
 
 
 
 

 
Til: 
Nærings- og fiskeridepartementet 
v/ statsråd Jan Christian Vestre   
 
  
          Oslo, 24/3-2022 
 
 
 
Hei. 
Vi ønsker med dette å takke for en hyggelig tur til Fuglemyrhytta i Nordmarka med 
statsråden 21.mars 2022. Vi satt pris på å kunne få muligheten til å vise fram tilbudet til Den 
norske turistforening (DNT) og å diskutere bærekraftig reiseliv og sirkulærøkonomi med 
statsråden.  
 
Vi har sammenfattet noen av våre synspunkt på disse saksfeltene i dette notatet, og håper 
departementet vil invitere oss med i videre arbeid med dette.  
 
OM DNT:  
DNT er Norges største friluftsorganisasjon med ca. 310 000 medlemmer. Vi består av 57 
medlemsforeninger med 81 tilhørende lokale turlag spredt over hele landet – og kjernen i 
tilbudet vårt er over 550 hytter og 22.000 km med merkete stier over hele landet. Hvert år 
legger våre medlemmer og frivillige ned 1 million dugnadstimer. Regnet om til kroneverdi er 
det en årlig dugnadsinnsats på om lag 500 millioner kroner.  
 
Reiselivsstrategien til Innovasjon Norge slår fast at: «En stor andel av de opplevelsene i Norge 
som bygger konkurransekraft for reiselivsnæringen forvaltes av frivillige organisasjoner. 
Særlig har samarbeidet med friluftslivsorganisasjonene vært viktig for utviklingen av det 
naturbaserte reiselivet. (......) En fortsatt vekst i reiselivet er avhengig av at disse aktørene 
sikres gode, langsiktige rammevilkår for sin virksomhet og at det etableres egnede 
samarbeidsformer med disse.» 
 
BÆREKRAFTIG REISELIV:  
DNT er en annerledes reiselivsaktør – som blant annet er tuftet på delingsøkonomi. Hyttene 
våre er friluftslivets kollektivtilbud, og i bærekraftstrategien vår (som statsråden fikk på 
Fuglemyrhytta) har vi ambisjon om at hytte- og rutenettet vårt skal være Norges mest 
bærekraftige ferie og fritidstilbud.   
 
Infrastrukturen våre foreninger forvalter har stor betydning for det norske 
reiselivsproduktet, og vi ønsker oss en helhetlig og kraftfull utvikling av norsk, naturbasert 



reiseliv – fordi reiselivsnæringen – gjort riktig, bidrar til attraktive distriktsarbeidsplasser, 
lokal verdiskapning, store eksportinntekter, overrislingseffekter, impulser og levende 
lokalsamfunn.  
DNT ønsker å legge til rette for at seriøse private næringsaktører som tar bærekraft på alvor 
kan bruke infrastrukturen som utvikles av våre medlemsforeninger. 
  
NATUROPPLEVELSER ER SENTRALT FOR REISELIVSNÆRINGEN 
Naturopplevelser er sentralt for norsk reiselivsnæring. Dessverre ser vi at mange av 
opplevelseskvalitetene som reiselivet baserer seg på, forringes. Viktige naturområder 
forsvinner og reduserer mulighetene for gode naturopplevelser. Mange av 
reiselivsproduktene i Norge er bygget rundt dette, og trenden med en stadig økende 
nedbygging av norsk natur må derfor snus.  
 
ØKT SATSNING PÅ BESØKSFORVALTNING 
Norsk naturforvaltning går på sparebluss. Økte ressurser og videreutvikling av forvaltningen i 
nasjonalparker, verneområder og verdensarvområdene er av avgjørende betydning for å 
sikre reiselivsnæringens ressursgrunnlag. 
 
Vi trenger en større satsning på besøksforvaltning i norsk natur. Vi må bli flinkere til å jobbe 
forebyggende med dette og balansere vern mot ønsket om å legge til rette for opplevelser 
ved å kanalisere ferdsel til steder som tåler det. Riktig tilrettelegging og god veiledning er 
avgjørende for å ivareta natur- og friluftslivsverdiene i reiselivssammenheng.  
 
Ordningen med «Nasjonale turiststier» har vært en stor suksess. «Nasjonale turiststier» har 
satt populære turmål i stand til å håndtere et høyt antall besøkende, og samtidig ivareta 
naturverdiene.  
 
I reiselivsstrategien til Innovasjon Norge er det foreslått en utvidelse av ordningen med 
Nasjonale turiststier så den også kan omfatte «Nasjonale ikoner», definert som natur- og 
kulturbaserte attraksjoner som fyller en stor regional eller nasjonal rolle i det norske 
reiselivstilbudet. Vi mener at en ordning med «Nasjonale ikoner» kan være viktig for at 
utvalgte, naturbaserte attraksjoner som for eksempel Haukelandsstranda i Lofoten, 
Loenvatnet, Hoddevika og steder der allemannsretten har vært under press og der det har 
vært besøksutfordringer, fremover skal klare å håndtere et stort antall besøkende. 
 
Regjeringen har i Hurdalsplattformen varslet lokale pilotprosjekter knyttet til besøksbidrag. 
DNT er opptatt av at fremtidige løsninger knyttet til fellesgodefinansieringsspørsmål ikke 
ødelegger for allemannsretten.   
 
TRANSPORTUTSLIPPENE I REISELIVSNÆRINGEN MÅ NED 
Globalt står reiselivsnæringen for omtrent 8 prosent av verdens klimautslipp. Flytransport er 
en av de største enkeltkildene. DNT mener det må satses mer på lokal- og nærmarkedene. 
For at norsk reiseliv skal redusere sine faktiske utslipp, må næringen vri sin markedsføring 
mot besøkende med lavere klimaavtrykk.   
 
Fremover må derfor færre fly for å oppleve Norge. Vi tror norsk reiseliv vil kunne gå glipp av 
mange klimabevisste gjester hvis vi ikke får til en kraftfull satsning på gode togforbindelser 



(ink nattog) til utlandet.  
 
I Hurdalsplattformen har regjeringen satt seg som mål å «lansere et eget pilotprogram for et 
bærekraftig reiseliv, som støtter opp om lokal natur- og miljøforvaltning og utslippsfrie reiser 
til og fra norske reisemål.»   
 
DNT har etablert Grønn Tur (2017), et nettverket som består av over 20 ledende aktører 
innen friluftsliv, reiseliv og transport. Dette nettverket har klare ambisjoner om å fungere 
som en akselerator for grønn omstilling av friluftslivet og reiselivet. Nettverket ønsker å 
utvikle klimasmarte pilotprosjekter og jobber med å innhente kunnskap om hva som skal til 
for at flere velger miljøvennlig transportmåter til og i Norge.  
 
Grønn Tur-nettverkets prosjekter kan sies å oppfylle noen av de sannsynlige målene i 
regjeringens varslede pilotprogram, og vi håper at det kan bli en del av pilotprogrammet som 
skisseres i Hurdalsplattformen.  
 
Vi ser fram til å fortelle mer om dette i et avtalt møte med statssekretær i SD, statssekretær i 
KLD og statssekretær i NFD den 3. mai 2022.  
 
KLIMATILPASSNING FOR FRILUFSLIVETS INFRASTRUKTUR 
Regjeringen har i Hurdalsplattformen varslet en satsing på Klimatilpasning. Denne satsingen 
bør utvides til å også gjelde tilskudd til klimatilpasning av friluftslivets infrastruktur – stier og 
turveger. Et våtere klima forårsaker, sammen med økt ferdsel, slitasje og press på stier og 
turveger i norsk natur. Dette krever flere dugnadstimer, tyngre investeringer og mer 
spesialisert kompetanse.  
 
NASJONAL GODKJENNINGSORDNING FOR LOKAL- OG REGIONGUIDER 
Vi støtter at regjeringen i Hurdalsplattformen satser på å utvikle en nasjonal 
godkjenningsordning for lokal- og regionguider, turledere og fjellførere, i samarbeid med 
friluftslivsorganisasjonene. 
 
Vi mener det er viktig at frivillighetens lange erfaringer med standarder og kurs/utdanning 
for turledelse og fjellføring er viktige bidrag inn i prosessen med å utvikle en nasjonal 
godkjenningsordning for lokal- og regionguider, turledere og fjellførere og bidrar gjerne i det 
videre arbeidet med dette.  
 
DNT erkjenner et behov for økt profesjonalisering innen deler av guidenæringen.  
DNTs fellesturtradisjon må innpasses i dette, og vi jobber aktivt med å sikre god 
internkontroll i egen virksomhet.  Samtidig er det viktig at dette ikke går på bekostning av 
den tradisjonelle utøvelsen av friluftsliv basert på egne ferdigheter og basert på at man selv 
må ta ansvar for egen sikkerhet i naturen. 
 
FRILUFTSLIV THE NORWEGIAN WAY  
Tradisjonene og verdiene som ligger til grunn for det norske friluftslivet må løftes frem i 
reiselivssammenheng, nettopp for å ta vare på naturopplevelsene. Allemannsrett og også 
allemannsplikt kan være et konkurransefortrinn. Det er foreslått et tiltak i reiselivsstrategien 
til Innovasjon Norge som heter «Friluftsliv – Nature the Norwegian Way» der man 



konseptualiserer og formidler friluftstradisjoner.  
Som Norges kanskje fremste bærer av denne friluftstradisjonen vil vi gjerne være med på å 
utvikle dette konseptet videre og oppfordrer departementet til å ta tak i dette tiltaket. 
 
SIRKULÆRØKONOMI: 
Nordmenn har i dag et svært høyt forbruk av klær og utstyr knyttet til friluftsliv, og for at 
avtrykket skal ned, må forbruket reduseres.  
Bærekraftstrategien til DNT er tydelig på at vi skal jobbe for å redusere friluftslivets 
fotavtrykk. 
Vi har allerede flere ulike tiltak knyttet til utleie- og utlån, reparasjon og bruktsalg, men 
ønsker å øke/utvide dette.  
Tilrettelegging for vekst i sirkulærøkonomien, blant annet gjennom å legge til rette for lavere 
priser på reparasjon/utleie og tiltak for å forenkle bruktsalg vil ha stor betydning.  Det vil 
også være i tråd med målsetningen i Hurdalsplattformen der regjeringen skriver:  
«Vi må gå fra en lineærøkonomi med bruk og-kast til en sirkulærøkonomi basert på tanken 
om at minst mulig ressurser skal gå til spille og måtte håndteres som avfall.»  
 
DNT oppfordrer næringsministeren til å ta opp igjen arbeidet om brukthandelsloven og 
arbeide for å få på plass et tidsriktig regelverk.  
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Dag Terje Klarp Solvang 
Generalsekretær, DNT 
 
Preben Falck, 
Daglig leder, Stavanger Turistforening 
 
Trygve Sunde Kolderup,  
Seksjonsleder for natur og bærekraft, DNT 
 
 
 
 

 
 
 


