligere steinbrudd. Herfra går du 
på kart og kompass, og vi foreslår at du på heia over 
gruvene tar første overnatting. Kart ref: 59.2770-
008.6386.  

Neste dag fortsetter du over Mørkvassheiane 
frem til en topp som heter Mørkvasskyrkja. Her er 
det fin utsikt mot Vrådal og nedover Grytdalen. 
Turen videre kan gå ned til Veneliskaret kart ref: 
59.2896-008.6029 og til Trengslet og opp lia til 
Fagerliheia, som anbefales som overnatting. Da kan 
du få med solnedgang og soloppgang. Dersom det 
er mye vind på Fagerliheia kan du gå ned til Moshei 
og overnatte ved tre små tjern. 

Den siste dagen går du nedover Tverrdalen mot 
Grytdalen. Her passerer du en av Norges eldste 
furuer som er ca. 500 år. Dersom du har tid kan du 
ta en tur til Tjøstulvheia som på folkemunne kalles 
«Tibet». Da må du gå tilbake retning Tverrdalen 
og ned lia og over broa mellom Nordre og 
Søndre Grytvannet. Derfra er det sykkel tilbake til 
hovedveien. 

Dersom noen har spørsmål om turen, kan dette 
rettes til Rune Hagen tlf: 92617044.  God tur!

TEKST: AUD ELI UNDHEIM

Dersom du synes det er spennende å utforske ukjente områder, er god på kart og 
kompass og liker å overnatte enten i telt eller hengekøye, så forslår Gautefall Turlag 
en tur i Grytdalen naturreservat. Dette er et fantastisk turområde med gammel skog 
og topper med flott utsikt. 

Kjør veg med avgift frå riksveg 41 ved Lislekås i 
Vrådal (skilt «Venelifjell») til parkeringsplass ved 
Bendiksmyr i Veneli turområde. Gå T-merka sti 
via Venelibu til toppen av Venelifjell (905 moh) 
med storslått utsikt. Vidare på T-merka sti ned 
fjellryggen til Tjønnstøyl. Startar ein litt utpå dagen, 
kan ein eventuelt velge å overnatte der på den fine 
grasvollen. Er ein litt tidleg ute for å etablere leir, 
kan ein fyrst ta turen til Kollingane (909 moh) 
som ein tidleg kveldstur i stilaust terreng opp bratt 
li med urskog før landskapet opnar seg ved ei fin 
lita tjønn, og så opp ryggen til den spisse toppen 
med flott varde. På nedturen same vegvalg kan ein 
kanskje nyte solnedgangen, før ein kryp inn i telt, 
bare soveposen eller hengekøye på Tjønnstøyl.

Dagen etter går turen på T-merka sti forbi 
Venelistøylen. Ved det lågaste punktet kan 
ein bryte av gjennomgangsturen og gå ein 
kortare rundtur på den T-merka stien tilbake til 
Bendiksmyr.. Hvis ikkje tar ein til venstre i stilaust 
terreng ned ei li, over ein bekk og ned til myra i 
Trengslet eller Grytdalsklemmen i tidlegare tiders 
gode bjørneterreng. Her i gjennomgangsturens 
lågaste punkt kan ein velge å gå ut den spennande 
Grytdalen naturreservat i stilaust terreng og 
seinare skogsbilveg til Holmane ved fylkesveg 38 
for avtalt henting der. Hvis ikkje startar ein her på 
gjennomgangsturens tøffaste etappe bratt opp 
gjennom open furuskog og seinare lange svaberg 
i stilaust terreng til Fagerliheia (911 moh, høgaste 
pnktet på turen). På dette opne og vakre platået kan 
ein eventuelt overnatte for andre gong og kanskje 
nyte ein ny vakker solnedgang. Eller ein kan velge 
å gå nedatt til Trengslet, kor overnattingsutstyr er 
satt att, og så gå tilbake til Bendiksmyr derfrå. Siste 
del av gjennomgangsturen frå Fagerliheia går 
enten i ettermiddagstimane eller i morgontimane 
neste dag bratt ned på blåmerka sti på svaberg til 
det såkalla «Passet» ved Kaldvatn ved fylkesveg 38 
for avtalt henting her ved gjennomgangsturens 
endepunkt. 

God tur uansett kva turalternativ du velger.

Flott turområde ved Mørkvassheiene. Foto: K nut Åkredalen

Kollingane. Foto: Aud Eli Undheim
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Aplia på  

#tirsdagstur
I Aplia er vi opptatt av at folk skal ha det 
bra. Vi jobber derfor aktivt for å skape en 
god arbeidsplass og hverdag både for våre 
ansatte og for våre kunder.

Etter lengre perioder med hjemmekontor 
innførte vi tirsdagstur for alle våre ansatte. 
Hver tirsdag lukket vi pcen og la fra oss ar-
beidet for å kunne gå ut i naturen og få litt 
sol og frisk luft. Det kan anbefales!

Hvem er vi?
Aplia AS er et teknoligiselskap som foku-
serer på mobil-, webapplikasjoner og inte-
grasjoner med utgangspunkt i open-sour-
ce-løsninger. Våre kunder spenner fra små 
lokale bedrifter til store private og offentli-
ge aktører.

Adresse: Torgata 8, 3724 Skien
E-post: post@aplia.no
Telefon: 928 47 444
Besøk oss på aplia.no

Vi har ledige stillinger til dyktige 
folk i Skien og Bergen!

Det ligger seks hvite kirker som 
perler på en snor rundt Tinnsjøen. 
Pilegrimsveien forbinder alle disse 
hvite kirkene med hverandre og 
leder deg fra Gransherad via Hovin, 
Austbygde, Atrå, Mæl og Dal.

TEKST: INGRID WIENS 

Du kan gå enkelte etapper som dagstur, eller 
du kan gjøre en langvandring over flere dager 
på til sammen 9 mil. Pilegrimsveien går midt 
i naturen og det er kun noen få deler som går 
langs bilvei og asfalt. 

Opplev vakker natur, stillhet og fred. Ro deg 
ned, la tankene fly og lad opp batteriene.  
Velkommen skal du være!

Pilegrims
vandring
MELLOM DEI KVITE 
KYRKJENE RUNDT TINNSJØEN

SOMMERLANGTURER

Utsikt Gamle Hovin vei. 
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Etter syv sesonger som kokk, både på Mogen, Kalhovd og 
Gaustatoppen, må vi dessverre takke Ole Lyngmyr for turen. 

Ole er kokken som ikke egentlig er kokk, men som likevel 
har sørget for utsøkt tradisjonsmat, god service og mange 

gode historier i sin fartstid i DNT Telemark. 

TEKST: KATRINE TELLSGÅRD

Oles reise starta i 2015, da han danket ut rundt 60 
andre ivrige i kampen om jobb på en turisthytte. 
Turen gikk til Mogen der han i to år hadde gleden 
av å jobbe sammen med kokken Thorsten før han i 
2017 måtte klare seg på egen hånd på kjøkkenet. 
2015 var også året Kyle o’Donoghue og Marthe 
Isaksen overtok drifta av Mogen Turisthytte. Så den 
første sommeren overlappet de tidligere driverne, 
Kjersti Wøllo og Petter Martinsen, med Kyle og 
Marthe, så Ole ble godt kjent også med dem. 
Kjersti og Petter hadde tatt turen over vidda for å 
overta drifta av Kalhovd Turisthytte, så det tok ikke 
lang tid før Ole var ønsket på deres team. Også 
Gaustatoppen Turisthytte fikk snusen i den dyktige 
kokken, så fra 2017 og fram til i år hadde Ole mer 
eller mindre helårsjobb på de tre hyttene. Mogen 
på sommeren, Kalhovd på høsten, Gaustatoppen 
på våren - slik gikk årene. 

Mathytta Mogen
Året før Kyle og Marthe overtok Mogen og Ole 
starta på kjøkkenet, vant turisthytta en kåring 
for Norges beste mathytte. «Målet ble da å 
opprettholde dette nivået - og gjøre det bedre», 
forteller Ole. Så for en ufaglært var det bare å 
brette opp ermene. «I tillegg til å lage og servere 
frokost, lunsj og treretters middag hver dag, skulle 
pålegg lages, brød bakes og pølser stappes, så det 
var rimelig hektisk til tider».    

Han minnes følelsen av å ta ned vimpelen den 
siste dagen i den første sesongen. «Da hadde alle 

vi ansatte på hytta jobba ræva av oss hver dag», 
forklarer Ole, og forteller videre at alle hadde 
satt seg i solveggen med en velfortjent pils, og 
det var helt stille på tunet, så gjengen satte i et 
skikkelig jubelbrøl som nok gjalla gjennom dalen. 
«Tre sekunder etter dette kom det selvfølgelig to 
vandrere rundt hyttehjørnet som fikk et mildt sjokk 
– og selvsagt mulighet til å kjøpe den etterlengtede 
pilsen de var på jakt etter», mimrer Ole. 

Må fikse det selv
Ole ler godt når han tenker tilbake på et minne 
fra Mogen. «Jeg kommer nok aldri til å glemme 
den gangen jeg fant Kyle i brønnen», humrer 
han. Når man drifter en turisthytte på nesten 
1000 moh., der en enten må ta beina fatt over 
vidda eller bli med ferga Fjellvåken tilbake over 

Møsvann, er det å være løsningsorientert en viktig 
egenskap. Så da trykket i krana plutselig var svakere 
enn vanlig da Ole skulle ta oppvasken en kveld i 
starten av sesongen, tok Kyle saken i egne hender. 
«Jeg husker jeg hadde lett etter ham i sikkert 20 
minutter, da jeg runda hytta og fant et par joggesko 
pent oppstilt utenfor brønnhuset», forteller Ole 
engasjert. Han titter inn og ser kun ti fingertupper 
som stikker opp over brønnkanten. Der hang 
Kyle og prøvde å klamre seg oppover den sleipe 
brønnveggen. «Ja, selv om Kyle er en dreven klatrer, 
var det ikke sjans». Så da Ole omsider fikk dratt ham 
opp var nok Kyle glad for å ha Ole på laget. Og 
vanntrykket, det fikk han fiksa. 

Et hjerte for både maten og naturen 
De siste årene har både Mogen Turisthytte 
og Gaustatoppen Turisthytte hatt ekstra 
fokus på søppel. Gaustatoppen ble i år 
miljøfyrtårnsertifisert, og da settes det tydelige 
krav til søppelhåndtering. Du finner blant annet 
ingen store søppelkasser på noen av disse hyttene, 
for søppelbilen går faktisk verken forbi på 1883 
moh. eller på 1100 moh. «Vi spør derfor pent 
om gjestene kan ta med seg hjem det de tok 
med opp på toppen av Telemark eller inn på 
Hardangervidda, og de aller fleste har forståelse 
for dette», forteller Ole. Han kan opplyse om at 
det før dette ble båret rundt 60 store søppelsekker 
ned fra Gaustatoppen etter en folksom dag, og at 
vertskapet ofte måtte sortere for hånd en blanding 
av bananskall og brusbokser, så det settes stor pris 
på alle som nå hjelper til med å holde både hytta 
og naturen ren. 

I tillegg til å sørge for færre spor i naturen, har det 
alltid vært viktig for Ole at vi ikke skal kaste mat. 
«Jeg har som kokk vært veldig bevisst på at det ikke 
skal lages mer mat enn det som trengs», forteller 
han. «Om gulrøttene rekker å bli litt slappe, kan 
de fint få lov til å bli til en gulrotsuppe, og den litt 
slappe purra passer perfekt til saus». Ole er fornøyd 
med at det på slutten av hver dag er veldig lite mat 
som kastes på turisthyttene. «På Mogen er vi også 
så heldige at vi får matlevering flere ganger i uka 
med Fjellvåken og kan derfor planlegge godt. Og 
om Fjellvåken ikke går, har Mogen og Spar Rauland 
et veldig godt samarbeid, så varene kommer gjerne 
ut med privatpersoner eller andre som hiver seg 
rundt. 

De viktige relasjonene
«Jeg har fått både mange nye relasjoner og 
nye, gode venner på Mogen, Kalhovd og 
Gaustatoppen», forteller Ole. «Relasjonene er 
helt klart det beste fra tiden i DNT Telemark». 
Ole skryter av lokalsamfunnet både på Mogen og 
Kalhovd. Både hvordan han har blitt tatt imot av 
dem og hvordan de har stilt opp både for hytta og 
for de som har trengt det når uhellet har vært ute. 

Også kollegene har Ole satt stor pris på. «Jeg 
setter utrolig stor pris på muligheten jeg har 
fått og de flotte kollegene både på hyttene og i 
administrasjonen», roser han. I tillegg trekker 
han fram muligheten til å bidra til å bevare 
DNTs omdømme gjennom hyttedrift, men også 
muligheten til selvutvikling som viktige for at han vil 
minnes de siste årene med glede. «For meg er det 
en premie i seg selv når gjester kommer tilbake år 
etter år. Da føler jeg at jeg har vært med på å gjøre 
noe riktig». 

Ole har gjort en veldig god figur både som kokk og 
altmuligmann på våre betjente hytter. «Nå skal det 
bli deilig å bruke hyttene som en destinasjon for 
rekreasjon», smiler han, men bemerker at det helt 
sikkert blir en gjesteopptreden i ny og ne. Så du skal 
ikke se bort fra at du vil møte på Ole til fjells også i 
årene som kommer.

Livet som  
kokk til fjells 

Ole griller pinnebrød. Foto: Kyle O'Donoghue

Ole, Marthe, Kyle og Thorsten.
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TURTIPS FRA  
BARNAS TURLAG TINN:

Har du tenkt på at du har lyst til å ta med barna eller barnebarna oftere ut på tur? 
Da kan vi varmt anbefale aktivitetene som Barnas Turlag arrangerer rundt om i 
Telemark. Hundekjøring, overnattingsturer, kanocamp og kveldsmatturer er bare 
noen eksempler på morsomme aktiviteter. I tillegg er det en ypperlig mulighet til å 
bli kjent med andre barn og voksne som liker å være ute! 

TEKST: JENNY FLOBAK

Barnas turlag er for barn mellom 0-12 år og 
familiene deres. Her kan du bli litt mer kjent 
med noen av turlagene våre og se eksempler på 
aktiviteter de har hatt i året som har gått. 

Barnas Turlag Kviteseid og Barnas Turlag Seljord 
samarbeider om mange morsomme aktiviteter. 
De er en fantastisk gjeng med ivrige frivillige 
som legger til rette for at flest mulig kan få 
naturopplevelser for livet! På Kom deg ut-dagen i 
vinter hadde de hundekjøring på programmet, til 
stor glede for mange spente barn som både fikk 
sitte på i sleden og kose med hundene. 

Å overnatte ute kan være et stort steg for 
mange friluftsferskinger. I barnas turlag Siljan 
har overnattingsturer blitt en tradisjon. De 
arrangerer hvert år «Natt i naturen», hvor 
barnefamilier samles for overnatting i telt, 
grilling og sosialt samvær. En perfekt inngang til 
teltlivet for både stor og liten. 

I Telemark har vi masse flott natur som vi kan 
boltre oss i – og godt er det, for det er jo nærturer 
det blir flest av! Barnas turlag i Vinje har mange 
flotte toppturer i sitt område hvor man kan 
nyte både matpakka og utsikten på toppen. Litt 
blåbærplukking på veien er det også tid til!

For de helt yngste tilbyr turgruppa DNT Trilletur 
Grenland ukentlige trilleturer for foreldre som 
er i permisjon. Tilbudet har fokus på det sosiale 
og at det skal være lav terskel for å delta. En flott 
arena for å komme i kontakt med andre som er i 
samme livssituasjon. 

Vi vil gjerne ha med deg og fin familie på tur! 
DNT Telemark har mange lokale barnas turlag, 
klikk deg inn på hjemmesiden vår  
telemark.dnt.no og finn et barnas turlag nær deg! 

Barnas Turlag 
– et utendørsunivers!

TURBINGO er alltid en 
populær familieaktivitet og en 
morsom turopplevelse selv for 
de aller minste! Turen krever lite 
forberedelser, men er likevel 
en kjempefin tur der man tar 
seg god tid til å studere det 
man finner underveis. Tid til lek, 
glede, fantasi og spenning er 
viktigere enn å gå langt. 

Man trenger ikke gå lenger 
enn hagen, nabolaget, en 
topptur i nærheten eller et fint 

turområde i nærheten av der 
du bor. Mye av dette finnes 
allerede utenfor døren og 
barna opplever en glede og 
entusiasme for alt de har sett og 
kan krysse av underveis. Ta med 
noe godt i sekken, ta godt med 
pauser og bruk god tid sammen 
til å studere ting dere finner 
underveis. 

Man trenger ikke dra langt for å 
få en fantastisk naturopplevelse. 
Rumpetroll-safari i nærheten 

av der du bor, fisketur, lete etter 
småkryp, skattejakt i hagen, 
sykkeltur i nærområdet, piknik 
for kosedyr, eller kanskje du 
vil sove i telt i hagen? Bruk 
fantasien og ta med barna på 
planleggingen. Kanskje har de 
noen kreative turtips du ikke 
hadde kommet på selv.  
God nærtur! 

Turtriks fra Barnas Turlag Siljan
TEKST: KRISTINE BERGAN TRONHUS

Turbingo kan lastes  
ned fra dnt.no. Scan 
qr-koden så kommer 
du direkte til siden for 
nedlasting.

TURBOS TURBINGO

GRØNT BLAD

BLÅ JAKKE

RØD T

DNT-SKILT

SJOKOLADE-
PAPIR

BARNÅL

BENK

BRO

BÆR

EDDERKOPP VARDE

VEPS ELLER BIE

FJELLTOPPFJÆR

FLASKEKORK

FUGL GUL BLOMST

HUND

HYTTE HUNDEBÆSJ

KONGLE

KU

MARIHØNE

MAUR

SYKKEL

MEITEMARK

BRUKT TYGGIS

SØPPELKASSE

SKY

PINNE
(som ligger  på bakken)

(som ligner på noe)

HVIT BLOMST

RØD BLOMST SOPP

STEIN

TRE

VANN

Trolltur i Austbygde
TEKST: ANNETTE FAGERBERG

Lengde: 4,2km 
Start/mål: Parkeringsplass ved 

Sandviken Camping 
Nokså bratt 

Obs: Troll i sikte!

Dette er en noe utfordrende familietur. 
Denne nye bratte og ujevne skog- og 
traktorveien byr på eventyr og flott 
utsikt. Vær litt obs for denne skogen er 
kjent for sine troll som gjemmer seg og 
leker her. Kanskje du oppdager noen 
også? 

Stien starter overfor innkjørselen til 
Sandviken Camping. Følg traktorveien 
hele veien opp som er skiltet med 
„Åseral“ og „S.C.tur“. På vei opp, kan du 
ta en stikkvei ut til et flott utsiktspunkt, 
se bilde merket «utsikt». Etter ca. 2 
km. kommer man ut på en skogsbilvei, 
her tar du til høyre. Følg veien til den 
svinger seg kraftig mot venstre. Her 
følger du skiltet mot høyre. Nå går stien 
bratt nedover med vakker utsikt over 
Tinnsjøen. Ved en benk med vakkert 
panorama, ta til høyre igjen og følg 
veien bratt nedover tilbake mot bygda. 
Du kommer ut på en asfaltert vei rett 
ovenfor Tinn Helsetun, like etter følger 
du stien til høyre inn i skogen igjen 
tilbake til Sandviken Camping. 

Hvor mange troll så du på din ferd? 
Etter turen kan vi anbefale å slappe av 
på stranden i nordenden av Tinnsjøen, 
spille minigolf på Sandviken Camping, 
leie båt / kano / kajakk, og eller nyte 
en is eller matbit i kafeen på Sandviken 
Camping.  

Foto: Mirjam Thorkildsen Schade Foto: Eirin Frantzen Foto: Eirin Frantzen

Engasjerte og dyktige frivillige i Barnas Turlag Kviteseid 
og Barnas Turlag Seljord. Fra venstre: Ragnhild Lie, 
Tone Patricia Byggland, Fatuma Abdi, Tone Martinsen 
Heggtveit, Rønnaug Flatin, Mirjam Thorkildsen Schade.
Foto: Jon Atle Holmberg



16   TURGLEDE 2021   

DNT JUNIOR GRENLAND er den mest 
etablerte av junior-gruppene i DNT Telemark. 
De arrangerer turer og aktiviteter som er 
spennende, og gjerne litt actionfylte. I fjor 
høst hadde de med seg en gjeng ungdommer 
på Via Ferrata (klatring) i Gautefall, og til 
sommeren blir det grunnkurs i havkajakk på 
DNTs kystledhytte Mule Varde. Etter hvert 
som koronarestriksjonene slipper taket, vil 
det bli stadig flere turer og aktiviteter å delta 
på. For å følge med på programmet deres, 
kan du søke opp «DNT junior Grenland» på 
Facebook, eller se telemark.dnt.no/DNT-
junior-Grenland/.

DNT JUNIOR MIDTTELEMARK er for deg 
som bor i Bø og Sauherad. Gruppa har vært i 
en liten koronadvale det siste året, men er nå i 
ferd med å planlegge turer og aktiviteter med 
oppstart til høsten. For mer informasjon kan 
du søke opp «DNT junior Midt-Telemark» på 
Facebook, eller gå inn på telemark.dnt.no/
dnt-junior-midt--telemark-/.

I BÅDE SELJORD OG KVITESEID er det nå 
helt nyoppstartede juniorgrupper, som er i 
gang med å planlegge spennende turer og 
aktiviteter med oppstart til høsten. For mer 
informasjon om gruppa i Seljord, søk opp 
«DNT junior Seljord» på Facebook, eller se 
telemark.dnt.no/dnt-junior-seljord/. For mer 
informasjon om gruppa i Kviteseid, søk opp 
«DNT junior Kviteseid» på Facebook, eller se 
telemark.dnt.no/dnt-junior-kviteseid/.

I LØPET AV VÅREN jobbes det også med å 
få i gang DNT junior Kragerø igjen, etter en 
koronapause. Følg med på telemark.dnt.no 
for mer informasjon om alle juniorgruppene! 

Har du spørsmål? Ta kontakt med 
fagansvarlig for ungdom i DNT Telemark, 
Solveig Rauan Holten: solveig.holten@dnt.no.

 – for deg mellom 12 og 16 år

DNT junior 

Syns du det er gøy å tilbringe mye tid utendørs? Har du lyst til 
å lære deg å klatre, padle kajakk eller bli med på spennende 
overnattingsturer? Da er DNT junior noe for deg!
TEKST: SOLVEIG RAUAN HOLTEN
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I 2020 ble DNT Telemark tildelt den gjeve 
«Forgubbingsbekjempelsesprisen» av DNT 
ungs landsstyre, for sin satsning på ungdom. 
Marga Doelman, som er leder i DNT ung 
Telemark kan bekrefte at det var helt fortjent: 
- Noe av det beste med å være med i DNT ung 
Telemark er måten vi unge blir prioritert og 
lyttet til! Selvfølgelig i tillegg til at man stadig 
får møte og bli kjent med nye mennesker med 
mange av de samme interessene som seg selv, 
forteller hun.  

For det er ikke alltid så lett å møte andre som 
er like glad i uteaktiviteter og å gå på tur, 
sier nestleder i DNT ung Telemark, Trygve 
Aarnæs Nyborg – men her i DNT ung er 
det lett å treffe likesinnede. Mye av det vi 
planla i 2019 og 2020 har jo dessverre blitt 
avlyst, men vi håper å snart få til noen kule 
arrangementer igjen. Blant annet prøver vi å 
få til en hengekøyetur så snart det blir tillatt 
å gjennomføre, og til sommeren blir det 
BaseCamp med vannaktiviteter. – Og hyttetur 
og krabbefiske på Sildevika, skyter Marga inn. 

For Trygve, som tidligere har vært aktiv som 
turleder og frivillig for DNT ung Oslo og 
DNT ung Lillehammer, føltes det veldig 
naturlig å engasjere seg i DNT ung Telemark 
da han flyttet til Porsgrunn for å studere. Det 
anbefaler han alle andre som er interessert 
i friluftsliv å gjøre også. Og om du ikke har 
erfaring som turleder og/eller frivillig fra 
tidligere, så er det ingen fare – det lærer du 
underveis!

Marga kommer med følgende oppfordring 
til de som lurer på om de skal engasjere seg 
i DNT ung Telemark: - Prøv det! Det er aldri 
feil å prøve noe, og finne ut at det ikke var noe 
for deg. Men det er utrolig synd om man lar 
være å prøve, og går glipp av en fantastisk 
mulighet. Ja, sier Trygve: - Om du lurer på 
om DNT ung er noe for deg, er det bare å bli 
med på vår neste tur. Alle i aldersgruppen er 
velkommen!

I DNT ung  
er det lett å treffe 

likesinnede!

DNT ung Telemark er et tilbud for ungdom fra hele Telemark, i aldersgruppen 16-26 
år. Turene og aktivitetene arrangeres av og med ungdommene selv, på deres premisser. I tillegg 
til å arrangere turer for målgruppa står DNT ung også i bresjen for økt oppmerksomhet rundt 
bærekraft og miljø. 

For mer informasjon, se telemark.dnt.no/dntungtelemark/

TRYGVES  
BESTE TURTIPS: 

– Jeg har bare bodd i 
Grenland i ett år, så jeg har 

ikke blitt så veldig godt kjent 
ennå. Men når jeg har lyst på 

en ny tur pleier jeg å sjekke 
UT.no. Der er det mange 
fine hverdagsturer, så jeg 
har fortsatt mange å ta av. 

Det beste med Grenland er 
at det ikke er så veldig langt 
verken til havet eller til fjells! 

MARGAS  
BESTE TURTIPS: 

– I Telemark er det nok 
Rønnomnibben i Drangedal, 

og i Grenland er det 
Årdalsåsen!

TEKST: SOLVEIG RAUAN HOLTEN
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Utenfor Gaustatoppen Turisthytte Foto:  DNT ung Telemark
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Gratis sommeraktiviteter for barn og ungdom i Telemark!

Aktivitetene er støttet av barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

810 år
Sommermoro  
i Bamble: 1.-4. juli

1013 år
Friluftsskolen i Seljord:  
21.-23. juni

Friluftsskolen i Kviteseid:  
24.-26. juni

Friluftsskolen i Skien:  
28.-30. juni



TURGLEDE 2021   19

Gratis sommeraktiviteter for barn og ungdom i Telemark!

1216 år
Via Ferrata (klatring)  
i Gautefall: 1. juli

Via Ferrata (klatring)  
i Fyresdal: 1. juli

1520 år
Dagstur til 
Gaustatoppen:  
4. august

Familie:
Hyttetur til Mogen turisthytte på Hardangervidda:  
30. juli-1. august

Mer informasjon og påmelding finner du på telemark.dnt.no. Klikk på «turkalender».
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Gode løsninger -
Høy kvalitet
• Kvalitetskjøkken til lave priser!

• Kjøp direkte fra Telemarks
  største kjøkkenprodusent

• Ikke flatpakket

Kjørbekkdalen 12, Skien
Tlf. 35 53 04 04 | post@systemkjokken.no
Åpent man, ons, fre 08.00 - 16.00 | tors 08.00 - 19.00

www.systemkjokken.no

Følg oss
på facebook
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Bli med DNT 2645 
Telemark på tur!

Simon Hodgson, en av turlederne i DNT 
26-45 Telemark, kommer opprinnelig fra 
Birmingham. Han og kona flyttet til Norge i 
2014, på grunn av jobb, og nå er de bosatt 
i Herre i Bamble. Han forteller at han har 
drevet en god del med friluftsliv i England 
også. Blant annet var han veldig aktiv i en 
fjellsportklubb, der han han fikk mange gode 
venner og også møtte kona si. – Men jeg syns 
at DNT som organisasjon kanskje er unik i 
verdenssammenheng. Her er det noe for 
alle! Simon smiler, og legger til: - Vennene 
mine som kommer på besøk fra England blir 
alltid misunnelige på det fantastiske hytte- og 
stinettet. 

Simon deltok på en del sommer- og 
vinterturer, blant annet fellesturer med 
DNT, før han etter hvert engasjerte seg som 
turleder i DNT 26-45 Telemark. – Uansett 
om du er ny i Telemark eller Norge, er DNT 
26-45 Telemark en fantastisk mulighet til 
å møte likesinnede folk, og å bli kjent med 
de kjempefine naturopplevelsene som er 

tilgjengelig her i Telemark, sier han. – Jeg 
møter så mange folk som gir så mye tid som 
frivillig i DNT, og det gleder meg å være en 
del av det!

På spørsmål om sitt beste turtips, sier han 
at det er så mange fine turer å velge i, at 
det er vanskelig å velge. Men han trekker 
fram en hytte-til-hytte-tur på ski fra Rjukan 
til Haukeliseter. – Dessuten er kyststien i 
Bamble veldig vakker, og Lårdalstigen er en 
spektakulær sommertur! Simon var turleder 
for DNT 26-45 Telemark på en tur til nettopp 
Lårdalstigen i fjor høst, og forteller at det var 
en helt perfekt helg, med utrolig fint vær og 
en skikkelig god gruppe. Akkurat sånn det skal 
være.

Så hva har Simon å si til deg som lurer på om 
du skal bli med DNT 26-45 Telemark på tur? 
– Bare bli med! Ikke vær redd for å komme 
alene, de fleste er i samme situasjon. Vi er en 
veldig hyggelig gjeng!

DNT 26-45 Telemark er en turgruppe som arrangerer turer og 
aktiviteter for alderssegmentet 26-45 år. Formålet med gruppen er å få 
flere unge voksne ut i skogen, ut til sjøen og opp på fjellet. Ved å dra på 
tur sammen jobber de for å skape gode naturopplevelser og ikke minst 
vennskap, på tvers av Telemark. 

TEKST: SOLVEIG RAUAN HOLTEN

Turer med  
DNT 2645 Telemark 
 våren/sommeren 2021*:

29. mai: Tur til Krogshavn med grilling

5.-6. juni: Helgetur til Himingsjå

11.-12. juni: Telttur til Blefjell
 
For å melde deg på, finn turene i 
turkalenderen på DNT Telemarks 
nettsider: telemark.dnt.no.

For mer informasjon om DNT 26-45 
Telemark, se telemark.dnt.no/dnt2645/ 
eller finn gruppa på Facebook:  
«DNT 26 – 45 Telemark». Har du lyst til å 
engasjere deg? Ta kontakt med leder  
Sine-Sara Astad: sinesara@gmail.com.

*) med forbehold, grunnet koronasituasjonen

Hyttekos på Øitangen. Foto: Preben Herregården

Simon Hodgson. 
Foto: Privat
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VI ER MANGE SOM BRUKER av vår fritid 
og jobber frivillig i DNT Telemark, både 
med løyperydding samt vedlikehold og 
tilrettelegging for bruk av våre betjente og 
ubetjente hytter. Vi er en stor og flott gjeng 
som finner stor trivsel i både den sosiale 
og den fysiske delen av arbeidet. Likeledes 
har vi glede av å kunne tilrettelegge for 
våre medlemmer. Det er derfor med en 
viss skuffelse vi oppdager at noen av våre 
medlemmer, som ei heller har deltatt på 
dugnad, tar seg til rette. 

Dessverre skjer det at noen tar inn på hyttene 
uten å ha bestilt på forhånd og uten å skrive 
seg inn i hytteboka. Det brukes ved, gass og 
annet, og det er leit å se at dette da ikke blir 
betalt for. Koronasituasjonen gjør det per nå 
ekstra viktig å forhåndsbestille oppholdet, og 
turlaget er avhengige av at en betaler for bruk 
av fasilitetene. 

Hytte skal bestilles på UT.no. Da har vi 
kontroll på eventuell smittesporing, samt 
dager mellom hvert besøk. Dette for å ivareta 
DNT’s koronaregler. I tillegg er det slik at 
medlemskontingenten alene ikke gir rett til 
gratis bruk av hyttene. Dette håper vi alle har 
forståelse for.

Heldigvis er det få av våre medlemmer som 
opptrer på denne måten, men det er ikke 

mindre alvorlig av den grunn. Det kortsiktige 
problemet er som nevnt koronasituasjonen, 
og det langsiktige problemet er at 
slike handlinger kan rokke ved hele det 
tillitsbaserte hyttesystemet til DNT og de 
ulemper dette vil medføre.

Som medlem kan du for kr. 100,- i depositum 
få DNTs standard hyttenøkkel som passer til 
ca. 500 hytter i det ganske land. Ordningen 
er basert på tillit til at medlemmene gjør opp 
for seg ihht prislistene. Når denne tilliten 
brytes, må DNT gjøre tiltak. Man har byttet 
til kodelås flere steder, og koden oppgis 
kun ved bestilling av hytte. Endringen gir 
flere negative konsekvenser. Først og fremst 
reduserer det sikkerheten i fjellet om man 
må søke ly på nærmeste hytte. Det andre er 
at man mister fleksibiliteten underveis, og 
kan ikke endre rute om man skulle ønske det. 
Endringen medfører også ekstra kostnader og 
arbeid for foreningen.

 Så til de som kjenner seg igjen, håper jeg 
argumentene over er en liten vekker og at vi 
for fremtiden har avviklet problemet.  

 
 
Til slutt vil jeg få ønske alle medlemmer en 
riktig god tursommer, og håper mange vil 
benytte seg av våre hytter.

Ikke utnytt 
DNTs 

tillitssystem  
TEKST: 

SVEIN LINGREEN 

Frivillig i DNT Telemark og Skien Turlag.
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DNT ung Telemark
DNT Telemark

Er du VG1 eller VG2-elev, og interessert i friluftsliv? Da bør du søke om å få bli med på 

Unge Naturtalenter!

Unge Naturtalenter
DNT Telemark

15.-18. juli   
blir det action med  
DNT ung Telemark,
når vi arrangerer BaseCamp Hav 
i Stavern. Dette er for deg som er 
mellom 16-26 år, er trygg i vannet 
og gira på å lære mer om surfing 
og andre vannaktiviteter.  
Blir du med?  
 

For mer info og påmelding, 
se telemark.dnt.no 
(under «turkalender»), eller  
kontakt  fagansvarlig for ungdom i  
DNT Telemark, Solveig Rauan 
Holten: solveig.holten@dnt.no.

Dette er for deg som trives utendørs og  
har lyst til å øke din kunnskap om, og dine 
ferdigheter i, naturen.

Om du blir plukket ut som et av våre  
15 Unge Naturtalenter i 2021, får du delta  
på spennende friluftsaktiviteter hele året,  
helt gratis.

BaseCamp 

Hav

Unge Naturtalenter er støttet av Sparebankstiftelsen DNB  
og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Les mer og søk her: 
telemark.dnt.no/ungenaturtalenter 

eller kontakt fagansvarlig for ungdom  
i DNT Telemark, Solveig Rauan Holten:  
solveig.holten@dnt.no.
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10 års jubileum for 
Rubenstur!
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Rubenstur er en tur for 
personer med fysiske funksjons-
nedsettelser og arrangeres i år 
for tiende gang!

TEKST:  JENNY FLOBAK

 
– Jeg gikk inn på kontoret til DNT Telemark og 
daglig leder Jon Atle Holmberg med en drøm om å 
få til en slik tur. Nå er denne drømmen blitt realisert 
hver sommer de siste ti årene, forteller initiativtager 
Ruben André Smith. 

Turen varer en uke og foregår på 
Hardangervidda hvert år, med 
nye ruter og destinasjoner hver 
gang. Det overnattes i DNT-hytte 
første og siste natten, og alle 
nettene imellom tilbringes i telt 
eller lavvo. Det er ti deltagere 
og ti frivillige hjelpere som er 
med, men dette skillet viskes raskt 
ut så fort turen er i gang. Gjennom 
årene har turene bydd på krevende 
utfordringer, stor mestringsglede, all slags vær 
og kanskje det aller viktigste; sosial tilhørighet og 
mange nye vennskap. Siden den første turen er 
det blitt lagt ned uendelig mange dugnadstimer 

fra fantastiske frivillige som har stått 
på både under planlegging og 

gjennomføring av turen. Vi i DNT 
Telemark ønsker å rette en stor 
takk til alle som har vært engasjert 
i dette prosjektet opp igjennom 

årene!

I år vil jubileet markeres med en ekstra 
tur, nemlig en langhelg på Kalhovd 

turisthytte for tidligere deltagere og frivillige. 
Her vil det bli et såkalt «baseopphold» på hytta 
med dagsturer i området rundt, gode måltider, 
mimring og bildevisning fra årene som har gått og 
idémyldring for årene som kommer. 

Foto: Ruben Smith
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En ambassadør – jeg?
Ambassadørkurset er første trinn i DNTs 
turlederstige, og er obligatorisk for alle 
turledere. Kurset gir en innføring i DNT som 
organisasjon, samt kjernetilbud og verdier.

Har du vært med DNT på tur, eller møtt 
oss på stand, og lurer på hvordan du kan 
engasjere deg hos oss? Er du nysgjerrig på å 
lære mer om DNT? Lurer du på hvilke verdier 
vi styrer etter, eller hvordan organisasjonen 
er bygget opp? Kanskje du kan tenke deg å bli 
turleder? Da er ambassadørkurset vårt midt i 
blinken for deg!

I kurset vil du få et innblikk i DNT som 
organisasjon, og vårt brede tilbud av hytter, 
stier og aktiviteter. Kurs som holdes av oss 
i DNT Telemark vil også gi en nærmere 
innføring i hva vi tilbyr her i Telemark. Temaer 
som allemannsretten og sporløs ferdsel settes 
på agendaen, samt bærekraftig friluftsliv.

Etter endt kurs vil du som deltaker være i 
stand til å svare på spørsmål om hvem DNT er 
og hva vi jobber for, når folk spør (og det gjør 
de jo stadig). Så da ses vi på kurs?

En DNT-ambassadør er et aktivt DNT-
medlem som har god kjennskap til DNT 
og den aktuelle medlemsforening. DNT-
ambassadøren er godt skikka til å profilere 
DNT og DNT sine medlemsforeninger på 
stand, ulike arrangement og turer. 

Vi i DNT  Telemark 
 arrangerer  
Ambassadør kurs  jevnlig. 

Følg med i vår turkalender på  
telemark.dnt.no. 
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Bli med å gå  
fra Skien  
til Porsgrunn
OG OPPLEV 7 TOPPER PÅ ÉN TUR!
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Har du lyst til å utfordre deg selv 
med en langtur uten å måtte reise 
til Hardanger vidda? Topp 7 er en 
dagstur fra by til by som går over 
sju topper lørdag 29. mai.

Ti-Topper’n er blitt svært populær 
i Grenland, og på denne turen går 
vi innom flere av disse toppene. Vi 
setter av tid til å registrere toppene 
underveis. Turen er 20 km og vi bruker 
rundt 8 timer. Underveis legger vi inn 
nok av pauser til å drikke vann og å få i 
oss næring. Det blir historiefortelling 
underveis og fokus på det sosiale, vi 
rekker å bli godt kjent på turen! 

Turen går innom 
følgende sju topper: 

1. Kjempa
2. Vindalsåsen
3. Piggen
4. Kjerkeåsen
5. Lakollen
6. Torsberg
7. Frydentopp

Les mer om turen og meld deg på på telemark.dnt.no
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 Historia om «Keisaren», som hadde ei eiga 
evne til å rettleie turistane, blei etter kvart den 
mest ettertrakta fjellføraren til Gaustatoppen. 
I tillegg var han ein dyktig skomaker med 
kundar frå heile Tinn og heilt over til 
Møsstrond og Rauland.

Halvor Brynhildsen Kåse var middels høg, 
tettvaksen, rund i andletet med rundklypt 
heilskjegg og venlege, blå auge, med 
eit imøtekomande blikk. Han trakk til 
seg merksemd med sitt positive og friske 
sinnelag, som gjorde han til ein populær 
og etterspurd fjellførar. Han var fødd i små 
forhold på Tinnsjøstrånda i Vestfjorddalen, 
son av Brynjulv Kjeringkåse og kona Alis frå 
Numedal. Dei hadde sju born i tillegg til 
Halvor. To av brørne, John og Hans, reiste 
i vaksen alder til Amerika, medan dei fem 
andre stifta familie i heimbygda.

Halvor tente verneplikta si under den dansk-
tyske krigen, og var mellom dei soldatane 
som blei sendt til Danmark. Dei norske 
soldatane tok ikkje aktiv del i krigen, men 
låg i garnisonen ganske lenge, og med det 
gode humøret sitt blei Halvor dei andre 
soldatane sin yndling. Ein dag var den tyske 
rikskanslaren på veg til krigssona, og da 
var det at Halvor spøkefullt sa: «Den tyske 
keiser bør passe seg når han møter Gausta-
keiseren». Frå den dagen blei han tittulert 
«Keisaren». Halvor kom heilskinna heimatt 
til Tinn med keisartittelen, men i fleire år blei 
det lite med fjellføring. Derimot dyrka han 
skomakarhandverket sitt med stor suksess, og 
hadde mange eksklusive oppdrag.

I 1889 blei han gift med Gunhild Krokan 
eller Fosso. Desse to små plassane låg rett ved 
Rjukanfossen på kvar si side av Maristigen, 

som smal og luftig slynga seg fram i små 
bergskortur høgt oppe i hengbratte lia over 
fossegjelet. Halvor og Gunhild forpakta Kåse, 
ein husmannsplass under garden Moe, og 
budde der i mange år. Begge var venesæle og 
snille selskapsfolk og den vesle heimen blei 
ein populær samlingsstad i nabolaget.

I året 1871 tok Halvor til som fjellførar 
til Gaustafjellet eller Tinden, som han 
kalla toppen. Det var fleire spreke folk i 
Vestfjorddalen som tok på seg guiding til 
toppen i åra framover, men etter kvart fekk 
Halvor på grunn av dei gode eigenskapane 
sine nærast monopol på fjellføringa. 
Turisttrafikken tok seg kraftig opp på denne 
tida, spesielt etter at Nyland Hotell blei bygd 
omkring 1875 rett nedanfor heimen til 
Halvor. Men hotellet blei totalskadd i brann i 
1903, og blei ikkje bygd oppatt.

Avtala med hotellet var at når ljoset sto på i 
eit bestemt vindauge om kvelden, ville folk ha 
førar til fjells dagen etter, og da var det helst 
Halvor som fekk oppdraget. «Turistprofessor» 
Yngvar Nielsen og J. Andersen Aars sytte 
den 15. juni 1901 for at det i Christiania 
blei utferdiga eit «patent» for Halvor Kåse, 
«Keisaren», som autorisert turistførar i 
traktene rundt Gaustatoppen. Patentet var ei 
lita og fint innbunde bok med 10 paragrafar 
om plikter og rettigheitar, og med plass til at 
turistane kunne skrive seg inn.

Da DNT Telemark, som den gongen heitte 
Skien-Telemarken Turistforening, bygde 
turisthytta på Gaustatoppen i 1890-åra, var 
det Keisaren som frakta opp det meste av 
materialene. Hytta blei sett opp av stadeigen 
stein, men alt treverk og innbu måtte bli bore 
opp den bratte og steinete vegen til toppen. 

Også folk frå Tuddal tok del i transport- og 
byggearbeidet. På opningsfesten i 1893, der 
Keisaren var ein av æresgjestene, blei han 
overrakt ein kostbar kikkert av turistforeningas 
formann, banksjef Kielland-Torkildsen, 
som påskjøning for arbeidet han la ned for 
turist foreninga. Samtidig blei han tilsett som 
opp syns mann for hytta. Sommarstid var han 
der likevel både titt og ofte som fjellførar, men 
også vinterstid hadde han jamnleg tilsyn med 
hytta. Dette kombinera han av og til med turar 
saman med turistar som ville til topps på trug 
eller ski. Ein vinter i romjula blei han saman 
med følgjet sitt frå Oslo liggjande verfast i 
fleire dagar på grunn av eit forrykande snøver 
og kraftig vind, til stor bekymring for dei som 
var att heime.

Etter at Tuddals Høyfjellssanatorium (nå 
Tuddal Høyfjellshotell) blei bygd, fekk Halvor 
også fjellføringsoppdrag til Gaustatoppen frå 
tuddalssida. Dette var noko lengre men ikkje 
så bratte turar.

Fleire tuddølar hadde også fjellførings opp-
drag, og det var stort sett folk frå Tuddal 
som sytte for varetransporten til turisthytta  
i åra framover. Dette blei serleg aktuelt 
når Metorologisk Institutt tilsette fast 
verobservatør på heilårsbasis, og det måtte 
byggjast telefonline til toppen. Fleire tuddølar 
sytte for transport og montering av denne lina. 
Turisttrafikken auka, og Halvor hadde nå blitt 
ein av landets mest berømte turistførarar, og 
medlem i Skien-Telemarken Turistforening. 
Avisene skreiv lange artiklar om han, og 
illustrerte dei med Halvors foto grafi. 
Etterspurnaden etter fjellføring var stor med 
ventetid opp til fleire dagar for å få Halvor som 
turleiar. I ein tursesong hadde han opp til 135 
turar til topps med turistar, blir det sagt.

Keisaren – den 
legendariske fjellføraren 

til Gaustatoppen

Dei aller fleste turfolk som kom til Vestfjorddalen i Tinn i tidlegare tider trong 
ein fjellførar eller turleiar for å kome seg trygt opp på Gaustatoppen, og ikkje 
minst nedatt. Fjellførar blei ein profesjon, og det var mange som tente til 
livets opphald ved å guide turistane i fjellheimen. Den aller mest kjende av 
desse var Halvor Brynhildsen Kåse, som etter kvart blei kalla «Keisaren».

TEKST: JON INGEBRETSEN
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I siste halvdel av 1890-åra kjøpte Halvor 
garden Bruflåt på motsett side av elva Måna 
i forhold til Kåse, hans tidlegare heim. Han 
gjorde mange forbetringar på den nye 
garden sin, og bygde nytt våningshus. Halvor 
og Gunhild hadde sju born, fem gutar og to 
jenter. I oppveksten hjalp serleg to av gutane, 
Hans og Kittil, til med fjellføring, og begge 
var offisielle førarar for turistforeninga.

Men sjølv om Halvor  nå hadde fått seg både 
gard og grunn heldt han fram som fjellførar. 
Den 15. september 1904 finn me dei siste 
notatane i patentet hans. «15/9 hadde me 
ein gild tur til Gaustatoppen med H. Kåse, 
Keisaren, som førar. Gunhild Midtgarden, 
Aasne Svalastoga, Anna Lofthus. Betala 
føraren kr. 7,00».

Etter endt skulegang, reiste fleire av borna 
til Gunhild og Halvor  til Amerika for, som 
mange andre på i denne tida, å freiste 
lukka der, på grunn av tronge tider her til 
lands. Bare den yngste dottera, Alise, var att 
i Noreg, og da også ho snakka om å reise, 
syntes Gunhild og Halvor det var best å slå 
følgje. Om våren 1905 selde dei Bruflåt og 
tok farvel med heimbygda og arbeidet som 
skomakar og fjellførar. 

I Skien blei det gjort stor stas, og banksjef 
Kielland-Torkildsen ville gje bankett til ære 
for Keisaren. Men det ville ikkje Halvor. I 
staden fekk han ein stor pengesum i tillegg til 
at turistforeninga betala reisa for familien frå 
Tinn til Oslo. Turistførarknappen fekk han og 
behalde som eit minne. 

Familien kom til Mose i Nord-Dakota den 
4. juli 1905, og Halvor budde der til han 
døydde i 1919.

Kona Gunhild var livsfrisk og 
samfunnsinteressert heilt til det siste, og 
døydde 11. juli 1925, 89 år gamal. 

Halvor var ein godt vaksen mann da han 
kom til Amerika. Han kom til eit samfunn og 
eit miljø der han kjende seg meir og meir 
framand i for kvar dag. Men han skjøna at 
alle bruer til heimlandet var brende. Det 
var i Amerika han hadde kone, born og 
borneborn. Men lengsla til Vestfjorddalen og 
Gaustatoppen blei stadig større. Han lengta 
seg rett og slett sjuk. Til slutt blei han lagt inn 
på ein klinikk for sinnslidande. Men ei natt 
i 1919 gjekk han ut av klinikken. Ingen veit 
noko meir om Halvor Brynhildsen Kåse – 
Keisaren – anna enn at han blei funnen død 
dagen etter. Dei einaste vitna til bortgangen 
hans var dei same stjernene på himmelen som 
også lyste over Gaustatoppen denne natta.
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Jeg møter Ingrid hjemme i hennes egen 
hage, eller rettere sagt skog, noen dager etter 
hennes 90 årsdag 22. november 2020. I 
60 år har hun bodd omkranset av en tomt 
på seks mål bestående av store mengder 
granskog. Noe som står godt i stil med hennes 
engasjement i Turistforeningen.     

Ingrid drives av nysgjerrighet og har i løpet 
av årene som frivillig fått både utfolde seg og 
oppsøke ny kunnskap. Dette er noe hun har 

satt stor pris på, og hun minnes alt hun har fått 
bidra med med et smil. 

Pionér  
Helt siden 1955 har Ingrid vært aktiv i 
foreningen, og hun ble derfor utnevnt til 
første æresmedlem av turistforeningen på 
lokalt nivå. «Ingrid har vært en viktig og 
ressurssterk bidragsyter i Turistforeningen. 
Hennes idérikdom og energi har vært til 
glede og inspirasjon for meg med flere i 

organisasjonen», roser Jon Atle Holmberg, 
daglig leder i DNT Telemark. Han kan fortelle 
at flere av Ingrids idéer har dannet grunnlag 
for hvordan foreningen arbeider i dag. «Blant 
annet er lokallagssamling med festmiddag i 
forbindelse med årsmøtene, etter inspirasjon 
fra Ingrid».

Hun gikk i gang med blant annet forskjellige 
dugnader, løyperydding og vedlikehold av 
hytter så fort hun startet sitt engasjement i 
foreningen. Det var få damer i styrer generelt 
da Ingrid gikk aktivt inn i foreningen, og hun 
var på midten av 60-tallet blant de første 
medlemmene i «damegruppen».  

Ingrid minnes en forening som fra start 
var inkluderende. Blant annet nevner 
hun tidligere styreleder i Den Norske 
Turistforening på landsbasis, Knut Ore. «Han 
så og hørte alle, og var så flink til å konkludere 
med alles meninger tatt i betraktning», 
forklarer hun. Også lederen i Skien Telemark 
Turistforening (som foreningen het den 

Det er mange ildsjeler i Den Norske Turistforening. 
En av de som virkelig har lang fartstid er Ingrid Sørbø 
som fylte 90 år i november i fjor.   

TEKST OG FOTO: KATRINE TELLSGÅRD

En ildsjel 
med store 

spor
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gangen), Knut Reinem, og sekretær, Arntor 
Bløndahl, bifalt forslagene til Ingrid. "De 
støttet meg og ga klarsignal til å realisere 
idéene mine", forteller hun.  

På 70- og 80-tallet bidro Ingrid i flere verv, 
både lokalt og nasjonalt. Her fikk hun ta 
del i alt fra å lage lokale kart og starte opp 
turtilbud, til å kjempe i store naturvernsaker. 
Blant annet var hun fra 86 til 93 aktiv i 
Norske Turistforeningers Forbund i rådet for 
Hardangervidda, der hun deltok i jobben for 
freding av elva Kvenna, som den dag i dag er 
varig vernet. Ingrid er ikke faglært, så her var 
det hennes engasjement og stå på-vilje som 
vant fram. 

Et hjerte for hytter 
Ingrid har hatt mye å si for flere av 
foreningshyttene. I ti år, fra 82 til 92, driftet 
hun Svanstulhytta og var ansvarshavende 
for alt fra innkjøp, økonomi og drift, til 
vaktpersonale på hytta. I løpet av disse årene 
hadde hun minst et 50-talls vakter. Etter 

noen år entret hun hyttekomiteen, først 
som medlem og så som leder. Der fikk hun 
og komitéen etablert kontrakter for flere 
av hyttene. Kalhovd Turisthytte, Mogen 
Turisthytte og Gaustatoppen Turisthytte ble 
stablet opp på egne bein. 

Ingrid var uunnværlig på Gaustahytta i en 
lang periode. Hennes hjerte banket, og 
banker enda, for den majestetiske toppen. 
Her har hun blant annet hatt ansvar for 
driften utenom sesong og arrangert den 
årlige «Gaustamarsjen» i samarbeid med 
Sigrid Krosshavn. I dag har vi en liknende dag, 
som kanskje ble inspirert av denne marsjen, 
nemlig «Gaustadagen» i regi av et annet 
æresmedlem, Jon Ingebretsen, med bistand 
fra vertskapet på turisthytta.

Gaustatoppen har blitt et populært turmål 
sommer som vinter. I vinterhalvåret ser man 
stadig folk på ski både opp og ned fjellet. 
Takket være et initiativ fra Ingrid, i samråd 
med Hagen-Tuddal løypelag, ble faktisk løypa 
opp til Gaustatoppen Turisthytte kvistet for 
første gang allerede i 1988.   

Etter årene på Svanstulhytta og Gaustatoppen 
Turisthytte fortsatte Ingrid blant annet som 
hyttevakt på Fugleleiken Turisthytte hver 
vinterferie i mange år. Dette er med andre 
ord en dame som har hatt stor innflytelse på 
mange av hyttene til foreningen.   

Engasjert turleder  
Ingrids engasjement og gjennomføringsevne 
speiles i så mangt i foreningen. Blant annet i 
de vellykkede sommertilstelningene hun og 
tur- og løypekomitéen stelte i stand i mange 
år, og de populære «seterturene» hun var 
primus motor for, fra 84 og helt fram til 
92. Dette var vandringer innover til setre i 
Luksefjell som ofte trakk hele fire busser med 
turglade med fra Skiensområdet.

Senere fulgte «turpassturene», som også ble 
en stor suksess. Ingrid sørget for at turene 
ble merket, at det alltid var en kunnskapsrik 
foredragsholder med, og at deltakerne fikk 
servert kaffe underveis - gjerne på bål om 
årstiden tillot det. Avisa Varden omtalte 
turene, både i forkant og ettertid, og det 
kunne komme opp mot 300 mennesker på 
hver tur.

Som turleder får man ofte favoritter. En av 
turene Ingrid trekker fram er den hun ledet 
over Hardangerjøkulen. Utenom den turen 
har hun selv hatt stor glede av turen over 
Hardangervidda – fra øst til vest - sånn på 
privaten. Hun roser den flotte naturen og 
gleden av å ferdes både alene, med selskap - 
og særlig med familien. For Ingrid har en stor 
familie; hele tre generasjoner som hun mer 
enn gjerne tar med ut i naturen.   

En strukturert praktiker  
Ingrids virke i foreningen kjennetegnes av 
sansen for det administrative i samhandling 
med det praktiske. Dette har skapt den 
vellykkede formelen som har resultert i et rikt 
engasjement og mange suksesser – både for 
Ingrid selv og foreningen.  
  

Vi i Turistforeningen setter utrolig stor pris på 
all tilrettelegging Ingrid har sørget for, alle 
kampene hun har tatt og alle hun har inspirert 
til å ta turen ut!  

Seniorgruppa  
i Skien Turlag
TEKST: TORKJELL BERGE OG KARI MARGRETHE FOSS

VI ER EN GLAD GJENG som liker å gå på 
tur, og vår turdag er torsdag formiddag. 
To av høydepunktene i løpet av sommeren 
er spekematturen til Fugleleiken 17. juni 
og fjellturen til Kalhovd 30. august – 1. 
september (2 overnattinger). I fjor kunne vi 
ikke gjennomføre disse turene, men vi håper 
det lar seg gjøre i år.

SPEKEMATTUREN er en innarbeidet 
tradisjon som siste tur før vi tar sommerferie 
i turprogrammet, og er en innledning til St. 
Hans. Vi tar buss til Fugleleiken og går en 
tur i området rundt hytta. Etterpå serveres 
spekemat og kaffe, og St. Hans-stemningen 
siger på når musikk og allsang toner utover 
Svanstulvannet. De som ikke lenger er så 
spreke i beina, kan også være med etter som 
bussen kjører fram til hytta. Vi håper på godt 
vær i år også.

KALHOVDTUREN er høstens vakreste 
eventyr. Vi er veldig fornøyd med turstiene 
ut fra Kalhovd, og de tre dagene går vi 
i forskjellig retning. Lengden på turene 
tilpasses den enkelte etter som vi holder 
oss på samme sti tur-retur. Da er det opp 
til hver enkelt hvor lang turen blir, og vi har 
full oversikt slik at ingen risikerer å bli igjen i 
fjellet når dagen er omme. I tillegg til den fine 
naturen, kan Kalhovd tilby mat og forpleining 
av klasse. De to kveldene koser vi oss med 
allsang, quiz og annen underholdning.

FOR ALLE TURER er det nødvendig 
med påmelding i disse koronatider. 
Telefonnummer til dagens turleder blir 
annonsert i lokalavisene første tirsdag hver 
måned i DNTs turannonse. Det ligger og 
informasjon om turene på Skien Turlags 
hjemmeside telemark.dnt.no/skien-turlag/.
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Klar for å bestige minst 10 topper 
mellom 1. mai og 1. november? 

I Telemark finnes «Ti-Topper'n» i Grenland, Siljan og 
Tinn, og det jobbes med å etablere tilbudet også flere 
steder i regionen. 

Se www.titoppern.no for årets topper i Grenland, 
Facebooksiden «Ti-Topper’n Tinn» for årets Tinn-topper 
og Siljan kommunes hjemmeside for toppene i Siljan. 

For å delta på Ti-Topper’n Tinn kan klippekort kjøpes på 
VisitRjukan og Sandviken Camping. I Siljan får du tak i 
klippekort på Siljan Bibliotek og på «Auto’n» og du kan 
også delta digitalt via appen «Trimpoeng». Om du vil 
delta i Grenland er det i år heldigital registrering på 
www.titoppern.no. Ingen bøker vil bli lagt ut grunnet 
smittevern. 

Riktig god tur!

På tursenteret kan du kjøpe kart for store deler 
av Norge. I all beskjedenhet kan vi nevne at vi 
faktisk har Telemarks største kartlager. Blant 
kartene våre finner du både Nordeca sine 
Norgeskart og turkart, samt våre egne, lokale 
kart for gamle Telemark. 

Vi har ikke bare nye kart, nytt utstyr og nye 
turklær her på tursenteret. Faktisk kan du 
både selge eget og kjøpe andres brukte 

turplagg! Vi har et stativ stående hos oss med 
mange, flotte skatter. Om du vil selge noe 
av ditt eget tøy, kan du ta det med til oss, så 
hjelper vi deg med å sette rett pris. Når noen 
kjøper plagget, vil hele summen gå direkte til 
deg via Vipps. Superenkelt og miljøvennlig.

Vi håper å se deg her hos oss i Torggata 15 i 
Skien for en hyggelig handel eller noen gode 
turtips!

Vis a vis den blomstrende parken på Landmannstorget 
finner du DNT Telemarks Tursenter. Her møter du 
serviceinnstilte ansatte som gjerne hjelper deg med å 
planlegge neste tur eller finne utstyret du trenger.

TiTopper’n 
Grenland 2021

Fra turutstyr til turplanlegging
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Tursenteret. Foto: Katrine Tellsgård
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Den nye turboka, «På tur i Telemark 
– frå Jomfruland til Gaustatoppen», 
viser seg å vera så etterspurd at dei to 
fyrste opplaga er tome. Tredje opplag 
er nå under produksjon, kan Det lille 
trykkeri og undertegnede melde.

Boka, som gjev ein oversikt over 
aktuelle turar i alle kommunane 
i Telemark, enten som skiturar 
eller fotturar, er skreddarsydd for 
den situasjonen som er nå, der 
oppmodinga frå DNT og andre 
friluftsorganisasjonar og frå 
helsevesenet er å bruke nærområda 
for turar og andre aktivitetar, helst i 

eigen kommune. Boka kan vera ein 
god følgessvein i staden for mange 
andre med liten avstand.

Korleis kome seg til høgaste toppen 
i kvar kommune eller til andre fine 
turområde i nærmiljøet er omtala i 
boka, som og har bilder frå dei ulike 
stadene. I tillegg er det opplysningar 
om aktuelle turkart for kvart område 
og enkle råd og tips for turaktivitetar, 
naturbruk og friluftsliv.

Info; Jon Ingebretsen tlf 481 01 435 
Kjøp boka på DNT Telemarks 
tursenter i Skien. 

Turtips i koronatider!
TEKST: JON INGEBRETSEN

Vårt nyeste tilskudd i teamet er Sandra. Hun er 
født og oppvokst i Danmark, men flytta til Norge 
i 2012 for å jobbe på Rauland skisenter. Hun 
har tatt utdannelse som landskapsingeniør 
på Ås universitet, og har jobberfaring fra 
anleggsbransjen.

Helgene spanderes gjerne i en hengekøye 
i furuskog med dachshunden Mia eller på 
randonee. 

Sandra starta her hos oss i april 2021, og skal 
være fagansvarlig for hytter og andre anlegg i 
Telemark. 

«Jeg ser frem til å bli bedre kjent med foreningen 
og ikke minst fylket, Telemark har jo masse å by 
på når det kommer til naturopplevelser», sier 
en spent Sandra og legger til at hun er utrolig 
takknemlig for at hun fikk muligheten til å jobbe 
i DNT. «Jeg synes det er stas å kunne bidra til å 
videreutvikle og ta vare på det DNT har brukt 
150 år på å bygge opp», avslutter hun.  

Sandra 
Holten 
Larsen, 29 

Barnas Turlag Porsgrunn
DNT Telemark

Vinje Turlag
DNT Telemark

Barnas Turlag Bø
DNT Telemark

Gautefall Turlag
DNT Telemark

Kragerø Turlag
DNT Telemark

Kviteseid Turlag
DNT Telemark

Seljord Turlag
DNT Telemark

Siljan Turlag
DNT Telemark

Skien Turlag
DNT Telemark

Bamble Turlag
DNT Telemark

Barnas Turlag Nome
DNT Telemark

Bø Turlag
Gvarv Turlag

Porsgunn og Omegn 
Turistforening

Den Norske Turistforening i 

Vestfold og
Telemark

Ubetjent turisthytte.
Betjent turisthytte.
Selvbetjent turisthytte.
Gapahuk.
Privat. Avtale med DNT.

Barnas turlag.

Utsikt oppover Bandak. Foto: Leif Weltzin



Allemannspliktene

1.  Kjenn allemannsretten

Alle har rett til hensynsfull ferdsel, opphold 
og høsting i utmark. Allemannsretten gjelder 
ikke for innmark, hage, gårdsplasser, hus- og 
hyttetomter eller industriareal, men du kan 
likevel ferdes på frossen eller snødekt innmark. 
Se mer på www.miljodirektoratet.no.
 

2. Vis hensyn til  
natur og kulturverdier

Unngå skade på gjenstander eller områder 
med kulturhistorisk verdi. Kulturminner 
og kulturmiljøer er viktig for opplevelsen 
av landskapet og den historiske forståelsen 
av stedene du besøker. Både arkeologiske 
kulturminner og byggverk kan være fredet eller 
verneverdig.
 

3. Vis hensyn til andre  friluftslivsfolk

Opptre hensynsfullt overfor folk du møter. 
Oppstår det uenighet om ferdsels- eller 
oppholdsrett, skal alle bidra til å finne gode 
løsninger. 
 

4. Vis hensyn til beboer og  grunneier 
sine interesser

Uten grunneiers tillatelse kan du ikke telte 
nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller 
hytte. Du kan tenne bål i vinterhalvåret, men ta 
hensyn til generelt forbud under forhold som 
kan føre til brann i sommerhalvåret. Det er 
generelt bålforbud fra 15.04. til 15.09.
 

5.  Rydd opp etter deg

Hovedregelen er at du skal forlate et område i 
en stand som er hyggelig for andre å komme til, 
og at alt du bringer med deg ut i naturen også 
skal tas med tilbake. Det er også en god vane å 
ta med søppel som andre har lagt fra seg. 

Rettigheter og plikter på tur

DNT Telemark

Allemannsretten gir oss rett til å ferdes fritt og oppholde oss der vi 
ønsker i naturen, men da har vi også en plikt til å ta vare på den. 
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