
- Råtne deler av bindingsverksvegger skiftes ut. 
- Nye piper og ovner settes inn. 
- Kjøkkeninnredning settes inn..på stue. 
- Vinduer skiftes i soverom og på stue. Et^nytt vindu settes inn på 

stue. 
- Det bygges til vedbu/skjul og isolert matskap der kjøkkenet nå står. 
- Det settes ventilert og drenert kum under doen og den plasseres 

bak soveromsdelen av hytta. 
- Hytta beises, males og lakkes. 

Utbedringsarbeidene er beskrevet og prosjektert av arkitekt 
MNAL Erik Stabell ved Hagestande, Stabell og ØvreUus arkitekt
kontor A/L. Snekker Tore Sneve fra Oppdal har ansvaret for 
utførelsen av utbedrings- og endringsarbeidene. 

Stua vil altså bli hyttas varme rom. I stua vil vegger og tak være 
isolert. Soverommene vil være tette og raske å varme opp, men fordi 
det ikke blir lagt inn isolasjon i veggene (de består av to lag panel og 
to lag papp), vil det bli raskt kaldt når ovnsvarmen går ut. 

Det er besluttet at disse arbeider skal gjøres uansett muligheten for 
å gjenopprette et hyttenett i disse traktene. Men det vil bli tatt 
initiativ til å opprette avtaler om betjente eller sjølbetjente kvarterer 
som forbinder Orkelsjøtraktene med Kvikne, DovrefjeU og 
Rondane. 

Så lenge Orkelsjøhytta Ugger utenfor et permanent Uyttenett, kan 
det være aktueh å bruke hytta på annen måte enn de øvrige av TT's 
hytter. Det kan være aktuelt å invitere til opphold på hytta for faste 
gjester, hvor disse f.eks. kan disponere ett av hyttas to soverom. Det 
er også et ønske at hyttas beliggenUet på vollen til Sjøsetra kan 
utnyttes, f.eks. ved å inspirere familien Røtvei til å tilby servering av 
ett måltid pr. dag. 

Hytta ligger ved bilveg, så risikoen for misbruk er til stede. At det 
hele sommeren bor folk på setra,, reduserer denne risikoen 
avgjørende. 

De planlagte arbeider håper vi vil være avsluttet i løpet av 1983. 
Kanskje kan vi invitere til nyåpning av hytta før vintersesongen 1984. 

Vi vet at Orkelsjøhytta har mange venner. Vi håper disse vil støtte 
opp om de utbedringarbeidene som nå skal utføres, og bidra til å 
holde hytta i hevd i framtida. 

Nord-Trøndelag Turistforening i dag. 

Av HANS BRATTAS 

Mange av de som i sin tid var med og startet Nord-Trøndelag 
Turistforening (NTT), og for så vidt andre også, vil sikkert hevde at 
foreningen fram tU i dag har oppnådd lite. Resultater i form av bedre 
turmuUgheter i fylket, dvs. nye hytter og merka ruter, kan ikke 
foreningen reklamere med i særlig grad. 

Årsaken til denne noe langsomme «utvikling» av foreningens 
aktivitet mener vi er at kravene til planlegging og saksbehandling i 
forbindelse med nye ruter og hytter i dag er store. Spesielt i 
Nord-Trøndelag hvor denne form for «turisme» ikke har tradisjoner, 
blir det forberedende arbeid omfattende. 

Det er i denne sammenheng naturlig å nevne at fylkesfrilufts
nemnda ønsket en samlet vurdering av alle fjellområdene i fylket med 
tanke på slik aktivitet før arbeid med merking og bygging av hytter 
ble igangsatt. 

Fylkesfriluftsnemda oppnevnte derfor høsten 1980 et utvalg, det 
såkalte «Turløypeutvalget», for å vurdere følgende: 

- de juridiske forhold ved merking av turløyper. 
- fordeler og ulemper for de andre interessene i utmarksområdene 

ved merking av turløyper. 
- en praktisk planleggingsprosedyre for merking av turløyper. 
Turløypeutvalget innstilling forelå høsten 1982, og de viktigste 

konklusjonene i innstillingen er: 
1. Ferdsel langs merkede turløyper må betraktes som organisert 

ferdsel, og at merking derfor kun kan gjennomføres etter at 
grunneiers tillates er gitt. Ved oppføring av hytter og tekniske 
anlegg i tilknytning til merkede turløyper,, gjelder bygningslovens 
bestemmelser. 



Turløypeutvalgets tilråding om merking. I Meråker-Stjørdal, II Færen-Kjølhaugen 
(Dissens fra Brattas), III Skjækra, IV Gressåmoen-Blåfjeliområdet.VHartkjøien, 
VI Nesådal-Havdalsfjell, VII Steinfiellet-Børgefieli, VIU Årfjell-Blåfiell-
FrøyningsfieU, IX Ytre Namdal, X Geitfjellområdet, XI Fosen. 

2. Kanalisert ferdsel er en Ute naturforbrukende aktivitet. Konflikter 
vil kunne unngås ved grundig planlegging og samarbeid med 
grunneier og andre brukerinteresser. 

I enkelt områder vil konfliktene være så store at merking ikke kan 
tilrås. I områder der det generelt kan tilrås at det anlegges løyper, 
må den endelige avveining gjøres når de konkrete forslag til 
traseer foreligger. 

3. Utvalget har delt fylket inn i 11 delområder og vurdert hvert 
enkeU område for seg. Hvilken konklusjon utvalget har kommet 
til for de enkelte områdene framgår av kart. 

4. Utvalget mener at malingsmerking på faste gjenstander er den 
beste sommermerkingen, mens kvisting kombinert med staking (i 
spesielt værharde strøk) er den beste vintermerkingen. 

5. Foruten at tillatelse innhentes fra grunneier, sendes planer for 
ruter/hytter til høring hos en rekke organisasjoner, etater og 
institusjoner. 

Gjennomgående turløype 
Turløypeutvalgets innstilling vil forhåpentligvis bli et godt utgang

spunkt for det videre arbeid i fylket. Vi ser at det med bakgrunn i 
utvalgets konklusjoner er mulig å gjennomføre et hovedmål, nemlig å 
få merket en gjennomgående turløype gjennom fylket fra Sør-
Trøndelag og opp til Nordland. 

Foreningen har for øvrig nå hatt kontakt med de fleste grunneiere 
langs ei mulig turløype på strekningen fra Sør-Trøndelag og opp til 
Skjækra ved Steinkjer. På denne bakgrunn mener vi at mulighetene 
for å få satt i gang merking i de kommende år er gode. 

NTT har i de siste årene hatt avtaler om overnatting på 8 steder, 
samt enkelte merkede ruter i tilknytning til disse stedene. Vi har 
imidlertid ikke hatt et sammenhengende rutenett å tilby, heller ikke 
et rutenett som kan gi muligheter for f.eks. helgaturer hvor en kan 
starte opp og ende opp ved samme sted. 

Våre erfaringer tyder på at enkelt-ruter uten å være en del av et 
videre rutenett er lite attraktivt. Vi kan derfor ikke forvente at 
fotvandrerne søker til våre overnattingssteder og nåværende ruter før 
vi har fått en bedre sammenheng i rutenettet. 

Nye hytter planlegges 
NTT har nå stått for driften av Kvitfjellhytta på Vandringsleden i 1 

år. I løpet av dette året har det vært ca. 150, besøk på hytta. Det 
arbeides nå med å få bygd ei ny hytte mellom Kvitfjellhytta og 
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Lille Kvernfjellvannet, Skarvan i bakgrunnen. (KjetU Waagbø) 

Schulzhytta, shk at en kan få to lettere dagsetapper mellom disse 
stedene. Avstanden nå er 25 km, noe som har vist seg å være for langt 
i et terreng som delvis er tungt å gå i. Den nye hytta vil sannsynligvis 
bU bygd ved Høystakken. 

NTT har også kommet langt med planer for ei ny selvbetjenings
hytte sør-øst for Sonvatnet. Ei hytte her vil knytte sammen TT's ruter 
lenger sør med Meråker, samt at vi vU få en forbindelse til 
Kvitfjellhytta via Skarven. 
' NTT har et nært samarbeid med TT m.h.t. disse planene. 

Enkelte har betvilt at Nord-Trøndelag har så attraktive fjellområ
der at en turistforening kan være liv laga i fylket. At enkelte har 
denne oppfatning er i seg selv et bevis på at vi har en oppgave i vårt 
fylke, nemlig å få nordtrønderne, og for så vidt andre også til å 
oppsøke områdene. Da vU nok de som tar turen forstå at det ikke er 
grunnlag for en slik tvil. 

TT trenger flere medlemmer! 

Den som gir seg til å studere medlemstaUene for Trondhjems 
Turistforening trenger ikke å være noen stor matematiker for å se at 
antallet medlemmer har gått stadig ned i løpet av de senere år. Og 
dette er en utvikling som styret ikke uten videre bare kan godta. 

Styret har derfor nå bestemt seg for å be om hjelp til å øke 
medlemstallet. Det er ganske lenge siden vi hadde en omfattende 
vervekampanje i TT, og denne gang vil de som verver også få en del 
igjen for strevet. Verver du 2 nye medlemmer får du ett gratis døgn 
på en av hyttene, verver du 4 nye medlemmer får du tre gratis døgn 
og verver du seks nye medlemmer eller mer får du en hel uke gratis i 
fjellet! I tiUegg vU den som verver flest medlemmer av alle få et 
eksemplar av bokverket «Norges Fjellverden» og et eksemplar av den 
nye boka om Trollheimen. 

Slik foregår det 
Vervekampanjen starter 15. mars og går frem til 1. juni. I løpet av 

denne tiden - og helst så tidlig som mulig - gir du TT-kontoret, helst 
skriftlig, melding om hvilke personer du har vervet som nye 
medlemmer av TT. Kontoret må ha navn, adresse og alder på de som 
verves - kampanjen gjelder aUe typer medlemmer: Hovedmedlem, 
ektefelle, juniormedlem og medlemmer over 67 år. Kontoret sender 
så hvert av de nye medlemmene et innbetalingskort, og etter hvert 
som de betaler bUr de nye medlemme godskrevet deg som verver. 

Det er viktig at de som blir vervet betaler raskt, slik at vi kan ha 
hele kampanjen avsluttet før sesongstart 1. juU. Tanken er at alle nye 
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