Uttalelse fra Drammen klatreklubb om
boltestriden på Hyggen:
Drammen klatreklubb har i over 20 år representert klatrere og bidratt til å fremme
klatring og utvikle klatrefelt i Drammensområdet gjennom klatreførere,
feltutviklingskomite og støtte til bolting, rebolting og annen god utvikling av klatrefelt i
tråd med klubbens og Norges klatreforbunds sin boltepolicy. Det ønsker klubben å
gjøre i god dialog med andre klatremiljøer og klubber, grunneiere og relevante
aktører i området. Den siste tiden har det vært mye bråk rundt borebolter på noen
ruter på Mellomveggen på Hyggen, både med bruken av borebolter og ødeleggelse
av bolter på noen ruter. Derfor har klubbens styre og feltutviklingskomite laget en
uttalelse, hvor det også har vært en god dialog med Røyken og Hurum klatreklubb.
•

Klubben er takknemlige for innsatsen som alle førstebestigere legger ned i å
lage nye ruter, både som gås med naturlige sikringer og de som blir
boreboltet.

•

Klubben advarer mot selvtekt på klatrefelt, både med utvikling av ruter som
bryter med aksepterte holdninger og spesielt ved ødeleggelse av boreboltede
ruter. Uenigheter bør løses i dialog før det blir etablert som et problem.

•

Klubben ber alle følge etablert policy i Klatre-Norge fra Norges Klatreforbund
og andre aktører.
o Boreboltede og naturlige sikrede ruter klipper i lavlandet skal kunne
leve side om side.
o Prinsippet om mest mulig sporløs ferdsel.
o Ruter som sikkert kan gås med naturlige sikringsmidler skal ikke boltes
opp, og ruter kan boltes der det er nødvendig for sikker klatring på alle
nivåer.
o Naturlig sikrede ruter skal ikke vesentlig forringes ved bolting av helt
nærliggende linjer.

•

Klubben ber alle som vil bolte linjer ha dialog med miljøene som bidrar til å
utvikle og forvalte klippene for å finne gode og bredt aksepterte løsninger.
Dette gjelder spesielt ved tvil om ruten bør være naturlig sikret eller boreboltet.

•

For klubben er det viktig å beholde Hyggen-området, og andre klipper i
regionen som felt for både naturlig sikrede ruter og boreboltede ruter på alle
nivåer. Hyggen-området er et av de størst områdene i området som har en
god blanding av begge deler på et nivå som egner seg både for ferske og mer
erfarne klatrere.

•

Det kan noen ganger være vanskelig å vurdere om det er riktig å gå en rute
naturlig eller bolte den da holdninger til sikring har variert noe opp gjennom
årene, med lokale forskjeller og ulike holdninger og kompetanse hos
førstebestigere til bruk av bolter og naturlige sikringer. Klubben ber klatrere

respektere at det kan finnes ulike vurderinger, og satse på dialog framfor
konfrontasjon.
•

Klubben ønsker at miljøene bidrar til en helhetlig utvikling og forvaltning av
klatreklippene for å unngå for store forskjeller i stil og sikkerhet, og at det i
tilretteleggingen også tas hensyn til grunneier og andre aktiviteter.

•

På de konkrete rutene hvor boltene er ødelagt, er det viktig å få fjernet
ødelagte bolter av hensyn til sikkerhet og forsøpling. Klubben ønsker videre
en dialog med mellom førstebestiger, det lokale miljøet og
feltutviklingskomiteen i DKK for å finne gode løsninger i tråd med allment
akseptert boltepolicy. Vi ønsker mer fokus på klatreglede for alle i god norsk
friluftslivtradisjon enn på konfrontasjoner som skaper strid.

