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1 Mål og hensikt med Dagsturhytta Agder 

Agder fylkeskommune og Sparebankstiftelsen SR-bank inviterer kommunene i Agder 

til å sette opp 25 attraktive og like dagsturhytter innen 2025 – en i hver kommune 

som ønsker dette. Hensikten med dagsturhyttene er å skape attraktive turmål som 

kan bidra til at flere kommer seg ut på tur i hverdagen der de bor. Målet er at 

dagsturhyttene skal gi mer friluftsliv, økt fysisk aktivitet og gode naturopplevelser for 

både fastboende og tilreisende i Agder. 

2 Hva er en dagsturhytte? 

En dagsturhytte skal være et turmål hvor man kan ta en pause på turen, spise 

matpakka, få litt varme, treffe andre, oppleve naturen omkring og kanskje bla i en 

bok. Hyttene er på 12-15 m2, og skal være åpne hele året. Hyttene er ment for 

dagsturer, og kan derfor ikke benyttes til overnatting. Hyttene skal ligge nært 

kommunesenteret eller større befolkningskonsentrasjoner og gåturen til hyttene skal 

egne seg for en kort dagstur (f.eks. for en ettermiddagstur etter jobb, en familietur i 

helga eller for en skoleklasse i skoletiden). Dette øker sjansen for at hyttene benyttes 

av mange gjennom hele året. 

 

Hytten skal bygges i tre og ha slitesterke materialer og tekniske løsninger som sikrer 

lang levetid og som samtidig krever minst mulig vedlikehold og enkelt renhold. 

Hyttene skal plasseres på pæler og bygges i elementer/moduler som fraktes inn med 

lastebil og helikopter før de monteres på stedet. 

 

Hyttene skal eies av kommunene som også må sørge for drift, tilsyn og vedlikehold. 

Dette kan med fordel skje gjennom samarbeid med et lokalt lag eller en forening etter 

avtale. Agder fylkeskommune jobber også for å etablere et lite hyttebibliotek i hver 

hytte. Dette har vært en stor suksess i andre fylker. Arbeidet vil skje i nært samarbeid 

med de lokale folkebibliotekene. 

 

3 Hvordan ser hytta ut? 

Det finnes mange forskjellige typer dagsturhytter rundt om i Norge. Prosjektet har 

imidlertid et ønske om at Dagsturhytta Agder skal være noe unikt for Agder og en 

identitetsmarkør for Agderkommunene og landsdelen. 7 arkitektkontor ble derfor 

utfordret til å tegne forslag til dagsturhytte gjennom en arkitektkonkurranse. Feste 

Sør AS sitt forslag «Qgd» ble enstemmig utpekt som vinner av konkurransen. 

 

Juryen bestod av representanter fra både fylkeskommunen, kommunene, 

Sparebankstiftelsen SR-bank, DNT, UiA og bedriftsnettverket Tre på Agder. I tillegg 

ble det innhentet synspunkter fra faglig og politisk referansegruppe, råd for personer 

med funksjonsnedsettelser og ungdommens fylkesutvalg. Juryens rapport samt 
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program for arkitektkonkurransen med detaljert informasjon om materialvalg, 

utforming og funksjonskrav kan leses her: Program for arkitektkonkurranse. 

 

Slik ser Dagsturhytta Agder ut: (Illustrasjoner fra Feste Sør AS) 

   

https://agderfk.no/_f/p1/i3c0d89ab-b460-438c-90a5-fb57af02d3f4/dagsturhytte-agder-program-for-arkitektkonkurranse.pdf
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4 Hvor skal hyttene plasseres? 

Kommunene må sørge for å finne en egnet tomt for plassering av hyttene. Det er 

imidlertid fastsatt noen kriterier som må legges til grunn for plassering av hyttene. 

Kriteriene skal sikre et enhetlig konsept av god kvalitet som bidrar til å nå målet med 

prosjektet Dagsturhytta Agder. Endelig valg av tomt for plassering av hytta skal skje i 

samråd med Agder fylkeskommune. 

 

Følgende kriterier skal legges til grunn for valg av tomt: 

• Tilgjengelighet og nærfriluftsliv: Utgangspunktet for turen må ligge nært 

kommunesenteret eller større tettsteder. Hytta skal være lett tilgjengelig og 

stimulere til økt nærfriluftsliv i hverdagen. Det er en fordel dersom 

utgangspunktet for turen kan nås til fots, med sykkel eller med kollektiv. 

 

• Grunnforhold: Det må være fast fjell der hytta skal plasseres, og tomta må 

ha tilnærmet flatt terreng. 

 

• Parkering og sanitær: Det må være god parkeringskapasitet ved startpunktet 

for turen, evt. potensiale for utvidelse av kapasiteten. Dersom det ikke 

planlegges sanitæranlegg ved hytta, bør det være mulig å legge til rette for 

sanitæranlegg ved parkeringsplassen. 

 

• Opplevelseskvaliteter: Det bør være fin utsikt og/eller mulighet for andre 

naturopplevelser der hytta ligger. Det er fint om besøkende kan se sentrum i 

kommunen fra hytta, men dette er ikke et avgjørende krav. 

 

• Bruksverdi i dag: Tomta skal ligge på et sted som er godt kjent og allerede 

brukt som turmål i dag. 

 

• Værbestandig område: Tomta må ikke være for særlig utsatt for vær og vind. 

 

• Adkomst: Adkomst bør være via merket tursti eller turvei. Turen til hytta bør 

ta 20-45 minutter å gå. 

 

• Kulturminner: Hytta kan med fordel plasseres i nærheten av kulturminner, 

eller slik at adkomsten passerer kulturminner. 

 

• Størrelse på tomt: Området rundt hytta bør egne seg og være stort nok til 

øvrige tilretteleggingstiltak (f.eks. benker, bord, bålplass, tauløyper osv.), og 

samtidig ha egnet plass for toalett dersom kommunen ønsket det. 

 

• Avtale med grunneier: Det må inngås langvarige grunneieravtaler (30-40 år) 

for hytter og nye adkomststier som ligger på privat grunn. 
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5 Kostnad og finansiering 

Målet er at ei dagsturhytte skal koste maksimalt 1 000 000 kr inkl. moms. Dette 

inkluderer bygging, frakt og montering av hytta. Prisen inkluderer også solcellepanel, 

belysning og vedovn. Oppføring av hyttene skal gjøres av en profesjonell 

entreprenør. Endelig pris vil imidlertid først foreligge etter at anbudskonkurransen for 

oppføring av hyttene er gjennomført. Vi anbefaler derfor at kommunen tar høyde for 

dette i sine budsjetter. 

 

Kommunen må i tillegg skaffe tomt og klargjøre denne. Dette innebærer fjerning av 

vegetasjon og masser ned til fast fjell. Kostnader for dette kommer i tillegg, men her 

anbefaler vi å engasjere lokale lag eller foreninger til dugnadsarbeid.  

 

Regneksempel (som grunnlag for spillemiddelsøknad): 

Vi legger til grunn en hyttekostnad på 1 000 000 kr inkl. moms og at tomt skaffes 

kostnadsfritt. Klargjøring av tomt er estimert til 80 000 kr og i eksempelet legger vi til 

grunn at dette kjøpes som tjeneste. Sparebankstiftelsen SR-bank bidrar med 

250 000 kr. pr hytte, mens fylkeskommunen bidrar med 125 000 kr pr. hytte. 

Spillemiddeltilskudd kan dekke 1/3 av total kostnad. Resten må dekkes av 

kommunen (herunder momskompensasjon og egenandel). 

 

 
 

Regneeksempelet viser at kommunens andel (for hytte og klargjøring av tomt) er 

estimert til 120 000 kr.  

 

Dersom kommunen engasjerer lokale lag og foreninger til dugnadsarbeid for 

klargjøring av tomt, vil den lokale andelen bli lavere. Det vil også være stor variasjon i 

behovet for klargjøring av tomt. Enkelte steder trengs det kanskje ikke å gjøres noe, 

mens andre steder vil det kunne være behov for mer arbeid enn hva 

Kostnad Sum

Hytte 800 000          

Klargjøring av tomt 80 000            

25 % mva 220 000          

Administrasjonkostnader (5%)  55 000            

Sum 1 155 000       

Finansiering Sum

Spillemidler 385 000          

Sparebankstiftelsen Sr-Bank 250 000          

Fylkeskommunen 125 000          

Mva-kompensasjon 220 000          

Administrasjonskostnader (5 %) 55 000            

Kommunal egenandel 120 000          

Sum 1 155 000       
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regneeksempelet tar utgangspunkt i. Dersom det ikke påløper noen utgifter for 

klargjøring av tomt, vil kommunens andel kun være 75 000 kr for selve hytta  

 

På dette stadiet i prosjektet anbefaler vi likevel at kommunen legger til grunn en 

kostnad på 150 000 - 200 000 kr til finansering av selve hytta og klargjøring av tomt 

slik at det tas høyde for noe høyere kostnader.  

 

Andre kostnader 
Eventuelle andre tilretteleggingstiltak som toalett, merking av adkomststier, 

parkeringsplass, benker, bord, bålplass, aktivitetsanlegg osv. er ikke finansiert 

gjennom prosjektet. Det finnes imidlertid flere tilskuddsordninger som kommuner, 

friluftsråd eller frivillige lag og foreninger kan søke tilskudd fra: 

• Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 

• Tilskudd til tiltak i statlig sikra friluftslivsområder 

• Tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv 

• Sparebankstiftelsen SR-bank sin tilskuddsordning 

Fylkeskommunen forvalter også tilskuddordningen «Tilskudd til friluftslivsaktivitet» 

hvor friluftsråd og frivillige lag- og foreninger kan søke tilskudd til gjennomføring av 

aktiviteter og arrangementer i dagsturhyttene (f.eks. åpningsarrangement når hytta 

står klar eller ulike arrangementer gjennom året). 

 

Kommunen bør også ta høyde for noe driftskostnader. Kommuner i andre fylker har 

gode erfaringer med å inngå avtaler med lokale lag- og foreninger om drift, 

vedlikehold og tilsyn med hyttene – gjerne mot et årlig vederlag på 10-20 000 kroner. 

6 Oppgaver og ansvar 

Dagsturhytta Agder er et samarbeidsprosjekt mellom flere aktører. Det er imidlertid 

kommunen og fylkeskommunen som har de viktigste rollene. Nedenfor sees en liste 

over oppgaver og ansvar. 

 

Agder fylkeskommune: 

• Være prosjekteier for Dagsturhytta Agder, og lede prosjektet med 

prosjektstyre, prosjektteam og prosjektleder. 

• Forankre prosjektet i kommunene. 

• Veilede kommunene underveis, og utarbeide felles maler o.l. 

• Gjennomføre arkitektkonkurranse og prosjektering av hytta. 

• Gjennomføre anbudskonkurranse for bygging, frakt, montering av hytter på 

vegne av kommunene (kommunene inngår selv kontrakt med entreprenør). 

• Koordinering av fremdrift med entreprenør. 

• Søke ekstern finansiering fra andre parter 

• Markedsføre prosjektet i aviser, nettsider, sosiale medier osv. 
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Kommunene: 

• Være eier av hyttene. 

• Mobilisere frivilligheten lokalt til bistand i prosjektet. 

• Kjøpe eller gjøre avtale om bruk av tomt 

• Sørge for avgraving og klargjøring av tomta. 

• Inngå avtale med entreprenør om levering av sin hytte (basert på felles anbud) 

og være byggherre for sitt hytteprosjekt. Ha kontraktsmessig og økonomisk 

ansvar overfor entreprenør. 

• Ha løpende dialog med entreprenør for oppføring av sin hytte. 

• Skaffe nødvendig finansiering (herunder søke spillemidler) 

• Føre eget budsjett- og regnskap for sitt hytteprosjekt. 

• Søke om nødvendige tillatelser for oppføring av hytte (f.eks. etter plan- og 

bygningsloven, kulturminneloven, naturmangfoldloven osv.) 

• Skaffe lokal finansiering (herunder søke spillemidler og andre tilskuddsmidler) 

• Sørge for eventuell opparbeiding og øvrig tilrettelegging rundt hyttene. 

• Stå for markedsføring og kommunikasjon lokalt. 

• Skape aktivitet i hyttene. 

• Sørge for drift og vedlikehold av hytta – gjerne gjennom avtale med 

lag/forening. 

 

Frivilligheten: 

• Delta i lokal prosjektgruppe for gjennomføring av prosjektet. 

• Dugnadsinnsats 

• Skape aktivitet i hyttene 

• Bidra med drifts og tilsyn etter avtale med kommunen 

• Søke tilskudd til gjennomføring av aktiviteter og tilretteleggingstiltak. 

7 Fremdriftsplan 

Vi legger opp til følgende fremdriftsplan: 

 

Når Hva? 

Vinter/Vår 2021 Valg av hytte og detaljprosjektering av hytta 

Høst 2021 Vedtak om deltakelse fra kommunene, valg av 

tomt. 

Vinter/vår 2022 Anbudskonkurranse for bygging, frakt og 

montering. 

Sommer/Høst 2022 Oppføring av første hytter 

2023 Oppføring av hytter. 

2024 Oppføring av hytter ved behov. 
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8 Gjøreliste for kommunene i tiden som kommer 

For kommunene som ønsker å være med i prosjektet blir følgende oppgaver viktig i 

tiden fremover: 

• Innen 15. september 2021 – Sende fylkeskommunen politisk vedtak om 

kommunen vil være med i prosjektet, hvilket år hytta ønskes satt opp, samt 

hvem som er kommunal kontaktperson. 

• Innen 31. desember 2021 – Innarbeide hytte og eventuell annen 

tilrettelegging (f.eks. toalett, skilting osv.) i budsjett og økonomiplan. 

• Innen 31. desember 2021 – Finne tomt for plassering av hytte, og gjøre 

avtale med grunneier om tomt og eventuelle nye adkomststier. 

• Innen 15. januar 2022 – Sende bekreftelse til fylkeskommunen om at 

finansering er vedtatt, at plassering av hytte er avklart og at fylkeskommunen 

kan lyse ut anbud på vegne av kommunen. 

• 15. januar 2022 – sende søknad om statlig sikring av hyttetomt (dersom 

kommunen ønsker dette).  

• Innen 15. januar 2022 – søke spillemidler til hytter som skal oppføres i 2022 

(kan også søkes etterskuddsvis). 

• Innen 1.2.2022 – søke tilskudd fra øvrige fylkeskommunale 

tilskuddsordninger. 

• Løpende: Innarbeide prosjektet i kommunale planer som grunnlag for å søke 

spillemidler og eventuelt tilskudd til tilretteleggingstiltak i statlig sirka 

friluftslivsområder (handlingsprogram til kommunedelplan for idrett og friluftsliv 

og forvaltningsplan for statlig sikra områder). 

9 Organisering av prosjektet 

Prosjektet Dagsturhytta Agder er organisert slik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjekteier og 

prosjektstyre 

Prosjektteam 

Politisk 

referansegruppe 

Faglig 

referansegruppe 

Fylkesdirektør Regionplan Agder 2030 (prosjekteier) 

Fylkesdirektør Næring, kultur, kulturminnevern 

Repr. fra Sparebankstiftelsen SR-bank 

Prosjektleder  

Ressurs på friluftsliv 

Ressurs på spillemidler) 

Ressurs på medier og kommunikasjon 

Ressurs fra plan og arkitektur 

Ressurs på prosjektering og bygging 

Ressurs på Innkjøp (anskaffelser) 

Ressurs på bibliotek  

  

3 friluftsråd 

Forum for natur og friluftsliv 

Tre på Agder 

DNT  

 

 

1 fylkespolitiker 

4 repr. fra regionrådene 

 

 

Lokale 

prosjektgrupper i 

kommunene 

F.eks 

Prosjektleder  

Ressurs på plan og teknisk 

Ressurs på kommunikasjon 

Ressurs på friluftsliv og spillemidler 

Ressurs på bibliotek 

Repr fra frivillige lag/foreninger. 
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10  Bli inspirert av andre fylker 

Tilsvarende prosjekter i andre fylker viser at dagsturhytter blir populære turmål som 

besøkes ofte av både lokalbefolkning og tilreisende. Det mest kjente eksempelet er 

kanskje dagsturhyttene i Vestland fylke hvor 38 hytter har blitt satt opp de tre siste 

årene. Ytterligere 18 hytter skal oppføres innen våren 2022. I Rogaland jobbes det 

nå med å planlegge dagsturhytter i alle de 23 kommunene, mens i Innlandet fylke har 

43 av 46 kommuner så langt sagt ja til dagsturhytte. 

 

Se eksempler på andre dagsturhytteprosjekter her: 

• Vestland: www.dagsturhytta.no. 

• Innlandet: https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/slik-blir-dagsturhytta-

innlandet.27376.aspx 

• Rogaland: https://www.rogfk.no/aktuelt/populare-dagsturhytter-til-

rogaland.101539.aspx 

 

 

 

Figur 1 Bilde fra en dagstur fra Uddal til Varnes fyr på Lista, Farsund kommune. Foto: Torill Folkestad.   

http://www.dagsturhytta.no/
https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/slik-blir-dagsturhytta-innlandet.27376.aspx
https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/slik-blir-dagsturhytta-innlandet.27376.aspx
https://www.rogfk.no/aktuelt/populare-dagsturhytter-til-rogaland.101539.aspx
https://www.rogfk.no/aktuelt/populare-dagsturhytter-til-rogaland.101539.aspx
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11  Ofte stilte spørsmål 

11.1 Kostnader 

• «Er det nødvendig å bruke 1 million kroner på ei hytte på 15 m2?» 

Hyttene skal være attraktive turmål for både fastboende og turister, og vi 

ønsker at de skal ha god kvalitet, være holdbare og kreve lite vedlikehold. 

Erfaringer fra tilsvarende prosjekter i andre fylker viser at kostnaden fort 

kommer opp i det nivået. Husk at frakt med lastebil og helikopter er 

kostbart. Faktisk ligger estimerte kostnader for Agderhytta lavere enn 

hyttene i Rogaland og Innlandet. 

• «Kan idrettslag eller videregående skole bygge hytta på dugnad? Det 

blir sikkert mye billigere.» 

Vi ønsker like kvalitetshytter som blir ført opp i tråd med tidsplan og i tråd 

med gjeldende krav til byggteknisk og HMS. For å sikre dette mener vi det 

det er rett å lyse ut oppdraget for bygging av èn entreprenør.  Dette vil 

også sikre oss bedre mot eventuelle reklamasjoner. Vi ønsker imidlertid at 

lag og foreninger kan bidra med klargjøring av tomta. Vi ser også på om 

videregående skoler kan levere toaletter til hyttene. 

• «Er det nødvendig å bruke penger på flere hytter når det finnes 

mange gapahuker og DNT-hytter fra før?» 

Vi tror at attraktive dagsturhytter i nærmiljøet vil utfylle eksisterende 

hyttetilbud på en god måte. Det viser erfaringene fra andre fylker. 

Dagsturhyttene vil også ha en litt annet formål i og med at DNT-hyttene 

ofte ligger langt til fjells, og at gapahukene i begrenset grad gir ly for være 

og vind.  

• «Kan vi søke midler fra andre banken Sparebankstiftelsen SR-bank til 

oppføring av hytta?» 

 

Nei. Sparebankstiftelsen SR-bank er en betydelig bidragsyter i prosjektet. 

Det er derfor naturlig at Sparebankstiftelsen SR-bank får en eksklusivitet i 

hytteprosjektet.  

 

• «Kan øvrig tilrettelegging (merking av stier, opparbeiding av 

parkeringsplasser, plattinger, bålplasser osv.) gjennomføres med 

midler fra andre banker eller stiftelser enn Sparebankstiftelsen SR-

bank? 

 

I prosjektperioden oppfordrer vi kommuner, lag og 

foreninger om å søke tilskudd fra Sparebankstiftelsen SR-bank sine 
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tilskuddsordninger for gjennomføring av tiltak. Årsaken til dette er at 

Sparebankstiftelsen SR-bank er initiativtaker og en betydelig bidragsyter i 

prosjektet.  

 

• Kan kommunen bygge flere enn én hytte, og vil Sparebankstiftelsen 

SR-bank og fylkeskommunen gi tilskudd til flere hytter? 

 

Målet med prosjektet er at det etableres 25 attraktive og like dagsturhytter 

innen 2025 – en i hver kommune som ønsker dette. Prosjektet åpner 

imidlertid for at det kan bygges inntil 2 dagsturhytter i kommuner som 

ønsker dette (3 i kommuner som har gjennomgått 

kommunesammenslåing). Forutsetningen er at hytte nr. 2 og nr. 3 

finansieres av kommunene selv eller gjennom andre tilskuddsordninger, og 

settes opp som en del av prosjektet. Sparebankstiftelsen SR-bank og 

Agder fylkeskommune gir kun tilskudd til hytte nr. 1. 

 

• «Kan vi ikke heller bruke pengene på å oppgradere hytter som 

allerede finnes?» 

 

Dagsturhytta Agder skal være et konsept der like, attraktive og 

gjenkjennbare hytter er et bærende element. Prosjektet vil derfor ikke 

omfatte istandsetting og/eller oppgradering av eksisterende hytter.   

 

• «Bør vi ikke ha toalett med hyttene?» 

Erfaringer fra andre fylker viser at enkelte hytter kan få svært mye besøk – 

spesielt i sommersesongen. Enkelte kommuner rapporterer om 30 000 

besøkende. Dersom hytta blir et populært turmål vil det nok være lurt å 

sette opp et toalett. Toalett vil også være nyttig dersom hytta skal benyttes 

til arrangementer, av skoleklasser osv. Vi vil be arkitektene tegne toalett 

som kommunene kan bestille som opsjon. Toalettene skal være enkle 

toaletter bygd etter utedoprinsippet. På steder med universelt utformet 

adkomst, må det velges toalett som er tilpasset dette (dersom spillemidler 

skal kunne søkes). Andre steder vil det være tilstrekkelig med et enklere 

toalett uten universell utforming. Vi kommer til å tilby to ulike typer. Pris er 

ikke avklart. Det kommer senere.  

• «Vil fraktkostnader variere fra hytte til hytte?» 

 

Både ja og nei. Enkelte hytter vil ligge gunstig til slik at det blir kort 

transport med lastebil og kort transport med helikopter (dersom det i det 

hele tatt trengs). Entreprenørens fraktkostnad blir derfor bli lavere for 

denne hytta enn for andre. Vi mener imidlertid at kostnader for frakt av 

hytter skal fordeles likt på alle kommuner, slik at man unngår at f.eks. kort 
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avstand til lokalitet for bygging av modulene gjør at en kommune kommer 

bedre ut enn en annen. Her er det en for alle – alle for en som gjelder. 

11.2 Lokalisering 

• «Hvorfor må hyttene ligge nært sentrumsområdene? Det er jo så 

mange andre fine steder hytte kunne ligget.» 

Det er mange fine steder hvor det kunne vært fint å ha ei dagsturhytte. Vi 

ønsker imidlertid at hyttene skal brukes av flest mulig, i hverdagen hele 

året, og for å oppnå dette bør hyttene plasseres nært der mange 

mennesker bord. En plassering nært sentrumsområder øker også sjansen 

for at hyttene kan benyttes av skoler, barnehager, lag og foreninger.  

• «Hvem bestemmer hvor hytta skal ligge?» 

Kommunen har ansvar for å finne tomt til hytta, men endelig valg av tomt 

for plassering av hytta skal skje i samråd med Agder fylkeskommune. 

Plassering av hytte må skje i tråd med lokaliseringskriteriene som er satt.   

11.3 Utforming og arkitektur 

• «Hvorfor må vi ha en arkitekttegnet hytte? Blir ikke det veldig dyrt? 

Vi ønsker en attraktiv hytte som skal være attraktivt turmål og en 

identitetsmarkør for Agder. Vi tror at det er smart å be dyktige arkitekter om 

å hjelpe oss med dette. Dette kan gjøre hytta noe dyrere, men ikke 

nødvendigvis. Arkitekter er flinke til å finne frem til gode løsninger som gjør 

hytta både flott og funksjonell, samtidig som man finner frem til holdbare og 

varige løsninger og materialer som sørger for lite vedlikeholdsbehov. Dette 

kan holde kostnadsbildet nede på lang sikt.  

• «Kan vi ikke heller bygge en tradisjonell gapahuk?» 

En tradisjonell gapahuk vil ikke bidra til å nå de målene vi har satt for 

prosjektet. Vi ønsker en attraktiv hytte hvor man kan gå inn, fyre i peisen 

og få varmen. Vi jobber også med å etablere bibliotek i hyttene, og det vil 

ikke være mulig i en gapahuk. Det er også ønskelig Dagsturhytta Agder blir 

en unik identitetsmarkør for kommunene i Agder, og det oppnår man ikke 

med en gapahuk. 

• «Kan vi ikke droppe fordyrende løsninger som vedovn og 

solcellepanel?» 

Vi mener at både vedovn og solcellepanel for belysning er viktig for å gi en 

god opplevelse for brukere av hyttene. Tilretteleggingen vil også bidra til å 

oppnå noe av hensikten med prosjektet – dvs. skape turmål hvor man kan 

spise nista, få varmen og kanskje lese ei bok. Vi tror også at dette vil bidra 

til å utvide høysesongen for bruken av hyttene. Ovn og solcellepanel er 
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derfor standard i alle hytter. 

11.4 Fremdrift og ansvar 

• «Trenger prosjektet å vare helt til 2025 for å få satt opp 

dagsturhyttene?» 

Det vil nok variere fra kommunen til kommunen når man er klar til å sette 

opp og ikke minst finansiere en dagsturhytte. Kommunens andel må gjerne 

innarbeides i budsjettene. Vi håper og tror at de fleste dagsturhyttene vil 

settes opp i løpet av 2022 og 2023, men det kan være behov for å bruke 

noe av 2024 også.  

• «Når passer det best at vi setter opp hytte i vår kommune?» 

 

Etter planen skal de første hyttene settes opp seinsommeren og høsten 

2022. Erfaringsmessig kreves det det litt mer tid for entreprenøren å sette 

opp de første hyttene enn de siste. Dette skyldes blant annet at frakt og 

montering av hyttene krever nøye planlegging og god trening. De siste 

hyttene vil nok settes opp raskere enn de første. Mange hytter må nok 

derfor settes opp i løpet av 2023 og noen i 2024. 

 

Det vil være en stor fordel om to og to nabokommuner samordner seg når 

det gjelder tidspunkt for oppføring. Dette vil trolig gi en lavere pris som 

følge av at «nabohytter» kan løftes inn med helikopter samme dag når 

helikopteret først er i området. 

• «Kan vi ikke bare få noen til å bygge med en gang? Det er mange 

snekkere som står klar i bygda?» 

For å sikre lik kvalitet, enklere koordinering og god gjennomføring i alle 

kommunene, er det bestemt at èn entreprenør skal sette opp alle hyttene. 

Det betyr at hyttene må settes opp etappevis i tråd med kapasiteten til 

entreprenøren. Lokale dugnadsfolk og snekkere kan imidlertid bidra til 

klargjøring av tomt og eventuell annen tilrettelegging rundt dagsturhyttene.  

• «Hvem har prosjektansvaret for oppføring av den enkelte hytte?» 

 

Det er kommunen som har det formelle ansvaret for oppføring av sin hytte. 

Fylkeskommunen og Sparebankstiftelsen SR-bank bidrar med ferdig 

prosjektert hytte og tilskudd, samt gjennomføring av felles 

anbudskonkurranse på vegne av kommunene. Utover dette vil hver enkelt 

kommune være ansvarlige for sitt hytteprosjekt. Dette innebærer blant 

annet å finne tomt, engasjere frivilligheten, skaffe egenandel, sørge for 

nødvendige tillatelser, skrive kontrakt med entreprenør basert på felles 

anbud osv. 
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11.5  Samarbeid med andre 

• «Hvordan bør vi samarbeide med frivilligheten?» 

Nært samarbeid med frivillige lag og foreninger bidrar til lokalt engasjement og 

eierskap til hyttene. Dette vil være til stor hjelp i arbeidet med å finne og 

klargjøre tomt, samt til å skape aktivitet i hyttene. Mange steder inngår også 

kommuner drifts- og tilsynsavtale med frivilligheten. Erfaringer viser at lokalt 

engasjement er et av suksesskriteriene i dagsturhytteprosjekter. 

 

• «Kan de interkommunale friluftsrådene eller DNT bidra i prosjektet?» 

Både de interkommunale friluftsrådene og DNT sitter i den faglige 

referansegruppe for prosjektet. Friluftsrådene har som utgangspunkt stilt seg 

positive til å kunne bistå kommunene i arbeidet, men hvordan friluftsrådene 

eventuelt skal bistå må avklares nærmere med styrene i de enkelte 

friluftsrådene. DNT har vært positive til å bidra til å skape aktivitet i hyttene -

f.eks. ved å arrangere turer til hyttene. 

 

• «Hvordan bør vi samarbeide med grunneiere?» 

Godt samarbeid med grunneiere er svært viktig og et av suksesskriteriene i 

prosjektet. Erfaringer fra andre fylker viser at mange grunneiere er positive til 

dagsturhytter, og vil gjerne stille grunn til disposisjon for å få til en hytte som 

kan være til glede for lokalmiljøet. Det er viktig at berørte grunneiere 

involveres tidlig og får god informasjon underveis. Både ved valg av tomt, men 

også i videre arbeid med oppføring av hytte og øvrig tilrettelegging.  Gode og 

forutsigbare avtaler må inngås for både hyttetomt og merking av nye stier.  
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