
 

 
Til rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Agder 
v/ Ingebjørg Godskesen 
 
 

Svar på uttalelse om tilgjengelighet til dagsturhytter i Agder 
 

Jeg viser til uttalelse fra råd for personer med funksjonsnedsettelse i Agder om 
tilgjengelighet til dagsturhyttene som skal settes opp gjennom prosjektet Dagsturhytta 
Agder. Dere reagerer på at enkelte dagsturhytter ikke vil få universelt utformet 
adkomst. Dere ber meg om å følge opp saken med kommunene, slik at forholdet kan 
ryddes opp i. Jeg forstår det slik at rådet mener at fylkeskommunal finansiering må 
trekkes tilbake for hytter som ikke har universelt utformet adkomst. 
 
Først vil jeg takke for at rådet jobber for tilgjengelighet for alle i friluftslivsområder. 
Det er viktig at dette temaet settes på dagsorden ved utvikling av både nye og 
eksisterende friluftslivsområder. 
 
I prosjektet Dagsturhytta Ager har tilgjengelighet for alle vært et tema helt fra starten. 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse i Agder fikk tidlig en orientering om 
tankene rundt tilgjengelighet for alle da konseptet for prosjektet skulle utvikles. Et 
utvalg representanter fra rådet har også kommet med gode og konstruktive innspill 
ved gjennomføring av arkitektkonkurranse og til detaljprosjekteringen av hytta. Dette 
har bidratt til at vi i dag får en funksjonell dagsturhytte med gode løsninger med tanke 
på tilgjengelighet for alle. I dialogen mellom rådet og prosjektledelsen har det ikke 
kommet reaksjoner tidligere på at det ikke stilles krav om universelt utformet adkomst 
til hyttene. Snarere tvert imot har rådet uttrykt forståelse for at det ikke er enkelt å få 
dette til alle steder.  
 
Målet med prosjektet Dagsturhytta Agder er å sette opp 25 attraktive og like 
dagsturhytter innen 2025. Formålet med prosjektet et blant annet å bidra til mer 
friluftsliv, mer fysisk aktivitet og bedre folkehelse i befolkningen. I tillegg har det vært 
jobbet for at hyttene skal bli attraktive turmål som kan markedsføres i 
reiselivssammenheng. 
 
For å innfri dette har kommunene måttet forholde seg til lokaliseringskriterier som er 
fastsatt av Sparebankstiftelsen SR-bank og prosjektstyret. Kriteriene legger blant 
annet opp til at hyttene plasseres på steder som er attraktive å besøke, og som byr 
på gode naturopplevelser. Kriteriene stiller også krav om at adkomsten skal være på 
20-45 minutter å gå fra der stien eller turveien starter. Dette kravet er satt for at 
turene skal være lange nok og krevende nok til at turen skal gi en positiv 
helsegevinst for brukerne. I tillegg til dette er det blant annet satt krav om at tomtene, 
av hensyn til lik fundamenteringsmetode i alle kommuner, skal være tilnærmet flate 
og med fjell i dagen. Dette begrenser antall tomter som i det hele tatt er aktuelle. 
 
Et ytterligere krav om universelt utformet adkomst ville nok gjort det svært vanskelig 
for kommunene å finne flate tomter som både er attraktive turmål og som har 20-45 
minutter universelt utformet adkomst. Resultatet ville fort kunne blitt at kommuner 
måtte ha trukket seg fra prosjektet – enten fordi man ikke har slike lokasjoner, eller 
fordi grunneiere av passende tomter ikke ønsker dagsturhytte der eller fordi 



 

kostnadene med opparbeiding av universelt utformet adkomst og tomt ville blitt for 
store. Erfaringene så langt har vist at det har vært krevende for kommunene å finne 
tomter som innfrir gjeldende lokaliseringskriterier og hvor det også er en positiv 
grunneier.  
 
Med bakgrunn i dette har fylkeskommunen ikke stilt krav om at adkomsten til 
dagsturhyttene må være universelt utformet. Et slikt krav ville trolig vært for 
begrensende for arbeidet med tomtevalg, samtidig som det ville kunne vært negativt 
for andre mål med prosjektet.   Agder fylkeskommune har likevel oppfordret 
kommunene til å la tilgjengelighet for alle være et av momentene kommunene 
vurderer når de skal finne tomt. Til syvende og sist er det kommunene som er best til 
å vurdere behovet og muligheten for dette lokalt. Flere kommuner har vært opptatt av 
problemstillingen, og i enkelte kommuner har politikerne vedtatt at deres hytte skal ha 
universelt utformet adkomst. 
 
Av de tomtene som pr. i dag ser ut til å bli valgt, vil hyttene i Arendal, Lillesand, 
Farsund og Evje og Hornnes få en adkomst som er tilgjengelig med rullestol og 
barnevogn. Dette betyr at hver region i fylket får en hytte som er tilgjengelig for alle. 
 
De fleste kommunene har nå valgt tomt, og de siste kommunene er i ferd med å 
sluttføre prosessen med dette arbeidet. Jeg mener det er uheldig dersom 
fylkeskommunen først nå, så sent i prosessen, skulle stille krav om universelt 
utformet adkomst. Jeg ser heller ikke noe grunnlag for å trekke tilbake finansieringen 
som er gitt til kommunene som tross alt har forholdt seg til de kriteriene som er satt. 
 
Min oppfatning er at prosjektet Dagsturhytta Agder så langt ser ut til å være i tråd 
med det konseptet som lå til grunn da fylkesutvalget 1.12.2020 vedtok at prosjektet 
skulle settes i gang. Agder vil i løpet av de neste årene få en god variasjon av 
datasturhyttelokaliteter – både med og uten tilgjengelig adkomst. 

Med vennlig hilsen 

 

Arne Thomassen 
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