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Valg av møtedirigent, referent og to stk. til å 

signere protokollen

2.
Styrets årsberetning for 2021
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Årsregnskap for 2021

4.
Fastsettelse av kontingent 2023
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Innkomne saker

6.
Valg av styremedlemmer

På valg er:
Styreleder Owen J. Westergård,  

Styremedlem Renate Hjortland – for 2 år
Styremedlem Ørjan Totland – for 2 år

7.
Valg av valgkomité

SELSKAPETS ÅRSMØTE
Torsdag 21. april 2022 kl. 18.30 

Fløien Folkerestaurant

Gratis Fløibane klokken 18.00 og 18.15 fra Nedre stasjon 
mot fremvisning av årsberetning i billettluken.

Kåseri ved landskapsarkitekt Arne Sælen

Sagen uten Sag
Tanker rundt oppjustering av Øvre Bleken

GUIDEDE TURER HØSTEN 2022
Guidede turer for høsten 
2022 vil bli lagt ut på 
sosiale medier når dette 
foreligger.

Dagsorden

Turgåere ved Dræggehytten. 
 Foto: ØØ
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Styret informerer 
om regnskapet for 2021

Virksomhetene i Stiftelsen og datterselskapet Byfjellskogene AS er sterkt inte-
grerte. Den største omsetningen i datterselskapet er utførelse av oppgaver for 

Stiftelsen. Det utgis ikke et eget formelt konsernregnskap, men fra styrets side følges 
tett den samlede økonomiske virksomhet i den løpende rapportering. 

Det samlede driftsresultat for konsernet er et underskudd på kr 243.070,–. Det er 
flere forhold som har hatt særlig innvirkning på konsernregnskapet for 2021.

Et slikt forhold er at inntekter og utgifter i større prosjekter bokføres i det året 
der inntektene og kostnadene påløper. Når slike prosjekter går over flere år vil det 
skje at den regnskapsmessige resultateffekten får store utslag uten at det har noe med 
Stiftelsens drift og prosjektøkonomi å gjøre. 

For 2021-regnskapet har prosjekt Skotbergkleiven – opprustning av stitrasé fra 
Ulriksbanens nedre stasjon og opp til Montana – samlet belastet regnskapet med 
kr 0,24 mill. i underskudd som følge av denne metodikken. I 2020-regnskapet var 
forholdet motsatt. Prosjektet vil bli sluttført i 2022. Det forventes at sluttkostnaden 
som påløper i 2022 reelt og regnskapsmessig vil bli dekket inn av allerede tildelt beløp 
fra Stiftelsen SR-Bank som per dato ikke er utbetalt eller regnskapsført.

Et annet forhold er at Stiftelsen i 2021 mottok en testamentarisk gave på samlet 
kr 1,0 mill. Denne gaven er i sin helhet inntektsført. Styret har disponert gaven som 
følger; kr 0,5 mill. går til den løpende driften, kr 0,1 mill. tildeles prosjekt Skotberg-
kleiven, kr 0,25 mill. går til utarbeidelse av en fremtidig Skogbruksplan og kr 0,15 
mill. benyttes til viktige driftsmidler for de ansatte. Da det ikke kan settes av regn-
skapsmessig til finansiering av slike framtidige kostnader blir regnskapseffekten at 
i det året der disse kostnadene faktisk tas, kommer det ikke en tilsvarende inntekts-
dekning. 

På vegne av alle brukere av Byfjellsområdene vi forvalter, vil styret uttrykke dyp 
takknemlighet for gaven. Hjertelig takk!

Et tredje forhold gjelder sykemelding og permisjon samt effektivitetstap som følge 
av covid-19. I perioden har en sentral medarbeider hatt delvis sykemelding over en 
lengre periode. Dette har gått ut over egenproduksjonen og inntjeningen fra denne. 
Skogmester har videre hatt farspermisjon i 2021, men Eivind Aase leverte solid inn-
sats som fungerende Skogmester i perioden. 

Stiftelsen har mange gode og kompetente hjelpere som er villige til å ta tak når 
det trengs. Alt gratis for Stiftelsen. Takk til dere alle!

Stiftelsen Bergens Skog- og Træplantningsselskap

► Fortsetter side 6



Bergens Skog- og Træplantningsselskap har fått anledning til å disponere denne 
annonsesiden til eget formål, og Selskapet sender derfor sin takk til

Kistekleiven. Foto: TH

Gang- og kløvveien over Eidsvågsfjellet var allerede gammel da den i 1786 ble utbedret 
som en del av Den Trondhjemske postvei. I Kistekleiven, fra Langevannet og ned til 
Eidsvåg, var bakken steinsatt på en måte at både ridende og gående kunne få godt fotfeste.

I 1870-årene ble postveien avløst av en ny kjørevei, Munkebotsveien. Den var opprin-
nelig kantsatt med flate, høye stabbesteiner som ennå delvis eksisterer. Slik er det i Kiste-
kleiven, der Munkebotsveien slynger seg nedover. Den gamle postveien, derimot, går rett 
ned fra Langevannet og blir tre steder «kuttet» av Munkebotsveien. Sammen utgjør disse 
veiene et godt eksempel på den franske «Chausséperioden» i norsk veibygging.

Elven fra Langevannet renner ut i Kopperviken, innerst i Eidsvågsbukten, der den 
drev en koppermølle. Da postveien ble anlagt overførte Eidsvågs eier, Johan Hagelsteen, 
via grøfter, oppdemming og trerenner, dette vannet til Jordalsvannet, slik at vanntilfør-
selen til kornmøllen hans ble forbedret.
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De årlige medlemsavgiftene i Byfjellslauget inntektsføres fortløpende. For 2021 er 
det 18 medlemmer og samlet inntekt kr 0,9 mill. avrundet. Midlene skal gå til gjen-
nomføring av i hovedsak mellomstore prosjekter som ellers ikke vil bli utført. Slike 
prosjekter gjennomføres i ulikt tempo etter hvert som er de er modne for realisering. 
Prosjektkostnadene fra disse prosjektene regnskapsføres også fortløpende. Over tid 
skal alle midler i Byfjellslauget konverteres inn i slike ulike prosjekter. I det enkelte 
regnskapsår vil derimot inntekter og kostnader kunne variere med til svarende 
resultateffekter for Stiftelsen. Det føres ikke eget avdelingsregnskap for aktivitetene 
i Byfjellslauget. Det vises til egen omtale av Byfjellslauget i årsberetningen.

Etter fullføring av Oppstemten-prosjektet i 2018 ble det gjort en avsetning til 
dekning av fremtidig vedlikehold. Denne avsetningen ble i regnskapet tillagt egen-
kapitalen og ført som en disponering av deler av denne. Det er gått noen år. Det 
foreligger ikke konkrete planer eller behov for å måtte benytte restavsetningen på 
kr 240.391,– (per 31.12.20) spesifikt for Oppstemten i fremtiden. Beløpet er derfor 
frigitt til vanlig egenkapital i balansen per 31.12.2021. 

Slik styret ser det er Stiftelsens økonomiske hovedutfordring at kjernevirksom-
heten med forvaltning av de sentrale Byfjellsområder, er betydelig underfinansiert. 
Stiftelsen er helt avhengig av å finne fram til mange ulike inntektskilder for å få 
 hjulene til å gå rundt. Det gjøres stor innsats fra mange på dette området. Ikke minst 
er vi mer og mer avhengige av milde gaver for å opprettholde aktiviteten. For 2021 ble 
regnskapet betydelig påvirket av den testamentariske gaven på kr 1 million i positiv 
forstand. Uten denne ville regnskapet sett stygt ut. 

Bidraget fra Bergen Kommune er på årlig kr 1,8 millioner. Dette beløpet har stått 
fast siden 2012 og uten regulering. Bidraget virker slik at alt innkjøp også dekkes 
av det samme beløpet. Dette gjør at om en veistrekning skal gruses et år, så er det 
tilsvarende færre midler til å få utført annet arbeide innenfor beløpet. I samme tids-
periode har behovet for innsats i Byfjellene økt betraktelig gjennom mer ekstremvær 
og betydelig økt bruk av fjellområdene. Effekten er et sterkt økende gap mellom 
finansering og oppgaver. 

Styret har grepet aktivt fatt i dette fundamentale forholdet. Kursen må endres! 
Styret vil framover intiere samtaler med kommunens bevilgende myndigheter om 
de økonomiske rammebetingelsene. Styret har tro på at manglende driftsfinansering 
mer skyldes manglende oppmerksomhet om forholdet enn manglende vilje. Styret 
håper at alle parter ser verdien av at disse midlene økes betraktelig. I denne sammen-
heng vil styret få uttrykke at det er et meget godt samarbeid med Bergen Kommune 
om de praktiske forvaltningsoppgavene i Byfjellene innenfor bevilgningsrammen.

Styret viser ellers til «Beretning om virksomheten i 2021» der det gis en bred 
orientering om stiftelsens og datterselskapets virksomhet.

Bergen 9. mars 2022

Styret i Stiftelsen Bergens Skog- og Træplantningsselskap



Bergens Skog- og Træplantningsselskap har fått anledning til å disponere denne 
annonsesiden til eget formål, og Selskapet sender derfor sin takk til

Jens S. K. Hopstock

Skogplantning i Munkebotn
I Munkebotn ble det tidlig på 1900-tallet drevet intensiv skogplant-

ning. En drivende kraft i dette arbeidet var ingeniør Jens Sigfred 
Hopstock (1853–1924).
Hopstock, også kalt «Jens Gladelig», hadde en finger med i spillet i en 

rekke tiltak i Bergensområdet på denne tiden. Han var vel det man må kalles 
Bergens første elektroingeniør, og ivret sterkt for utbygging av elektrisk lys og telefon. 
Han engasjerte seg også i veibygging, turisme, dampskipfart – og skogplantning. I 1882 
grunnla han Bergens Telefonkompani, i 1889 bygde han en privat telefonlinje mellom 
Voss og Gudvangen og i 1892 over Vikafjellet. I 1895 fikk han prosjektert en elektrisk 
jernbanelinje mellom Voss og Stalheim. Den ble imidlertid aldri realisert.

Bildet viser glade gutter og skolelærerere ved Langevannet, 
fjellet Orretua til høyre.
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Driftsinntekter og -kostnader Note 2021 2020

Salgsinntekt 72 840 195 039

Andre driftsinntekter 9 6 225 052 5 622 603

Gevinst v/avgang av anleggsmidler -2 -1

Sum driftsinntekter 6 297 891 5 817 640

Varekostnad 7 1 667 915 1 960 899

Lønnskostnad 2 1 197 110 962 305

Ordinære avskrivninger 10 523 177 638 686

Andre driftskostnader 2 3 107 389 1 381 093

Sum driftskostnader 6 495 590 4 942 983

Driftsresultat -197 700 874 657

Finansinntekter og -kostnader

Renteinntekter 871 6 069

Andre finansinntekter 1 290 0

Rentekostnader 6 350

Resultat av finansposter 2 155   5 719

Ordinært resultat før skattekostnad -195 545 880 376

Skattekostnad på ordinært resultat 9 90 065 108 945

Ordinært resultat -285 610 771 431

Årets resultat 4 -285 610 771 431

Overføringer

Avsatt til annen egenkapital 0 771 431

Overført fra egenkapital Oppstemten 240 391 0

Overført fra annen egenkapital 45 219 0

Sum overføringer 4 -285 610 771 431

Resultatregnskap pr. 31. desember 2021
Bergens Skog- og Træplantningsselskap



9

Balanse pr. 31. desember 2021
Bergens Skog- og Træplantningsselskap

EIENDELER Note 2021 2020

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler

Tomter og bygninger 10 3 148 972 3 403 272

Transportmidler 10 926 388 1 142 467

Driftsløsøre, inventar o.l. 10 125 677 178 475

Sum varige driftsmidler  4 201 038 4 724 214

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskap 5 120 000 120 000

Investeringer i aksjer og andeler 5 2 085 2 085

Sum finansielle anleggsmidler  122 085 122 085

Sum anleggsmidler     4 323 123 4 846 299

OMLØPSMIDLER

Varer

Varelager 0 20 000

Sum varer 0 20 000

Fordringer

Kundefordringer 8 82 675 463 300

Andre kortsiktige fordringer 8 387 742 813 544

Sum fordring   470 417 1 276 844

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 5 987 145 4 311 007

Sum bankinnskudd, kontanter o.l.     5 987 145 4 311 007

Sum omløpsmidler     6 457 562 5 607 850

SUM EIENDELER     10 780 684 10 454 149
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EGENKAPITAL OG GJELD Note 2021 2020

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital

Grunnkapital 4 1 859 000 1 859 000

Sum innskutt egenkapital 4      1 859 000 1 859 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 4 7 640 373 7 685 593

Egenkapital til bruk i Oppstemten 4 0 240 391

Sum opptjent egenkapital 4           7 640 373 7 925 983

Sum egenkapital 4           9 499 373 9 784 983

GJELD

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 254 140 194 802

Betalbar skatt 9 90 065 108 945

Skyldige offentlige avgifter 78 453 69 642

Annen kortsiktig gjeld 858 653 295 777

Sum kortsiktig gjeld      1 281 311 669 166

Sum gjeld      1 281 311 669 166

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  10 780 684 10 454 149

Bergen 25. februar 2022

Styret i Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Owen Jarvis Westergård 
styreleder

Astrid Knutsen Hårstad 
styremedlem

Tom Tellefsen 
styremedlem

Jørgen Frønsdal 
styremedlem

Renate Hjortland 
styremedlem

Steinulf Tungesvik 
styremedlem

Ørjan Totland 
styremedlem
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Proforma konsolidert og sammendratt regnskap for BS&T og Byfjellskogene AS

Resultatregnskap 2021 2020

Sum driftsinntekter 6 455 817 6 710 891

Sum driftskostnader 6 598 986 5 887 418

Driftsresultat -143 169 823 473

Netto finansresultat 2 163 5 889

Ordinært resultat før skatt -141 006 829 362

Skatt 102 064 97 758

Årets resultat -243 070 731 604

Overført til/fra egenkapital -243 070 731 604

Balanse 2021 2020

Eiendeler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler 4 201 038 4 724 214

Finansielle anleggsmidler 2 085 2 085

Sum anleggsmidler 4 203 123 4 726 299

Omløpsmidler

Varer 0 20 000

Fordringer 242 959 722 029

Bankinnskudd mv 6 878 355 5 580 429

Sum omløpsmidler 7 121 314 6 322 458

Sum eiendeler 11 324 437 11 048 757

Egenkapital og gjeld

Egenkapital 9 651 942 9 895 012

Kortsiktig gjeld 1 672 495 1 153 745

Sum egenkapital og gjeld 11 324 437 11 048 757
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Regnskapsprinsipper

Note 1. Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskaps-
standarder og god regnskapsskikk for små foretak. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, 
kontantstrømoppstilling og noter.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er  klassifisert 
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløps-
midler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes 
ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Lang-
siktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld opp-
skrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives til virkelig verdi som følge 
av renteendring.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler med anskaffelseskost over kr 15.000, avskrives over forventet økonomisk levetid.

Aksjer og andeler i datterselskap
Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden. Det benyttes prinsippet om laveste verdi av 
historisk kost og virkelig verdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Pensjon
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse 
tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Inntektsføring og kostnadsføring
Inntekter regnes som opptjent når betingelsene for å motta inntektene er oppfylt og det er rimelig sikkerhet 
for at man vil motta inntektene. Gaver inntektsføres i sin helhet når de mottas, tilsvarende for tilskudd 
såfremt det ikke foreligger betingelser tilknyttet disse. I så fall bokføres mottatte tilskudd som tilskudds-
gjeld inntil betingelsene for å motta inntektene er oppfylt. Kostnader regnskapsføres når kostnaden er 
påløpt, uavhengig av om det er mottatt faktura for kostnaden og uavhengig om kostnaden faktisk er betalt.
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Dugnadsinnsats
Det utføres en ikke ubetydelig dugnadsinnsats av stiftelsens dugnadsgjeng. Dette resultatføres ikke, men 
den estimerte verdien av dugnadsinnsatsen vises i noteopplysningene, da stiftelsen ønsker å synliggjøre 
verdien av dette arbeidet.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen, som stiftelsen frivillig har valgt å utarbeide, er satt opp etter den indirekte 
metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter bankinnskudd.

Note 2. Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader 2021 2020

Lønninger     930 702 751 608

Arbeidsgiveravgift     146 151 108 378

Pensjonskostnader     100 281   56 094

Andre ytelser       19 976   46 225

Sum 1 197 110 962 305

Selskapet har i 2021 sysselsatt ett årsverk.

Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets 
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret

Lønn 767 373 0

Annen godtgjørelse     5 545 0

Sum 772 918 0

Pensjon
Stiftelsen har pensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsforpliktelsen er ikke 
balanseført, og den årlige pensjonspremien anses som årets pensjonskostnad. Kostnaden inngår i posten 
andre personalkostnader.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 er kr 20 220,– eks. mva. Annen bistand kr 10 887,– eks mva.

Note 3. Bundne midler
Av innestående bankinnskudd er det bundne midler (skattetrekkskonto) kr 36 083,–. 

Skattetrekk for 6. termin 2021 utgjør kr 35 150,–.
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Note 4. Egenkapital

Grunnkapital
Annen  

egenkapital
EK til bruk i 
Oppstemten

Sum  
egenkapital

Pr 01.01.2021 1 859 000 7 685 593 240 391 9 784 984

Årets resultat       -45 219       -45 219

Oppstemten, bruk av EK -240 391     -240 391

Pr 31.12.2021 1 859 000 7 640 373                   0 9 499 373

Grunnkapitalen på kr 1 859 000,– består av testamentariske fond gitt til stiftelsen frem til overgang til 
næringsdrivende stiftelse i 2008.

Egenkapitalen til bruk i Oppstemten er brukt til prosjektet Skotbergkleiven, som er en forlengelse 
av Oppstemten.

Note 5. Aksjetabell

Eierandel 
i % Anskaffelseskost Balanseført

verdi

Byfjellskogene AS 100 120.000 120 000

Fløibanen AS 1 aksje           100

Storebrand ASA ord 397 aksjer     1 985

Sum     2 085

Byfjellskogene AS har forretningskontor i Bergen. Stemmeandel er 100 %. Egenkapital pr 31.12.2021 er 
kr 272 569,– og resultat for 2021 er 42 540,–.

Det er ikke utarbeidet konsernregnskap i henhold til reglene for små foretak.

Vedlagt følger hovedtall Byfjellskogene AS

2021 2020

Driftsinntekter 2 900 773 3 339 400

Driftskostnader 2 846 242 3 390 584

Res av finansposter                       8                   170

Skattekostnad      11 999        -11 187

Årsresultat     42 540      -39 827

Note 6. Dugnad
Beregnet verdi medlemmers dugnadsinnsats er for 2021 kr 1 193 500,–.

I 2020 var denne kr 1 190 000,–.
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Note 7. Varekostnad og administrasjonsarbeid
Fra og med år 2012 er all tilrettelegging for friluftsliv, vegetasjonsrydding, hogst og skogskjøtsel samt 
vedlikehold av vei foretatt av Byfjellskogene AS. Honorar for arbeidet utgjør kr 1 400 000,– i 2021.

Note 8. Fordringer til nærstående
Bergens Skogs- og Træplantningsselskap har en fordring på Byfjellskogene AS pr 31.12.2021 pålydende 
kr 270 288,–.

Note 9. Andre inntekter

Andre inntekter 2021 2020

Rammeavtale Bergen Kommune 1 796 930 1 796 930

Medlemskontingent     358 600   355 899

Andre inntekter inkl Byfjellslauget 1 010 110 1 436 062

Inntekter eiendommene     489 514   529 639

Inntekter vedr utleie mv. til Byfjellskogene     662 848   662 848

Andre gaver, tilskudd mv. 1 907 050   858 275

Totalt 6 225 052 5 639 653

Stiftelsen er skattepliktig for leieinntekter, fratrukket kostnader knyttet til leieobjekter.
Den skattepliktige nettoinntekten for 2021 er på kr 342 742,– og den beregnede betalbare skatten er 

kr 75 403,–. Betalbar skatt inkludert formuesskatt er kr 90 065,– for 2021.

Note 10. Varige driftsmidler

Bygninger
og tomter

Driftsløsøre,
inventar ol.

Transport- 
midler Sum

Anskaffelseskost pr. 01.01.21 6 010 422 530 620 3 686 825 10 227 866

= Anskaffelseskost 31.12.21 6 010 422 530 620 3 686 825 10 227 866

Akkumulerte avskrivninger 31.12.21 2 861 450 404 943 2 760 437   6 026 830

= Bokført verdi 31.12.21 3 148 972 125 677     926 388   4 201 037

Årets ordinære avskrivninger     254 300   52 798     216 079      523 177

Økonomisk levetid 8–50 år 0–5 år 0–7 år
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Bergens Skog- og Træplantningsselskap har fått anledning til å disponere denne 
annonsesiden til eget formål, og Selskapet sender derfor sin takk til

Tirsdag 9. mai 1961 sto dette bildet på trykk i Bergens Tidende. Været var strålende 
da 6. og 7. klasser på Solheim skole, med musikk i spissen, dro av sted til skogplant-
ning på Tarle  bø. Elevene var utstyrt med redskaper og niste i sekken. Avisen opplyste at 
Ny-Krohnborg skole fredag i samme uke skulle på tilsvarende tur til Totland.

Skogplantning ble heftig debattert på denne tiden. Kritiske røster mente den unge 
generasjonen ødela like mye som arbeidet deres gagnet. Problemstillingen var en helt 
annen i 1904. Da ble skogplantning sett på som en viktig og positiv aktivitet. Lærerinnen 
Marie Sannem på Sandviken skole forfattet det året skolens plantesang som gjennom 
årene ble mye brukt:

Nu vil vi klæde fjeldet grønt, vi ud med sang vil fare,
de norske farver vaier skjønt, i spidsen for vor skare.
Og godt humør har en og hver, skam den som nu er sur og tvær;
Han kan min sandt bli, hvor han er, vi skal os selv nok klare.
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Det skjer mye positivt i vår kjære stiftelse

Stiftelsen har et godt sammensatt styre med ulike spiss - 
 kompetanser. Jeg vil takke styremedlemmene for det 

gode arbeidet de har gjort i det frivilliges tjeneste i 2021. 
Styret har jobbet videre med viktige retningsvalg for stif-
telsen. Vi må organisere oss for de utfordringene vi står 
foran: usikker økonomi – bynært skogbruk – bærekrafts-
fokus – balanse mellom å forvalte, verne og utvikle. 

En arbeidsgruppe med Skogmester Øystein Simonsen, 
nestleder Tom Tellefsen og undertegnede gjennomførte 
derfor høsten 2021 en utviklingsprosess sammen med de 
ansatte og Dugnadsgjengen. Etter to gode samlinger ble det 
deretter utarbeidet en ny strategiplan for de neste tre årene. 
I denne tas det tak i mange områder som skal gi viktige 
bidrag for å utvikle stiftelsen til en sterk og aktuell organisa-
sjon fremover. Jeg kan kort skissere noen hovedpunkter slik:

Økte inntekter: Vi ønsker å bli mer synlige i forhold til byens befolkning, og vi må 
styrke våre relasjoner til det offentlige, det politiske miljøet og næringslivet. Det er 
grunnleggende for å øke inntektsgrunnlaget og for å øke medlemstallet betydelig. Vi 
har en godt voksen skog og vi trenger sårt en ny skogbruksplan for å kunne drive og 
utvikle en bynær skog. Vi ser at stiftelsen har en unik posisjon med tanke på å pro-
dusere lokale treprodukter. Hvordan utvikler vi de fremtidige inntektsmulighetene?

Bærekraft: Stiftelsen har et godt utgangspunkt for å fremme bærekraftsidéer. Hva 
kan vi bidra med når det gjelder formidling og økt forståelse? Vi må også balansere 
ønsket om utvikling mot behovet for å verne skogen vi forvalter.

Utvikling av medarbeidere, arbeidsmiljø og organisasjon: Vi er en enkel, liten 
organisasjon, men vi ønsker å sette søkelys på kompetanse- og organisasjons-
utvikling. Oppgavene står i kø, og vi må få til effektive arbeidsprosesser med den 
kapasiteten vi disponerer.

Utvikle det frivillige arbeidet: Stiftelsen er helt avhengig av alt det frivillige arbeidet 
som legges ned både i styret, i komitéer og ikke minst i Dugnadsgjengen. Vi må 
legge forholdene til rette for at det frivillige arbeidet fungerer best mulig forhold til 
de oppgavene og krav stiftelsen står foran fremover. 

Styreleder Owen Westergård
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Forvaltningsavtalen
Hvert år utarbeides det i godt samarbeid med Bergen kommune en handlingsplan for 
forvaltningsområdet. Skogmesteren beskriver et annet sted i årsmeldingen, det nye 
digitale kartsystemet vi har utviklet for å følge opp de mange planlagte gjøremålene. 
I det digitale systemet registreres de oppgavene som meldes inn fra brukere. Denne 
systematikken hjelper både stiftelsen og Bergen kommune til å vurdere hvordan 
vedlikehold og utvikling skal gjennomføres. 

Samtidig får alle en bedre forståelse av hvilke økonomiske midler som kreves for 
gjennomføringen. Vi må erkjenne at dagens bevilgning er altfor liten sett i forhold til 
sterkt økende arbeidsmengde som følge av blant annet stort etterslep av vedlikehold 
(grusveiene slites raskere), økt bruk av skogsområdene (veldig gledelig, men krever 
mer tilsyn og vedlikehold) og et mer utfordrende klima (store nedbørsmengder, 
sterk vind).

Gaver
Vi er dypt takknemlige for de pengegavene stiftelsen mottar, enten de er fra private, 
fra andre stiftelser eller fra byens bedrifter. Disse midlene er avgjørende bidrag for 
å realisere våre prosjekter. Jeg er imponert over den givergleden som vises. Vi håper 
og tror at givergleden også er et tegn på at alle de gode kreftene i Bergens Skog- og 
Træplantningsselskap gjør en positiv og viktig jobb som legges merke til – til glede 
for alle bergensere.

Til medlemmene våre
Stiftelsens medlemmer er viktige støttespillere for oss. Vi håper at vi nå er ferdige 
med to vanskelige år i forhold til det å pleie våre kjære medlemmer. Vi takker dere 
alle for å være trofaste! 

I 2022 drar vi i gang nye medlemsaktiviteter og vi skal jobbe iherdig med med-
lemsverving. Kanskje dere også kan hjelpe oss med å spre det glade budskapet: 

«Bli medlem og støtt det gode arbeidet – til glede for alle bergensere»

 Owen Jarvis Westergård, styreleder

► Aborist Adrian Aase i en lerk ved 
Skansemyren stasjon.  Foto: ØØ
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Bergens Skog- og Træplantningsselskap har fått anledning til å disponere denne 
annonsesiden til eget formål, og Selskapet sender derfor sin takk til

AS J. E. MOWINCKEL
www.mowinckel.no

 – Når jeg tenker på Bergen, ser jeg alltid byen for meg fra et utgangspunkt i Byfjellene. 
Og der slår meg at ingen annen by jeg kjenner har en slik innfatning: En naturpark 
som omslutter menneskers byggverk gjennom nesten ett årtusen, og som i opp til seks 
hundre meters høyde er tilgjengelig for alle som til de skiftende årstider søker former 
for naturopplevelse.

For en lykke for et bysamfunn å ha slike rekreasjonsområder like utenfor stuedøren! 
Takknemlige tanker går uvegerlig til de borgere som for over hundre år siden begynte å 
sikre disse arealene til fordel for allmenheten. Og til dem som har ført arbeidet videre – 
helt inn i vår tid – gjennom det stadig bestandige Bergens Skog- og Træplantningsselskap! 
Det må være en ære å telles blant medlemmene av denne utrettelige institusjonen …

Fra et brev til Selskapet, 1977

Fra Blåmanen med Brushytten i knestående. Foto: ØØ
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Beretning om virksomheten i 2021

Referat fra årsmøtet (2020)
Årsmøtet ble holdt 17. juni 2021 kl 18.00 ved Skomakerdiket.

1. Valg av møtedirigent, referent og to personer til å signere protokollen
På vegne av styret ønsket styreleder Owen Westergård de frammøtte medlemmene 
velkommen. Westergård foreslo Tom Tellefsen til møtedirigent. Tellefsen godtok og 
ble valgt med applaus fra de frammøtte. Ørjan Totland ble foreslått som referent. 
Han godtok og ble valgt med applaus. Børre Liland og Astrid Hårstad ble foreslått 
til å signere protokollen, noe de godtok til applaus fra forsamlingen.

2. Styrets årsberetning
Owen Westergård orienterte kort om styrets årsberetning. Videre orienterte skog-
mester Øystein Simonsen om selskapets drift og prosjekter. Spesielt trakk han fram 
arbeidet med Skotbergkleiven og på Løvstakk-siden. Han orienterte også om pro-
sjekter som vurderes igangsatt, og nevnte spesielt Skredderdalen, sti opp til Garpe-
tjern, gammel steintrapp opp til Blåmanen og gårdsplassen på Øvre Bleken gård. 
Han nevnte også en del spesielle utfordringer i forhold til driften og trakk fram at 
intensiv bruk av sentrale områder på Byfjellene, spesielt telting, bålbrenning og gril-
ling, skaper store behov for opprydding, noe som går ut over den ordinære driften 
i området.

Westergård trakk fram det gode arbeidet som gjøres i Byfjellslauget, og rettet en 
spesiell takk til de som drifter det, samt til alle som har deltatt i alle komiteene. Videre 
takket han Dugnadsgjengen for iherdig og uvurderlig innsats, alle gavegivere og til 
slutt Bergen kommune for godt samarbeid.

3. Årsregnskap for 2020
Skogmester Simonsen gikk gjennom hovedpunktene i årsregnskapet. Det kom ikke 
inn konkrete spørsmål eller kommentarer fra forsamlingen. Årsregnskapet ble ved-
tatt enstemmig.

4. Fastsettelse av kontingent 2022
Styret la fram forslag om at kontingenten for 2022 økes fra kr 300 kr til enten 350 eller 
450 kr. Etter en del diskusjon ble forsamlingen enstemmig enig om at kontingenten 
for 2022 skal være kr 400.
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5. Innkomne saker
Det var ikke kommet inn noen saker fra medlemmene innen fristen.

6. Valg av styremedlemmer
Valgkomiteens leder Gunnar Alsaker presenterer valget. Valgkomiteen foreslo 
 følgende styre for 2021/2022:

Owen J Westergård styreleder (gjenvalg 1 år)
Tom Tellefsen nestleder (gjenvalg for 2 nye år)
Jørgen Frønsdal styremedlem (gjenvalg for 2 nye år)
Renate Hjortland styremedlem (ikke på valg)
Ørjan Totland styremedlem (ikke på valg)
Astrid Hårstad styremedlem (ny for 2 år)
Steinulf Tungesvik styremedlem (oppnevnt av kommunen)

Det kom ikke inn andre forslag fra forsamlingen, og det nye styret ble valgt med 
enstemmig applaus.

7. Valg av valgkomite
Årets valgkomite har bestått av Gunnar J. Alsaker, Anne K. Irgens og Janet Wiberg.

Alsaker og Wiberg ønsker å tre ut av valgkomiteen. Irgens innstilles fra valgkomi-
teen til å fortsette. Fra styret ble Tom Tellefsen foreslått som medlem av valgkomi-
teen. Videre ble Marit Warncke forslått av styret som nytt medlem av valgkomiteen.

Irgens, Tellefsen og Warncke ble alle godkjent med enstemmig applaus fra for-
samlingen og danner dermed den nye valgkomiteen.

Etter kaffe og boller holdt styremedlem Ørjan Totland et engasjerende innlegg om 
bærekraft i regi av Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Stiftelsen er i en tidlig fase 
med å definere hvordan den kan bidra på en god måte. Totland knyttet sine tanker 
opp til flere av FNs bærekraftsmål.

Årsmøtet ble hevet

Mannskapssituasjon
Virksomheten har også i 2021 vært preget av koronasituasjonen. Skogselskapets akti-
vitet har likevel vært opprettholdt i tilstrekkelig grad uten store omveltninger eller 
permitteringer. Administrasjonen jobbet iherdig for å ha alternative jobber i bakhånd 
om dette skulle bli nødvendig. En langtidssykemelding har begrenset kapasiteten på 
sagvirksomheten.
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Bergens Skog- og Træplantningsselskap
Øystein Rosendahl Simonsen har vært fast ansatt som skogmester fra 8. februar 2019.

Eivind Aase og Erling Birkeland var inne som vikarer for Skogmester fra 22. februar 
2021 til 1. august da Skogmester hadde pappaperm i denne perioden.

Byfjellskogene A/S 
Byfjellskogene A/S er et heleid driftsselskap, som utfører de fleste oppgaver Skogsel-
skapet er satt til å løse. Byfjellskogene leier driftsmidler og lokaler av Bergens Skog- 
og Træplantningsselskap. Yngve Nymark, Sigurd Birkeland, Ola Tormod Presttun 
og Adrian Aase (50%) er faste ansatte. Ansatt på prosjekt: Eivind Aase

Forvaltningsavtalen med Bergen kommune
Bergens Skog- og Træplantningsselskap (BST) har gjennom avtale med Bergen kom-
mune v/Bymiljøetaten forvaltningsansvaret for deler av de kommunale arealene på 
Byfjellene. 

Gjennom denne avtalen utarbeides det årlig et handlingsprogram med oppgaver 
og et satsningsområde som skal prioriteres det aktuelle året. Summen som har vært 
bevilget til dette arbeidet i flere år er kr 1,8 millioner.

Utsnitt av kartløsning som viser meldinger med fargekoder for status
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Ny metodikk for arbeidet gjennom forvaltningsavtalen
Fra slutten av 2020 og gjennom 2021 har det pågått et stort arbeid for å etablere 
ny metodikk for arbeidet som gjøres på denne avtalen. Den nye metodikken som 
gradvis er blitt innført i 2021 (tatt i bruk siste halvdel av 2021) innebærer bruk av en 
digital kartløsning for innmelding og oversikt over hvilke oppdrag som er utført. 
2021 har sådan vært et oppstarts/prøveår for bruk av den digitale kartløsningen. 
Kartløsningen som er fylt med innhold gjennom et godt samarbeid mellom BK og 
BST er et godt verktøy også til bruk i felt. Brukerne kan nå gjøre registreringer mens 
de er ute i forvaltningsområdet og dette effektiviserer registreringsarbeidet. 

Gevinsten begge parter oppnår gjennom dette arbeidet er god oversikt og kontroll 
med aktiviteten i området. Løsningen gjør det også enklere å prioritere oppgavene 
som skal tas tak i. I tillegg opplever BST en bedre effektivitet samt at løsningen gjør 
det enklere å rapportere hendelser, behov etc.

BST ønsker å takke bymiljøetaten for et godt samarbeid gjennom utviklingen av 
denne metodikken. Vi ser frem til det videre arbeidet med denne løsningen.

Satsningsområde i forvaltningsavtalen 2021
I handlingsplanen for 2021 ble det besluttet at vedlikehold av grindverksbygg skulle 
være satsningsområdet. Vedlikeholdet innebar nedvask, beising av byggene, vegeta-
sjonsrensk, grusing rundt byggene (etablere dryppsone og avstand mellom kledning 
og bakke) samt fjerne gammelt dekke inni som ble erstattet med nytt. Det store 
arbeidet med beising av byggene ble gjennomført av Dugnadsgjengen. 

Navn Sted Status Kommentar

BT- Bu Søndre Kamvei Ferdig

Vestbu Fløysletten Ferdig

No name Inngang til  
Bjørneseths vei

Ferdig Kun malt ikke behov for utskiftning av masser

Kronebu Bjørneseths vei Ferdig

Bjørnebu Revurtjern Ferdig

Regnhytten Hesten trenger kvile Ferdig

Grindarasten Stoltzen Midlertidig sikret 
og malt

Dårlig forfatning bør gjennomføres 
omfattende reparasjon.

Munkegrind Garpetjern Ferdig

Trolbu Skomakerdiket Ikke utført Midlertidig plassert

Ravnegrind Skiveien Ikke utført

I tillegg til de opplistede grindverksbyggene over er tre gapahuker på Indianerplassen beiset.
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Det ble i perioden ferdigstilt syv av ti grindverksbygg. To av byggene som ikke ble 
ferdigstilt ble det besluttet at ikke skulle tas grunnet andre forhold.

Erfaringen med å etablere fokusområder er fra BST sin side positiv. Dette har i 
2021 ført til at en får gjort et godt løft på vedlikehold av grindverksbygg. Innføring 
av satsningsområde har ført til bedre effektivitet (innkjøp, utstyr, erfaringsbygging) 
og ble dermed arbeidsbesparende for stiftelsen.

Andre innsatsområder innenfor forvaltningsavtalen
Vedlikeholdt Nordre Kamvei (mellom Fløypilen og Fløibanen AS). For denne traséen 
ble det besluttet at hele veien skulle heves. 

Bålplassene på Skomakerdiket, Fløysletten og Indianerplassen er også rustet opp 
med ny masse og fjerning av gammel. Det er på de mest utsatte stedene grøftet og 
vedlikeholdt stikkrenner etc. i hele området. 

Plattingen på Stoltzen er reparert flere ganger der bord i selve plattingen er skiftet. 
Dette er et kontinuerlig arbeid som følges opp flere ganger i løpet av året. I tillegg er 
det etablert trapp på den ene halvdelen inn i gapahuken ved plattingen og rampen på 
den andre halvdelen er skiftet ut. Arbeidsinnsatsen her er gjennomført av Dugnads-
gjengen.

Regnhytten ferdig vedlikeholdt. Grindarasten beiset og midlertidig sikret innvendig 
og utvendig.  Foto: ØS
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Skogen i området er flere steder utsatt. Det har vært en rekke stormer de siste årene 
som fører til vindfall og trebrekk. Spesielt utsatt er skogsområdene med vinder fra 
nordvestlig kant. Det har i 2021 vært noen trefall og opprydding etter det. Farlige og 
utsatte trær langs Tippetue, Fløisvingene og øvrige steder i området er tatt ned og 
tatt hand om. I tillegg har også flere av trærne blitt vedlikeholdsbeskjært istedenfor 
å fjerne hele treet. Behovet for nedtaking av trær som er til fare eller på annen måte 
utgjør en risiko er økende og vi følger situasjonen i den grad vi klarer innenfor 
dagens rammer og kapasitet. 

Det er svært krevende å planlegge alle vedlikeholdsoppgaver siden det stadig 
dukker opp ad hoc oppgaver som må utføres underveis i perioden.

Rutineoppgaver som fjerning av søppel, bålplasser, stubber og annet rot rundt 
installasjonene er gjennomført rutinemessig. Det er også gjort en stor innsats med 
fjerning av bålplasser i terrenget. I tillegg er det gjort tilsyn på veier og skog der 
utbedringer gjøres på de mest utsatte områdene. 

Trefall over Fløisvingene nedenfor krysset til Hestebergsveien er ryddet opp. Tregjerdet er ikke fikset.
 Foto: OW
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Forsøpling på Byfjellene er et økende problem. Foto: OW

Utfordringer og behov
Årene 2020 og 2021 har vært preget av utstrakt stor bruk av friluftsområdene. Dette 
har medført store utfordringer knyttet til forsøpling, bålbrenning og camping i 
området. Ved økt bruk ser vi også at generell slitasje i området øker. Dette er en 
trend som har vært forsterket i flere år og som vi mener vil være økende fremover. 
Det må etter vår oppfatning innføres ytterligere tiltak for å unngå store hendelser 
(spesielt brann).
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Veiene til stiftelsen som opprinnelig er bygget som skogsbilveier/traktorveier er det 
et stort behov for opprusting av. Generelt er veinettet vårt i relativt dårlig forfatning 
og årlig gjør vi mange nødreparasjoner for å forsøke å forhindre videre skader. Årlig 
utfører vi et stort arbeid med både grøfterensk, åpning av stikkrenner, påføring av 
masser samt andre reparasjoner. 

Totalt i 2021 ble det tilført ca. 250 tonn med masser på veinettet vårt. Dette er i dag 
viktige turveier som benyttes i utstrakt grad. Flere viktige og lange veistrekninger er 
så slitt at en er nede på grove masser/veifundamentet til veien. Årsaken til dette er 
trolig økt bruk de siste årene av tungtransport i forbindelse med flere større prosjekter 
i Byfjellene som veiene ikke er konstruert for. Bruken av tunge kjøretøy vil trolig øke 
i årene fremover i forbindelse med flere større vedlikeholdsprosjekt, noe som vil gi 
store utfordringer. Dagens bruk har også gitt økt erodering og avrenning. Grov stein 
medfører vanskeligere bruk for barnevogner, rullestolbrukere og syklister. Dette gir 
en dårligere fremkommelighet og økt risiko for skadetilfeller (oppstikkende steiner). 
Eksempler på slike veistrekninger er Tippetue, Fløisvingene, strekningen Munkebotn 
til Nedrediket, Ytterste del av Blåmannsveien (sør for Brushytten), Søndre Kamvei 
ned mot Knatten. Stiftelsen har ut fra størrelsen på driftstilskuddet de siste årene 
vært nødt til å prioritere nødreparasjoner av disse veiene. Det mest bærekraftige og 
økonomiske ville vært å gjennomføre skikkelig vedlikehold med tilføring av masser, 
utskifting av stikkrenner, etablere skikkelige grøfter etc.

Utglidning av mur Fløisvingene.  Foto: ØS Grove masser stikker opp av veien. Dårlige grøfter 
med bergknatter i dagen på veien langs Storevatnet.
 Foto: ØS
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Gjengroing langs veier er også en stor 
utfordring som vi ikke klarer å utbedre 
med dagens bevilgninger. Arbeid med 
kantrensk og hogst langs veier vil bli 
prioritert langs Svartediket og Isdalen 
i 2022. 

Satsningsområde 2022  
knyttet til avtalen med kommunen
Satsningsområdene i 2022 knytter seg 
hovedsakelig til installasjoner innenfor 
forvaltningsområdet. Det er planlagt 
opprusting av alle gapahuker innenfor 
området samt de gjenværende grind-
verkbygg. Flere av gapahukene innenfor 
området er i svært dårlig forfatning og 
her er det regnet med større justeringer 
som utskifting av tak, kledning, etc. 

Det er videre planlagt at alle offentlig 
godkjente bålplasser blir rustet opp og 
klargjort før sesongen begynner (før 
bålforbud fra 15. april). 

Videre vil nødreparasjoner av veier, kantrensk (Isdalen), hogst av utsatte trær 
(Fløisvingene), kartleggingsoppgaver, tilsyn og rutineoppgaver i hovedsak bli pri-
oritert i 2022.

Selv om tilstanden på veiene er veldig dårlig har BST og BK valgt å prioritere de 
nevnte oppgavene siden behovet for opprusting av veiene er så stort at tilskuddet 
(fra BK) ikke ville dekket kostnaden. Det ville heller ikke vært midler igjen til viktig 
vedlikehold og tilsynsoppgaver i resten av området.

Skogskjøtsel
Hogst
I 2021 ble det ikke avvirket egen skog for videresalg av tømmer.

Det er saget og produsert ca. 700 meter klopper noe som tilsvarer ca. 70 m3 av 
bergfuru der alle kloppene er benyttet i Byfjellene eller nærliggende områder. I tillegg 
er det også produsert trelast og spesialvirke for salg til ulike aktører, både private og 
næringsdrivende. 

Gjengroing langs vei Svartediket.  Foto: ØS
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Ungskogpleie: Det er utført ungskogpleie av lerk på et område i Munkebotn som 
tilsvarer 3 til 4 daa. Ved ungskogpleie prioriterte vi å sette igjen de beste trærne og 
fjerne konkurrerende trær som kan undertrykke vekst eller utgjøre annen trussel for 
lerka. I tillegg er det også utført ungskogpleie/avstandsregulering i svartorbestanden 
i Isdalen. 

Ved: Vi ble raskt utsolgt for ved i 60 liters sekker høsten 2021 og har igangsatt mer 
produksjon frem mot neste fyringssesong i 2022. Det er også produsert ved til eget 
forbruk samt for salg til Fløibanen AS. Vi tilbyr fortsatt muligheten for private å 
kjøpe ved der en selv kan komme og kappe opp i kubber å ta med seg hjem for videre 
bearbeiding. Dette har vært en populær ordning og erstatter muligheten for selv å 
hugge ved i stiftelsens skogområder.

Sagvirksomhet: Det er hugget virke til produksjon og videresalg av trelast. Eget virke 
er også brukt til produksjon av grindverksbygg og gapahuker. Det ble videre produ-
sert og bearbeidet trelast i lerk på bestilling til en pergola og benk.

Utsikt fra Blåmanen i desember 2021.  Foto: ØØ
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Skogpleie: Langs den flotte og historiske bøkealléen i Fløisvingene har vi hatt fokus 
på nyrekruttering av bøk etter uttaket av trær. I 2020 flyttet Dugnadsgjengen bøke-
planter inn langs veien for å forsøke å ivareta preget og utseende langs denne alléen. 
Tiltaket ser foreløpig ut til å fungere bra.

Investeringer, maskiner og utstyr
I 2021 har det også som foregående år vært investert i bygningsmasse og utstyr. Hele 
anlegget har fått et løft utvendig med vasking, maling og ny grus på veiene og på 
gårdsplassen. Videre er det i sagbygningen bygget opp benker og lagringsløsninger 
til trearbeidsutstyr. Det er anskaffet en henger med vanntank samt en bensindrevet 
høytrykksspyler som vil bli benyttet til spyling av installasjoner, stikkrenner etc. 
langs veier i området. Dette gjør det lettere å bedrive slik type vedlikehold. Videre 
er det gjort flere reparasjoner på bilene. Det er også anskaffet flere motorsager og 
arbeidsutstyr til de ansatte. Eget utstyr har hatt et stort vedlikeholdsbehov. Blant 
annet er ulike feil og mangler på tømmerhenger (bremser, vinsj, sylindre) og trak-
torer vedlikeholdt i perioden.

Deler av maskinparken er gammel og bærer preg av mye bruk. Nødvendigheten 
for investeringer i nytt utstyr, samt reparasjoner og vedlikehold av eksisterende utstyr 
er derfor fortsatt stor.

Totalt ble det brukt kr 320 000 til kjøp av utstyr, utføring av reparasjoner og ved-
likehold i 2021. I tillegg har det vært en stor egeninnsats fra frivillige og egne ansatte. 
Investeringer og kostnader knyttet til maskiner og utstyr er viktig for å ha utstyr som 
kan benyttes sikkert og effektivt. 

Eksterne oppdrag

Oppdrag fra Bydrift
I forbindelse med Bydrifts oppdrag for Bergen Vann (tidligere VA-etaten) har vi 
gjennomført og bistått Bydrift i flere prosjekter. På demningen «Storevatnet nord» 
har vi gravd av torv og masser ved demningsfoten for kartlegging og inspeksjons-
formål. På demningen «Storevatnet sør» gravde vi prøvehull utenfor demningen for 
samme formål.

Videre er det gjennomført gravearbeider ved Nedrediket i forbindelse med støping 
og vedlikehold av utløpet på demningen. Det ble også fylt på masse, gjort vedlikehold 
av kantstein på demningen og utført vegetasjonsrensk nedenfor demningen.

I forbindelse med arbeid på andre demninger felte vi trær, og vi stod også for 
bortkjøring av trevirket.
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Oppdrag fra Fyllingen Maskin
På oppdrag fra Fyllingen Maskin, som har hatt oppdrag for Bergen Vann på Mon-
tana, ble det hugget flere trær i forbindelse med arbeid som skulle utføres. Trærne 
måtte felles ved klatring og seksjonsfelling. Virket ble videre fliset opp.

Skotbergkleiven (forlengelse av Oppstemten)
Skotbergkleiven er navnet på turveien som går fra Ulriksbanens nedre stasjon og 
opp til Montana. Deler av stien har etter mange års slitasje blitt dårlig, og de brat-
teste partiene nederst har for mange vært utfordrende både opp og ned. De ansatte 
i Skogselskapet begynte senhøstes 2020 med å utbedre traséen fra parkeringsplassen 
på Montana og ned til bekken og videre fra bekken retning gamle trappen. I tillegg til 
utbedring av den øverste turveien har ansatte bygget en bro i Lerk (fra eget område) 
over den lille elven og laget en liten dam. De ansatte har også hugget flere trær i 
området i forbindelse med opprustingen.

Dårlig metall i gamletrappen er erstattet med nytt. I den bratteste delen er det 
montert en ny ståltrapp. Mellom ståltrappene og nytrappen har Sherpaene rustet opp 
med flott tilrettelagt stein. Sherpaene har også laget en flott tilkomst til broen, samt 
laget noen trappetrinn fra nedre Ulriksbanestasjon mot den nye trappen.

Målet var å bli ferdig i 2021. Snø og is kom og satt en stopper for arbeidet. Det 
gjenstår ca. en ukes arbeid: avslutning til nytrappen, tilrettelegging rundt dammen 
og hundeplater i ståltrappen. Dette arbeidet er planlagt gjort våren 2022

Tilretteleggingen av Skotbergskleiven som en forlengelse av Oppstemten er et lite 
smykke som vi oppfordrer turgåere til å teste ut. Navnet Skotbergkleiven er det en 
lokalhistoriker som har anbefalt oss å benytte på denne traséen.

Oppstemten
Det er i perioden utført arbeid med fjellsikring av to steiner i 2021. Oppstemten har 
vært mye brukt i perioden. Tall fra tellersystemet (hentet fra Bergen kommune) i 
Oppstemten viser at traseen har vært viktig og mye brukt de siste årene. Tallene viser 
en økning av bruk i 2020 (opp mot en halv million brukere) noe som relaterer seg 
til koronautbruddet. 

År Totalt Daglig gjennomsnitt Travleste dag Flest tellinger

2019 469 159 1285 26. mai 2019 6283

2020 489 443 1345 9. august 2020 4373

2021 456 955 1252 22. august 2021 3841
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Det var også lite turister i 2020 og 2021 i Norge noe som tilsier at lokalbefolk-
ningen har benyttet traseen mer en før sammenlignet med 2019. For tallene i 2021 har 
nok stengingen av Ulriksbanen hatt effekt, noe som har ført til noe lavere bruk i 2021.

Permisjonsstien
I trappen opp mot Sandviksbatteriet ble det i 2021 montert håndlist på de stedene 
der trappen var brattest (øverste del). I tillegg ble det tatt bort flere rotvelt som lå 
over stien både øverst i trappen og langs stien på Sandviksbatteriet. Dette var et stort 
arbeid som ble utført av egne ansatte.

Benker med bord Stoltzen
Det ble i perioden produsert og satt ut tre stykk benker med bord på plattingen på 
Stoltzen. Benkene med bord ble gitt av Norconsult AS (2 stk.) og Registrert Revisor 
Tom Ove Olsen AS (1 stk.). 

På plattingen ved toppen av Stoltzekleiven er det satt ut nye benker med bord.  Foto: ØS
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Billeprosjektet «Biller i Bergen»
Fremdriften på dette prosjektet ble ikke som ønsket i 2021, men «tenkepausen» resul-
terte i at prosjektet flyttes ned til Øvre Bleken Gård og vil inngå som et element i opp-
graderingen av området. Biotopen for biller er mer rik i dette området og prosjektet 
får en god nærhet til bydelens skoler og barnehager, samt alle turgåerne i Fjellveien. 

Annen aktivitet i 2021

Utviklingsprosess i BST
Stiftelsen har i 2021 hatt fokus på utvikling av organisasjonen. Det ble gjennomført 
en prosess høsten 2021 hvor alle ansatte, representanter fra styret og Dugnadsgjengen 
ble involvert. Vi har sammen arbeidet oss gjennom flere samlinger der fokuset har 
vært hele organisasjonen (BST, Byfjellskogene AS og Dugnadsgjengen) dette for å 
lage en plan for hvordan vi best kan stå rustet for de fremtidige utfordringene. Basert 
på resultatene fra disse samlingene ble det utarbeidet en strategi og tiltaksplan 2022–
2025. Skogmesteren ønsker å fremheve den gode innsatsen og medvirkningen som er 
lagt ned både av ansatte og frivillige underveis i denne prosessen. Skogmesteren ser 
frem til det gode samarbeidet for å gjennomføre de ulike tiltakene i strategiplanen. 

Medlemmer
Totalt antall betalende medlemmer i beretningsåret er 1525 stk. (i 2020 1558 stk.). 
Grunnen til nedgangen i medlemstallet er trolig at det har vært færre innmel-
dinger i forbindelse med utleie av lokaler. Totalt har vi fått inn kr 358 600,– (i 2020 
kr 355 900,–) i kontingent for 2021. Det vil si ca. kr 49 600,– mer enn medlemskon-
tingenten utgjør. Dette er frivillig kontingent fra medlemmer med livslangt med-
lemskap. Tusen takk!

Totalt utgående medlemmer i 2021 er 91 stk. (slettet grunnet manglende innbeta-
linger eller andre årsaker). Det er et frafall på 15 livslange medlemskap i 2021 (i 2020 
var frafallet 3 stk.). Det er kommet inn 48 stk. nye årsbetalende i beretningsåret 
sammenlignet med 41 stk i 2020. Vi har ved årets utgang registret 495 livslange 
medlemskap (506 stk. i 2020) og 1030 årsbetalende medlemmer (1050 stk. i 2020 
med de som ikke hadde betalt.).

Lokaler leies kun ut til medlemmer så utleiemuligheten for medlemmer er en 
god medlemsfordel. 

Men aller viktigst: Som medlem er man med og støtter arbeidet BST gjør i Byfjel-
lene – til glede for alle bergensere.
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Selskapets eiendommer
Det ble i 2021 gjennomført flere tiltak med grusing av vei og gårdsplass samt maling 
og vedlikehold av bygningsmassene. Dette arbeidet videreføres i 2022.

Utleie av lokalene på Øvre Bleken Gård ble i 2020 satt ut til Svanhild Vee. Hun 
driver også med utleie av Varegg sitt klubbhus «Badstuen» og lokalene på Christine-
gaard Hovedgaard.

2021 startet med nye nedstenginger og påfølgende kanselleringer. Vårens konfir-
masjoner ble nok en gang utsatt til høsten. Utover høsten tok det seg litt opp igjen, 
men etter hvert som smitten økte avtok bestillingene og kanselleringene rant inn.

Leietakerne er godt fornøyd med standarden på lokalene. Lokalene rengjøres 
fortløpende og vi passer på at det er nok utstyr.

Husleien er på kr 3000 fredager og lørdager. I ukedagen er prisen kr 1500. 
Potensialet for å kunne doble inntekten bør absolutt være til stede. I 2021 ble 

leieinntektene ca. kr 80 000.

Tåken ligger tett i Oppstemten.  Foto: TH
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Øvre Bleken gård
Det gamle våningshuset og høyloftet på Øvre Bleken gård blir brukt til utleie. Byg-
gene ligger som flotte smykker i Fløyveien. 

Nybygget 
Bygget inneholder kontorer, garderober, pause/møterom og garasjer. Etter stort 
påtrykk i leiemarkedet blir også nybygget leiet ut. Deler av dette bygget ble i 2021 
utleid til eksterne entreprenører som utførte arbeid i området.

Fjellveien 34 og 36 
Både Fjellveien 34 og 36 er utleid. Dette har fungert bra i hele 2021. Utbygging av 
trappehus har stiftelsen sett seg nødt til å utsette grunnet økonomi.

Festetomter
Vi har tre festetomter på Løvstakksiden som gir et kjærkommet bidrag til selskapet.

Styrets arbeid
Det er en god bredde i styrets kompetanse og arbeidet preges av entusiasme og 
pågangsmot. Styret har avholdt seks styremøter og en befaring. Befaringen ble gjort 
i Våkendalen der styremedlemmene fikk en faglig orientering om skogens tilstand 
og utfordringene med bynært skogbruk. Styremøtene har enten vært gjennomført 
fysisk eller via Teams. Teamsmøtene fungerer godt, men vi har savnet å møtes fysisk. 

Strategiplanen for 2022–2025 blir et godt rammeverk for det arbeidet som styret 
skal gjøre i årene fremover. 

Stiftelsens komitéer
Komitéarbeidet i stiftelsen har de siste årene vært i en endringsfase. Noen komitéer 
har utført sitt oppdrag og i andre komitéer har det vært lite eller ingen aktivitet. 
Pandemien får også sin del av skylden for lav aktivitet i 2021. 

Frilufts- og medlemskomitéen sitt mandat er todelt:
1) Arbeide med medlemsverving og medlemstiltak, guidede turer og internett-

sider. 
2) Arbeide med friluftsrettede tiltak med særlig vekt på turveier/stier og rekrea-

sjonsmuligheter. For barn skal det spesielt arbeides med muligheter for lek på 
ski og med akebrett.
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Medlemmer: Anne K. Irgens, Gunnar Knudsen, Tor Fossen, Arne Hauge, Anne 
Tafjord Kirkebø, Lars Bjørgo, Solveig Myrstad Egeberg og Øystein Simonsen.

Det var mange gode medlemsaktiviteter planlagt for 2020, men pandemien satte 
en effektiv stopper for disse planene. Arbeidet kom heller aldri i gang i 2021.

Styrebefaring i Våkendalen 4. mai 2021. Foto: OW
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Dugnadskomitéen skal legge til rette for dugnadsarbeidet og styrer den store 
gruppen på 35 medlemmer i Dugnadsgjengen.

Medlemmer: Børre Liland (leder), Tor Fossen, Erik Ingvaldsen, Tore Tollefsen, 
Hans Jakob Egeberg og Steinar Karlsson

Også dugnadsåret 2021 ble amputert for vår ivrige gjeng.

Skogkomitéen skal være styrets rådgiver i skogfaglige spørsmål. Sammen med 
skogmester skal komiteen se til at Selskapet følger vedtatte standarder for et bære-
kraftig skogbruk, slik det framgår av Norsk PEFC-standard. Komitéen skal utarbeide 
forslag til områdevise driftsplaner i tråd med Selskapets overordnede strategier og 
skogbruksplan.

Medlemmer: Bernt Håvard Øyen, Axel Ingvaldsen, Tormod S. Jacobsen, Jørgen 
Frønsdal og Øystein Simonsen

Kulturminnekomitéen skal arbeide med registrering, vern og restaurering av 
kultur minner i Selskapets forvaltningsområde, herunder bygningsrester, veianlegg, 
demninger og andre spor av menneskelig aktivitet. Komitéen skal utarbeide kost-
nadsoverslag og forslag til finansiering og framdrift for de enkelte prosjekter.

Medlemmer: Erling Birkeland, Øivind Øvrebotten
Arbeidet i komiteene har vært på vent grunnet mange andre prosjekter som komi-

téens medlemmer har vært involvert i.

Øvre Bleken komitéen skal stå for vern og restaurering av den historiske byg-
ningsmassen som Selskapet eier. Hovedbygning, våningshus og løe på Øvre Bleken, 
skogmesterbolig i Fjellveien 36, Fjellveien 34 samt bygninger på Fløyen. Komitéen 
skal foreslå bruk av bygningene som er i tråd med Selskapets ånd og formålsparagraf, 
utarbeide kostnadsoverslag og forslag til finansiering og framdrift for de enkelte 
prosjekter.

Medlemmer: Tore Tollefsen, Arne Sælen, Jo Gjerstad, Børre Liland, Axel Ing-
valdsen, Gunnar J. Alsaker, Janet Wiberg og Øystein Simonsen.

Komitéen har i løpet av året hatt et møte der status bygningsmassen ble gjen-
nomgått og det er notert forslag til utbedringer. Det er i 2021 gjort et fagmessig 
godt arbeid i kjelleren på Stallen og det er montert forbrenningstoalett i 2. etasje 
i Stallen. På Øvre Bleken Gård er det gjort mye godt vedlikehold på bygningene 
og området rundt Nybygget er oppgradert på initiativ fra vikarierende skogmester 
Eivind Aase. Komitéen har igangsatt et arbeid for å utvikle området nedenfor  
våningshuset. 
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Årsmeldingskomiteen skal hente inn rapporter fra komitéene samt regnskap og 
årsmelding fra styret. Sørge for at medlemmene får årsmeldingen i god tid før års-
møtet, og så langt som mulig krydre årsmeldingen med artikler fra Byfjellene og 
skaffe støtteannonser til trykksaken.

Medlemmer: Jo Gjerstad, Owen Westergård, Øivind Øvrebotten og Øystein 
Simonsen.

Komitéen ledes av Jo Gjerstad og han er meget stødig i utforming av den viktige 
årsmeldingen.

Historiekomitéen Historiekomiteens oppdrag var å utgi historiebok til stiftelsens 
150-årsjubileum, samt å planlegge markeringen av jubileet. 

Lederen har vært Erik Næsgaard og medlemmer har vært: Erling Birkeland, 
Gunnar J. Alsaker, Dag Sletten, Jo Gjerstad, skogmester.

Gjenværende jobb er å fullføre arkivering og overlevere til Byarkivet slik at his-
torien foreligger i komplett form. Komitéens opprinnelige arbeid er avsluttet.

Grunnet korona-restriksjoner ble årsmøtet i 2021 holdt utendørs ved Skomakerdiket.  Foto: ØØ
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Byfjellslauget (komitéen) skal jobbe med å verve medlemmer til Byfjellslauget og 
sørge for løpende oppfølgning av medlemmene. 

Komiteens leder er Tom Tellefsen og medlemmene er: Erling Birkeland, Jørgen 
Frønsdal, Owen Westergård, skogmester.

Se ellers egen gjennomgang under kapittel om Byfjellslauget.

Synlighet
Vi opplever stadig at stiftelsen ikke er nok synlig og kjent blant byens befolkning og i 
det politiske systemet. Det er i perioden fokusert på å synliggjøre arbeidet vi utfører, 
og at vi er en privat stiftelse basert på mye frivillighet – til glede for alle bergensere.

Vi var synlige i media flere ganger i løpet av 2021. Prosjektet Skotbergkleiven har 
ved flere anledninger vært omtalt i BA der det har vært skrevet om opprustingen vi 
gjør fra nedre stasjon Ulriksbanen og opp til parkeringen ved Montana. 

BA har også skrevet omtale av kloppeproduksjon og oppbygging av ny bro i 
Skredderdalen.

Norge Rundt
I august 2021 ble det gjennomført ny offentlig høydemåling av den kjempestore 
sitkagranen (Picea sitchensis) i Hestebergsveien. Den krevende målingen var gjen-
nomgangstemaet for NRK-programmet Norge Rundt. Våre to arborister sørget for 
en korrekt måling og både politi og representant fra Bymiljøetaten var til stede som 
kontrollører. Det ble en spennende dag frem til det endelige resultatet forelå på 50,4 
meter. Stiftelsen fikk gjennom programmet (Norge Rundt-sendingen 20. august) en 
god markering i beste sendetid. Måleresultatet holdt dessverre ikke til høyderekord, 
men vi er ikke i tvil om at vi har Norges største tre (målt i volum). Vi tar høyde-
rekorden neste gang!

Dugnadsgjengen
Etter å ha arbeidet gjennom to korona-år, har gjengen fått en god dreis på en arbeids-
måte med oppdeling i arbeidsgrupper på 5–7 mann, som har fordelt arbeidet over tre 
ukedager. Dette har fungert meget bra, mye er utrettet på mange forskjellige områder. 
Det eneste aber har vært at man ikke har hatt gleden av å kunne arbeide i samlet flokk.

Årets start gav oss en del svært så kalde økter og godt med snø på Fløyen. Akti-
viteten ble da lagt til områder som var lett tilgjengelig. I Søndre Kamvei ble utsikten 
mot byen forbedret, og på Fløyslettens nordre del ble en masse kjerr og busker fjernet. 
Ved Garpetjern i Munkebotn ble skog ryddet både ved tjernet og langs de to veier 
som fører opp til tjernet.
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Etter hvert ble vår hovedoppgave fremover mot sommeren, beising av alle gapa-
huker og grindbygg rundt omkring på Fløyen. Det ble en stor jobb som imidlertid 
egnet seg godt for en arbeidsfordeling på våre seks grupper. Da byggene skulle 
påføres to strøk med beis, ble det siste strøk foretatt i august/september. Derved 
har flere grindbygg og gapahuker fått to strøk og fremstår som pene og velholdte. 
Parallelt med beiseoppdraget var en gruppe i sving med videre opprusting av Stallen. 
Både byggets utvendige og innvendige murer og dets omgivelser ble restaurert og 
fornyet. Det innvendige arbeid i etasjen over, ble også fullført da et el. toalett ble 
montert her. Arbeidet med Stallens rehabilitering har pågått i ca. 3 til 4 år, og byg-
gets anvendelighet er nå totalt endret og forbedret. Alt arbeid er utført av gjengens 
egne krefter, med kompetanse på de forskjelligste områder. Dugnadsgjengens arbeid 
med vedlikeholdet av de mange klopper rundt omkring, var som alltid en prioritert 
oppgave gjennom året. Gjengen setter sin ære i at kloppene skal være god stand. 
Vanlig skogsarbeid/skogspleie ble foretatt flere steder, også langs stier i forbindelse 
med klopp-vedlikehold. På høstparten ble Fløisvingene og Tippe Tues grøfter renset, 
og et par økter ble det også i Skotbergkleiven oppunder Ulriken, før det ble juleferie.

Nedre Fjellvann på Kvitebjørnen.  Foto: ØØ
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Antall arbeidstimer i dette korona-år var på vel 3000 mot ca. 5900 i et normalår. 
Dugnadsgjengen har hatt et trivelig år med godt fremmøte uansett vær. Samtlige 
i den 35 manns store troppen har klart å komme seg velberget og friske gjennom 
korona-året. Med godt sosialt samvær samt respekt for koronareglene, har de for-
skjelligste oppgaver blitt utført med stor arbeidslyst.

Guidede turer 2021
Det ble ikke arrangert noen guidede turer i 2021 grunnet korona.

Guidede turer for 2022 er i skrivende stund ikke fastsatt. Et program for dette vil 
bli langt ut på nettsider og sosiale medier når dette foreligger.

Helse Miljø- og Sikkerhet
Vi er forskånet for skader/ulykker, i første rekke takket være dyktige medarbeidere. 
Vi har også dette året jobbet systematisk med HMS og innskjerpet krav til sikkerhet 
og rutiner på flere områder. Vi innførte i 2020 nye rutiner knyttet til HMS-planer, 
sikker jobbanalyser og avviksskjemaer som følges. Vi har hatt et godt samarbeid med 
selskapet HMS1 som har bidratt aktivt i arbeidet. Selskapet er tilknyttet bedriftshel-
setjeneste (Volvat). 

HMS-arbeidet er godt forankret i den strategiplanen som er etablert for 2022–2025.

Legater i Stiftelsen

Nils Edvard Marthinussens legat:
Legatet ble opprettet i 2013. Avkastningen av midlene skal gå til vedlikehold av tur- 
og gangstier på Fløy- og Midtfjellet. Legatstyret er Erik Næsgaard (leder), Gunnar J. 
Alsaker, Einar Marthinussen og Jo Gjerstad.

På grunn av lavt rentenivå og vedtektsbestemt plassering i pengemarkedet, har 
legatets avkastning vært minimal de siste år. Stiftelsestilsynet har i 2021 godkjent end-
ring av legatvedtektene, slik at plasseringer som kan gi bedre avkastning, er mulig. 
Det har ikke vært utdeling fra legatet i 2021.

Familien Loofts gave:
Dette legatet ble opprettet ved dr. Axel Loofts testament av 6. juli 1955. Foruten Skog-
selskapet, er Bergen og Hordaland Skogselskap, og Naturvernforbundet i Hordaland 
med i legatet.
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Legatets formål er i hovedsak å tilgodese skogplanting og /eller skogskjøtsel i 
Bergens distriktet og områder i Hordaland syd for Bergen, samt naturvern slik det 
fremgår av vedtektene for Naturvernforbundet i Hordaland. 

Legatmidlene er bundet i bankrenter. Avkastningen av dette er for tiden heller 
dårlig, og dekker knapt utgifter til pålagt revisjon og årlig gebyr til stiftelsestilsynet. 
Det ble i 2021 jobbet for å forsøke å oppløse dette legatet, arbeidet med dette forsetter 
i 2022.

Samarbeid med andre
Vår nærmeste samarbeidspartner er Bergen kommune. Vi har samarbeidet tett 
med flere etater i kommunen i 2021, men hovedkontakt er Bymiljøetaten v/byfjells-
forvalter Jan Robert Brandsdal. I perioden er det jobbet mye med utvikling av ny 
arbeidsmetodikk for oppfølgning av handlingsplanen. Den nye arbeidsmetodikken 
ble innført høsten 2021 der den digitale kartløsningen benyttes i utstrakt grad både 
til gjennomføring, prioritering, informasjon og samarbeid mellom partene.

Gjennom Byfjellsrådet har vi god kontakt med Bergen Bondelag, Bergen og Hor-
daland Turlag (DNT), Vestland Fylkeskommune og Bergen kommune v/ Bymiljøe-
taten, Etat for landbruk, Plan og bygningsetaten, Etat for idrett, Miljørettet helsevern 
og Vann og avløpsetaten. Denne kontakten er svært fruktbar og gir nyttige innspill 
til vårt daglige arbeid.

I 2021 har vi hatt et godt og tett samarbeid med Bergenhus Aktiv som er et etter-
vernstiltak for mennesker som er kommet seg ut av, eller som jobber for å komme 
seg ut av et rusmisbruk. For Bergenhus Aktiv vektlegges blant annet fysisk aktivitet 
og arbeidstrening som viktige elementer i recovery-prosessen. Tilbakemeldinger fra 
Bergenhus Aktiv og deltagerne er svært gode. BST er gjennom dette samarbeidet 
med på å styrke Bergen kommunes eget ettervernstilbud for rusavhengige. Ber-
genhus Aktiv har i perioden bidratt til arbeid, særlig gjennom produksjon av ved, 
men også grøfterensk, opprydding rundt grindverksbygg, gapahuker, samt maling 
av egen bygningsmasse. Totalt har Bergenhus Aktiv bidratt med 160 timer over 40 
økter hos oss i 2021. Vi ser frem til et videre godt samarbeid i 2022.

I 2021 har vi fortsatt vårt gode samarbeid med Fløibanen A/S. Fløibanen har 
som vanlig gitt oss betalte oppdrag i forbindelse med rydding av trær og kjøpt ulike 
treprodukter. Fløibanen bidrar også med fribilletter til Dugnadsgjengen på banen 
de dagene de arbeider.



Mottatte gaver
I forbindelse med utbedringene av Skotbergkleiven er vi takknemlige for at følgende 
aktører har gitt gode bidrag slik at dette arbeidet kan videreføres og avsluttes i 2022:

Eviny (BKK) kr 500.000, Bjørneseths fond kr 250  000, Sparebankstiftelsen 
SR-Bank kr 250 000, Grieg Foundation kr 250 000, Birkeland Hagesenter kr 100 000, 
Nordås Industrier AS kr 100 000, Krohnås Eiendom AS kr 100 000 og LAB Entre-
prenør kr 100 000. I tillegg er også midler fra Byfjellslauget og tidligere avsatte midler 
i stiftelsen allokert til dette prosjektet. Totalt vil det kostnaden komme på 2 000 000 
kr når prosjektet er ferdig. 

I 2020 startet planlegging og innsamling av midler til vårt første bærekraftprosjekt 
«Biller i Bergen» og det ble i 2020 mottatt bidrag fra Eviny (BKK) på kr 50 000,– og 
i 2021 fikk vi innvilget støtte fra Det Nyttige Selskabs Almennyttige Fellesfond på 
kr 100 000,–. 

Aksel Foyen som gikk bort i 2008 var aktivt opptatt av stiftelsens virksomhet. 
Hans kone Inger er fremdeles aktiv bruker av Byfjellene og i tråd med deres ønske 
mottok stiftelsen i 2021 en gave på kr 1 000 000,–. Gavene er et kjærkomment bidrag 
og vil bli benyttet til fellesskapets beste i Byfjellene. Tusen takk for gaven!

Jevnlig får Selskapet små økonomiske bidrag fra gode venner av stiftelsen.  Midlene 
er svært kjærkomne, og hver krone blir brukt til pleie og drift av områdene. Av disse 
giverne er ingen nevnt og ingen glemt.

Grasrotandelen har vært gitt oss fra totalt 40 spillere ved årets slutt i 2021 (35 Spillere 
i 2020). Vi får 7 % av innsatsen til alle som spiller på pengespill til Norsk tipping 
og melder oss som Grasrotandel. Det vil si at disse spillerne til sammen tilført oss 
kr 43 020 i 2021 (33 771,71 i 2020): 

Tidsrom Spillere 2020 Spillere 2021 Sum 2020 Sum 2021

1. januar – 30. april 29 37   9 095 11 971

1. mai – 31. august 31 41 10 700 14 674

1. september – 31. desember 35 40 13 977 16 375

Totalt     33 772 43 020

Vi setter stor pris på at vi prioriteres og oppfordrer enda flere til å gi sin grasrotandel 
til vårt frivillige arbeid.
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Styret takker
Styret takker alle ansatte i Skogselskapet og Byfjellskogene for godt utført arbeid i 
2021. 2021 ble tidvis utfordrende på grunn av smittetiltak som gjorde arbeidsdagen 
mer krevende. De ansatte har vist en sporty og interessert holdning til den videre-
utviklingsprosessen vi har gjennomført. Vi er en liten organisasjon så de ansattes 
fleksibilitet og entusiasme er avgjørende for stiftelsen.

Dugnadsgjengen er i vanlige år meget ivrige og får utført mye viktig dugnads-
arbeid. I 2021 har leder Børre Liland måtte pønske ut nye arbeidsmåter og de har 
periodevis stoppet arbeidet sitt på grunn av smittesituasjonen. Vi takker hele Dug-
nadsgjengen for at de er så ivrige i sitt arbeid.

Styret takker også alle økonomiske bidragsytere. Givergleden i Bergen er helt 
spesiell i norsk målestokk og alle giverne skal vite at hver krone brukes til å utbedre 
turmulighetene i vårt store forvaltningsområde.

Til slutt takker vi alle våre medlemmer som støtter vårt arbeid. 

Grasrotandel 2020 og 2021
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Bergens Skog- og Træplantningsselskap har fått anledning til å disponere denne 
annonsesiden til eget formål, og Selskapet sender derfor sin takk til

I årene han bodde i Bergen var den unge Henrik flere ganger på Byfjellene. Vennen, John 
Paulsen, har skrevet om en fottur i 1853 der dikteren deltok. Ulriken var målet. Sammen 
med Paulsen og Ibsen var bl.a. en rekke tyske musikere som ble overveldet av utsikten 
da toppen var nådd.

Turen førte til to lyriske skildringer med fellestittelen «Toget til Ulrikken». Den ene 
fikk undertittelen «Reisebilder»:

Og det var en Morgen i «Sommerskrud»,
Mens Fuglene kvidred paa Grene.
Da stævnet en Skare fra Byen ud,
Av sted over Stok og Stene

Vi vandred i Timer, vi vandred i tre,
Alt udi saa lykkeligt Følge.
Og saa fik vi Folgefonden at se,
Jeg vil det ikke fordølge!

 Og da vi omsider igjen kom hjem,
 Vi kunde med Stolthet fortælle.
 At dyktige Fodfolk findes blant dem,
 Som gjæste Ulrikkens Fjelde.

Fredriksberg med Ulriken i bakgrunnen. Ibsen (1828–1906) oppholdt seg i Bergen mellom 1851 og 1857.  
 Maleri av Henrik Ibsen
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Byfjellslauget 2021

Byfjellslauget ble etablert i 2015. De første fem årene finansierte medlemmene samlet 
ca. kr 1,8 mill. til bruk for gjennomføring av mellomstore prosjekter i Byfjellene. 
Midlene ble anvendt til bl.a. utbedring av Gunhildsbrekka i Munkebotn og utbedring 
av Skiveien opp mot Oppstemten. Alt kjærkomne tiltak for turgåerne i Byfjellene. 

Det var nødvendig å ruste opp konseptet vårt. I 2020 var vi klare med en økt 
satsing på Byfjellslauget med statutter, medlemspakker og brosjyre. Et medlemskap 
tegnes for fem år og har en årsavgift på kr 50 000,- eks mva. 

Styret satt som målsetning å mer enn doble antall medlemmer innen utløpet av 
2021. Dette var en tøff og optimistisk målsetting, men etter hvert skjønte vi at målet 
var fullt realiserbart siden positiviteten til å være med har vært formidabel. Nå i 
februar 2022 ble det klart at Bergen Næringsråd går inn som det 20.medlemmet. 
Marit Warncke, Adm.dir Bergen Næringsråd, skrev i e-post til oss etter presentasjon 
av både stiftelsen og Byfjellslauget: Vi ble mektig imponert og bestemte oss allerede på 
vei ut døren for å innstille på at Bergen Næringsråd blir det 20.ende laugsmedlemmet.»

Medlemslisten ser per i dag slik ut: 
ByBo AS, EGD Holding AS, GC Rieber Fondene, Fana Sparebank, Helmers AS, 
B. Friele & Sønner AS, Rieber & Søn AS, Fløibanen AS, Familien Mowinckel, 
Jæger Automobil AS, Handelsbanken, Teigland Eiendom AS, Asko Vest AS, 
Norgesmøllene AS, Agenda Vestlandet, Grieg Foundation, Frydenbø AS, 
eviny, Ulriken 643 og Bergen Næringsråd.

Dette resultatet er vi godt fornøyde med. Takk for 
tilliten og tusen takk for at dere er med oss! 

Medlemmene i Byfjellslauget utgjør en viktig 
del av nettverket rundt den allmennyttige Stiftelsen 
Bergens Skog og Træplantningsselskap og dens rolle 
i samfunnet. Sammen jobber vi for å opprettholde 
gode kvaliteter i forvaltning av de sentrale Byfjells-
områdene og å fremme allmennhetens interesser i de 
samme områdene. 

«Alt gratis og tilgjengelig for alle» er et viktig motto 
for oss. 

Bøkeplaketten deles ut til alle 
medlemmer av Byfjellslauget.
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Året 2021 – prosjekter finansiert av Byfjellslauget

Løvstakken
I 2021 har Skogselskapet fortsatt arbeidet med utbedring av tursti på Løvstakken. 
Midlene er et spleiselag mellom Byfjellslauget og Bjørneseths Fond. 

I 2022 produseres og monteres to gapahuker samt en kulturminneløype i samme 
område for Byfjellslaugets midler. Dette skulle vært utført i 2021 men er blitt utsatt 
til 2022 som følge av sykdom, permitteringer og covid-19. 

«Totempel-plassen» på Øvre Bleken Gård 
Mellom Løen og Sagen har Skogselskapet i 2021 etablert en koselig, liten plass med 
natursteins-mur og benker. På plassen er reist en «bauta-stokk» med et navneskilt for 
hvert medlem av Byfjellslauget og litt annen informasjon. Denne plassen er tilgjen-
gelig for enhver turgåer til å slå av noen minutter på vei opp eller ned Fløisvingene. 
Alt er selvsagt egenprodusert hele veien fra design til produksjon med trevirke fra 
Fløyen. 

Eksisterende gapahuk på Løvstakken.  Foto: ØS
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Totempel-plassen er finansiert med 
midler fra Byfjellslauget. Kom og se hvor 
flott det er blitt!

Skotbergkleiven 
Gjennom 2021 er det utført betydelig 
arbeid på prosjekt Skotbergkleiven. 
Dette er opprustning av en stitrasé som 
går fra Ulriksbanens nedre stasjon, via 
Skotbergkleiven og opp til Montana. 
Byfjellslauget har gitt viktige bidrag til 
finansering av traseen i 2021 sammen 
med andre givere. Våre egne ansatte har 
utført mye av arbeidet og bl.a. etablert 
en liten dam og en bro på et vakkert 
område på toppen av Skotbergkleiven. 
Firmaet «Stibyggjaren» med sherpaer 
fra Nepal har produsert steintrapper på 
deler av traseen. Vi tror at området på 
toppen av kleiven kan bli veldig popu-
lært som turmål for barnehage- og 
skole barn. Prosjektet ferdigstilles i løpet av 2022 når sherpaene igjen kan returnere 
til landet vårt og legge de siste steintrappene på plass. 

Når Bybanen starter kjøring til Haukeland vil Ulriken bli mye mer tilgjengelig 
for turgåere som reiser kollektivt. Disse vil da kunne ta seg opp fra bybanestoppet 
til Ulriksbanens nedre stasjon og der fortsette rett ut i naturen på opprustet tursti 
og turveier helt til Oppstemten og videre opp til Ulrikstoppen. Ulriken-farerne vil 
samtidig ha et godt alternativ i å ta den nye UIriksbanen en eller begge veier. Alle 
kan dermed komme seg til fjells og til Ulrikstoppen uansett alder og kondisjon. Noe 
å se fram til!

Det er mange å takke for all god innsats på Skotbergkleiven. Ikke minst våre dyktige 
ansatte som kjører maskiner, frakter grus, feller trær, lager bekkeløp og dammer, 
produserer og monterer trebro og mye mer. Vår tidligere styreleder har stått for 
prosjektledelsen. Hjertelig takk alle sammen!

Totempel-plassen. Foto: ØS
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Skotbergkleiven er blitt et lite 
smykke, og kommer til å bli mye 
brukt i fremtiden.
 Foto: EB
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Skredderdalen
Skogselskapet har utarbeidet et forprosjekt for opprustning av stitrasé i Skredder-
dalen. Prosjektet er for tiden til uttalelse i kommunens fagavdeling. Det er ingen tvil 
om at stien sårt trenger opprustning. Vurderingene som må gjøres er å omforenes 
på valg av løsninger og omfang av tiltak. Alle veier til fjells kan ikke tilrettelegges 
like omfattende. Om og når prosjektet kommer til utførelse vil Byfjellslauget kunne 
gi viktige bidrag til finansieringen. 

Prosjektplaner
Skogselskapet har behov for å opparbeide en liten prosjekt-bank der prosjekter er 
utredet, prioritert og klarert for igangsettelse. Slikt plan- og godkjennelsesarbeid 
tar tid. Det er ikke bare «å dure i gang». Midler fra Byfjellslauget kommer betydelig 
til nytte i å finansiere slikt prosjekt-utviklingsarbeid. Uten gode og godkjent planer, 
ingen gjennomføring. 

► Uren i Skredderdalen 
slik det ser ut i dag. 
 Foto: ØS

▲ Ny bro i Skredderdalen. 
 Foto: ØS
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Aktiviteter i 2021
2021 var det første hele året for Byfjellslauget i sin nye og revitaliserte form. Det 
ble arrangert ekskursjoner med innlagte foredrag for medlemmene både i juni og 
i november. I juni fortalte Jo Gjerstad om Øvre Bleken gård sin historie tilbake til 
Johann Friederich Foswinckels eierskapsperiode og enda lengre tilbake i tid. Våre 
to arborister Eivind og Adrian Aase orienterte fra trepleie-faget og demonstrerte 
grein felling og klatring i trær. Samlingen ble avsluttet med en tur opp til Norges nest 
høyeste tre i Hestbergveien like ovenfor Skansemyren stasjon. I november var det 
faglige temaet; «Skogen som ressurs» ved skogmester Øystein Simonsen samt om 
«Bærekraft innenfor våre forvaltningsområder» ved styremedlem og instituttleder 
professor Ørjan Totland. Dette også på Øvre Bleken. 

Vi takker alle patriotiske medlemmer i Byfjellslauget for deres 
kjærkomne støtte til den virksomheten som utøves av Stiftelsen 
innenfor de sentrale Byfjellsområder. 

Familien 
Mowinckel

Teigland  
Eiendom AS

B Y F J E L L S L A U G E T

Norgesmøllene
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Mitt forhold til Byfjellene

Alle malerier trenger en ramme. Alle presanger trenger en fin innpakning. De  
  beste kakene har marsipan rundt. Den beste byen, Bergen, har Byfjellene. De 

er vår ramme, de er vår krans, der de ligger over og rundt oss. Og mellom dem lever 
vi livene våre. 

Midtveis over Vidden i mai kan du legge deg ned på et solvarmt berg og skimte 
byen der nede. Husene, menneskene, livet – badet i sol nede i bergensgryten. Lukker 
du øynene kan du høre skarptrommene fra et buekorps ute på øving. Det blir jo 
nesten ikke bedre. Det blomstrer fra fjære til fjell. 

Byfjellene binder Bergen sammen, og binder oss sammen, gir oss felles opple-
velser og en felles stolthet. De har også en fantastisk, konkret verdi. Det å komme seg 
ut er viktig både for kroppen og for den psykiske helsen vår. Det at vi har så mange 
stier, løyper og grusveier i nærheten er et fantastisk lavterskeltilbud. 

Det finnes like mange forklaringer på hvorfor Bergen er den beste byen å bo i, 
som det finnes bergensere. Men jeg tror svaret for mange er Byfjellene. De gir oss 
hundrevis av grunner til at folk faktisk velger å bli boende i byen vår. For noen blir 
de selve begynnelsen på en livsvarig forelskelse. 

Det er ikke mange steder i verden man kan gå rett fra fjelltur til kino, konsert og 
kafé – alt det bylivet kan friste med, på så kort tid som i byen vår. Nærhet til natur 
er viktig for trivsel i byer, og i Bergen gir Byfjellene oss nettopp dette. 
Det beste med å bo i byen er at det er så kort vei til naturen. 

Byfjellene har sånn sett alltid vært et viktig trekkplaster for 
Bergen. Men i 2020 ble de brått noe mer. For noen begynte de å 
føles helt nødvendige. I over 700 dager skulle koronapandemien 
dominere livene og tankene våre. Det var tungt med stengte 
skoler, treningssentre og et stengt sentrum. I disse dagene tok 
mange av oss til fjellet. Jeg er sikker på at Byfjellene sånn sett var 
det største folkehelsetiltaket under hele pandemien. 

Denne verdien har vi. Denne skatten ligger der enda. 
Fysisk aktivitet er viktig både for den fysiske og psy-
kiske helsen. Det å ha en sti eller grusvei tilgjengelig 
er et lavterskeltilbud som er utrolig viktig.

Byrådsleder Roger Valhammer.
Foto: Vidar Langeland
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For min egen del har jeg alltid likt å gå i fjellet. Hvilken annen by kan konkurrere med 
en dagstur i rolig tempo over vidden eller de uante mulighetene hvert av Byfjellene 
gir? Byfjellene har derfor alltid hatt stor verdi for meg. Men da vi fikk barn, åpnet 
det seg virkelig en ny verden. En eventyrverden av troll på Fløyen. Hemmelige stier 
overalt, små bekker, steiner og snarveier vi kan drømme oss bort i. Om vinteren, når 
vi er heldige med forholdene, er Byfjellene verdens beste akebakker. Når jentene mine 
blir større gleder jeg meg til at vi alle kan gå på ski på Fløyfjellet. Søke tilflukt ved 
peisen i Brushytten med en vaffel. Å være sammen, se, snakke og drømme. Det er det 
store og det små. Det er alt fra fortellingene om hvordan fjellene egentlig ble til, til at 
vi nede på knær kan stirre på et spennende insekt eller en spesielt fargerik blomst. 

Byfjellene ligger der i all sin prakt. De skal vi være stolte av. I Byfjellene skal også 
våre barn, våre barnebarn, og alle fremtidige bergensere gå. Derfor skal vi også passe 
godt på dem. I den jobben skal vi være glade for vi har Bergens Skog- og Træplant-
ningsselskap. Deres arbeid gjør at vi både kan bruke og bevare fjellene våre. De har 
gjort, gjør, og kommer til å gjøre en fantastisk innsats for Bergen og Byfjellene. 

 Roger Valhammer (Ap) er byrådsleder i Bergen kommune

Kveldsstemning ved «Blåsesvingen». Foto: ØØ
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Det var en gang en brushytte
av Jo Gjerstad

Når vi snakker om Brushytten er det aldri tvil om at det dreier seg om 
 det lille byggverket i krysset Blåmans-/Rundemansveien. Helt fra tidlig på 

1930-tallet har den vært et begrep blant turgåere. For bergensere i flere generasjoner 
har den vært barndommens mål, med løfte om en kopp buljong, en sjokolade eller 
kanskje til og med en brus, skjønt det var sjelden kost for oss som vokste opp midt 
på 1950-tallet. Var man imidlertid så heldig, var det sitronbrus det dreide seg om, 
en flaske delt likt mellom to eller tre brødre. Dette var et lysår før myndighetene 
bestemte at Hansas syrlige dråper ikke hadde mye til felles med sitrusfrukten og 
navnet ble forandret til «brus med sitronsmak». I dag er brus billigere enn melk, og 
ingen av den oppvoksende slekt har et begrep om hvilken lykke en flaske sitronbrus 
på Midtfjellet egentlig kunne være. 

Min eldste bror har alltid hatt en kraftigere viljestyrke enn meg. Derfor har han 
også nådd lenge i livet. Da han som 17/18-åring begynte å trene for fullt, løp han fra 
hjemmet vårt i Ytre Sandviken til Brushytten og retur hver dag før middag. Løypen 
er bratt, gjennom Neevengården, opp «Røret», Munke botn og Sandviksfjellet. 

Brushytten vinteren 1933. Foto utlånt av Odd J. Axelsen
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Mellom 32 og 32,30 minutter var standarden han måtte holde en vei. Gjorde han 
ikke det var det et dårlig tegn. Jeg selv har selvfølgelig aldri vært i nærheten av noe 
tilsvarende.

Nilsens hytte
I mange år sto det en kommunal brakke i krysset der veien til Skredderdalen tar av 
fra Blåmansveien (nåværende Skogmester Mos vei). Den var blitt bl.a. brukt som 
oppholdsrom for mannskapet som arbeidet på veiene i området. I 1928 fikk møbel-

snekker Georg Nilsen leie denne og begynte der et lite utsalg av brus og 
sjokolade til turgåerne.

Møbelsnekkerens lille utsalg fylte tydelig et behov og ble en 
suksess – utvidelse måtte til. I 1931 søkte han, med støtte fra 
Hansa bryggeri, om å få feste et grunnstykke i nærheten. 
Der ønsket han å oppføre «en utsalgspaviljong for brus, frugt, 
mv. hvor det samtidig ble et nødtørftshus for fjeldvandrerne». 
Dette var et tilbud byens turgåere hadde ytret ønske om i 
lengre tid, hevdet han i søknaden.

Brushyttens arkitekt Einar Oscar Schou.

Turgåere i mellomkrigstiden. Foto: Carl Bjørn Olsen., Billedsamlingen UBB
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Kommunen var enig i dette, og tillatelse ble gitt. Hansa bryggeri engasjerte Einar 
Oscar Schou, til å tegne et moderne «serveringssted» på Midtfjellet. Hvordan de 
greide det, vites ikke. Schou var en av Norges beste arkitekter og er i dag mest kjent 
for Fløibanens anlegg, Fløirestauranten og Den Nationale Scene. Han må ha sett på 
oppdraget som en kuriositet. 

Beliggenheten ble i krysset Blåmans-/Rundemansveien. Tomten ble matrikulert 
til «Festetomt no. 1 under Fløifjeldet no. 1x».

I 1931 sto Brushytten ferdig. I tillegg til lukesalget hadde hytten også et innendørs 
serveringslokale. På fine dager satt også Nilsen ut bord og stoler på flaten fremfor 
hytten. Toalettene, «nødtørftshuset», ble plassert på baksiden, atskilt fra hytten med 
en bred overbygget gang.

Georg Nilsen fikk i første omgang konsesjon til 15 års drift. I 1938 foretok han visse 
endringer. Serveringsluken ble trukket ut, noe som ga bedre inneplass. Samtidig ble 
det innendørs serveringslokalet utvidet.

1940
I 1940 bodde Anna Gaulen i Stølegaten 14 sammen med sine tre barn, Borgny, 
 Gotfred og Einar. Ut på formiddagen 9. april ble de, sammen med resten av gatens 
beboere, oppsøkt av politiet som ba dem komme seg vekk fortest mulig. Ryktet sa at 

En kosestund på Brushytten anno 1954. Foto utlånt av Nils A. Aasen
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engelskmennene ville bombe Bergen kl. 18.00 og det ville være livsfarlig å befinne 
seg hjemme på det tidspunktet. Hvordan de bergenske politimenn nøyaktig viste 
klokkeslettet angrepet skulle finne sted på er fremdeles en gåte.

Situasjonen ble absurd. I løpet av et par timer forlot tusener av mennesker hjem-
mene sine på Stølen, i Sandviken og i Skuteviken. De fleste hadde ingen steder å dra 
til. Mange dro oppover i Skredderdalen og Tippetue i håp om å få ly i en byfjellshytte. 
Så kom et nytt rykte; Storedikets demning skal sprenges. Da var det for mange å dra 
nedover igjen.

Familien Gaulen dro sammen med Anna Gaulens søster, Jenny Urang, og ekte-
paret Kildedal fra Steinkjellergaten opp Tippetue. Målet var Brushytten. Johannes 
Kildedal kjente Georg Nilsen og hadde på en mystisk måte fått «låne» hytten av ham.

På veien opp gikk plutselig flyalarmen. Et engelsk rekognoseringsfly viste seg 
over Sandviksfjellet. Tysk luftskyts om bord på marinefartøyene spilte opp, og det 
haglet med granatsplinter i hele området. Det var ikke dekning å finne noe sted. En 
av splintene rev opp kåpeermet til Borgny Gaulen, den gang 19 år og butikkdame på 
Øvregaten. Hun har fortalt at hun i ettertid aldri har vært så redd i sitt liv, og «løp 
for livet» så snart flyet hadde forsvunnet. Klokken var da 12.10 ifølge de offentlige 
rapporter over flyalarmer i Bergen.

Vel ankommet Brushytten brøt Johannes Kildedal seg inn. Nilsen hadde «gitt» ham 
tillatelse til å forsyne seg av matvarelageret, noe han også gjorde. Ut på ettermiddagen 

Brushytten – et møtested for mennesker. Foto: EH
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kom der stadig flere personer som ville overnatte. Ingen ble avvist. De to første net-
tene var det ca. 70 personer som hadde Brushytten som sitt nattelosji. Etter hvert 
som dagene gikk, forsvant de fleste. Etter tre uker var der bare ni personer tilbake.

Under hele krigen var Brushytten stengt i det vareutvalget forsvant. Bygningen 
trengte likevel tilsyn og utluftning, og ble etter beste evne holdt ved like. Det kunne 
også være farlig å oppholde seg der. De de tyske flakbatteriene på Blåmannen var i 
aktivitet, haglet det med granatsplinter i området.

Etterkrigstiden
I 1946 fikk Georg Nilsen fornyet konsesjonen og Brushytten åpnet igjen etter seks års 
ufrivillig stenging. Av helsemessige grunner overførte Nilsen den i 1951 til datteren, 
Ingrid Margrethe og hennes mann, Fritz Foss.

Driften var ikke noe latmannsliv. Bortsett fra i feriemåneden juli var Brushytten 
åpen hver søndag, uansett værforhold. Da lørdagsfri ble innført rundt 1970, var den 
i en periode åpen to dager i uken. Etter hvert kom også innbruddene. Personer som 
ikke så forskjell på mitt og ditt, og hadde en pervers lyst til å ødelegge hva andre 
hadde bygget opp, fikk i Brushytten lett spillerom. I en periode var innbruddene så 
hyppige at forsikringsselskapene ikke ville tegne innbruddsforsikring. 

Etter å ha vært stengt i nesten to år, kunne Brushytten gjenåpnes i mai 1980, nå i regi av Skanseguttenes 
Forening. Foto: EH
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Gjentatte innbrudd gjorde at en i 1993 måtte kle hytten med stålplater under kledningen. Flaggstangen som 
i noen år hadde vært et landemerke, hadde vandalene ødelagt totalt.
 Foto: EH

Varetransporten til Brushytten var et kapittel for seg. Hansa sto for transporten av 
brus. Om sommeren brukte bryggeriet en liten lastebil, vintersdag stilte man med to 
hester og slede dersom veien ikke var farbar med bil. Om vinteren ble brusen plassert 
i en liten blindkjeller under kjøkkenet for å hindre frostskader.

Eierne måtte transportere de andre salgsvarene selv. På 1950-tallet anskaffet ekte-
paret Foss seg en Chevrolet varebil, populært kalt «Sara» som var til god hjelp i den 
lyse årstid. Om vinteren var det mer strabasiøst. Da ble varene kjørt til Fløibanens 
stasjon på Vetrlidsallmenningen, båret inn i Fløibanen og lesset av på øvre stasjon. 
Dette måtte man ofte gjøre i flere omganger. Videre var det med kjelke og ryggsekk 
til Brushytten, noen ganger med ski på beina, noen ganger med truger. Hele fami-
lien måtte ta et tak. Brushytten skulle åpne kl. 09.00. Da kunne turgåerne få servert 
buljong i store hvite krus av en betjening i hvite bomullsfrakker. I en periode ble 
salgsvarene, pga. hyppige innbrudd, etter stengetid fraktet ned til Fløyen der de ble 
oppbevart i et lager. Neste åpningsdag var det å hente dem på nytt. 

Ut i etterkrigstiden forsvant også «inneserveringen». Serveringsrommet fungerte 
mer og mer som en varmestue for ungdomsgjenger som syntes det var greit å ha et 
slikt samlingssted.
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Etter nærmere 50-års familiedrift, til glede for store og små, fant ekteparet Foss 
i 1979 ut at nok var nok. Aldersmessig var de kommet opp i 60-årene og helsen var 
ikke helt som tidligere. Der klarte simpelthen ikke å holde kontinuerlig åpent og 
søkte derfor etter en kjøper, helst et lag eller en forening. Dette kom Skanseguttenes 
Forening for øret. De så i Brushytten en gylden mulighet og en fin kombinasjon av 
inntekter og service.

Skanseguttene overtar Brushytten
Jan Skulstad sto sentralt i arbeidet med å erverve Brushytten for Skanseguttenes 
Forening. Han har i bladet «Skansegutten» fortalt grundig hvordan foreningen gikk 
frem.

Brushytten hadde våren 1980 vært stengt i knapt to år, til stor sorg for tusener 
av turgåere. 19. april 1980, samme dag som salgsannonsen sto på trykk i «Bergens 
Tidende», oppsøkte han eiendomsmegler Dagfinn Mjelde og fikk laget et tilbuds-
brev til Ingrid Margrethe Foss. Dersom selger aksepterte tilbudet på kr 70 000,– var 
foreningen pliktig til å kjøpe. Foreningens styre var skeptisk i starten, men lot seg 
overtale av Skulstads eminente talegaver. Kjøpesummen ble lånt av Bergens Spare-
bank, med flere av styrets medlemmer som kausjonister, kjøpskontrakten undertegnet 

Det er ikke alltid like lett å nå Brushytten på vinterføre. Foto: EH
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og 8. mai var Brushytten formelt eid av de eldre buekorpsguttene. I all hast ble varer 
kjøpt inn, vaktlister organisert og forretningsfører valgt. 12. mai kl. 09.00 1980 åpnet 
Brushytten på ny. Den dagen var det mange godord å få fra turgåerne.

I årene som har gått har hundrevis av eldre og yngre Skansegutter (og foreldre) 
vært involvert i Brushyttens drift. At de var til å stole på fikk bergensere erfare søndag 
etter søndag, både i sol og regn. Brushytten var alltid åpen. I 1985 ble den pusset opp 
og strøm lagt inn. Det lettet arbeidet betraktelig. I 1988 ble de gamle utedoene på 
baksiden revet og erstattet av et lagertilbygg, i 1996 ble det innlagt vann. I 1988 var 
også lånet nedbetalt.

Som de tidligere eierne var også Skanseguttene plaget av vandalisme og innbrudd. 
I beretningene kan man lese år om annet om dette. Riktig ille var det høsten 1993 og 
våren 1994. Vandalene hugget seg da gjennom taket med øks og knuste store deler av 
inventaret. Til og med flaggstangen ble ødelagt. Etter dette ble hytten fikk stålplater 
under en ny kledning.

De gamle utedoene måtte i 1988 gi plass til et nytt tilbygg. Ivrige Skansegutter sto for rivningsarbeidet.
 Foto: EH
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Den hollandske marine på besøk 
Tross vandalisme og hærverk har tross alt de hyggelige stundene vært i flertall i 
disse 27 årene Skanseguttene har drevet hytten. En episode som spesielt kan nevnes 
skjedde våren 1981. Jan Skulstad og Endre Thomassen hadde hyttevakt og ville mar-
kere at foreningen hadde drevet hytten i ett år. I den anledning var det kjøpt inn 
en enorm Hvit Dame. Hensikten var å gi hver turgåer et lite stykke for å markere 
jubileet.

Denne søndagen skinte solen fra skyfri himmel og alt lå til rette for suksess. 
I Vågen lå en rekke hollandske marinefartøyer, noe som preget byen. 

De første turgåerne spiste kake og roste initiativtakerne som tok imot kompli-
mentene med falsk beskjedenhet. Plutselig datt kjakene på dem ned. Oppe i svingen 
kom en hel tropp hollandske marinegaster i sluttet orden, og som naturlig var, satt de 
kurs rett mot Brushytten. Nå så det dårlig ut for bløtkaken. Stor var lettelsen da de 
passerte i marsjtakt og hyttevaktene pustet lettet ut. Kaken var beregnet på bergenske 
turgåere, ikke marinegaster fra tulipanlandet. At vi sammen var Nato-allierte, fikk 
være denne dagen.

Gleden ble imidlertid kort. Hundre meter bort i Blåmansveien gjorde troppen 
holdt. Et par minutter senere svermet gastene rundt hytten og ville handle, helst øl. 
Da det var umulig, ble det brus, kaffe og buljong. Plutselig pekte en gast på kaken 
og bestilte et stykke omgående. Det ville resten også ha. Bit for bit ble den solgt, kr 
10,– pr. stykke. Det var et forunderlig syn, en hel tropp hollandske marinegaster sto 
rundt Brushytten spisende på Hvit Dame med en kopp buljong i hånden.

Julenissen tar farvel
Søndag 29. desember 1996 hadde et par hundre barn samlet seg utenfor Brushytten. 
De hadde nemlig fått greie på at julenissen sov inne i hytten. Nå ropte de for å vekke 
ham. Med litt hjelp av noen ansvarlige voksne personer kom han seg på beina og ut 
for å hilse på de fremmøtte. Han hadde faktisk også gaver til overs fra julaften. Siden 
han ikke ville ta dem med tilbake til Nordpolen, delte han dem ut med rund hånd. 
Så labbet han av gårde opp Rundemansveien der Rudolf og de andre reinsdyrene 
ventet med sleden. I sekken hadde han Brushyttens nøkler, slik at han eventuelt 
kunne komme tilbake året etter.
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Sic transit gloria mundi
I 2001 startet Bergen kommune kartleggingsarbeidet i nedslagsfeltene til byens drik-
kevann. Man ønsket full kontroll over dette for å unngå forurensing. Brushytten 
kom derved i søkelyset. Man mente beliggenheten gjorde at den kunne ha et tilsig 
til Svartediket, og forlangte den revet, evt. flyttet. Da dette ble kjent ble det «rama-
skrik» blant mange turgåere. Man flytter ikke et landemerke sånn uten videre. At 
den gamle hytten representerte en stor forurensningskilde, ble også av mange sett 
på med skepsis.

Store forbedringer måtte imidlertid til. Søknad om utbygging ble i 2004 sendt til 
kommunens byggesaksavdeling. I 2005 ga Sparebanken Vests allmennyttige fond 
kr 600 000,– til prosjektet. Med denne kapitalen i ryggen kom spørsmålet opp om 
modernisering kontra et nybygg. Det ble nybygg. Arkitektkontoret Tippetue fikk 
oppdraget og la frem tegninger alle kunne si seg fornøyd med. I juni 2007 ble «siste 
brus» servert og rivingsarbeidet kunne ta til. 

Julenissens besøk på Brushytten har siden starten i 1996 samlet et tusentalls publikum. Snille barn får gaver 
og klapp på kinnet. Som regel blir nissefar fraktet til hytten med hest og vogn.  Foto: EH
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«Auferstanden aus Ruinen» (gjenoppstått fra ruiner)
Dette er tittelen på tidligere Øst-Tysklands nasjonalsang, og kan overføres til Brus-
hyttens skjebne. I løpet av kort tid var det gamle byggverket vekke. Obert Wetaas i 
Skanseguttenes Forening var ikke grepet av nostalgiske kvaler da rivingsarbeidet var 
utført. «Dette måtte til», uttalte han kjekt til «Bergens Tidende».

I oktober 2007 ble grunnmuren støpt, i november startet reisningsarbeidet. Søndag 
18. mai 2008 var flere tusen mennesker møtt opp for å være med på åpningen. Den 
nye hytten kostet over to millioner kroner og skanseguttene gikk en ny epoke i møte.

Ikke lenge etter ble det trangt også i den nye hytten. Ny byggesøknad blir godkjent 
og i 2011 ble hytten utvidet, og en redskapsbod ble oppført. Det ga større og mer 
bruker vennlig kjøkken og sårt tiltrengt lagerplass. Vareforbruket er stort og vin-
terstid er det vanskelig og tungvint å få fylt opp med brus og boller. Også toalettene 
blir bygget om, for å redusere vannmengden i hyttens septiktank. Hver vinter er en 
utfordring og innkjøp må planlegges nøye. 

Alt arbeid som legges ned i eller i forbindelse med Brushytten gjøres på dugnad. 
Ingen mottar betaling eller honorar og overskuddet hytten kaster av seg går i sin 
helhet til barne- og ungdomsarbeidet som Skansens Bataljon og Skanseguttenes 
Forening driver.

Dagens hytte en vinterdag. Foto: ØØ



Jubileumsboken – 150 år
Bergens Skog- og Træplantningsselskap ble 
stiftet i 1868 med formål om å plante trær i 
Byfjellene. Byens golde fjellsider ble med tiden 
omgjort til frodige skoger. Tidlig ble også 
bygging og vedlikehold av veier og stier en 
sentral del av selskapets arbeid for å skape og 
tilgjengeliggjøre en bynær naturpark. 

Dette er også historien om hvordan de sen-
trale delene av Byfjellene har blitt skapt, vernet 
og forvaltet som Vestlandets mest brukte 
frilufts- og rekreasjonsområde.

Boken viser hvordan skogvitenskap og 
skogsak, estetikk og natursyn, friluftsliv og 
rekreasjon, naturvern og kulturvern, filantropi 
og dugnad, har dannet sentrale rammer for 
Skogselskapets virksomhet i Byfjellene i 150 år. 
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Kjøp boken nå til spesialpris!

Historien  
om Oppstemten
Les om Oppstemten, fra unnfangelsen 
i 2013, fødsel i 2015 til ferdigstillelse i 
2019. Boken omtaler også andre sti- 
og veiprosjekt utført av Skogselskapet 
de siste årene; Permisjonsstien, 
Hellemyrstien, stien ved Garpetjernet 
(Munkegrind) og Kulturminneløypen.

Boken er rikt illustrert og selges  
kun gjennom Skogselskapet.

Til salgs på  

SAGEN 
Øvre Bleken gård, Fløyveien 1
Tlf.: 55 31 49 90 – Mob.: 909 37 949
E-post: medlem@byfjellskogene.no

299,–

99,–

Tilbud til Skogselskapets medlemmer
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Bergens Skog- og Træplantningsselskap har fått anledning til å disponere denne 
annonsesiden til eget formål, og Selskapet sender derfor sin takk til

I anledning byjubileumsåret 2020 skjenket GC Rieber Fondene Bergens borgere en rekke 
benker som ble satt ut forskjellige steder i Byfjellene. De kom raskt til nytte. Ved Drægge-
hytten på Kvitebjørnen ble det satt opp to. 

Sett deg ned på en av dem og nyt utsikten. Den er formidabel. I forgrunnen ligger 
fjellmassivet Nukane/Storesåta mellom Jordalen og Hjortland. Så følger fjellformasjoner 
på Osterøy, Vaksdal, Bergsdalen og Voss.

«Alle priser utsikten fra fjellene» sa ordkunstneren Nils Kjær (1870–1924) en gang. 
«Ingen snakker om alle de utsikter de ligger i veien for».

Utsikt. Foto: ØØ



Bergens Skog- og Træplantningsselskap har fått anledning til å disponere denne 
annonsesiden til eget formål, og Selskapet sender derfor sin takk til

Fløibanen på vei opp til Fløyens topp i oktober 2020. Foto: Endre Knudsen / visit Bergen

I 2003 ble det gjennom dagspressen utlyst en konkurranse om beste Fløibanesang.
Av mange gode bidrag gikk Arne Eide Olsens «Høyt over sentrum» av med seieren.
Under presentasjonen ble den fremført av Ove Thue. Her er første vers og refrenget:

Høyt over sentrum, det vakreste fjell,
Ja, Fløien gjør byen vås så spesiell.
Du kan være oppe på en, to, tre.
Ta med noen venner, her er mye å se.
Fra Fløien ser du byen som i miniatyr.
På Torget handles krabbe, torsk, pale og lyr,
Og Statsraad Lehmkuhl pynter opp ved Bryggen,
Se der nede svømmer fetter Tyggen

Ååååå, e’ det den røde eller blåe som kommer no`?
Alltid like spennende å vedde på!
I tunellen vi skimter et lys,
Vi drar på fjellet, men vi reiser ikkje utenbys!

Arne Eide Olsen
(f. 1959)
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VI STØTTER SELSKAPETS ARBEID

Nygårdsgaten
Maling & Jernvare

Nettbutikk for hage



Bergens Skog- og Træplantningsselskap har fått anledning til å disponere denne 
annonsesiden til eget formål, og Selskapet sender derfor sin takk til

Ny bruk av Sandviksbatteriet. Foto: TH

Øvre Sandviksfjell batteri, eller Sandviksbatteriet som 
det i dag heter på folkemunne, ble bygget i perioden 
1896–1905. Sammen med batteriene på Nedre Sand-
viksfjell, Hellen og Kvarven var det en del av Bergens 
befestninger som skulle sikre innseilingen til Bergen 
indre havn. Det var oppført med tanke på et mulig 
svensk angrep. Batteriet kom aldri i bruk. Da det ble 
alvor i april 1940 sto det ubemannet. I 1952 ble Sand-
viksbatteriet offisielt nedlagt. 

Anleggelsen av Permisjonsstien, fra Fjellveien til 
Sandviksbatteriet, har åpnet opp det gamle militære 
området på en helt annet måte enn tidligere. Turgåere 
i alle aldre har funnet rolige plasser de tidligere knapt 
ante eksisterte. Det kan disse to unge damene bekrefte. 
De ser ut til å ha det riktig trivelig.

Sandviksbatteriet ca. 1951. Knut Axelsen på 
kanonen. Foto: Privat


