Innspill til Strategi for Program Dokken
Bergen og Hordaland Turlag (BHT) ble stiftet i 1890 og er i dag Vestlandets største
friluftslivsorganisasjon med mer enn 30 000 medlemmer. Nær 20 000 av disse er bosatt i Bergen hvor
vi har et stort aktivitets- og turtilbud. BHT er tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT). DNT er en
sammenslutning av 57 turistforeninger og turlag i hele landet med til sammen 88 lokallag og har over
320 000 medlemmer.
Våre verdier er:
T Spennende, troverdig, inkluderende, enkel og naturvennlig
Vår formålsparagraf er:
T DNT skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av
friluftslivets natur- og kulturgrunnlag
Bergen og Hordaland Turlag vil med dette melde seg som en aktuell aktør og bidragsyter i utviklingen
av Dokken. Vi støtter og berømmer strategien sin målsetting om å gjøre Dokken til et forbilde for
bærekraftig byliv, og vi er veldig glade for at strategien tar til orde for å utvikle blågrønne strukturer,
gjøre sjøfronten tilgjengelig, skape rom for aktiviteter og fellesskap, og legge til rette for fotferdsel.
Gode byrom gir også rom for aktivitet og god folkehelse. I vår strategi -Et rikt liv med enkle midler –
veivalg 2019-2023 går BHT inn for å satse mer på nærmiljøaktiviteter og bynært friluftsliv.
Mange av våre delmål og tiltak er relevante for målsettingene og strategiene for Dokken:
• Vi skal styrke tilbudet for barn og familier på ulike nivåer slik at barn kan oppleve glede og
mestring uavhengig av fysiske og økonomiske forutsetninger.
• Arrangere turer med ulik vanskelighetsgrad både i fjellet, i nærmiljøet og ved kysten for å
sikre at vi treffer flest mulig.
• Vi skal styrke aktivitetstilbudet knyttet til vann og kyst.
• Søke mulighet for å etablere et samarbeid med relevante aktører.
• Ved utgangen av 2023 skal BHT ha utredet muligheten for å etablere et bynært hus (merk:
helst i samband med sjø eller vann)
Vi ser for oss Dokken som et svært egnet område i Bergen for et sjønært aktivitetshus som kan være
møteplass, base for kurs og kunnskapsformidling, base for utlån av kajakker/robåter og annet
friluftsutstyr. Andre muligheter på Dokken kan være en grønn oase/gapahuk for en Turboklubb, eller
urbane stier i blågrøne strukturer som kan kobles videre opp til turrutene i byfjellene langsmed de
skisserte allmenningene. Vi har allerede startet et prosjekt med merking av nærmiljøstier i Bergen
sentrum og det er naturlig å forlenge disse til det nye Dokken.
Vi ettersender gjerne relevante dokumenter, og vil invitere til et møte for å presentere turlaget sine
fremtidsvisjoner bedre.
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