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Til ordføreren.

Vi ønsker å etablere 25 attraktive og like dagsturhytter i Agder innen 2025 

– èn i hver kommune. Vi tror dette kan bli veldig bra. Vi har en del penger 

og folk å bidra med, men kommunene må nok bidra med litt selv også. Vil 

din kommune være med i prosjektet? 

Hilsen 

Agder fylkeskommune og Sparebank Stiftelsen SR-bank.





• Enkel hytte på 12-15 m2 hvor man kan søke ly 

fra vær og vind, ta en hvil og varme seg, spise 

matpakka si, oppleve naturen omkring og 

kanskje bla i en bok.

• Lavterskeltilbud for turgåere.

• Turmål for kort dagstur – uavhengig av alder 

og fysisk form. Maks. 20 – 45 min. å gå. 

• Skal ligge nært kommunesentrum eller større 

tettsteder

• Åpen for alle - hele året.

• Ikke for overnatting.

Hva er en dagsturhytte?

Foto: Tor Even Mathisen.

Foto: Anette Rattfeldt, FLIR.

Foto: Magnar Egil Øren Gangsø (CC BY-NC-SA 2.0)



Dagsturhytteprosjektet i Sogn og Fjordane

• Hytta er på 15 kvadratmeter.

• Lavterskeltilbud for turgåere. 

• Skal bidra til økt fysisk aktivitet og 

at fleire kommer seg på tur.

Foto: Magnar Egil Øren Gangsø (CC BY-NC-SA 2.0)





Dagsturhyttebrosjyren - Et godt 

eksempel på markedsføring av 

hyttene.

Utgitt av Sogn og Fjordane fylkeskommune og 

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane.

Tekst og foto: Stig Roger Eide.











Erfaringer fra Sogn og Fjordane

• Kjempesuksess! Mye besøkt av 

både fastboende og tilreisende.

• Økt friluftsliv og fysisk aktivitet.

• Samlingspunkt – både for 

organisert og uorganisert aktivitet.

• Felles identitet for regionen.

• Lokalt eierskap og engasjement.

• Nøkkelord: Folkehelse, trivsel, 

fellesskap.

• Sogn og Fjordane: 26 hytter er 

ferdig

• Hordaland: 25 er snart ferdig.

• Rogaland: 23 hytter kommer i 

2021 og 2022.



Suksessfaktorene

• God deltakelse fra kommunene 

(helst alle).

• Alle hyttene er like. Dette gir 

prosjektet en egen identitet.

• Tilstrekkelig finansering

• Velvillige grunneiere som stiller 

tomt til disposisjon.

• Lokalt engasjement og eierskap 

til prosjektet og hyttene.

• Tilstrekkelig med 

personellressurser i 

fylkeskommune og kommune.

• God markedsføring av prosjektet 

som helhet og i hver enkelt 

kommune.

• Gode ambassadører blant 

politikere, ansatte og 

friluftslivsorganisasjoner.



Godt tilbud fra 

Innhold i avtale:

• Inntil 25 dagsturhytter i Agder

• 250 000 kr til hver hytte fra stiftelsen.

• Fylkeskommunen blir regional 

prosjektleder.

• Kommunen blir lokal prosjektleder og 

eier av hytta. 

• Må benytte konseptet fra Vestland.

Innhold i avtale:

• Inntil 25 dagsturhytter i Agder

• 250 000 kr til hver hytte fra stiftelsen.

• Fylkeskommunen blir regional 

prosjektleder.

• Kommunen blir lokal prosjektleder og 

eier av hytta. 

• Må benytte konseptet fra Vestland.



Hva mener fylkeskommunen?

• 1. Fylkesutvalget setter i gang et dagsturhytteprosjekt der målet er at alle 

kommunene i Agder har satt opp en attraktiv og lik type dagsturhytte innen 

utgangen av 2024.

• 2. Fylkesutvalget setter av 800 000 kroner til arkitektkonkurranse og 

prosjektering av dagsturhyttemodell for Agder. Prosjektet sees i sammenheng 

med etablering av bedriftsnettverket «Tre på Agder» og grønn verdiskaping. 

Midlene kan alternativt benyttes til kjøp av rettigheter til dagsturhyttemodellen 

fra Vestland fylkeskommune for 300 000 kroner. Resterende midler skal gå til å 

dekke fylkeskommunens andel i prosjektet.

• 3. (…) Fylkeskommunens øvrige andel i prosjektet innarbeides i økonomiplan 

for perioden 2022‒2024.

Vedtak i fylkesutvalget 1.12.2020.
125 000 kr pr. hytte + 200 000 kr 

til markedsføring, samlinger osv.



Dagsturhytteprosjektet i Agder er i gang!!

Hensikt: 

• Skape attraktive turmål i nærmiljøet.

• Bidra til mer friluftsliv, økt fysisk aktivitet og bedre folkehelse – enten man bor i byer, 

tettsteder eller i distriktene. 

• Markedsføre Agder på en positiv måte (reiseliv)

• Skape en sosial møteplass som også kan benyttes til ulike arrangementer og aktiviteter.

• Bidra til å skape en felles identitet for kommunene i nye Agder. 

• Stimulere til samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor samt befolkningen i 

Agder.



Organisering av prosjektet

Sikre god politisk 

forankring lokalt og 

regionalt og kunne gi 

politiske synspunkter og 

råd til prosjektet



Hva slags hytte skal vi ha i Agder?
Foto: Magnar Egil Øren Gangsø (CC BY-NC-SA 2.0)

Foto: Tor Even Mathisen.Foto: Anette Rattfeldt, FLIR.

Foto: Nord-Troms Friluftsråd

Foto: Nord-Troms Friluftsråd

Arkitektkonkurranse for utvikling av egen Agderhytte



Arkitektkonkurranse er i gang!

• 7 gode arkitektkontor er invitert til 

å tegne forslag.

• Frist for levering 21.4.2021.

• Jury på 8 personer. Ulike 

fagpersoner for fylkeskommune, 

kommune, DNT og UiA.

• Involvering av referansegrupper. 

• Vinner klar i midten av mai.



Tidsplan

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.



Fylkeskommunens rolle:
• Være prosjekteier og lede og koordinere prosjektet

• Forankre prosjektet i kommunene. 

• Gjennomføre arkitektkonkurranse og prosjektering av hytta.

• Gjennomføre anbudskonkurranse for innhenting av tilbud på bygging, frakt, 

montering av hytter på vegne av kommunene. 

• Hjelpe og veilede kommunene 

• Søke ekstern finansiering fra andre parter 

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



Kommunens rolle:

• Lokal prosjektledelse

• Kjøpe eller gjøre avtale om bruk av tomt

• Sørge for avgraving og klargjøring av 

tomta.

• Inngå avtale med lag eller forening om drift 

av hytta.

• Skrive avtale med entreprenør om levering 

av hytte (basert på felles anbud) og er 

byggherre for sitt hytteprosjekt.

• Skaffe lokal finansiering (herunder søke 

spillemidler)

• Sørge for eventuell opparbeiding og 

øvrig tilrettelegging rundt hyttene (f.eks. 

platting, toalett, bålplass osv.).

• Stå for markedsføring og 

kommunikasjon lokalt.

• Skape aktivitet i hyttene.

• Være eier av hyttene.



Hva koster ei dagsturhytte?
Anslått kostnad for Agderhytta 

inkludert ovn og solcellebelysing: 

• 1 000 000 kroner inkl. mva ferdig 

bygget, fraktet og montert. 

Finansiering:

• SR-bank 250 000,-

• Spillemidler 350 000,-

• Fylkeskommunen 125 000 kr

• Mva. komp. 200 000 kr

• Kommunen 75 000 kr

Vestlandshytta med ovn, solcelle og belysning 

som standard: Ca. 1 mill. kr inkl. mva. i 2019. 

Anslag: 1, 06 mill. kr. inkl. moms i 2022.

Foto: Vestland fylkeskommune



Hva står med liten skrift?

• Tomt og grunnarbeid kommer i 

tillegg (50-80 000 kr – kan gjøres 

på dugnad).

• Avtale med lag/forening om drift 

og tilsyn (10-20 000 årlig)

• Opsjoner som toalett kan bli 

aktuelt som tillegg.

• Øvrig tilrettelegging er ikke 

inkludert: Arrondering, merking av 

stier, skilter, bålplasser, utebenker 

osv. 

Konklusjon: 

Estimert utgift for kommunen: 

125 000 kr (50 000 - 200 000 kr). 

Dette avhenger av valg av hyttetype, 

behov for opparbeiding av tomt, grad av 

egeninnsats/dugnad, pris ved anbud. 



Til ordføreren.

Vi ønsker å etablere 25 attraktive og like dagsturhytter i Agder innen 2025 

– en i hver kommune. Vi tror dette kan bli kjempebra. Vi har en del penger 

og folk å bidra med, men kommunene må nok bidra med litt selv også. Vil 

din kommune være med i prosjektet? 

Hilsen 

Agder fylkeskommune og Sparebank Stiftelsen SR-bank.



Takk for oppmerksomheten!

Spørsmål?


