gjort i forhold til denne. Det er 6 køyesenger og 4 sofabenkplasser i selve
hytta, og to køyesenger i et ellers fullt utstyrt hytterom i uthuset. Standarden
der er også førsteklasses!
Flatseng-kapasiteten er ikke beregnet^ ennå, men en ny påskesesong vil vel
fortelle oss noe mer om «metningspunktet».
.V 'j.

Turistlandsmøtet på Gjevilvasshytta
EKSPERTKOMITÉ SKAL VURDERE KRAFTUTBYGGINGEN.

ETTERORD OG APPELL.
Måtte det være et godt tegn for Kjølihytta at den ble innviet i det vakreste
midtsommervær. Det er å håpe at riktig mange fjellvandrere vil legge veien om
Kjøli i årene som kommer, slik at de kan få glede og nytte av denne nye tilveksten i T.T/s hyttetilbud. Og måtte alle fremtidige Kjøli-gjester være med å
verne om stedet og stelle godt med både hus og inventar!
For «de e' ei kjøli- fin høtt på et kjøli pent ste', sjø».

Vår nye sekretær
TTs nye sekretær Tor Johansen er
kjent for en stor del av medlemmene.
Før han overtok sin nye stilling var han
medlem av turkomitéen i 16 år og av
styret i 12, derav de siste 4 år som viseformann. Før han begynte heldagsarbeid
i TT var Tor Johansen bokhandlermedhjelper hos Brun i 32 r.
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Kontoret har også fått en ny kontordame, fru Anne-Marie Bergquist. Fru Rædergaard er sluttet.

Journalist Per A. Strickert i Adresseavisen refererte Turistlandsmøtet 'på Gjevilvasshytta i september:
— Vassdragsreguleringene i Norge er nå nådd så langt at det ikke lenger nytter
å snakke og skrive for å hindre ytterligere ødeleggelser av naturen, det må handling til. Vassdragsreguleringene og byggingen av store kraftlinjer er de største
problemene fjellvandrerne kjemper mot i dag, en kamp som vi er nødt til å
intensivere. Disse utbyggingene fører med seg veier i fjellet som stadig oppstykker
og innskrenker de aktuelle fjellområdene.
Det var generalsekretæren i Den Norske Turistforening, Toralf Lyng, som
sa dette i sitt foredrag om vassdragsreguleringer på landsmøtet for turistforeningen som ble holdt på Gjevilvasshytta 4. og 5. september 1970. Vel 60 deltagere
hadde møtet samlet, med Trondhjems Turistforening som vertskap. Møtet startet
på fredag med en ekskursjon av Vårstigen, som deltagerne fant både interessant
og spennende, sett fra en fotturists side. Lørdag startet de egentlige landsmøteforhandlingene og størst interesse var naturlig nok Lyngs foredrag imøtesett med.
Generalsekretær Lyng sa videre i sitt foredrag om de områder som er tenkt
regulert i de nærmeste årene og som kampen fra natursynspunkter i reguleringssaker:
— Riktignok får vi melding om forestående reguleringer, men uttalelsene vi
kommer med blir det ikke tatt hensyn til. Selv om vi har hytter i fjellet, er
vi ikke grunneiere, og da har vi lite å si. Og erfaringene viser at det er naturverninteressene som teller minst i reguleringssaker.
Det heter at alle som gir uttalelser i forbindelse med reguleringer skal få
refundert sine utgifter av regulanten. Dette skal avgjøres av skjønnet som først
blir holdt etter at reguleringen er avsluttet. — Vi synes derfor det er for risikabelt å satse store summer på utredninger som skjønnet til slutt ikke finner
nødvendig å dekke, sa Lyng.
Tegn til bedring.
Lyng ville heller ikke underslå at i det siste kunne man registrere en bedring
fra myndighetenes side, når det gjelder hensynet til turistforeningene. Det er nå
et krav at også rekreative og turistmessige interesser vederlagsfritt skal få komme med uttalelser. Som eksempler nevnte Lyng at DNT får refundert utgiftene
i forbindele med planlegging av omlegging av hytter og rutenett som blir berørt
av Eidfjord-reguleringen. Det samme gjelder også Aurlandsdalen. — Det som
også er hyggelig, sa Lyng, — er at Norges Naturvernforbund nå konsentrerer seg
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