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2012
 # årsrapport

246 011 medlemmer

#lykke #fri

#naturglede♥

#helgelandskysten

#innerdalstårnet#dNt♥ #gofot♥#tåkeheimen

dnts visjon naturopplevelser for livet  
er styrende for all virksomhet i organisasjonen.

visjon

dnts verdier skal gjenspeiles i foreningens tilbud. Våre verdier er: 

★ spennende  dnt skal by på utfordrende og spennende  
  opplevelser for alle.

★ troverdig  trygghet og kvalitet skal stå i fokus i hele  
  organisasjonen.

★ inkluderende  dnt skal ha et turtilbud der alle føler seg velkomne,  
  også de som ikke kjenner oss fra før.

★ enkelt  Vi vil bidra til å la folk oppleve gleden ved det enkle  
  friluftslivet.

★ naturvennlig  dnts virksomhet med aktiviteter, hytter og ruter  
  skal være naturvennlig.

verdier

dnt arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, 
allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for sikring av 
friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

formålsparagraf

#kolåstinden@sunalp_as_Kenpettersen



5 6

organisasjonen 4

turåret som gikk 4

Generalsekretæren  6

Veivalg og målområder 8

Historie og fremtid  10

nøkkeltall  12

på tur 16

Hytter, ruter og aktiviteter  18

Barnas turlag 22

dnt Ung  24

dnt Fjellsport  26

dnt senior  28

dugnad  30 

Kommunikasjon 32

samfunnsansvar 34

Folkehelse  36

dnt i skolen  38

naturforvaltning  40

Miljøvennlig friluftsliv  42

 

årsregnsKap 44

Årsberetning  46

Årsregnskap  50

Revisjonsberetning  60

turpartnere 62

★  dnt ble stiftet i 1868  
og er norges største  
friluftslivsorganisasjon.

★  dnts kjernevirksomhet er  
å legge til rette for gode  
turopplevelser for alle.  
Aktivitetene er skreddersydd  
for ulike målgrupper.

★  dnt ønsker at flest mulig 
skal få oppleve glede i 
naturen, nå og i framtiden.
 

 ★  dnt har en sunn økonomi 
med medlemskontingenten 
som den største inntekts-
kilden.

innhold
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medlemmer i 57 medlemsforeninger

246 011

22 000

492
Kilometer 
merKede stier

dnt hytter

502 872

1 000 000

dugnadstimer

sidevisninger  
på ut.no

MedleMMene

dnts 57 MedleMsFoReninGeR

Årsmøte

dnts landsmøtednt ung landsmøte

dnt UnG lAndsstyRe lAndsstyRe

Generalsekretær

Kontorsjef

Friluftslivavdeling Økonomiavdeling Kommunikasjonavdeling

Assisterende 
generalsekretær/
organisasjonssjef

dnt FJellsPoRt styRe

dnt fjellsport årsmøte

styRe

den Norske turistforening er en medlemsorganisasjon med et godt utviklet medlemsdemokrati. alle medlemmer inviteres til å delta 
på årsmøtene i medlemsforeningene. Hvert år avholdes landsmøte hvor representanter for medlemsforeningene møter med et antall 
representanter. dNt ung og dNt fjellsport har også egne landsmøter og årsmøter, og disse møter som observatører på landsmøtet. 
Her velges landsstyret, som styrer dNt sentralt mellom landsmøtene. landsstyret ansetter dNts generalsekretær. landsmøtet ble i 
2012 avholdt 7.–10. juni i skien med telemark turistforening som lokal medspiller. 

dnts organisasjonsstruKtur

dnts administrasjon

den Norske turistforening  
er et forbund av 57 medlems
foreninger, representert i alle 
landsdeler og i de fleste byer  
i Norge. dNt og medlems
foreningene skal stimulere  
til størst mulig aktivitet lokalt 
der medlemmene bor og  
i fjellområder landet rundt.

fra nord til sør

57
medlemsforeninger

Årsrapporten 2012 er utarbeidet av kommunikasjonsavdelingen i den norske turistforening. Redaktører: Berit Rødstøl og 
 kommunikasjonssjef Merete Habberstad. design og redaksjonell rådgivning: Fete typer. Forsidefoto: #lykke: Juel Victor løkstad, 
 #fri: Christian strand, #helgelandskysten: sindre thoresen lønnes, #naturglede: Heidi engan, #tåkeheimen: line Jensen,  
# dnt♥: ingvild Breistein svarstad #innerdalstårnet: Øyvind Fjørtoft iversen, #gofot: Birgitte Wærstad, Utgitt 2013. trykk: RK Grafisk. 
 opplag: 1000. Årsrapporten er trykket på miljøvennlig papir.
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Kjemper mot industrialisering av Kysten

En allianse av DNTs medlemsforeninger på Vestlandet, DNT vest, 
mobiliserer mot økt utbygging av kyst- og fjordlandskapet. Alli-
ansen arrangerte en to dagers konferanse om konsekvensene av 
energiutbygging i kystlandskap på Vestlandet. 

halvparten av landets åttendeKlassinger på tur

30 000 åttendeklassinger fikk en skoledag ute i naturen under årets 
OPPTUR. I en rapport fra Helsedirektoratet kommer det fram at 
15-åringer bruker 70 prosent av sin våkne tid til stille sittende akti-
vitet. Årets OPPTUR var derfor viktigere enn noen gang.

ny styreleder

Berit Kjøll ble valgt til ny styreleder under DNTs landsmøte  
i Skien. Hun vil jobbe for et bredere tilbud til folk flest og for at 
DNT skal bli en enda sterkere nasjonal samfunnsaktør i arbeidet 
for å bedre folkehelsen. 

snøheim gjenåpner

Sommeren ga en pangstart for DNTs nye betjente hytte på Dovre-
fjell. Hytta har 80 sengeplasser og ligger perfekt til for en dagstur 
til toppen av Snøhetta. Snøheim hadde rundt 5800 besøkende  
i perioden fra 14. juli til 7. oktober. 

sommeråpning i fjellet

For andre gang markerte DNT starten av en ny sommersesong 
med aktiviteter på hyttene over hele landet. «Sommeråpning  
i fjellet» er en takk til dugnadsarbeiderne som har merket stier, 
lagt ut broer og gjort hyttene klare for en ny sommer. På sommer-
åpningen ble det arrangert varierte aktiviteter som budeiekurs, 
klatring, guidet tur eller natursti sammen med barna.  

vinjerocK

Etter ett års pause ble Vinjerock igjen arrangert på Eidsbugarden 
i Jotunheimen. Festivalen hadde 3000 deltakere og var større 
enn noen gang. 

turåret som gikk 
2012 i korte trekk
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vår sommer høst vinter

#vinjerock@sindrethoresenlønnes #fjellfilmstemning@sindrethoresenlønnes

#jubileum#stavanger  
@KjellHelleolsen

#venstresmiljøpris
@sindrethoresenlønnes

#endeligfremme@agamonicaZwaan#geiterygghytta@dNt oslo

#ny#styreleder  
@sindrethoresenlønnes

#havøya@shutterstock_Harvepino

#sommeråpning 
@sindre thoresen lønnes

vertsKap for europeisKe vandrere 

DNT var vertskap for European Ramblers Association (ERA) 
sitt årsmøte i Stavanger. 55 vandre- og friluftslivsorganisasjoner 
fra hele Europa møttes for å diskutere utviklingen av fotturer  
i Europa. 

fjellfilm på gjendesheim

Etter ti år på Turtagrø flyttet Fjellfilmfestivalen til Gjendesheim 
i Jotunheimen. Drøyt 900 personer var samlet til filmvisning, 
turer, sosialt samvær og foredrag. 

dugnadsreKord

DNT har hatt en solid økning i den frivillige innsatsen i 2012. 
Medlemmene står nå for 502 872 dugnadstimer, som tilsvarer 
280 årsverk. 

mange jubilanter 

Sulitjelma og Omegn Turistforening fylte 75 år, Rondane Nasjo-
nalpark feiret 50-årsjubileum og de fire foreningene DNT Sør 
(Tidligere Kristiansand og Opplands Turistforening) Telemark 
Turistforening, Trondhjems Turistforening og Stavanger Turist-
forening feiret 125-årsjubileum i 2012. 

samlet hyttene

Med årboka «Dine hytter» del 2 ble hytteårbøkene komplette og 
gir nå en samlet oversikt over alle DNTs hytter. Målet er at årbøk-
ene skal skape et enda større eierforhold til hyttene og motivere 
til turer i nye områder.

fiKK venstres miljøpris

DNT ble hedret med Venstres miljøpris for 2012. I begrunnelsen 
trekker Venstre fram DNTs arbeid for at neste generasjon skal 
kunne oppleve den samme unike naturen som vi har i dag.

#opptur@KjellHelleolsen

#argaladhytta@gundergarsmark
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Alle våre sju nasjonale sponsorer stiller 
kvalitetskrav som har gjort oss bedre og 
som har gitt oss en bredere appell. Kom 
deg ut-dagene, OPPTUR, turlederarbei-
det, web-utviklingen, langrutene, dugnad, 
fjellsport og sikkerhetsarbeidet er styrket 
som ledd i dette. Vi har satset på ungdom 
og på å skape en ungdommelig identitet 
i hele foreningen. Uten barn og unge vil 
ikke organisasjonen vokse og uten at vi for-
nyer oss, vil vi miste appellen hos de godt 
voksne. 25-årsjubileet for DNT ung i 2013 
er derfor en flott anledning til å markere 
mangfoldet i vårt ungdomsarbeid. 

Også eksterne og offentlige støttespil-
lere har lagt merke til prosjektene våre. 
Årets Gave på 10 millioner fra Spare-
bankstiftelsen DNB var en «flying start», 
Ekstrastiftelsen fulgte opp med midler til 
helsesatsingen og Gjensidigestiftelsen satte 
av 40 millioner til merking av nærturer 
sammen med fylkeskommunene. Vi har 
opprettet Fjellkulturstiftelsen, Fjellfilm-
festivalen er godt etablert på Gjendesheim 
og Erling Bjørstads Stiftelse gav oss 25 mil-
lioner til fjellsportsatsingen de kommende 
år. Vi er fortsatt fjelleksperten, men jobber 
for å ha et godt tilbud der folk bor. DNT 
har tatt en unik posisjon i folkehelsearbei-
det helt fra den nye folkehelsereformen ble 
implementert til i dag. 

Vi har som mål å merke minst 20 nærturer 
i hver kommune, og har gitt ut to hytte-
årbøker som presenterer et mangfold av 
hytter over hele landet. Ungdomsmagasi-
net UT har fått en digital versjon og vinner 
priser for sin nyskapning. Medlemsbladet 
Fjell og Vidde har fått ny layout og debut erer 
med lokale sider for medlemsforeningene. 
UT.no hadde over 1 million brukere i fjor og 
var en av de mest nedlastede appene. Vår 
egen nettside hadde 900 000 unike brukere, 
vi har rundt 150 000 venner på facebook, 
og snart 250 000 medlemmer. Økonomi-
styringen er solid og medlemsservice har 
høy kvalitet. Kommunikasjonsarbeidet er 
hevet i hele organisasjonen og har bidratt 
til at DNT skårer stadig høyere på nasjonale 
omdømmemålinger. 

Alt dette har vi gjort av en grunn; Vi vil 
gi «Naturopplevelser for livet» til alle. 

Kristin Krohn Devold
Generalsekretær

frisk kurs i åtte år
2012 var siste år i to fireårs veivalgsperioder med samme mål og retning. 
Vi skulle rekruttere nye medlemmer, styrke sponsorarbeidet, oppnå 
offentlig prosjektstøtte til viktig nybrottsarbeid, samt heve kvaliteten og 
kreativiteten i hele organisasjonen  ★ ★ ★

orgaNisasjoNeN  |  dNt årsrapport 2012

#gladvandrer@juliemaske

#turglede@mereteHabberstad

#førstiløypa@juliemaske

#fullrulle@reidarstenbakk

takk til alle ansatte, er skikkelig glad i dere. takk til  
lokale tillitsvalgte for naturopplevelser for livet. og takk  
til alle dntere som har startet en digital delekultur for  
turglede. la oss følge hverandre videre. Klem
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veivalg og målområder

mål og resultater for 
veivalgsperioden 2009–2012 

delmål: 50 prosent av hyttene skal være miljøsertifisert

resultat: 25 prosent er miljøsertifisert i 2012, mot 5 prosent i 2008 

delmål: Alle medlemsforeningene skal ha hytte og ruteplan som legger opp til miljøvennlig 
bruk under endrede klimaforhold

resultat: i 2012 var det rapportert inn 15 hytte- og ruteplaner

målområde 3

dnts virksomhet skal være 
naturvennlig.

delmål: Videreutvikle kompetanse på naturvern

resultat: en allianse av alle dnts medlemsforeninger på Vestlandet, dnt vest, ble 
opprettet. dnt vest mobiliserte blant annet mot økt utbygging av kyst- og fjordland-
skapet. i samarbeid med andre organisasjoner har det blitt holdt naturvernkurs for 
alle medlemsforeninger i bruk av naturmangfoldloven og Plan- og bygningsloven.  
i samarbeid med FRiFo har det blitt laget faktaark i bruk av lovverket for de som 
ønsker å engasjere seg i natur- og friluftslivsspørsmål lokalt. naturverntemaer tas årlig 
opp på sommerforum og på andre møter med medlemsorganisasjonene.

delmål: Videreutvikle relasjon til skoler, opprette 35 naturpartnere 

resultat: 19 naturpartnere i 2012 mot 0 i 2008 

delmål: 6 000 medieoppslag

resultat: 12 357 artikler med omtale av dnt i 2012, en økning på 45 % 
 sammenlignet med 2008 (5648 artikler)

delmål: 1 million unike brukere av Ut.no

resultat: i 2012 var det mer enn 1 million brukere 

målområde 2

dnt skal være en høyt 
 profilert samfunnsaktør som 
bidrar aktivt til å sikre frilufts-
livets natur- og kulturgrunn-
lag, og utvikle menneskers 
kjennskap og holdninger til 
natur og friluftsliv.

delmål: 243 935 medlemmer

resultat: i 2012 var det 246 011 medlemmer, en økning fra 222 291 i 2008 

delmål: 459 hytter

resultat: i 2012 var det 492 hytter, 33 flere enn 2008, da det var 459 hytter

målområde 1

dnt skal rekruttere flere 
medlemmer og ha et godt 
tilbud.

delmål: 200 nye dnt-ambassadører

resultat: 2012 utdannet vi over 300 ambassadører, mot 50 i 2008 

delmål: Økt dugnadsinnsats

resultat: 502 872 timer i 2012, mot 401 514 timer i 2008, en solid økning på 
nesten 102 000 timer

delmål: Øke antall grupper innen Barnas turlag (100), dnt ung (35), dnt fjellsport  
(opprettholde 26) dnt senior (40) 

resultat: 142 Barnas turlag-grupper, 52 dnt ung-grupper,  
31 dnt fjellsport-grupper, 66 dnt senior-turgrupper 

målområde 4

dnt skal forbedre og 
 kvalitetssikre arbeidet 
med organisasjons- og 
 kompetanseutvikling.

2012 var det siste året av en fireårs veivalgsperiode preget av aktivitet 
og vekst. Vi har fått flere med oss på tur og har engasjert oss i saker som 
omhandler folkehelse, klima og naturvern  ★ ★ ★

Veivalgsdokumentet for årene 2009–
2012 ble vedtatt på DNTs landsmøte  
i 2008. Her beskrives viktige mål for 
foreningen i den aktuelle perioden. 
Dokumentet inneholder fire målområ-
der, der de mest sentrale delmålene er 
trukket fram. 2012 er siste år av denne 
veivalgsperioden og i årsrapporten opp-
summerer vi derfor mål og resultater for 
hele perioden.

DNT har nådd flere av målene vi har satt 
oss. Medlemstallet er i dag på totalt 246 011, 
med en økning i alle medlemskategorier. 
Vi har markert oss som en samfunnsaktør 
innen naturvern og folkehelse og har bidratt 
til utvikling av lokale lav terskeltilbud og 
nærturer. Det har også vært økt fokus på å 
introdusere nye grupper inn i friluftslivet. 
Etablering av nettstedet UT.no, digital tilret-
telegging av hytter, og rutenettet har også 

vært viktige satsingsområder. Antall medie-
oppslag er mer enn doblet siden starten av 
veivalgsperioden og dugnads innsatsen har 
økt med 100 000 timer.
 
mål og resultater for veivalgsperioden 

2009–2012

Under hvert målområde har vi trukket 
fram noen av de mest sentrale delmålene 
for veivalgsperioden 2009–2012.

246 011
medlemmer

resultat 2012

1 000 000
uNiKe bruKere av ut.No

resultat 2012

25%
av HytteNe er miljøsertifisert

resultat 2012

300
Nye dNt ambassadører

resultat 2012
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sKal få folK til å gå mer!
dnt ønsker å bli mer delaktig i folks hverdag. Vi vil ha folk til å 
gå mer! Helst overalt, i enhver sammenheng, men fremfor alt i 
naturen. 

vil styrKe friluftslivet
dnt vil i kommende år utfordre helseministeren, miljøvern-
ministeren og kulturministeren til å ta et felles grep om å styrke 
friluftslivet for å fremme folkehelsen. Vi vil jobbe for at friluftsliv 
prioriteres i kommunale og regionale samfunnsplaner og areal-
planer. 

flere stier i nærområdet
dnt skal merke nye stier i nærområdene og starte opp lokale 
turgrupper i bydeler og lokalmiljø. Vi mener at alle bør ha en 
tursti innen 500 meter fra der de bor. 

øKt satsing på naturvern
Vi skal engasjere oss i saker der friluftsliv og natur er under press 
i forbindelse med naturinngrep som f.eks. vindindustrianlegg, 
motorisert ferdsel etc. 
 

vi sKal nå flere! 
dnt skal nå bredere ut i befolkningen og få med bl.a. inaktive, 
eldre, ungdom og minoritetsgrupper. For å få dette til vil vi samar-
beide mer med myndighetene og andre frivillige organisasjoner.
 

fra gentlemannsklubb til 
digital folkebevegelse

historie og fremtid 
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Med drøyt 200 
med lemmer var 
foreningens viktigste 
oppgave å skaffe 
overnattings-
plasser i fjellet. den 
første hytta ble kjøpt 
samme år og lå på 
Krokan ved Rjukan. 
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atkomsten kortere 
og billigere for de 
nye medlemmene 
ble det merket 
kilometervis med 
løyper i skogene på 
Østlandet. 
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g etter en rekke 
organisasjons-
endringer fikk man 
i 1998 et samlet 
forbund (dnt) 
med selvstendige 
medlemsforenin-
ger som eier og 
driver hytte- og 
rutenettet og dnt 
sentralt som koor-
dinerende paraply. 

dnt skapte et 
enormt engasjement 
i energipolitiske 
spørsmål med sin 
kamp mot monster-
master i Hardanger. 
statnett begynte 
byggingen i 2011, 
men dnt fortsetter 
å engasjere seg mot 
større utbygginger i 
sårbar natur. 
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foreninger hadde 
i lang tid arbeidet 
med opplæring 
av egne turledere, 
men i 1989 vedtok 
landsmøtet en felles 
tur lederutdanning for 
hele organisa sjonen. 
På denne måten 
ønsket dnt å styrke 
arbeidet for å skape 
trygge og gode tur-
opplevelser for alle. 

20
09

i a
ll

e 
K

a
n

a
le

r

19
96

d
n

t 
fi

K
K

 e
g

en
 n

et
ts

id
e

19
07

er
o

br
in

g
en

 a
v 

vi
n

te
rf

je
ll

et

Fridtjof nansens og 
andres skiferder i 
1880 og 90-årene 
skapte en gryende 
interesse for ski-
løping i vinterfjellet. 
Glitterheim ble for 
første gang holdt 
åpen i påsken. 19
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Økende interesse 
for brevandring 
førte til at Bre-
gruppa i oslo så 
dagens lys i 1962. 19

99
ba

r
n

a
s 

tu
r

la
g

 e
ta

bl
er

es

Ved å opprette 
Barnas turlag 
satset dnt på 
hele familien, med 
barnet i sentrum. 

den store nett-
satsingen Ut.no ble 
opprettet. nRK og 
dnts nettside er i 
dag planleggings-
verktøy nummer 
en med flere tusen 
turforslag og med 
oversikt over hytter 
og ruter. dnt er 
også aktiv i sosiale 
kanaler. 

fremtid

11
*Milepælene er satt opp i riktig rekkefølge, men viser ikke korrekte tidsintervall.
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medlemsutvikling
nøkkeltall
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i løpet av 27 år har landets største friluftsorganisasjon prestert å doble medlems-
tallet, en statistikk få andre foreninger greier å leve opp til. Aldri før har dnt hatt 
 så mange medlemmer og vi får stadig flere  ★ ★ ★

etter tolv år med 
medlemsvekst 
flatet kurven ut i 
2011. Ny vekst 
fra 2011–2012 
med 4 391 med
lemmer i dNt. 
Hovedmedlem
mene (27–66 år) 
er den største 
medlemstypen, 
tett etterfulgt av 
honnørmedlem
mene. 

i perioden 
2007–2010 
førte flere barne 
og ungdoms
medlemmer til 
en synkende 
gjennomsnitts
alder i dNt. fra 
2011 gjorde 
seniorbølgen 
sin inntreden og 
gjennomsnitts
alderen har nå 
økt med 0,2 år.

gjennomsnittsalder

dnts medlemsutviKling

medlemsutviKling
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4,7 prosent av det norske folk 
er medlemmer av dNt. oslo 
og rogaland har flest med
lemmer pr. innbygger, mens 
finnmark har færrest andel 
dNtmedlemmer. Hjelme
land er den kommunen med 
flest medlemmer prosentvis 
(13,93 prosent). 

fylKesvis fordeling

4,7 %
av befolKningen  
er medlemmer av dnt

det er flest medlemmer på 
56 år (5306) mens den 
største gruppen medlemmer 
er i alderen 50–59 år. for 
første gang på mange år var 
det en svak nedgang i antall 
medlemmer i aldersgrup
pen 0–12 år, mens andelen 
medlemmer på 60 + fortset
ter å øke. 

aldersfordeling

Kjønnsfordeling

16,8 %

23,9 %

37,6 %

12,2 %

9,5 %60 år +

41–59 år

27–40 år

0–12 år

13–26 år

48,4 %
KVINNER

51,6 %
MENN

56 år
flest medlemmer på 
samme alder
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Kostnader og inntekter
nøkkeltall

orgaNisasjoNeN  |  dNt årsrapport 2012

Kostnadene har i løpet av de 
siste fem årene økt med  
kr 14,4 millioner. fagområ
dene står for 39 prosent av 
økningen mens kostnader til 
informasjon og opplysning 
står for 29 prosent.  
i fagområder inngår for
målene dNts aktivitet som 
samfunnsaktør, aktivitet for 
barn, ungdom fjellsport og 
internasjonal aktivitet.

organisasjonens kostnader 
er fordelt på kostnader til 
utvikling innen fagområ
dene (barne, ungdoms og 
fjellsportarbeidet, dNts 
naturvernsarbeid samt folke
helsesatsing), informasjon 
og opplysning, kostnader til 
anskaffelse av midler som 
medlemsservice og markeds
føring, og til administrasjon. 
dNt sentralt sine kostnader 
i 2012 var på kr 72,3 mil
lioner.

fordeling Kostnader

KostnadsutviKling

29 %

21%

34 %

11 %

5 %

KOSTNADER 
TIL FAGUTVIKLING

ADMINISTRASJONS-
KOSTNADER

INFORMASJON  
OG OPPLYSNING

KOSTNADER TIL 
ANSKAFFELSE 

AV MIDLER

OVERFØRT TIL AKTIVITET 
I MEDLEMSFORENINGENE

OFFENTLIGE TILSKUDD

MEDLEMSINNTEKTER

ANDRE SALGSINNTEKTER
GAVER

SAMARBEIDSAVTALER

ANNONSEINNTEKTER

FINANSINNTEKTER

29 %

12 %

14 %

6 %

2 %

1 %

36 %

KostNadsfordeliNg 2012

tall i millioner kroner

Kostnader til fagutvikling 21,3
informasjon og opplysning 24 ,6
Kostnader til anskaffelse av midler 15,0
overført til aktivitet i medlemsforeningene 3,5
administrasjonskostnader 7,8

de siste fem årene har det 
vært en økning i inntektene 
på kr 15 millioner. offent
lige tilskudd står for 37 pro
sent av denne økningen, 
mens medlemskontingenten 
står for 23 prosent og sam
arbeidsavtaler 21 prosent.

innteKtsKilder

dnt har som mål å drive økonomisk sunt, og de største postene i regnskapet går  
til å skape og utvikle medlemstilbudet. Årsregnskapet for 2012 ga et overskudd på 
kr 1,8 millioner. tallene her representerer dnt sentralt. Hver av de 57 selvstendige 
medlemsforeningene har i tillegg egne årsregnskap og årsrapporter. i 2012 ble det 
delt ut kr 3,5 millioner til medlemsforeningene. overføringen brukes til aktiviteter  
og vedlikehold av hytter og stier  ★ ★ ★

72,3 mill

74,1 mill

sum Kostnader

sum innteKter

iNNteKtsfordeliNg 2012

tall i millioner kroner

gaver 0,6

medlemsinntekter 27,0

offentlige tilskudd 21,7

samarbeidsavtaler 8,6

annonseinntekter 10,7

andre salgsinntekter 4,1

finansinntekter 1,3

inntektene til dNt sentralt 
var i 2012 kr 74,1 millioner. 
av dette kom kr 27 millioner 
fra medlemskontingenten. 
organisasjonens andre inn
tekter er offentlige tilskudd, 
innsamlede midler og gaver, 
inntekter fra samarbeids
avtaler, annonser og varesalg.

fordeling innteKter

14,4 mill

15,0 mill

øKning Kostnader

øKning innteKter
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ut på tur

#fjellfilm#knutshøe@sindrethoresentønnes

dnt skal ha et spennende og inkluderende tilbud for alle  
hele året. Gjennom et mangfold av aktiviteter, stier og hytter 
inspirerer vi tusenvis til friluftlivsopplevelser  ★ ★ ★

1716
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i 2012 hadde 
dnt 492  hytter 
spredt over hele 
landet. det var 
en økning på 
33 hytter fra 
2008. 

antall hytter

+ + = + + +
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dNtHytter – mål og resultater 
for veivalgsperiodeN 2009–2012

mål: Antall hytter skal minimum være på 
samme nivå

resultat: 492 hytter, 33 flere enn 
2008, da det var 459 hytter

mål for perioden: tilby lokal mat på 
flest mulig hytter

resultat: Alle betjente hytter har i dag 
innslag av lokal mat

dNtruter – mål og resultater for 
veivalgsperiodeN 2009–2012

mål: Antall kilometer kvistede løyper og 
merkede stier skal holdes på minimum 
samme nivå

resultat: det er registrert en vekst på 
2000 km merkede løyper. det meste 
dreier seg om flere ruter i nærmiljøet 

hytter og ruter 
dnt vil inspirere til aktivitet hver dag, hele året. et viktig satsingsområde 
har derfor vært å øke tilbudet i nærmiljøet. dette har ført til flere tilrettelagte 
stier og flere nye hytter  ★ ★ ★

Hyttene, rutenettet og de organiserte akti-
vitetene er selve kjernen i DNTs virksom-
het. En viktig forutsetning for vårt arbeid 
har vært å tilgjengeliggjøre tilbudet slik at 
flere kan ha glede av stiene og hyttene. I 

2012 fikk medlemsforeningene tolv nye 
hytter og har nå til sammen 492 hytter 
fordelt over hele landet. De betjente hyt-
tene er spesielt viktige for førstegangsvan-
drerne, mens selvbetjente og ubetjente 

hytter er viktige for å forlenge sesongen. 
Årbøkene for 2011 og 2012 gir en samlet 
oversikt over alle DNTs hytter og vil trolig 
skape et enda større eierforhold og moti-
vere for turer i nye områder.

9600 
sengeplasser på hyttene

22 000

5000

kilometer merkeDe ruter

kilometer ruter kvistes 
vinterstid

hytter totalt
(med nødbuer/rastebuer)

betjente
 

selvbetjente

ubetjente

dagsturhytter/
serveringssteder 

492

43

156

257

13

Kjernetilbud

11
nye hytter i 2012: Snøheim, Branokhytta, 
BrydalSeter, tømmerStø, FliSBerget,  
graSBråtan,  SmalBerget, Blektjernhytta,  
trongeBu,  Fløtdamkoia og FønhuSkoia. 

375 000
overnattingsdøgn

ut på tur  |  dNt årsrapport 2012

hytter

ruter

1918



 

i 2012 var det en  
solid økning i antall  
organiserte aktiviteter 
(turer, kurs og  
arrangement) 

organiserte aKtiviteter dNt aKtiviteter – mål og  
resultater for veivalgsperiodeN 
2009–2012

mål: Øke antall turer, kurs og 
 arrangementer 

resultat: i 2012 hadde dnts med-
lemsforeninger totalt 11 514  organiserte 
tilbud, sammenlignet med 6031 i 2008

mål: dnt skal arbeide for å få flest mulig 
ut på tur, og ha et godt tilbud til medlem-
mer og andre. samtidig skal vi skape 
bevissthet om dnts kjernekompetanse og 
videreutvikle denne

delmål: Øke antall deltakere på 
 utdanningskurs i organisasjonen

resultat: i 2012 utdannet vi  
475  turledere/instruktører,  
mot 208 i 2008

DNT ønsker å inspirere til aktivitet i hver-
dagen og øke antall lokale turgrupper.  
I 2012 var turpostturene spesielt populære. 
Nesten 560 000 deltok på disse turene i 
sitt nærområde. Stavanger Turistforening 
åpnet 52 nye hverdagsturer, Ålesund-Sunn-
møre Turistforening arrangerte turer til de 

høyeste fjelltoppene i sin region, og Bergen 
Turlag etablerte flere nye aktivitetsgrupper. 

Et viktig satsingsområde i veivalgsperioden 
har vært å øke kvaliteten og sikkerheten 
ved de ulike tilbudene. DNT har i perio-
den utviklet et eget kvalitetssikringssys-

tem for organiserte aktiviteter. I tillegg har 
vi arbeidet med å heve kompetansen på 
egne turledere, som i 2012 telte 1500. For 
å forhindre ulykker og øke kunnskapen om 
turer i vinterfjellet innførte DNT i 2011 en 
trinnvis skredopplæring, fra nybegynner-
kurs til skredinstruktørutdanning.

aktiviteter
dnt tilbyr et stort spekter av organiserte turer og aktiviteter.  
Medlemmene kan delta på alt fra kystturer, aktiviteter i nærområdet til 
ekspedisjoner i fjellet  ★ ★ ★

+ + + +
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Kjernetilbud 885 208 
deltaKere på tur med dnt

turledere totalt i dnt

1500

11 514 
organiserte tilbud

ut på tur  |  dNt årsrapport 2012

#hoppidet@Heleneroalsø20 21

* den store økningen i 2011–2012 skyldes, i tillegg til en  
reell økning, en viss endring i innrapporterings rutinene.
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For første gang på 
mange år var det en 
svak nedgang i antall 
medlemmer i Barnas 
turlag i 2012. dette 
kan skyldes for lite fokus 
på medlemsverving på 
arrangementene. 

barnas turlag barNas turlag – mål og resultater 
for veivalgsperiodeN 2009–2012

mål: Flest mulig barn skal oppleve 
gleden ved å drive friluftsliv og bli glad  
i naturen

delmål: Arbeide for å få flere lokale 
grupper for barn

resultat: i 2012 var det 142 Barnas 
turlag, dette er 52 flere enn i 2008 da vi 
hadde 90

Barnas Turlag er DNTs tilbud til barn fra 
0–12 år. Aktivitetene foregår ofte i nær-
miljøet og stiller få eller ingen krav til 
erfaring med friluftsliv. Vi har også fami-
lieleirer og egne barneleirer, der barna 
reiser uten foreldre. Gjennom Barnas Tur-
lag har vi en unik mulighet til å nå barn og 
barnefamilier i alle samfunnslag, med ulik 
bakgrunn, ulik økonomi og ulik frilufts-
livserfaring. Ved et godt friluft stilbud blir 
barn aktivisert, lærer å mestre naturen 
og får et forhold til friluftsliv som varer 
livet ut. 

Barnas Turlag hadde en formidabel økning 
i arrangement og aktiviteter i 2012. Et vik-
tig satsingsområde var å stimulere med-
lemsforeningene til å etablere nye grupper 
for barn. Dette har resultert i 140 Barnas 
Turlag over hele landet, en økning på 
52 grupper fra 2008. Til tross for dette kla-
rer vi fremdeles ikke å få flere medlemmer 
i Barnas Turlag. For første gang på mange 
år var det en svak nedgang i 2012. 

Prosjektet Barnas Turlag fase 2 ble startet 
opp i 2010 og skal stimulere til etablering 
av flere Barnas Turlag i de største byene. 

Målet var å etablere ti nye turlag hvert år 
og i 2012 satte vi rekord med 16 nye turlag. 
I løpet av neste veivalgsperiode har vi som 
målsetting å etablere Barnas Turlag i hver 
kommune. 

Newtoncamp er et tilbud for de litt større 
barna. Leirene har fokus på kombinasjo-
nen realfag og friluftsliv og arrangeres  
i barnas skoleferier. I 2012 ble det  arrangert 
15 Newtoncamper. 

høyt og lavt
Allerede som barn kan vi lære gode turvaner. Barnas turlag er derfor en 
viktig rekrutteringsvei til friluftslivet for våre yngste medlemmer og deres 
familier  ★ ★ ★

barnas turlag 
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#barndomsminner#kleiva@bjørnulvestad#komdegut @mariusNergård pettersen

#hytteglede@espeneide

#massesnø#bjorli@marimelbørødstøl

deltaKere 2012

72 460
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dnt ung

+ +
+ + + +
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Medlemsveksten hos 
ungdom fortsatte å stige 
også i 2012. 

dNt uNg – mål og resultater  
for veivalgsperiodeN 2009–2012

mål: tilbudet til barn og unge skal 
videreutvikles

delmål: oppnå totalt 35  
dnt ung-grupper

resultat: 52 dnt ung-grupper i 2012 
mot 24 grupper i 2008

delmål: legge til rette for at ungdommen 
selv kan drive rekrutteringsarbeid i sitt 
område

resultat: det er arrangert flere kurs 
og samlinger for å øke kompetansen i de 
lokale dnt ung-gruppene

DNT ung er DNTs tilbud for ungdom mel-
lom 13 og 16 år. I 2012 hadde DNT ung 
medlemsvekst for tiende år på rad. De 
52 lokale gruppene sto for 500 arrange-
ment over hele landet. Kiting, surfing og 
kajakk, tradisjonelle ski- og fotturer, hytte 
til hytte-turer, OPPTUR (En turdag for 
alle landets 8.-klassinger) og BaseCamp, 
er noen av tilbudene i året som gikk. 

I 2012 ble det spesielt fokusert på å løfte 
kompetansen internt i DNT ung-gruppene, 
rekruttere medlemmer og bedre det regio-

nale samarbeidet. Alle nystartede grupper 
fikk tilbud om kick-off-kurs og opplæring  
i å holde presentasjoner om DNT ung. 

Flere medlemsforeninger har satset spesi-
elt på ungdom i året som gikk. To av høy-
depunktene var prosjektet 59 grader nord, 
som er et samarbeid mellom turistforen-
ingene i Horten, Larvik, Holmestrand og 
Tønsberg. Her fikk 160 elever fra idretts-
linjene over hele fylket brynet seg på vari-
erte aktiviteter som blant annet bygging av 
gapahuk, miniflåtebygging og kanopadling. 

Hamar og Hedemarken Turistforening sam-
arbeidet med Hedmark fylkeskommune 
om et skolemesterskap i friluftsliv. I løpet 
av en helg konkurrerte videregående skoler  
i grunnleggende friluftslivsferdigheter som 
GPS, kart og kompass, mat på bål, håndte-
ring av kokeutstyr etc. 

UT er DNTs magasin for ungdom. I 2012 
kom bladet i en egen digitalversjon som 
kunne leses både på telefon, nettbrett og pc. 

full fres 
stadig flere ungdommer vil på tur. de vil oppleve friluftslivet på egne 
premisser og er våre fremste ambassadører for både tradisjonelle 
turopplevelser og nye friluftstrender  ★ ★ ★

dnt ung

antall medlemmer i dnt ung

30 073

#happy#urdfjellet@martinHaugeNilsen

#kitekurs#trøndelag#sove#telt#best@juelvictorløkstad
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#påtoppen#fjellfestivalen#åndalsnes@martinHaugeNilsen

i 2012 ble det 
 arrangert 38 flere turer 
og kurs enn året før, 
men av kortere lengde. 
derfor er det noen 
færre deltakerdøgn  
enn i 2011. 

deltaKerdøgn fjellsport dNt fjellsport – mål og resultater 
for veivalgsperiodeN 2009–2012

mål: dnt fjellsport skal bli landets 
største og mest kompetente fjellsport-
miljø i norge, både sentralt og i dnts 
fjellsportgrupper lokalt

delmål: styrke dnt fjellsport med 
utdanning og opplæring

resultat: dnt fjellsport har opprettet 
en egen skredinstruktørutdanning

delmål: Antall fjellsportgrupper (26) 
skal opprettholdes i veivalgsperioden

resultat: dnt fjellsport består nå av 
31 lokale fjellsportgrupper, mot  
26 i 2008

DNT fjellsport er en av Norges største 
arrangører av klatrekurs, brekurs, fjell-
sportkurs og andre aktiviteter som krever 
spesiell kompetanse. De lokale gruppene 
har tilbud både for nybegynnere og instruk-
tører. Fjellsportgruppene skal være en 
arena for opplevelser, inspirasjon, kunn-
skap og sosialt nettverk.

Interessen for fjellsport og toppturer har 
økt betraktelig de siste årene. I veivalgs-
perioden har det derfor vært spesielt fokus 
på kompetanseheving i fjellsportgruppene, 
blant annet ved å styrke egen utdanning og 

kompetanse – og sikkerhetsarbeid. DNT 
fjellsport har utarbeidet en egen utdan-
ningsplan innen skredkurs. Denne skred-
stigen går fra nybegynnerkurs og opp til 
skredinstruktørutdanning. I 2012 ble opp-
læringsstigen innen skred også videreført 
inn i Norsk Fjellsportforum (NF). DNTs 
skredstige blir nå implementert inn i NFs 
Nasjonale Standard for instruktører, førere 
og kursarrangører i fjellsport. 

I 2012 var det 50 år siden bregruppa ble 
stiftet og forløperen til DNT fjellsport var 
etablert. Fra den spede begynnelsen på 

1960-tallet og fram til i dag har Bregruppa, 
nå DNT fjellsport utviklet et mangfold av 
spennende fjellsportaktiviteter. Jubileet ble 
behørig markert under den Nasjonale fjell-
sportsamlingen ved Skogshorn i Hemsedal. 
Samlingen fokuserte på sosiale turer med 
aktiviteter som terrengsykling, klatrekurs 
og klatreturer. 

helt på topp
Mye har endret seg siden dnt fjellsport ble stiftet for 50 år siden, men  
en ting er fortsatt det samme: ønsket om å fortsette forbi der de merkede 
stiene slutter og få en ekstra dose spenning  ★ ★ ★

dnt fjellsport 
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#kolåstind@Hallgrimrogn
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stadig flere voksne  
turgjengere melder  
seg inn i dnt senior.  
i 2012 var det en økning 
i nye medlemskap på 
4,23 % fra 2011. 

dnt senior dNt seNior – mål og resultater 
for veivalgsperiodeN 2009–2012

mål: dnt skal arbeide for å få flest mulig 
ut på tur. Aktivitetstilbudet overfor ulike 
målgrupper skal differensieres

delmål: 40 seniorgrupper i medlems-
foreningene

resultat: i 2012 hadde 36 medlems-
foreninger et tilbud for seniorer og det var 
til sammen 66 turgrupper sammenlignet 
med 27 seniorgrupper i 2008. i veivalgs-
perioden har tilbudet til de over 60 år fått 
branden dnt senior

DNT senior er DNTs tilbud til voksne i 
alderen 60 år og oppover. Seniorgruppene 
arrangerer alt fra enkle turer i nærområ-
dene til hytte til hytte-turer i fjellet. Turene 
er lette og passer alle, uansett ferdighets-
nivå eller alder. De ledes av andre seniorer 
og er ofte en kombinasjon av fysisk aktivi-
tet, sosialt fellesskap og natur- og kultur-
formidling.

DNT er opptatt av å få enda flere til å bli 
fysisk aktive. Derfor ble lavterskeltilbudet 
«Aktiv i 100» startet opp i Bergen og Oslo. 
Prosjektet består av lokale nærturgrupper 

for godt voksne, med fokus på lette og sosi-
ale turer. Tilbudet drives i samarbeid med 
bydelene og andre frivillige organisasjo-
ner. Ideen er å gjøre dørstokkmila kortest 
mulig ved at kjentfolk, gjerne et DNT-med-
lem, motiverer andre til å bli med på tur.  
I 2012 ble det etablert grupper i Alna, Gro-
rud, Årstad, Åsane og Bergenhus med til 
sammen 500 deltakere. 

Stadig flere voksne melder seg inn i DNT. Et 
viktig satsingsområde er å etablere senior-
grupper i alle medlemsforeninger innen 
2016. For å nå ut til nye deltakergrupper 

ble det i 2012 lagt vekt på samarbeid med 
folkehelsekoordinatorene i kommunene. 
Et eksempel på dette er Telemark Turist-
forening som inngikk samarbeid med 
fylkes kommunen om å opprette gågrupper  
i hver kommune. 

Seniormarsjen ble første gang arrangert  
i 2012 i henholdsvis Oslo, Bergen og Sta-
vanger i forbindelse med den internasjonale 
seniordagen. I Oslo kunne 400 deltakere 
velge mellom tre ulike løyper etter felles 
oppvarming i startområdet. 

tar seniorbølgen
ingen befolkningsgruppe har mer tid til tur enn de eldre. På seniorturen 
venter nye opplevelser og vennskap. Aldri før har dnt hatt så mange 
 seniormedlemmer  ★ ★ ★

dnt senior
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seniormedlemmer i 2012

58 698

#drømmeføre#ramsdalsheia@oddgeirHavn

#godeminner@mariusNergårdpettersen

#goksøya#eresfjord
@sindrethoresenlønnes

#aldriforsent@mariusNpettersen

#Katefredhjem@trudeblåsmo



i 2012 økte 
 dugnadsinnsatsen 
i dnts medlems-
foreninger med  
38 064 timer  
fra året før. 

dugNad – mål og resultater 
for veivalgsperiodeN 2009–2012

mål: stimulere til og tilrettelegge for  
økt dugnadsarbeid

delmål: Øke antall dugnadstimer  
i foreningene

resultat: Antall dugnadstimer økte  
fra 401 514 i 2008 til 502 872 i 2012

Dugnadsånden er en viktig grunnverdi og 
selve bærebjelken i DNT. Av både kultu-
relle og økonomiske årsaker er det avgjø-
rende å videreføre dette. Dugnad har dype 
røtter i samfunnet og er en viktig tradisjon 
i norsk sammenheng. Dugnadsgjenger fra 
de lokale medlemsforeningene rydder løy-
per, merker stier, maler, hogger ved, bygger 
hytter og broer, er turledere og assistenter. 
En gjennomsnittlig dugnadsdeltaker er 
godt voksen, men også ungdom bidrar med 
frivillig arbeid. Uten den enorme innsatsen 
ville den norske fjellheimen sett ganske 
annerledes ut. Og uten dugnadsgjengene 

hadde mange gått glipp av det helt spesi-
elle fellesskapet som oppstår over malings-
spann og oppvaskbenker.

Flere større prosjekter har blitt til ved hjelp 
av dugnad. Et eksempel er E1, den nye 
langturruta mellom Nordkapp og Sicilia, 
som åpner i 2013. Men også ved byggingen 
av den nye turisthytta Snøheim på Dovre 
har dugnadsgjengen stått for verdifull 
arbeidskraft. 

Mange har spådd dugnaden en langsom død, 
men dugnadsånden ser ikke ut til å forsvinne. 

Vi har hatt en solid økning i den frivillige 
arbeidsinnsatsen i løpet av det siste året 
og våre medlemmer står nå for 502 872 
dugnadstimer, som tilsvarer 280 årsverk. 
Enkelte foreninger opplever ventelister på 
sine planlagte dugnader og mange ønsker 
å gjøre en frivillig innsats. Men økende 
krav til profesjonalisering innenfor både 
hyttedrift og tur- og kursaktivitet, gjør at 
det i fremtiden kan bli vanskelig å løse 
tradisjonelle oppgaver kun ved hjelp av 
dugnadsarbeid. 

flytter fjell
dnts virksomhet er basert på at hundrevis av frivillige bidrar med sin 
dugnadsinnsats. Uten dette arbeidet ville det ikke ha vært mulig å 
opprettholde tilbudet vi har i dag. i løpet av de siste fire årene har dnt  
hatt en enorm økning i dugnadsarbeidet  ★ ★ ★

dugnad

ut på tur  |  dNt årsrapport 2012
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antall dugnadstimer

502 872

30 31#dugnad#vasstindbu@petter_W_sele
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Sosiale medier har blitt en viktig del av hver-
dagen, også på tur. Vårt viktigste mål med 
facebook er å inspirere «vennene» våre til 
å oppleve naturen. Ved utgangen av 2012 
hadde facebooksiden over 137 000 likere 
og DNT er aktiv på You Tube, Twitter, 
Instagram og blogg. Turistforeningen.no 
ble lansert i ny drakt sommeren 2012. I til-
legg til ny design ble nettstedets funksjon 
rendyrket slik at det sammen med UT.no 
tilbyr en komplett tjeneste. Turistforenin-
gen.no hadde 868 378 unike besøkende og 
7 681 221 sidehenvisninger i 2012. UT.no 
har over en million unike brukere pr. år og 
øker stadig. I 2012 ble det lansert en ny UT-
app for Iphone og Android. Appen fikk raskt 
mange nedlastninger. 

magasin og medlemsblad 
Medlems bladet Fjell og Vidde kom i seks 
utgaver i 2012 og er fortsatt det største og 
mest leste friluftsmagasinet i Norge. Det 
gjennomsnittlige opplaget var på 153 849, 
med 306 000 lesere og 688 000 antall les-
ninger pr. blad. I februar kom Fjell og Vidde 
i en gratisutgave, rettet mot hytte- og alpin-
folket. Reportasjen «På loffen i nord» fikk 
sølv for beste reportasje av Publiseringsby-
råene i Norge. Ungdomsbladet UT har et 
opplag på rundt 30 000 og kom i tre utgaver 
i 2012, hvorav sommermagasinet fikk en 
egen nettutgave. Nettmagasinet fikk bronse 
for «Beste innovasjon» og «Beste redaksjo-
nelle samspill som flerkanalløsning» under 
Gullpinutdelingen. I tillegg fikk magasinet 
sølv i klassen «Beste digitale magasin». 

medieomtale 

Antall mediesaker som  omtaler DNT, har 
blitt fordoblet siden starten av veivalgs-
perioden. Medieovervåkningen viser at 
DNT og medlemsforeningene var nevnt 
i totalt 12 357 medieoppslag i 2012. Over 
95 % av dekningen er vektet positivt. Den 
solide økningen kan delvis forklares med 
at flere nettaviser har kommet til og at 
medias interesse for tur- og forbrukerstoff 
har økt. Men vi har også jobbet målrettet 
for å skape blest om DNTs kjernetilbud 
og for å synliggjøre våre holdninger innen 
folkehelse og i utvalgte naturvernsaker. 
Et viktig satsingsområde har vært å øke 
kompetansen innen mediearbeidet i hele 
organisasjonen.

# denfølelsen
2012 var året da turlivet for alvor inntok digitale kanaler og formidling 
 av opplevelsene i etterkant ble en viktig del av friluftslivet. turen startet på Ut.no 
og fortsatte i sosiale medier lenge etter at fjellstøvlene var satt til tørk  ★ ★ ★

Kommunikasjon

i 2012 var det en 
 dobling i antall 
 mediesaker siden starten 
av veivalgsperioden i 
2008. dette skyldes en 
økende medie synlighet 
over hele landet. 

medieomtale KommuNiKasjoN – mål og 
 resultater for veivalgsperiodeN 
2009–2012

mål: dnt skal skape blest om tilbudet  
og tydeliggjøre dnts rolle som samfunns-
aktør

delmål: 1 million unike brukere av Ut.no 

resultat: 146 700 ukentlige brukere 
i beste uke i 2012. 95 000 ukentlige 
brukere i snitt i 2012. Målet på 1 million 
brukere pr. år er derfor oppfylt

delmål: 6000 omtaler i media

resultat: 12 357 artikler med omtale 
av dnt i 2012. dette var en solid økning 
fra 2008 da det var 4973 artikler
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følgere på facebooK

137 000

#ut#app#vinter@sindrethoresenlønnes

#komdegut#hakadal@ivaKlara#langrenn#hemsedal@karisanari
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samfunnsansvar 

#austefjorden#påskemorgen@johanHustadnes

dNt ønsker at flest mulig skal ha glede av friluftslivet og la seg 
begeistre av naturen. dette er viktig for vårt engasjement for 
folkehelse, klima og naturvern  ★ ★ ★

3534
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Kom deg ut dagen øker stadig i omfang. i 2012 
deltok 50 000 på 245 Kom deg utarrangement. 
en ekspertgruppe for folkehelse har fremmet for
slag til helseminister jonas gahr støre om at det 
bør etableres to nasjonale turdager årlig for å 
fremme folkehelsen i befolkningen.

for sjuende gang inviter te vi alle landets 
8.klassinger på opptur. Hele 30 000 deltok 
på turdagen i 2012, en økning på 13 000 fra 
2008. ungdom fra hele landet fikk en smakebit 
på hva friluftslivet har å by på – midt i skoletiden.

dNt bedrift er et tilbud til bedrifter, institusjoner 
og offentlige instanser hvor de kan melde inn sine 
ansatte i dNt og få et tilrettelagt aktivitetstilbud. 
i 2012 deltok 2632 medlemmer fordelt på 
49 bedrifter. det er medlemsforeningene som 
følger opp bedriftene lokalt.

dNt samarbeider med Norges røde Kors, inte
grerings og mangfolds direktoratet (imdi) og 
Kommunenes sentralforbund (Ks) om å inklu
dere flere i friluftslivet ved hjelp av felles tur og 
kulturopplevelser. arrangementet «til topps» på 
galdhøpiggen var et av høydepunktene i 2012. 

folKeHelse – mål og resultater 
for veivalgsperiodeN 2009–2012

mål: dnt skal være en høyt profilert 
samfunnsaktør som utvikler menneskers 
kjennskap og holdninger til natur  
og friluftsliv 

delmål: Videreutvikle relasjoner 
til myndigheter på statlig, fylkes- og 
kommunenivå

resultat: nesten alle 
medlemsforeninger samarbeider  
med lokale/regionale myndigheter.  
19 av 57 medlemsforeninger har inngått 
partnerskapsavtaler med sin lokale 
myndighet. dnt sentralt samarbeider 
med samtlige statlige folkehelseaktører

delmål: Øke antall medieoppslag som 
setter dnt på dagsorden

resultat: PR-verdien på mediearbeidet 
på folkehelse ble i 2012 målt til  
14 millioner kroner

DNT gir tusenvis av mennesker naturopp-
levelser hver uke. Gjennom aktiviteter 
bidrar vi til økt livsglede, sosialt felles-
skap og mestring. Vi gir flere en helse-
fremmende livsstil og har fokus på at alle 
kan være ressurspersoner som turledere, 
i verv eller delta på lik linje med andre  
i friluftsaktiviteter. 

Ifølge en undersøkelse gjort av Synovate 
svarer syv av ti inaktive at de ønsker å bli 
aktive gjennom friluftsliv. DNT har en jevn 
medlemsvekst og rekrutterer stadig flere 
unge. Sammenlignet med idretten har vi 
svært lite frafall og vi opplever at ungdom-
men blir i organisasjonen. 

Som et resultat av DNTs målrettede fol-
kehelsearbeid, får vi i dag med oss stadig 
flere. Vi har fått flere billige og gratis tilbud 
i nærmiljøet der folk bor og mange av akti-
vitetene har blitt enklere og lettere tilgjen-
gelige. Et eksempel på dette er samarbeidet 
mellom Stavanger Turistforening (SFT) 
og Stavanger kommune. I 2012 merket de 
52 turstier i Stavanger by. Gjennom dette 
prosjektet har bynære naturopplevelser 
blitt tilgjengelig for alle. 

DNTs frivillige innsats lar hver offentlige 
krone vokse til det mangedobbelte. Vi har 
i 2012 jobbet strategisk for økt fokus på fri-
luftsliv for å bedre folkehelsen i Norge. 

Fem punkter har stått sentralt i dette arbeidet: 

1.   DNT ønsker at alle nordmenn skal ha 
maks 500 meter til nærmeste tursti.

2.   DNT ønsker økte bevilgninger til mer-
king av turstier i nærmiljøene.

3.   DNT ønsker økt fokus på friluftsliv i stat-
lig, regional og kommunal planlegging.

4.   DNT ønsker økt fokus på friluftsliv  
i skole og barnehage. 

5.   DNT oppfordrer myndighetene til å 
samarbeide med DNTs medlemsforen-
inger for å skape synergieffekter lokalt. 

Se for øvrig resten av denne årsrapporten 
som gjenspeiler DNTs folkehelsearbeid.

hvert skritt teller
dnt tenker folkehelse i alt vi gjør og vi vil ha hele norge med på friluftlivsopplevelser. 
For å få med folk fra alle sosiale lag, har vi økt vår satsing i nærmiljøene der folk bor, 
 jobber og går på skole. Vi skal ha et inkluderende og enkelt tilbud for alle  ★ ★ ★

folkehelse

inkludering gir folkehelse

nasjonal turdag

opptur

dnt bedrift

samfuNNsaNsvar  |  dNt årsrapport 2012

#lillomarka@juliemaske

#jacobifarta@juliemaske#påtur@bjørgulfbrevik

#komdegut@trudehenr
#sommeråpning#bjørnhollia 
@sindrethoresenlønnes

#romar#ersfjord
@birgittejohansen
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dnts nasjonale 
 turdag for alle  landets 
8.-klassinger er stadig 
mer populær.  
siden 2008 har  
antall  deltakere økt 
med 13 000.

opptur dNt i sKoleN – mål og resultater 
for veivalgsperiodeN 2009–2012

mål: stimulere til mer og bedre 
 uteundervisning og uteaktivitet i skole  
og barnehage

delmål: Holde minst 50 kurs for lærere 
og førskolelærere årlig

resultat: i 2012 deltok 760 lærere på 
38 kurs. dette er 160 flere enn i 2008 

delmål: 30 000 deltakere på oPPtUR 

resultat: i 2012 var det 30 000 
 deltakere, en solid økning på 13 000 fra  
2008

DNT ønsker at skoleklasser skal benytte 
vårt enestående hytte- og rutenett i enda 
større grad og motiverer til dette gjennom 
kursing, informasjon og pedagogisk tilrette-
legging. Vi har blant annet laget klassesett 
med relevante håndbøker, luper, oriente-
ringsopplegg og informasjon om flora og 
fauna. Våre medlemsforeninger melder 
tilbake om stabilt og noe økende besøk av 
skoleklasser på hyttene. 

I 2012 ga DNT ut boka «Lek og lær» der 
hovedmålgruppen er lærere og andre 

ansatte i skole, SFO og barnehage. I tillegg 
egner boka seg godt for våre egne tur ledere  
i Barnas Turlag, speidergrupper og små-
barnsforeldre generelt. I boka finner du tips 
til morsomme uteaktiviteter, enkle matopp-
skrifter på bål i tillegg til råd for bekledning 
og pakking av sekk. 

To til tre ganger i året sender vi ut elektro-
nisk nyhetsbrev til ca. 950 lærere. Dette er 
en økning på 150 fra året før. I nyhetsbre-
vet informerer vi om egne kurs, aktuelle 
konferanser, ny litteratur og ny forskning 

innen skole og friluftsliv. Skolecamp, DNTs 
eget leirskoletilbud er nå etablert i Tele-
mark ved Svanstul i tillegg til anlegget 
ved Preikestolen i Rogaland. Tilbudet er 
for elever på 7.–10. trinn. Her får delta-
kerne være med på friluftslivsaktiviteter 
i et realfaglig perspektiv. Skolecamp er et 
samarbeidsprosjekt med Tekna. 

For sjuende gang inviterte vi alle landets 
8.-klassinger på OPPTUR. Dette er en tur-
dag for elever og lærere. Hele 30 000 del-
tok – en økning på 13 000 fra 2008. 

utetime
skolen er en viktig arena for dnt. Her når vi alle barn uavhengig av bakgrunn, 
økonomi og fysisk form. Vi holder kurs for lærere og har aktivitetsdager der både 
lærere og elever er med  ★ ★ ★

dnt i skolen 
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8. -Klassinger på opptur

30 000:)

#bestevenner@yvonneHauge

#opptur@evaCeciliesimonsen

#stavangeropptur@KjellHelleolsen

#natur@sindrethoresenlønnes

#skolefri@mariflåtgjeruldsen
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NaturforvaltNiNg – mål og 
resultater for veivalgsperiodeN 
2009–2012

mål: Redusere natur- og miljøbelast-
ningene fra produksjon og overføring av 
energi

delmål: Hindre vannkraftutbygging, 
kraftlinjer og vindkraftverk i intakt/sårbar 
natur og i viktige friluftslivsområder eller 
begrense skadevirkningene ved utbygging

resultat: det var til sammen 
241 artikler med omtale av dnts syn 
på vindindustri. i 2012 har dnt bidratt 
vesentlig til at energidebatten har blitt 
satt på dagsorden, med hovedvekt på 
landskapsvern

I dag foregår det en storstilt utbygging av 
vind- og vannkraftverk i verdifulle områ-
der i kyst-, fjord- og innlands-Norge. Gode 
inntjeningsmuligheter og begrunnelse om 
at vannkraft er klimavennlig energi, har 
ført til et sterkt økende antall søknader om 
utbygging over hele landet. 

DNT mener det tildeles for mange konse-
sjoner til prosjekter som har store negative 
konsekvenser for nasjonale miljøinteres-
ser. Bevaring av opplevelsesrike landskap, 
vassdragsvern og vindkraft har derfor vært 
viktigste arbeidsområder i 2012. Enga-

sjementet har vært spesielt stort hos 
medlemsforeningene. Med bakgrunn  
i dette ble samarbeidet DNT vest dannet. 
Interessegruppa jobber for å hindre vann-
kraftutbygging og kraftlinjer i sårbar natur 
og i viktige friluftsområder. Et viktig mål er 
å begrense skadevirkningene ved utbygging. 
Vindkraftutbygging var også tema for konfe-
ransen om kyst- og fjordlandskap i Ålesund 
og om bord på Hurtigruta i april 2012.

Inspirert av konferansen vedtok DNTs 
landsmøte resolusjonen «DNT krever 
stans i energiutbygging som skader ver-

difull natur». Landsmøtet ba Regjeringen 
vise ansvar og utarbeide regionale planer 
slik at våre mest verdifulle områder blir 
spart. Det ligger for tiden rundt 800 søk-
nader til behandling i Energi- og vass-
dragsdirektorat (NVE) om utbygging av 
vassdrag, og ca. 100 for vindkraft. DNT er 
uenig i energimyndighetenes håndtering 
av konsesjonssakene og mener at viktige 
landskapshensyn ikke blir prioritert nok. 
Utbyggingsplanene truer samlet sett med 
å endre vårt unike og attraktive landskap 
dramatisk. 

naturen forsvinner
Utbygging av fornybar energi har blitt en belastning for norsk natur.  
dnt jobber for å bevare opplevelsesrike landskap og mener dette er en 
forutsetning for et allsidig friluftsliv  ★ ★ ★

naturforvaltning

antall vindturbiner  
som Kan stå i norsK  
natur innen 5–8 år.

1000
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5 kilometer

eksisterende kraftverk
under bygging
konsesjon gitt, ikke bygget ennå
avslått
planlagte kraftverk

Små, ikke konsesjonspliktige kraftverk er ikke vist i kartet.

møre og romsdal Kartet viser omfanget av vassdragsutbygginger i ørsta og volda. dette er et  
typisk mønster for mange av landets kystkommuner. 800 søknader ligger nå til behandling hos Nve.
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miljøarbeid – mål og resultater 
for veivalgsperiodeN 2009–2012

mål: legge til rette for et friluftsliv som 
gir reduserte klimagassutslipp, og som 
sikrer vår felles natur- og kulturarv

delmål: Påvirke omgivelsene innenfor 
relevante samfunnsspørsmål

resultat: Gjennom vår tilrettelegging 
fremstår dnt som en rollemodell innen 
utvikling av enkel og naturvennlig aktivitet

delmål: Gjennomføre klimatiltak i  
egen virksomhet

resultat: Flere foreninger har startet 
arbeidet med å integrere klima i alle 
deler av virksomheten. 29 nye hytter er 
miljøfyrtårnsertifisert i 2012

Medlemmene våre bruker naturen aktivt 
og er opptatt av at vårt grønne gull forvaltes 
på en best mulig måte, slik at også kom-
mende generasjoner kan ha glede av det. 
Men friluftsliv på fjellet, i skogen og langs 
kysten påvirker miljøet vi ferdes i. Vår bruk 
av naturen kan skade viktige naturverdier. 
Skal vi klare å ta vare på de gode naturopp-
levelsene for kommende generasjoner er 
det derfor viktig at vi tar hensyn til land-
skapet rundt oss. DNT har derfor et nært 
samarbeid med kommuner og andre bru-
kerinteresser for å finne fram til balanserte 

løsninger som bidrar til både bruk og vern 
av norsk natur. 

Klimaendringene utgjør en trussel mot vår 
felles natur- og kulturarv, og dermed også 
mulighetene for å drive friluftsliv. DNT har 
tatt en aktiv rolle i å forme nye frilufts-
livstrender i en mer klimavennlig retning. 
Mange foreninger har startet arbeidet med 
å tilrettelegge for nye miljøvennlige akti-
viteter som sykling og padling. Store deler 
av rutenettet ligger også slik til at man kan 
reise kollektivt. 

Vi er opptatt av at virksomheten skal være 
så miljøvennlig som mulig. Miljøfyrtårn-
sertifisering av medlemsforeninger og hyt-
ter er derfor viktig for at belastningen av 
vår drift blir mindre. Arbeidet går ut på 
å gjennomføre små skritt i riktig retning 
innen ressursbruk, energi, avfall, innkjøp, 
transport og arbeidsmiljø. Vi bruker også 
vår innflytelse som markedsaktør til å 
oppmuntre bedrifter og andre aktører til 
å miljøsertifisere seg. 

å feie for egen dør
naturen i norge er stadig utsatt for utbygging og landskaps-
endringer som reduserer vår turopplevelse. dnt mener at vern 
best fremmes gjennom bærekraftig bruk og ser det som vår fremste 
oppgave å tilpasse virksomheten slik at turene og opplevelsene blir  
så natur vennlige som mulig  ★ ★ ★

miljøvennlig friluftsliv 

#sandvass@espenmills/www.espenmills.no42 43
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den norske turistforenings 
årsberetning 2012

støtte i 2012 kr 14,6 millioner mot kr 12,8 millioner i 2011. Det alt 
vesentlige av DNTs verdiskapning kommer fra medlemsinntekten 
og medlemmenes frivillige dugnadsinnsats. DNTs dugnadsinnsats 
passerte 500 000 timer i 2012 en økning fra 465 000 timer i 2011.

For innsamlede midler og gaver er det en økning på kr 500 000. 
Økningen skyldes tildeling av Hjelpestikkprisen på kr 400 000 
til DNT. 

Andre salgsinntekter har økt med kr 2 000 000. Dette skyldes økt 
salg av profileringsklær til medlemsforeningene og deltakeravgift 
på kurs og konferanser DNT har arrangert.

3,5 millioNer fra dNt 
seNtralt til medlemsforeNiNgeNe
Solid medlemsmasse, god drift over flere år og økte inntekter fra 
blant annet sponsorer har gitt DNT sentralt positive resultater. 
Dette ga grunnlag til utdeling av til sammen 8,9 millioner til 
medlemsforeningene i 2011-regnskapet. Den høye utdelingen  
i 2011 bestod også av tidligere års opparbeidelse av formålskapital. 
Utdelingen i 2012 er kr 3,5 millioner.

aNsKaffelse av midler
Kostnader til anskaffelse av midler har økt med kr 700 000. 
Økningen skyldes kostnader til markedsføring og aktivisering 
av samarbeidsavtaler. 

iNformasjoN og opplysNiNg
Kostnader til informasjon og opplysning var i 2012 kr 24,6 mil-
lioner. Det har vært en økning i kostnadene med kr 1 700 000 fra 
2011 til 2012. Økningen skyldes høyere kostnad på medlemsbla-
det Fjell og Vidde og årboka i tillegg til ny turplanlegger til bruk 
på mobiltelefoner samt utvikling av kommunikasjonsarbeidet. 

barN og uNge
Aktivitetene for barn har økt med kr 600 000 fra 2011. Økningen 
skyldes prosjektmidler som er fordelt og brukt i medlemsforen-
ingene. For ungdom er økningen kr 1 200 000 der mesteparten 
skyldes økning i frifondmidler som brukes i medlemsforeningene. 
I tillegg er det utgitt ett ekstra nummer av UT magasin i 2012. 
Markedsaktiviteter rettet mot ungdom er ført på denne posten 
i år, mens det i 2011 var ført på posten for kostnader til anskaf-
felse av midler.

fjellsport
I 2012 er noe mer ansatteressurser fordelt til fjellsport, i tillegg 
har det vært flere kostnader til utdanningsarbeidet. Dette utgjør 
økningen på kr 200 000 i kostnader fra 2011 til 2012.

samfuNNsaKtør
DNTs aktiviteter som samfunnsaktør er i stor grad knyttet til 
folkehelse (tilbud til hele befolkningen i alle landsdeler), natur-
vern og naturbasert reiseliv. Økningen i kostnader fra 2011 til 
2012 på kr 1 700 000 er i hovedsak finansiert av offentlige pro-
sjektmidler. En stor del av dette er prosjektmidler brukt i med-
lemsforeningene.

admiNistrasjoNsKostNader
Kostnader til administrasjon har økt med kr 600 000 fra 2011 til 
2012. Dette skyldes at DNT var arrangør for årsmøtet til European 
Rambler Association som fant sted i Stavanger. Kostnadene ble 
dekket av sponsorinntekter og deltakeravgifter.
 
årets resultat
Årsregnskapet gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde 
av foreningens stilling og resultat i 2012. Årsresultatet viser et 
overskudd på kr 1 798 000. Landsstyret foreslår at overskuddet 
tilføres annen formålskapital.

arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet blir sikret gjennom internkontroll for å ta vare 
på helse, miljø og sikkerhet. Arbeidsmiljøet i DNT anses som 
tilfredsstillende. Det har i 2012 blitt arrangert et seminar for 
medarbeiderne. Ingen ansatte i DNT sentralt har vært utsatt for 
skader eller ulykker.

I 2012 har DNT sentralt til sammen hatt 262 dager i sykefravær 
mot 250 dager i 2011. Totalt sykefravær utgjør 3,4 % av virksom-
hetens dagsverk. Dette er en økning fra 3,3 % i 2011. 

liKestilliNg
Totalt antall ansatte i DNT sentralt ved utgangen av 2012 var 35. 
Av disse er 19 kvinner og 16 menn. Antall årsverk i 2012 var 33,1. 
DNTs landsstyre består av fem kvinner og syv menn. Likestilling 
mellom kjønnene er en naturlig del av arbeidet med å rekruttere 
ansatte og tillitsvalgte. 

dNts virKsomHet og det ytre miljø
Det legges til grunn for vår virksomhet at naturgrunnlaget ikke 
svekkes. En av DNTs viktigste arbeidsoppgaver er derfor å arbeide 
med naturforvaltning. Ut over kontordriften har ikke DNT sen-
tralt virksomhet som direkte påvirker det ytre miljø. DNT ser det 
imidlertid som avgjørende å bidra til å utvikle retningslinjer for 
den totale virksomheten for medlemsforeningene for å sikre at 
miljøet ikke tar skade. Eksempelvis er det utarbeidet retnings-
linjer for hyttedrift, et miljøoppfølgingsprogram og sårbarhets-
analyser for turistforeningers virksomhet i fjellet. Det er iverksatt 

virKsomHet
Den Norske Turistforening (DNT) er et forbund av 57 medlems-
foreninger og er Norges største friluftslivsorganisasjon. DNT 
sentralt har kontor på Youngstorget 1 i Oslo.

DNT sentralt arbeider med overordnede oppgaver for alle med-
lemsforeningene innen naturforvaltning, utdanning og tilret-
telegging for barne-, ungdoms- og fjellsportsaktiviteter. DNT 
sentralt utgir medlemsblad, ungdomsblad og årbok. Utover dette 
drifter DNT sentralt internettsider og medlemsregister. DNT 
sentralt yter service for alle medlemmer som er tilsluttet en av 
de 57 medlemsforeningene. Dette er DNT sentralt sitt regnskap 
og årsberetning utarbeidet etter regnskapsloven.

Totalt antall betalende medlemmer i 2012 var 246 011. Dette 
er 4 391 flere medlemmer enn i 2011 og tilsvarer en økning  
i medlemstallet på 1,8 prosent.

Landsstyret består av 12 medlemmer der ett medlem velges blant 
DNT sentralts ansatte og ett medlem velges av DNT ungs lands-
møte. Øvrige styremedlemmer velges for en periode på tre år på 
landsmøtet som holdes hvert år. Styreleder velges av landsmøtet 
for tre år av gangen.

formål
DNT skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig 
friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

aktiviteten i 2012
friluftsliv for bedre folKeHelse
DNT har hatt spesielt fokus på å styrke sitt folkehelsearbeid i 
2012. En mer inaktiv befolkning er et voksende folkehelsepro-
blem. I 2012 har DNT derfor fortsatt med målrettet satsing mot 
nye grupper og utvidet tilbudet i nærområdene. Flere av tilbudene 
retter seg spesielt mot innvandrermiljøer, men også barn, unge 
og seniorer er viktige målgrupper. 

siKKerHet og staNdardiseriNg
De siste årene har sikkerhetsarbeidet blitt løftet som tema i hele 
organisasjonen. Det har i 2012 vært satset på felles utdanning og 
opplæring av ressurspersoner innen organisert aktivitet.

Det har vært et økt fokus på å utvikle sikkerheten rundt alle 
DNTs aktiviteter. Turopplevelsene skal være så trygge som mulig. 
Viktige tiltak som er gjennomført er videreutvikling av turleder-
utdanningen og rutiner for risikoredusering både på hytter og 
ved gjennomføring av turer og arrangementer.

Nye muligHeter med Nye medier
Nett og sosiale medier blir stadig viktigere for å inspirere flere ut 
på tur. Videreutviklingen av UT.no som en brukervennlig, effektiv 
og inspirerende turplanleggingstjeneste har vært et viktig pro-
sjekt. I 2012 ble turplanleggingsapplikasjonen for mobiltelefon 
«UT.no» lansert. Facebooksidene er blitt en viktig kommunika-
sjonskanal som DNT bruker aktivt til dialog med brukerne med 
over 140 000 som «liker» oss.

rammevilKår for friluftsliv og NaturverN
I hele 2012 har det vært satset betydelig på å styrke rammevil-
kårene for friluftsliv herunder arbeidet med idrettsmeldingen 
knyttet til større likestilling mellom idrett og friluftsliv. Det har 
også vært arbeidet inn mot helsemyndighetene for å styrke fri-
luftslivets rammevilkår knyttet til forebyggende folkehelse. DNT 
har utarbeidet et dokument om landskapsvern som understreker 
arealenes betydning både for friluftslivet og folkehelsen. Gjennom 
opprettelse av FNF i alle fylker er medlemsforeningenes mulighe-
ter til å påvirke naturvernarbeidet lokalt styrket. Hele DNT har 
engasjert seg i flere omstridte småkraft- og vindturbinprosjekter 
med store skadevirkninger for landskapsverdier og friluftsliv.

Ny veivalgsperiode 2013 – 2016
Landsmøtet vedtok i 2012 veivalg for en ny fireårsperiode. I de 
neste fire årene skal det spesielt gjøres en innsats på fem mål-
områder som er
1. Medlemmer og potensielle medlemmer
2. Tilbud til ulike målgrupper
3. Naturforvaltning for å bevare friluftslivs-, natur og kulturmiljø
4. Organisasjonen skal ha et godt samspill mellom DNT 
 sentralt og medlemsforeningene
5. Kommunikasjon skal støtte de øvrige målområdene

regnskapet for 2012
iNNteKter
Medlemskontingenten til DNT sentralt utgjorde kr 27 millioner. 
Økningen var på kr 1 300 000 i forhold til året før. Økningen 
skyldes medlems vekst og økt kontingentsats. 

Offentlige tilskudd til DNT fra Miljøverndepartementet for ivare-
takelse av allment miljøarbeid, og fra Barne-, ungdoms- og fami-
liedirektoratet til barne- og ungdomsarbeid var på til sammen 
kr 7,1 millioner mot kr 6,6 millioner i 2011. Ingen av disse mid-
lene går til subsidiering av fellesturer, hytter eller rutedrift som 
er DNTs primæraktivitet. Andre private og offentlige tilskudd er 
prosjektstøtte som i hovedsak fordeles til medlemsforeningenes 
barne- og ungdomsarbeid. Totalt var samlet offentlig prosjekt-
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et program for miljøsertifisering etter miljøfyrtårnsordningen 
av kontordrift, hytter og av landsmøtet. DNT legger et aktivt 
samfunnsansvar til grunn for sin virksomhet.

fiNaNsiell risiKo og liKviditet
DNT har ingen rentebærende gjeld, og pengeplasseringene er  
i bank. Danske og svenske medlemmer betaler kontingent i lokal 
valuta og DNT er således eksponert for valutarisiko på disse inn-
betalingene.

DNTs kundekreditt kan deles i tre kategorier: Krav mot repre-
sentanter som selger medlemskap, krav mot kredittkunder ved 
varesalg og krav mot annonsører i Fjell og Vidde, ungdomsmaga-
sin, årbok og nettsider. Tap på krav i 2012 var kr 11 480.

risiKo og usiKKerHetsfaKtorer
Styret mener at det ikke er noen vesentlige risikoforhold som 
truer driften av DNT. De største inntektspostene i regnskapet 
er stabile og forventes fortsatt å være det. Dette gjør at arbeidet 

i foreningen går som planlagt og at det fortsatt vil være stor akti-
vitet for å sikre friluftslivet gode rammevilkår og å gjøre friluftsliv 
attraktivt for alle grupper i befolkningen.

utsiKter for 2013
Informasjon om aktiviteter og turmuligheter er viktig for våre 
medlemmer og andre turinteresserte. DNTs satsing på Inter-
nett vil gjøre informasjonen enda mer interessant og tilgjengelig  
i 2013. Generelt i samfunnet er interessen for naturvennlig fri-
luftsliv økende. 

DNTs hovedsatsinger for 2013 vil være folkehelse og nærtilbudet, 
arbeid med webløsinger og nye medier samt rekruttering av nye 
medlemmer. I tillegg arbeides det videre med styrkede rammebe-
tingelser for friluftsliv og naturvern, samt utvikling av DNT som 
organisasjon for å styrke samarbeidet mellom medlemsforeningene.

Det bekreftes at årsregnskapet er avgitt under forutsetning om 
fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er til stede.

eidsbugarden, 12. april 2013
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#støkurs@mereteHabberstad

styret i den Norske turistforening
foran fra venstre: Kristin Krohn devold (generalsekretær), ingebjørg vik laugaland, are løset, berit Kjøll og torild Hage. 
bak fra venstre: Hanna melhus, randi sunde (vara ansattes representant), rune frank andersen, børge brundtland,  
oddvin lund (ansattes representant), marino j. ask og ragnvald jevne. Hanne Harlem og svein arne brygfjeld var ikke til 
stede da bildet ble tatt. 

Berit Kjøll
styrets leder

Hanne Harlem
styremedlem

svein Arne Brygfjeld
styrets nestleder

Ragnvald Jevne 
styremedlem

Rune Frank Andersen
styremedlem

ingebjørg Vik laugaland 
styremedlem

torild Hage 
styremedlem

Marino J. Ask 
styremedlem

Børge Brundtland 
styremedlem

oddvin lund 
styremedlem, ansattes repr.

Kristin Krohn devold 
generalsekretær

Are løset 
styremedlem

Hanna Melhus 
styremedlem, dnt ungs repr.
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balaNse

tall i hele tusen 311212 311211 311210

eieNdeler

anleggsmidler

varige driftsmidler

driftsløsøre, inventar, kontormaskiner og lignende note 1, 12 566 551 295

sum anleggsmidler 566 551 295

omløpsmidler

varer Note 1, 13 830 1 302 1 029

fordringer

Forskuddsbetalte kostnader, påløpne inntekter mv 102 15 226

Forskuddsbetalt kontingent til medlemsforeninger note 3 45 690 40 062 38 788

Kundefordringer note 10 7 456 6 625 6 080

til gode merverdiavgift 305 414 160

sum fordringer 53 554 47 115 45 254

bankinnskudd, kontanter og lignende 50 748 46 518 50 797

sum omløpsmidler 105 132 94 935 97 081

sum eieNdeler 105 698 95 486 97 376

formålsKapital og gjeld

formålskapital 

opptjent formålskapital note 15 18 896 17 098 20 960

sum opptjent formålskapital 18 896 17 098 20 960

sum formålskapital 18 896 17 098 20 960

gjeld

langsiktig gjeld

avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelse note 1, 9 944 986 678

sum avsetning for forpliktelse 944 986 678

Kortsiktig gjeld

Forskuddsbetalt kontingent fra medlemmer note 3 71 491 65 602 65 016

leverandørgjeld 3 356 1 751 3 453

skyldige offentlige avgifter og feriepenger 4 037 3 025 2 916

Annen kortsiktig gjeld 6 974 7 023 4 352

sum kortsiktig gjeld 85 858 77 402 75 737

sum gjeld 86 802 78 388 76 415

sum formålsKapital og gjeld 105 698 95 486 97 376

Alle tall i hele tusen

1) aNsKaffede midler 2012 2011 2010

Medlemsinntekter note 3 27 018 25 688 25 354

offentlige tilskudd note 5 21 733 19 414 19 621

innsamlede midler og gaver 610 91 1 078

inntekter fra aktiviteter som oppfyller organisasjonenes mål

samarbeidsavtaler note 6 8 610 8 125 7 882

annonseinntekter note 7 10 736 10 620 11 564

andre salgsinntekter 4 071 2 014 2 286

Finansinntekter 1 281 1 301 1 011

sum inntekter 74 059 67 252 68 796

2) forbruKte midler 2012 2011 2010

Kostnader til anskaffelse av midler note 8 15 042 14 334 13 714

Kostnader til formålet note 1 og 2

– informasjon og opplysning 24 637 22 936 23 262

– barn 6 886 6 257 6 300

– ungdom 6 530 5 295 5 206

– fjellsport 1 472 1 235 1 253

– internasjonal aktivitet 338 1 236

– samfunnsaktør aktivitet 6 396 4 665 4 813

– utdeling formålskapital til medlemsforeningene note 19 3 547 8 939 1 450

Administrasjonskostnader note 2 og 11 7 751 7 115 7 104

sum forbrukte midler 72 261 71 114 64 339

resultat 1 798 3 862 4 457

3) dispoNeriNg av resultat note 15

Annen formålskapital 1 798 -3 862 4 457

årsregnskap aktivitetsregnskap
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Kontantstrømoppstilling 2012
tall i hele tusen

KoNtaNstrøm fra operasjoNelle aKtiviteter 2012 2011 2010

ordinært resultat 1 798 -3 862 4 457

Avskrivninger 257 237 273

endring i varelager 471 -272 91

Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordning -42 308 -511

endring i kundefordringer -655 -534 -2 013

endring i leverandørgjeld 1 605 -1 702 147

endring i forskuddsbetalt kontingent 5 889 586 3 461

endring i forskuddsbetalt kontingent overført medlemsforeningene -5 628 -1 274 -2 600

endring i andre tidsavgrensinger 807 2 727 -2 578

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 4 502 -3 786 727

innbetaling ved salg av varige driftsmidler

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -272 -493 -95

Netto kontantstrøm fra investeringer 272 493 95

netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0

Netto endring i kontanter og ekvivalenter 4 230 4 279 633

Beholdning av kontanter og -ekvivalenter 1.1 46 518 50 797 50 165

beholdning av kontanter og ekvivalenter 31.12 50 748 46 518 50 797

#godtørk#kjennvasshytta@sindrethoresenlønnes 53



54 55

årsberetNiNg og regNsKap  |  dNt årsrapport 2012

noter
Note 1 – regNsKapspriNsipper
Årsregnskapet består av aktivitetsregnskap, balanse, kontant-
strømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar med 
regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. 
Alle tall i notene er oppgitt i hele tusen hvis ikke annet er angitt. 

Regnskapet er aktivitetsbasert.

Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost fratrukket 
akkumulerte av- og nedskrivninger. Et driftsmiddel anses som 
varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år, samt en 
kostpris på over kr 15 000,-.

Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes 
økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris.

Varebeholdningen er vurdert til anskaffelseskost med justering 
for ukurante varer.

Medlemsinntekter regnskapsføres det året medlemskapet gjel-
der for. Forskuddsbetalt medlemskontingent for påfølgende år 
balanseføres som gjeld til medlemmer. 

Offentlige tilskudd som det knytter seg betingelser til inntekts-
føres i takt med forbruk av midler knyttet til den støttende akti-
viteten. Ikke inntektsførte tilskudd regnskapsføres i balansen 
som en forpliktelse.

Inntekter fra samarbeidsavtaler regnskapsføres i det året DNT har 
rett til inntekten. For avtaler som går over flere år, blir inntekten 
regnskapsført med det beløp som er avtalt for det enkelte år.

Kostnader føres når de påløper eller det oppstår en forpliktelse. 
Medlemsforeningenes andel av medlemskontingenten hverken 
inntektsføres eller kostnadsføres i regnskapet.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser knyttet til ytelses-
ordningen beregnes etter lineær opptjening basert på forventet 
sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger, her-
under diskonteringsrente basert på risikofri rente med påslag 
for et risikoelement, fremtidig regulering av lønn, pensjoner 
og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjons-
midler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og 
frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og 
fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i 
forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles 
over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen 
og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i bereg-
ningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt 
gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikende ved 
årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pen-
sjonsforpliktelser og pensjonsmidler.

Note 2 – KostNader til fordeliNg,  
samfuNNsaKtøraKtivitet og admiNistrasjoN
Kostnadene er inndelt i kostnader til anskaffelse av midler, kost-
nader til formålet og administrasjonskostnader. Alle kostnader, 
inkludert lønn, tilhørende en aktivitet er henført til denne. Fel-
leskostnader som kostnad til IT, lokaler, porto, telefon, strøm 
og forsikringer er fordelt mellom aktivitetene i forhold til antall 
ansatte som jobber i de forskjellige aktivitetene.

Kostnader til samfunnsaktøraktivitet gjelder områdene folkehelse, 
naturvern og oppfølging av aktivitet i medlemsforeningene.

Administrasjonskostnader omfatter kostnader til landsmøte, 
landsstyre, utvalg, komiteer, enkelte kostnader til lokaler samt 
lønn til generalsekretær, til kontorservice og til økonomifunk-
sjonen.

Forbrukte midler fra Frifond som forvaltes av Landsrådet for 
norges barne- og ungdomsorganisasjoner er fordelt mellom akti-
vitetene barn og ungdom etter medlemstall.

Note 3 – medlemsKoNtiNgeNt
Ved utgangen av 2012 har DNT registrert 246 011 medlemmer. 
DNT sentralt mottar ikke kontingent fra medlemmer av Barnas 
Turlag og livsvarige medlemmer innmeldt før 1993. Kontingent 
fra Barnas Turlag går uavkortet til den lokale medlemsforening. 
Forbundskontingenten til DNT ble i 2012 totalt kr 27 millioner. 
Økningen fra 2011 skyldes medlemsvekst og økning av forbunds-
kontingenten.

Medlemskontingentkravet for det påfølgende år sendes ut til 
medlemmene sammen med årboka i november og desember. 
Medlemskontingenten hadde forfall 15. desember og mange 
betalte på forfall. Pr. 31.12.12 er det innbetalt kr 71,5 millioner, 
hvorav kr 45,7 millioner er overført medlemsforeningene som 
forskudd på kontingentavregningen for 2013.

Note 4 – spesifiseriNg av  
driftsKostNader etter art

2012 2011

Varekost 2 425 1 388

lønnskostnad 22 018 19 965

Avskrivning 257 237

Annen driftskostnad 47 561 49 524

sum 72 261 71 114

#kveldsprat@magneHansen

#dobbeltdekker
@sindrethoresenlønnesen

#lunt@sindrethoresenlønnesen

#kortreisteappelsiner@oddroarlange #takkformeg@sindrethoresenlønnesen

#mustadkroken@sindrethoresenlønnes#overbekkenettervann@sindrethoresenlønnesen

#heltprivat@jonbchr1 #snartmatpakke@Hallgrimrogn
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Note 9 – peNsjoNsKostNader, midler  
og forpliKtelse
DNT er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om 
obligatorisk tjenestepensjon. DNT har oppfylt lovkravet ved å 
ha etablert følgende ordninger:

★ En ytelsesbasert pensjonsordning. Denne ordningen er for 
ansatte over 59 år som var ansatt før 2005. I denne ordningen 
er det 4 aktive og 3 pensjonister. For denne ordningen er det 
foretatt aktuarberegning og forpliktelsen er ført opp i regnskapet. 

DNTs landsstyret vedtok i 2005 overgang til innskuddspensjon 
for ansatte i DNT. Fire ansatte som på vedtakstidspunktet var fylt 
52 år, skulle holdes i en ny ytelsesbasert pensjonsordning med 
66 % pensjon av pensjonsgrunnlaget. Ytelsesbasert ordning var 
imidlertid låst på 60 %. Det er satt av kr 1 246 803 i regnskapet 
for å kompensere de fire som ble igjen i ytelsesordningen for at 
ytelsen ikke ble økt til 66 % pensjon av pensjonsgrunnlaget. Av 
dette er kr 230 835 kostnadsført i 2012.

★ Alle andre har en innskuddsbasert pensjonsordning. Betalt 
premie for denne ordningen er utgiftsført i regnskapet med 
kr 749 515,- for 2012. 

★ DNT har forpliktelser i den gamle AFP-ordningen (LO/
NHO-ordningen) denne innebar at alle ansatte kunne velge å 
gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. Denne ordningen 
ble i februar 2010 vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av 
med førtidspensjon etter denne ordningen fram til 31.12.2010. 
Ved avvikling av denne AFP-ordningen viste det seg å være en 
betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen 
må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling 
av premier for de kommende tre årene. DNTs andel av denne 
underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet som pen-
sjonsforpliktelse på kr 149 848.

★ Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en 
ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er i motsetning til den 
gamle, ikke en førtidspensjonsordning. Dette er en ordning som 
gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan 
velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også 
ved siden av å stå i arbeid. Ordningen vil gi ytterligere opptjening 
ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesba-
sert flerforetakspensjonsordning og finansieres gjennom premier 
som fastsettes som en prosent av lønn. Regnskapsmessig blir 
ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning 
hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende uten avsetninger 
i regnskapet. Premiesatsen for ny AFP var i 2012 1,75 % av lønn 
mellom 1 og 7,1 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

KolleKtiv peNsjoNsordNiNg

pensjonskostnader 2012 2011

Årets pensjonsopptjening 137 175

+ rentekostnad 144 147

- avkastning på pensjonsmidler 117 105

+ adm.kostnad 48 20

Resultatført estimatavvik og overgang 0 176

netto pensjonskostnad 212 413

pensjonsforpliktelser 31.12.12 31.12.11

Pensjonsforpliktelse PBo 2 955 3 705

- verdi av pensjonsmidler 3 100 2 726

sUM faktisk netto forpliktelse 145 -979

ikke resultatførte estimatavvik 
(tap)/gevinst 308 190

Netto pensjonsforpliktelse/ midler 453 789

økonomiske forutsetninger 31.12.2012 31.12.2011

diskonteringsrente 3,90 % 3,80 %

Avkastning på pensjonsmidler 4,00 % 4,10 %

Årlig lønnsvekst 3,50 % 3,50 %

G-regulering 3,25 % 3,25 %

Årlig regulering av pensjoner under 
utbetaling 0,20 % 0,10 %

Ønsket størrelse på korridor i % 10,00 % 10,00 %

Gjennomsnittlig arbeidsgiveravg. Faktor 14,10 % 14,10 %

premie til afp og lo/NHoordNiNgeNe
Det er betalt inn kr 195 282 i premie i ny AFP-ordning, kr 7 788 
til sluttvederlagsordningen og kr 17 658 til opplysnings- og 
ut viklingsfondet. Alle innbetalingene er kostnadsført i regnska-
pet. I tillegg er det betalt inn kr 47 352 til gammel AFP-ordning 
som ikke er kostnadsført i 2012.

Note 10 – KuNdefordriNger
Avsetningen til tap på kundefordringer er kr 35 000,-. Avsetnin-
gens størrelse er beregnet i forhold til usikkerheten i foreliggende 
fordringer. Det er kostnadsført kr 11 480 i tap på krav i 2012.

Note 11 – revisjoN

ekskl. mva.
inkl mva. 
forholds

messig

avtalt revisjonshonorar for 2012 112 800 115 176

Kostnadsført bistand ekskl. mva. i 2012 utgjør kr 78 704 fordelt på:

Revisjonstjenester 27 975 32 448

Attestasjonstjenester knyttet til 2011 32 144 35 899

Attestasjonstjenester knyttet til 2012 8 800 9 130

Avgiftsrådgivning 9 785 10 028

Andre ikke-revisjonstjenester 0 0

sum KostNadsført bistaNd 78 704 87 505

Note 5 – offeNtlige tilsKudd

2012 2011

Grunnstøtte, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1 874 1 734

Grunnstøtte, Miljøverndepartementet 5 249 4 855

Frifond, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 7 268 6 431

Kystled, direktoratet for naturforvaltning 15 409

nærmiljøarbeid, direktoratet for naturforvaltning 72

lokalmat, innovasjon norge 44 214

Kirgisistan, Utenriksdepartementet 276

Kom deg ut, Kulturdepartementet 1 375 1 225

eRA-konferansen, innovasjon norge 100

den naturlige skolesekken, naturfagsenteret 100 100

naturopplevelser der du bor, dir. for naturforvaltning 500

lokale skoleprosjekt, direktoratet for naturforvaltning 1 250 1 321

Helse og Rehabilitering 355 296 

dnt ung løftet, Kulturdepartementet 150 128

Mat og reiseliv, innovasjon norge 500

studieforbundet natur & Miljø 100 5

Aktiv i hundre, Helsedirektoratet 500 400

Aktiv i hundre, direktoratet for naturforvaltning 250

e-1 spillemidler, Kulturdepartementet 152 156

naturopplevelser for alle, direktoratet for naturforvaltning 10

Barnas turlag Fase ii, Kulturdepartementet  550 450

Allemannspliktbrosjyre, Miljøverndepartementet 50

MVA refusjon, lotteri og stiftelsestilsynet 1 279 1 404

sum 21 733 19 414

Note 6 – samarbeidsavtaler
Totale inntekter fra samarbeidsavtaler er kr 8,6 millioner. Dette 
er avtaler med One Call, Danica, Bergans, Kraft Foods, GDF Suez, 
Devold og Norsk Tipping.

Note 7 – redaKsjoN

2012 2011

Annonseinntekter årbok 653 985

Brutto kostnader årbok 2 691 2 556

Netto kostnader årbok 2 038 1 571

Annonseinntekter Fjell og Vidde 9 091 8 847

løssalg og abonnement Fjell og Vidde 135 149

Brutto kostnader Fjell og Vidde 10 783 10 355

Netto kostnader fjell og vidde 1 557 1 359

Annonseinntekter Ut 227 268

Brutto kostnader Ut 725 592

Netto kostnader ut 498 324

Inntekter fra internettannonser utgjør i tillegg kr 765 000. I 2011 
var inntekter fra internettannonser kr 520 000.

Note 8 – KostNader til aNsKaffelse av midler

2012 2011

Markedsføring og verving 4 840 5 418

Medlemsservice 7 777 7 528

Varekost 2 425 1 388

sum 15 042 14 334

offentlige tilskudd brukes i henhold til budsjett og prosjektbeskrivelse i søknad og krav i retningslinjer og i tildelingsbrev. Av mottatte offentlige midler er 
kr 1 250 000 ikke inntektsført per 31.12.2012. disse forventes inntektsført i 2013 basert på pågående aktiviteter.
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Note 12 – aNleggsmidler

2012 2011

Anskaffelseskost 01.01. 3 848 3 355

tilgang 272 493

Avgang 0 0

Anskaffelseskost 31.12. 4 120 3 848

Akkumulerte avskrivninger 31.12. 3 555 3 297

balanseført verdi 31.12. 565 551

årets avskrivninger 257 237

avskrivningstid 3 år 3 år

avskrivningsmetode lineær lineær

Note 13 – spesifiKasjoN av varesalg 
og vareKostNad

2012 2011

salgsinntekter varesalg 3 124 1 572

Varekost varesalg 2 558 1 274

Netto varesalg 566 298

salgsinntekter verving 0 0

Varekost verving -133 114

Netto verving 133 114

Note 14 – løNN og sosiale KostNader

2012 2011

lønn og feriepenger 17 005 15 120

Arbeidsgiveravgift 2 605 2 400

Pensjonskostnader  1 359 1 349

Andre personalkostnader 1 049 1 096

sum løNN og sosiale KostNader 22 018 19 965

lønn og feriepenger inkluderer i 2012 avsetning for ikke avviklet ferie og 
fleksitid til gode for de ansatte på til sammen kr 719 465. tilsvarende avset-
ning er ikke gjort i 2011.

det har totalt vært sysselsatt 33,1 årsverk i 2012. i 2011 var det sysselsatt 
32,6 årsverk.

Generalsekretær mottok i 2012 kr 953 064 i lønn og kr 42 883 i annen 
godtgjørelse. det er innbetalt kr 63 822 i innskuddspensjon til generalsekre-
tær. det er ikke avtalt bonus eller etterlønnsavtale for generalsekretær.

Foreningen har ikke ytt lån til ansatte. 

det er ikke utbetalt styrehonorar i 2012.

Note 15 – formålsKapital

formåls
kapital

med re
striksjoner

annen 
formåls

kapital

sum
formåls

kapital

formålskapital 
31.12.2011 0 17 098 17 098

Aktivitetsresultat 2012 0 1 798 1 798

formålskapital 
31.12.2012 0 18 896 18 896

Note 16 – NærståeNde parter
DNT og medlemsforeningene regnes som nærstående parter. 
DNT har løpende mellomværender med medlemsforeningene. 

Note 17 – leieavtaler
Husleie:
Olav Thon med årlig leie kr 1 331 667,-. Avtalen løper fram til 
2015.

Andre leieavtaler: kr 35 818,-.

Note 18 – formålsproseNt

år 2012 2011 2010 2009 2008

Formålsprosent  68 % 70 % 68 % 68 % 68 %

Formålsprosenten forteller hvor mye som er brukt på formålet i 
forhold til sum forbrukte midler. Fra 2011 til 2012 har formåls-
prosenten gått ned fra 70 % til 68 %. Årsaken til reduksjon i 
formålsprosenten er at kostnader til formålet har økt forholdsvis 
mindre enn økning i andre kostnader.

Note 19 utdeliNg av formålsKapital til 
medlemsforeNiNgeNe
Etter vedtak på DNTs landsmøte i 2011 skal DNTs formålskapital 
per 31.12. utgjøre mellom 22,5 % og 27,5 % av DNT sentralts 
samlede kostnader i det aktuelle år fratrukket utdeling av formål-
skapital. Formålskapital utover 27,5 % skal utdeles til medlems-
foreningene med regnskapsmessig virkning for foregående år.

For 2012-regnskapet blir kr 3 547 000 av formålskapitalen utdelt 
til medlemsforeningene. Utbetalingen gjennomføres etter lands-
møtets godkjenning av årsregnskapet i juni 2013.

årsberetNiNg og regNsKap  |  dNt årsrapport 2012
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DNTs turpartnere gjør det mulig å gi med-
lemmene det gode tilbudet vi har i dag. 
Uten våre trofaste partnere ville det ha 
vært vanskelig å realisere viktige aktivite-
ter og prosjekter. 

DNT har syv partnere fordelt på nivå-
ene; hovedsamarbeidspartner, turpart-
nere og samarbeidspartnere. 

One Call er DNTs hovedsamarbeidspart-
ner og vår største støttespiller til Kom deg 
ut – dagen, som samler 50 000 deltakere 
årlig. Gjennom denne støtten kan vi tilby 
smakebiter på aktiviteter og introdusere 
nye målgrupper for friluftslivet. One Call 
og DNT har sammen satt fokus på sikker-
hetsarbeid. Dette har blant annet resultert 
i en oversikt over mobildekning på hyt-
tene på UT.no og i årboken for 2012, samt 
«10 råd om mobilbruk».

Norsk Tipping er turpartner og gav i 2012 
medlemsforeningene mulighet til å opp-
gradere hyttene innvendig. Som følge av 
dette ble det satt i gang en omfattende 
oppussing av Mustadkroken og Skålatår-
net. Arbeidet med Mustadkroken er nå 
ferdigstilt, mens Skålatårnet blir ferdig i 
løpet av 2013. Norsk Tipping bidrar også 
med konkurranser og aktiviteter på Kom 
deg ut – dagen. I tillegg har de en lokal 
avtale med Hamar og Hedemarken Turist-
forening. 

Bergans er turpartner og har som mål-
setting å få flest mulig ut på tur. Bergans 
bidrar med en egen kleskolleksjon for DNT 
og støtter spesielt opp om DNT fjellsport. 
Dette har gjort det mulig for DNT fjellsport 
å arbeide med kvalitetssikring og kompe-
tanseutvikling innen et brattere friluftsliv. 
Bergans støtter også nasjonal fjellsportsam-
ling, som har som mål å introdusere nye 
brukere til et brattere friluftsliv. 

Danica Pensjon er turpartner og bidro i 2012 
med flotte premier til DNTs fotokonkurranse. 
Dette gjør at DNT nå har et solid billedarkiv 
med gode blinkskudd som kan brukes i DNTs 
kommunikasjonsarbeid. Danica Pensjon har 
også vært opptatt av å aktivisere sine ansatte, 
kunder og samarbeidspartnere ved å ta dem 
med på tur i den norske fjellheimen. 

GDF SUEZ har støttet oss gjennom mange 
år og har gjort det mulig for DNT å merke 
turstien E1 gjennom Finnmark. E1 er en 
sammenhengende rute som går fra Sicilia 
til Nordkapp og som vil ha offisiell åpning 
i 2013. GDF SUEZ har hatt lokale avtaler 
med Stavanger Turistforening, Flora Turlag 
og Hammerfest og Omegn Turlag. I 2012 
bidro også GDF SUEZ til gjennomføringen 
av European Ramblers Association (ERA) 
sitt årsmøte i Stavanger. 

Kvikk Lunsj er samarbeidspartner og hele 
Norges tursjokolade. Kvikk Lunsj ønsker 

at fremtidige generasjoner skal ha gleden 
av turtradisjoner og gode naturopplevel-
ser. Kvikk Lunsj fokuserer derfor på det 
verdifulle dugnadsarbeidet og prosjektet 
«Sommeråpning i fjellet». 

Devold Ullundertøy er samarbeidspartner 
og opptatt av at det norske turfolket trives 
i naturen og at de er riktig kledd. Devold 
bidrar med egen kleskolleksjon for DNT 
og støtter spesielt opp om DNTs turledere.  
I 2012 fikk alle nyutdannede turledere en 
turlederlue fra Devold. 

offentlige bidrag: 

DNT mottar hvert år tilskudd fra det offent-
lige. De største bidragsyterne i 2012 var 
Barne-, likestillings- og inkluderingsde-
partementet (BLD) og Miljøverndeparte-
mentet, som begge gir grunnstøtte til drift. 
Kulturdepartementet ga Frifond-midler til 
barne- og ungdomsarbeid i medlemsforenin-
gene og bidro blant annet med støtte til Kom 
deg ut-dagen og utvikling av Barnas Turlag. 
Direktoratet for naturforvaltning ga midler 
til lokale skoleprosjekter og lavterskeltilbud. 
DNT samarbeider med Helsedirektoratet 
for å få enda flere eldre i aktivitet med pro-
sjektet Aktiv i 100. Extrastiftelsen Helse 
og Rehabilitering støttet flere av DNTs og 
medlemsforeningenes søknader om støtte til 
helsefremmende tiltak. Medlemsforeningene 
mottok også spillemidler (se medlemsforen-
ingenes egne årsrapporter).

takk for turen 
dnts turpartnere gjør det mulig å gi medlemmene det gode tilbudet vi 
har i dag. Uten våre trofaste partnere ville det ha vært vanskelig å realisere 
viktige aktiviteter og prosjekter  ★ ★ ★

turpartnere

#tursjokoladen@heidi_engan

#snartfremme@magnusberland

#snø♥#ørsta@oddrunHoleoksnes

#pårettvei@Hallgrimrogn

#gravdegneditide#beitostølen@monaHolm
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