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UTGANGSPUNKT

Mye av det vi gjør er bærekraftig

Et bærekraftig samfunn trenger mer friluftsliv, 
ikke mindre

Ved å forbedre egen drift kan vi inspirere 
medlemmene og folk rundt oss

TRE TYDELIGE AMBISJONER

1.  Redusere friluftslivets fotavtrykk

2.  DNTs hytte- og rutenett skal være Norges 
mest bærekraftige ferie- og fritidstilbud

3.  Være en tydelig stemme for 
friluftsinteresser og vår felles naturarv



• Nærfriluftsliv

• Grønn transport

• Redusert forbruk av 
friluftsutstyr

• Sporløs ferdsel

• Inkluderende tilbud

• Styrke frivilligheten



• Omlegging til fornybar 
energi

• Lavest mulig ressursbruk

• Planlegge, vedlikeholde 
og bygge så klima- og 
miljøvennlig som mulig

• Hensyn til sårbar natur

• Vise fram bærekraftige 
løsninger - inspirere



• Sikre rammevilkår for 
naturvennlig friluftsliv

• Pådriver for å bevare natur, 
friluftsområder og 
landskapskvaliteter

• Jobbe for at det skal være 
mulig å oppleve naturen 
uforstyrret

• Fremme friluftstradisjoner
og DNTs kulturarv



• Felles system for 
rapportering – kontinuerlig 
forbedring

• Kommunikasjon og 
markedsføring 

• Samarbeid med partnere 
og leverandører

• Digitale virkemidler



PROSESS OG MEDVIRKNING

• Høst 2019: Vedtak om å utvikle bærekraftstrategi 

• Bærekraftutvalg – bredt sammensatt med representanter fra 
foreningene + sekretariat (adm)

• Skulle vært behandlet på LM i 2020 –utsatt pga. korona

• Høringsrunde i foreningene

• Vedtak på Landsmøtet juni 2021



DNTs bærekraftsambassadører



• Bidra til å nå ambisjoner og mål i 
bærekraftstrategien 

• 41 av 56 foreninger har pt. signert

• 93 % av medlemsmassen

• Egen handlingsplan/innarbeide mål i 
eksisterende planer

• Velge ut relevante mål 

• Utforme eventuelle delmål og tiltak

• Førende for foreningens drift og prioriteringer

FORANKRING



Landsstyret
- Vedtak og jevnlige orienteringer
- Webinarer

FORANKRING
Hvordan integrere bærekraftarbeidet i hele organisasjonen?

DNT sentralt
- Samarbeid på tvers av avdelinger

Foreningene
- Signering av løfte 
- Webinarer med caser
- Presentasjoner for enkeltforeninger
- Felles møteplasser internt
- Dilemmatrening 

MEDVIRKNING + ENGASJEMENT



FORANKRING – bærekraftsdilemmaer



FORANKRING
Hvordan integrere bærekraftarbeidet i hele organisasjonen?

DELE OG INSPIRERE 
- DNTs bærekraftpris og -stipend på Landsmøtet
- Kommunikasjon (filmer m.m.)
- Åpen idébank på nettsidene





Hvorfor rapportere? 

• Samlet oversikt over status og utvikling

• Sikre forbedring og måloppnåelse

• Synliggjøre resultater

• Bidra til troverdighet

Å SETTE KURS MOT MÅLENE



Tre alternativer 

1)Egenutviklet system

2)Rapportering gjennom Miljøfyrtårn 
og frivillig miljøsertifisering

3) Miljøsertifisering og rapportering 
for alle gjennom Miljøfyrtårn

Å SETTE KURS MOT MÅLENE

• Utviklet måleparametere til målene i bærekraftstrategien

• Egen rapporteringsløsning for DNT i Miljøfyrtårnportalen

=> Årlig bærekraftrapport, miljøforbedringer satt i system



HVA MED HVERDAGEN? 
Noen eksempler…

Foto: André Marton Pedersen



Grønt kort

Samarbeid mellom hyttene, 
DNT sentralt og Norway 

Bussekspress. 

Overnattingsgjester som 
kommer med buss får gavekort 

på 100 kr eller halv pris på 
utstyrsutleie. 

Gjelder 8 DNT-hytter

Forsker på prosjektet med TØI. 



Retningslinjer for reiser, DNT sentralt

Oppfordrer til:

• Kollektivt eller samreise

• Flere møter på samme reise

• Leiebil: Null-/lavutslippskjøretøy, piggfritt

• Flyreiser –Kjøp biodrivstoff for 100 % av reisen dersom mulig

Mål
• Hindre unødig reising
• Fremme miljøvennlige løsninger ifm. tjenestereiser

Føring
• Gode miljøvalg skal prioriteres foran kostnader

Foto: Bente Lise Dagenborg



Gjelder alle vesentlige innkjøp av tjenester og varer. 

• Behovsvurdering

• Leverandørens miljøprofil

• Kontroll av produkter

Hovedprinsipp for innkjøp av mat

• Velg norsk. Velg sesong.

• Kortreiste produkter hvis mulig

• Begrense kjøttforbruket, tilby gode vegetariske alternativer

• Økologisk: Mål - minst 15 % av utvalget skal være Debio-merket

• Merkevaren «Nyt Norge» bør prioriteres der dette er mulig

Retningslinjer for innkjøp, DNT sentralt



Lokal mat og formidling

Foto: Line Hårklau

Sikburger på Svukuriset/Femunden

Inspirasjonsturné med Halvar Ellingsen



Avfall

Tiltak matsvinn
• Tilpasse størrelsen på retter
• Gjenbruk av rester
• Nedprise overskuddsmat
• Redistribusjon av overskuddsmat
• Opplæring av ansatte
• Oversikt, lagringsrutiner, merking
• Meny med få retter
• Frokostbrett til hvert bord/familie
• Tavle med dagens matsvinn pr. gjest

Nesten alle betjente hytter melder om at de jobber aktivt med å redusere 
matsvinn.

Rapportering 2021 - deling gjennom idébanken

Matsentralen.no



Sosial bærekraft

Rapportering tiltak 2021 – deling gjennom 
idébank

• Samarbeid med Norsk Forbund for 
Utviklingshemmede 

• Samarbeid med læringssenter og kommune for å 
få innvandrere til å bli kjent med friluftslivet

• Samarbeidet med idrettsråd, Kirkens bymisjon 
og Røde Kors om gratis alpinkvelder 

• "Tur for alle" - spesielt tilrettelagt for de over 16 
år med funksjonsnedsettelse

• "Mat fra hele verden" - samarbeid med Kirkens 
bymisjon

• Ny turgruppe med tilbud til personer fra 
ettervern rus og psykiatri

• Ferskingkurs rettet mot ny samfunnsgruppe  

Foto: Marius Dalseg Sætre



DNTs bærekraftambassadører
Integrering av bærekraft i organisasjonen

Foto: Mari Kolbjørnsrud

Foto: Marius Dalseg Sætre

Foto: John Petter Nordbø



LYKKE TIL!
TAKK FOR MEG!


