
Det ligger i vår natur
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DNT Ung/Voksen ved Ansteins Fyr . 
© Greta Levisauskaite
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DNT Sør tilbyr hytter og 
løyper i Setesdalsheiene, 
hytter ved kysten og i 
innlandet, friluftsaktiviteter 
i nærområdene, og er kjent 
som tureksperten. Vi bidrar til 
utvikling sammen med våre 
samarbeidspartnere

Medlemskontingent,
omsetning i turbutikk og på 
hyttene, og offentlige tilskudd 
til aktivitet bidrar til  
å opprettholde driften

Gjennomføringsevnen er sterk 
med bakgrunn i den unike 
dugnadsånden
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Våre medlemmer og våre hytter
Den Norske Turistforening, DNT, er et forbund av selvstendige medlemsforeninger og turlag 
som er medlem av DNT.  

DNT Sør er den sørligste av de 57 medlemsforeningene som utgjør DNT. Medlemmer som 
bodde i Agder-kommunene Hægebostad, Åseral, Lindesnes, Vennesla, Kristiansand, Lillesand, 
Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle var tilknyttet vår lokalforening i 
2021. Siden turisthytta Kvinen ligger i Sirdal, er vi også til stede med tilbud der. 

DNT Sør grenser mot vest til Flekkefjord og Oplands Turistforening, mot øst til Aust-Agder 
Turistforening og mot nord-vest til Stavanger Turistforening.

Vintercamp på Viddæ, vest for Lakkenstova.  
© Torhild Omestad

Org.nr:  970.082.883
Driftskonto:  3000.05.00018

Hyttefond: 3000.31.55893
Hjemmeside: dntsor.no

E-post: mail.dntsor@dnt.no

Tlf: 38 12 07 50

Postadresse: Pb 633, 4665 Kristiansand
Besøksadresse: Gyldenløvesgate 2 b, Kristiansand

Åpningstider: Man-fre: 10.00 - 16.00 
Torsdag: 10.00 - 17.00
Lørdag: 10.00 – 15.00

Foto er tatt av ansatte og frivillige i DNT Sør eller deltakere 
på turer i DNT Sørs regi hvis ikke annet er angitt.
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VISJON:
Naturopplevelser for livet

VERDIER: Spennende, Troverdig, Inkluderende, Enkelt, Naturvennlig 
FORMÅLSPARAGRAF: DNT skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og  
naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag

Aktiviteter Hytter og ruter Natur, kulturarv 
og miljø Tursenter

VIRKEMIDLER

Økonomi DigitaliseringOrganisasjon Kommunikasjon

KJERNEVIRKSOMHET

FUNDAMENT

Aktiviteter ble planlagt, endret, og endret igjen i takt med de oppdaterte smitteverninstrukser. Antall deltakere måtte begrenses for å 
opprettholde tilstrekkelig smittevern. Det var et slit, men viktig for oss å opprettholde vårt tilbud, og muligheten for å bidra til de gode 
naturopplevelsene. Så mye som 319 arrangementer ble gjennomført takket være stor frivillighet og god organisering. Mangfoldet i 
aktivitetstilbudet ble større i 2021 med flere nye konsepter.  

I 2021 var DNTs fokus “korteist friluftslivlykke”. “Opplev ditt eget land” var undertittelen. Med reiserestriksjoner var det mange som 
ufrivillig fulgte den oppfordringen. Som i 2020 fortsatte svært mange å benytte naturen og utelivet i større grad enn normalt. Dette 
bidro til overnattingsrekord på våre hytter til tross for begrenset antall senger tilgjengelig. Kystledhyttene sto for den største økningen.

Den digitale kompetansen økte for mange, og digitaliseringen åpnet for nye muligheter å formidle friluftslivet. Digitale friluftskurs ble 
opprettet og viste seg å være en god måte å heve kompetansen om friluftsliv og allemannsretten og –plikten. 

Det var mange rørende historier om hvordan naturen hadde gjort det enklere for folk å takle pandemien. Dette ga oppmerksomhet til 
naturen og dens potensial for en bedre folkehelse. Det vi er glade i tar vi bedre vare på! Effekten av pandemien har gitt “vind i seilene” til 
DNTs arbeid for å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

I annerledesåret v.2.0 blomstret frivillighet som aldri før – det kom mange nye til, og det ble registrert 16 500 dugnadstimer i DNT 
Sør! Det er mye godt vi tar med oss inn i Frivillighetens år 2022.
Vi ses, treffes og klemmes igjen på tur i 2022!

DNT Sør-hytta. Den viser hvordan vi har 
organisert vår virksomhet og at formål, verdier 
og visjon skal være med oss i alt vi gjør.

Formål
DNT har helt siden starten i 1868 vært tuftet 
på det samme; å legge til rette for enkel ferdsel 
i naturen. DNT Sør er del av Den Norske 
Turistforening, og vi deler formål, visjon og 
verdier.  Vår viktigste oppgave er å bidra til å få 
enda flere mennesker ut på tur, bl.a. ved å:

>  Bygge, vedlikeholde og drive turisthytter
>  Trygge fremkommeligheten ved å merke 
 og rydde stier og løyper
>  Utgi informasjonsmateriell, tur- og  
 løypebeskrivelser
>  Arrangere aktiviteter, turer og 
 medlemsmøter
>  Danne nye turgrupper

Formål, visjon og verdierAnnerledesåret v.2.0
For andre år på rad var vi nødt til å begrense tilgangen til vårt tilbud. Hyttene hadde 
begrenset kapasitet, all overnatting måtte forhåndsbestilles og vi hadde stengt for dagsbesøk. 

Bjørn Andersen-Steinsland
Daglig leder

©
 H

an
ne

 C
. J

en
se

n

AMBASSADØR

DUGNADSTUR
TRILLETUR

HYTTETILSYN VEIVISER

FJELLSPO
RT

N
Æ

RTU
R

SENIORTUR

TUR FOR ALLE

KLATRING

VINTERTURLEDER

KURSLEDER KLART DET GÅR!

DNT TILRETTELAGT

VARDING
BROBYGGING

HYTTEVAKT LØYPEMERKING
STYREARBEID

KURS

BARNAS TURLAG

TURLEDER
FOTOGRAFERING

INKLUDERENDE FRILUFTSLIV

KOM DEG UT-DAGEN

TUR PÅ DAGTID

4 5



Det startet som “foreningen til Fremme for Turisttrafikken 
i Christianssand og Omland” 5. januar 1887 – med 62 
medlemmer på stiftelsestidspunktet. Ved utgangen av 2021 
var antall medlemmer i DNT Sør på 7 764. 
  
Medlemmer i % av befolkningsgrunnlag
Ved utgangen av 2021 hadde DNT 309 377 medlemmer, 
som utgjør 5,8 % av landets befolkning. Det samme tallet 

Medlemsutvikling
for vår region ligger på 4,3 %, og indikerer at vi har et godt 
potensial til videre økning i medlemstall. 

Medlemsreduksjon i 2021
DNT Sør hadde i 2021 en nedgang på 87 medlemmer og 
ved årsskiftet var medlemstallet 7 764, en reduksjon på  
 1,1 %. DNTs totale medlemstall ble redusert med 1,5 %.
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Medlemsutvikling DNT Sør 1887 – 2021

Utvikling pr. medlemskategori

HovedFamilie 
Hoved

Husstand Honnør Barn Ung 13-18 Ung 19-26 LivsvarigFamilie 
Husstand

GÅ FRA HYTTE TIL HYTTE

Setesdalsheiene og Sirdalsheiene er hele Sørlandets 
fjellområde med kort avstand fra by og bygd. Vakkert 
og attraktivt, sommer som vinter, med fjell-, hei- og 
fjellskogsområder mellom 800-1400 moh. DNT Sør drifter 
og vedlikeholder ca. 250 kilometer rødmerkede turløyper 
som henger sammen med Stavanger Turistforening og Aust-
Agder Turistforenings nettverk.  
 

Hytter og løyper
DNT Sør bygger, drifter og vedlikeholder 12 hytter i 
Setesdalsheiene. Hyttene er alltid åpne og tilgjengelige for 
allmennheten. Noen av hyttene krever DNT-nøkkel.  
 
Ved Sørlandskysten har vi et hytteanlegg på Tømmerstø, og et 
anlegg på Gammeløya. Disse driftes som ubetjente DNT-
hytter, men på Tømmerstø må hele hytta bestilles på forhånd. 
Driften på begge disse stedene er basert på leieavtaler med 
Kristiansand kommune.
 
I Mandal driftes også Tjortedal som en ubetjent DNT-hytte. 
Denne omtales også som en nærturhytte, ettersom den ligger 
i «bymarka» til Mandal og har svært enkel tilgjengelighet. 
Driften her er basert på leieavtale med Lindesnes kommune.  
 
Vi har avtale med Bragdøya Kystlag om nøkkelutlevering til 
Grønningen fyr utenom betjentperioden. 

Utvikling i gjestedøgn

Hytte 2018 2019 2020 2021

Sloaros 559 177 337 535

Bjørnevasshytta 88 94 204 412

Bjørnevasshytta - 
grupper

681 779 525 407

Stavskar 388 290 225 119

Bossbu 1304 1118 894 1089

Svartenut 678 535 380 454

Sum hytter nord 3698 2993 2565 3016

Øyuvsbu 1638 1207 1500 891

Øyuvsbu - grupper 501 404 122 343

Håheller 313 220 307 303

Gaukhei 838 748 1061 867

Gaukhei - grupper 66 45 84 60

Josephsbu 298 498 396 399

Kvinen 144 2125 2189 1802

Kvinen - grupper 15 514 89 449

Tjønndalen 252 312 194 186

Lakkenstova 626 496 904 812

Lakkenstova - 
grupper

434 645 321 477

Sum hytter sør 5125 7214 7167 6589

Tømmerstø 304 212 326 565

Gammeløya 169 113 247 341

Tjortedal 0 0 162 174

Total losji/døgn 9296 10532 10467 10685
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Sloaros: 1045 moh – 26 senger Stavskar: 994 moh – 9 senger

Svartenut: 975 moh – 20 senger

Håheller: 894 moh – 9 senger Tjønndalen: 700 moh – 6 senger

Kvinen: 720 moh – 40 senger

Tømmerstø: 15 moh - 10 senger Gammeløya : 5 moh - 9 senger Tjortedal : 85 moh - 5 senger

Bjørnevasshytta:  820 moh – 30 senger

Bossbu: 1030 moh – 27 senger Øyuvsbu: 933 moh - 34 senger

Gaukhei: 840 moh – 41 senger

Josephsbu: 900 moh – 20 senger Lakkenstova: 845 moh – 36 senger

Gjestedøgn fjellhytter, vinter og sommer

Vinter -21 Sommer -21 Totalt -21

Sloaros 217 318 535

Bjørnevasshytta 229 183 412

Stavskar 127 119 246

Bossbu 155 934 1089

Svartenut 18 436 454

Sum hytter nord 746 1990 2736

Øyuvsbu 57 834 891

Håheller 2 301 303

Gaukhei 172 695 867

Josephsbu 89 310 399

Kvinen 478 1324 1802

Tjønndalen 19 167 186

Lakkenstova 509 780 1289

Sum hytter sør 1326 4411 5737

Sum gjestedøgn 2072 6401 8473

Hvert år blir hyttene og løypene vedlikeholdt, og målet er å 
øke kvaliteten på hyttene til enhver tid. 
 
Å kunne gå fra hytte til hytte er et velkjent begrep i Norge. 
DNTs medlemsforeninger gjør en formidabel innsats 
med å tilrettelegge for fotturister og skigåere i den norske 
fjellheimen. Det meste av dette er basert på frivillig innsats. 

Totale overnattingstall for 2021 er veldig gledelig – aldri 
før har vi hatt så mange overnattinger! I statistikken har man 
mulighet til å se detaljer på dette, men rent generelt har det 
vært et veldig bra år for våre kysthytter. I tillegg ser vi også 
at vi generelt har høye overnattingstall på de hyttene hvor 
vi har lagt inn de største investeringene. Øyuvsbu har hatt 
et betydelig dropp i gjester i 2021. Muligens skyldes dette 
dårlig vedlikehold over tid ettersom det avventes en avklaring 
av evt. flytting. En endelig avklaring på dette begynner å haste.

Sesongen 2020 hadde en klar reduksjon av 
gruppebestillinger fra skoler, lag og foreninger på våre hytter. 
Dette har imidlertid snudd noe selv om vi ikke er oppe på 
resultatet fra 2019. Det ventes at dette bedres ennå noe 
over tid, når usikkerhet rundt pandemi og smitteverntiltak 
reduseres. 
 
Hyttene i fjellet står ulåst hele året, med unntak av 
hovedhyttene på Bjørnevasshytta og Kvinen. Hovedhytta på 
Gaukhei, som tidligere har vært låst om vinteren, står nå åpen 
hele året.
 
Reinsdyrjakta er fra 20.8. til 30.9. og det er restriksjon for 
grupper på Sloaros, Bossbu, Svartenut og Stavskar i denne 
perioden. Lakkenstova og Josephsbu er stengt fra 20.8. til 3.9. 
på grunn av reinsdyrjakt.  
 
Det er ferdselsforbud pga. reinsdyrkalving fra 15.4. til 20.5. 
ved Øyuvsbu og Svartenut, og fra 25.4. til 31.5. ved Bossbu 
og Sloaros. 

Gjestedøgn siste 10 år
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SKIFTING AV TAK M.M. – GAUKHEI

Sommerens store renoveringsprosjekt foregikk på Gaukhei i 
juni 2021. Prosjektet hadde vært planlagt siden høsten 2020 
av prosjektleder Bjørn Brandtzæg. Over en 5-ukesperiode ble 
eksisterende torvtak på hovedhytte, sovehus og førerbu skiftet. 
Nye pipebeslag og takrenner ble montert, og takvannet ble 
ført bort fra hytta. I tillegg ble mesteparten av kledningen på 
hovedhytta skiftet. Enkelte vinduer ble også byttet ut. Samtlige 
bygg ble også malt utvendig.

Tømrerarbeid ble gjennomført av profesjonelle håndtverkere. 
Samtidig arbeidet til sammen ca. 30 personer dugnad 
ila. de ukene som prosjektet pågikk, for å tilrettelegge for 
håndtverkerne, male, lage mat og vaske m.m. I forkant av 
prosjektet ble det også gjort et betydelig dugnadsarbeid i 
pakking og tilrettelegging av transport av materialer og utstyr.

Prosjektet ble fulgt av filmskaper Peter Gupta. Kilden 
vokalensemble (KVE) gjennomførte også en minikonsert på 
Gaukhei ved starten av byggeprosjektet, som starten på et 
samarbeid med DNT Sør.

 

OPPUSSING INNENDØRS, 
HOVEDHYTTA TØMMERSTØ

Den største hytta på Tømmerstø fikk en velfortjent 
ansiktsløftning vinteren 2021. Både vegger, tak og listverk 
i stue, kjøkken og gang ble malt, og oppholdsrommene 
fremstår nå betydelig lysere og mer innbydende.

SIKRINGSHYTTE, STAVSKAR

Denne hytta ble tatt av et snøskred vinteren 2021, og fikk til dels 
store skader. Avklaring av forsikringssaken tok tid, men utpå høsten 
ble hytta demontert av frivillige. Hytta er et laftebygg, og laftekassa 
planlegges fraktet ut for reparasjon i 2022.

MALING SVARTENUT

Hele hytta på Svartenut fikk noen velfortjente strøk maling 
sommeren 2021. Dette var et arbeid som ble påbegynt i 
2020, og avsluttet i 2021.

INSTALLASJON AV HOVEDTIMERE M.M.

Det er tidligere stadig observert at gjester går fra hyttene med 
lys påslått. Dette fører til stor slitasje på batteriene tilknyttet 
12V-anlegget. Derfor er det på enkelte hytter nå installert 
hovedtimere. Dette gjelder Bossbu, Lakkenstova og Kvinen 
hovedhytte. Vinteren 2021 ble det også montert USB-
ladepunkt på flere av våre hytter.

KLOPPING DONSEN - KVINEN 

Siste del av kloppingen mellom Donsen og Kvinen ble 
ferdigstilt i 2021. I første rekke var dette strekningen like 
ved hytta, men det ble også gjort noen småjusteringer på 
resterende strekninger.
   

VINTERKVISTING  

Vinterkvisting ble gjennomført slik som er normalt i et 
normalår. De fleste av løypene var ferdig kvistet til uke 8. 
 
Kvistene ble tatt ned etter påsken. Løypene ble kvistet med 
naturkvist i åpne områder, og bambus der det er vegetasjon.  
Alf Tronstad leverte naturkvisten også i år. 
 

TRANSPORT 

DNT Sør har avtale med lokale grunneiere om transport av 
utstyr, gass/ved og proviant til hyttene. Denne transporten 
foregår vinterstid ved hjelp av scooter.

Ved prosjekter sommerstid må helikopter av og til benyttes. 
I 2021 ble dette kun gjort knyttet til prosjekt på Gaukhei.  
For transport av sengetøy, utstyr, kvist m.m. til Setesdal, Åseral 
og Sirdal blir det benyttet bil. 
 

DNT HYTTEBETALING  
OG BESTILLING PÅ NETT 

Pandemien gjorde at det for mesteparten av sesongen 2021 
var påkrevd med forhåndsbestilling av seng for opphold på 
våre hytter. Ved bestilling av losji blir også oppholdet betalt. 
Betaling av proviant m.m. blir nå i de aller fleste tilfeller gjort 
via appen DNT Hyttebetaling.  Online bestilling er tilgjengelig 
på alle våre hytter. 

På grunn av pandemien var det i størsteparten av 2021 ikke 
tillatt med dagsbesøk. 
 
Løypemerking
Følgende løyper ble remerket i 2021: 
>  Lakkenstova-Kvinen 
>  Gaukhei-Tjønndalen
>  Tjønndalen-Langeid 
>  Gaukhei-Sandvatnet 
>  Evardalen-Øvre Kleivi-Svartenut
>  Bjåen-Haukeliseter (nesten ferdigstilt)

I tillegg ble det på løypa Stavskar-Bossbu gjort en mindre 
omlegging ved Svelingstøylen, slik at stien blir liggende litt 
lengre fra hytteveggene her.
 
Hyttevakt 
Påske: Ingen hyttevakt pga. pandemien 
Sommer: Hyttevakter på Øyuvsbu, Gaukhei, Kvinen og Bossbu 
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BARNAS TURLAG

Barnas Turlag er DNTs tilbud til alle barn og deres voksne 
turkamerater. Konseptet i denne aktivitetsgruppen er 
å legge vekt på glede, fantasi, lek og spenning fremfor 
tilbakelagt distanse. Turlagene arrangerer for det 
meste søndagsturer. I tillegg har vi arrangert Fjelleir for 
10-12-åringer på Øyuvsbu (21 deltakere). Det mest 
aktive turlaget i 2021 var Barnas Turlag Lillesand med 
god deltakelse på de fleste turer.

Trilleturene i Kristiansand fikk et positivt oppsving med to 
nye turledere. 

Utvikling deltakelse i Barnas Turlag
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DNT UNG

DNT Ung er for friluftsinteresserte ungdommer i DNT Ung 
13-16 år eller DNT Ung 17-26 år. Programmet i 2021 
inneholdt blant annet sommercamp på Bjørnevasshytta (19 
deltakere) og Newton Camp (14 deltakere) i høstferien som 
to store turer organisert av administrasjonen og studenter 
fra UiA. Vi gleder oss over at en gruppe unge voksne har satt 
i gang et flott tilbud for alle medlemmer i alderen 20-35 år. 
De har fast klatredag inne på Samsen på torsdager, klatring 
på Klatreverket en gang i måneden og overnattingsturer 
planlegges. Høsten 2021 startet vi i tillegg ukentlige 
lavterskelturer Friskt Pust (for aldersgruppen 18-30 år)  
– ved hjelp av praksisstudenter på sosialt arbeid ved UiA.
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Utvikling deltakelse i DNT Ung

Friluftsbiblioteket på Tjortedal
© Bjørn Andersen-Steinsland

Aktiviteter 
Gjennom våre aktiviteter får den enkelte mulighet til å oppleve 
turglede i fellesskap med andre. Med våre turer og kurs bidrar 
vi til at både den enkelte og grupper av mennesker får økt 
kompetanse og trygghet i å ferdes i naturen. 

Vi har blant annet seniorgrupper, Barnas Turlag, en aktiv Ung/
Voksen-gruppe, turer for ungdom, organiserte fellesturer 
for voksne samt eget tilbud for utviklingshemmede - FTU 
(Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede). Videre har vi 
flere aktiviteter som legger vekt på å inkludere nye målgrupper 
til vårt tilbud, slik som hytteturer og aktivitetsdager for familier 
med lav inntekt. I 2021 har vi også startet opp med turer 
spesielt tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
- Klart det går/Tur for alle. I tillegg tilbyr vi en rekke kurs innen 
alt fra turledelse til kurs for ferskinger. DNT Sør har fokus på 
godt kvalifiserte og sertifiserte turledere som veileder grupper 
i fjellet, ved kysten og i nærmiljøet. Slik har vi et variert og 
mangfoldig tilbud av høy kvalitet. 

Mest mulig aktivitet med så god deltakelse som mulig er 
intensjonen i DNT Sør.

Pandemien fortsatte å prege de mer avanserte turer og kurs 
i 2021. I starten av året var det ikke mulig å gjennomføre 
fellesturer eller kurs som foregikk på DNT-hytter eller hadde 
lang reisevei fra deltakeres lokalkommune. Mye av kurs og 
undervisning med våre samarbeidspartnere ble gjort digitalt. 
Våre seniorgrupper hadde god deltakelse så lenge det var 
mulig å holde disse turene åpne, men en periode med mye 
smitte på våren førte til midlertidig nedstenging.

Stor vilje til å gjennomføre så mye som mulig har likevel gitt 
bra deltakelse og tall som er mulige å sammenligne med 
2020 som også var preget av pandemien.

Vi kan være stolte over 319 gjennomførte aktiviteter (191 i 
2020) med til sammen 4449 deltakere (4505 i 2020).

Prosjektet med sykkeltilrettelegging ved Tjortedal i Mandal 
kom godt i gang i 2021, og fortsetter på våren i 2022. 
Da kan DNT Sør tilby spennende stisykling ved Tjortedal og 
Hålandsheia, med merkede sykkelstier og utlån av stisykler.

DNT Ung/Voksen i tårnet på Slettehei .
© Greta Levisauskaite
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FJELLSPORT

DNT Fjellsport står for et aktivt og sikkert friluftsliv med særlig 
vekt på brevandring, klatring, padling, tinderangling, fjell- og 
toppturer både til fots og på ski. Dette er for de mest erfarne 
og kompetente DNT-medlemmene som liker utfordringer.

Fjellsport har ikke fast styre, men alle ressurspersoner inviteres 
til å melde inn turer de ønsker å koordinere. Vi har fått opp 
noe mer fjellsportrettet aktivitet gjennom ung/voksen-gruppa 
som legger til rette klatreturer og har inneklatring på vinteren. 
De arrangerte også en padletur med overnatting. På slutten 
av 2021 innledet DNT Sør et samarbeid med Klatreverket 
Kristiansand i håp om at dette kan bidra til et mer aktivt 
fjellsportmiljø på Sørlandet.
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Utvikling deltakelse i FjellsportUtvikling deltakelse på fellesturer

FELLESTUR

Det er flott å bli med på fellestur, enten det er sommer eller 
vinter. Våre dyktige turledere har tatt turlederutdanning hos 
oss, og de gjør godt forarbeid med tilrettelegging av reiserute, 
beskrivelse og informasjonsmøte i forkant, i tillegg til å gi 
trygghet underveis. Turleder lager også risikovurdering av sin 
tur og får attestering/godkjenning av fagsjef før tur.

Pandemien satte en stopper for flere av vinterens fellesturer, 
men vi fikk gjennomført en tilpasset skitur med vintertelting 
til Gautestad med fornøyde deltakere. Barmarksturene 
gikk i større grad som planlagt og turer som På Loffen Til 
Lakkenstova, Rundtur i Setesdal Vesthei, På Bærtur Med 
Hengekøye og Setesdalsheiene på tvers med telt gikk med god 
deltakelse og førnøyde deltakere.
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TUR PÅ DAGTID

Tur på dagtid er et lavterskeltilbud som alle kan benytte 
seg av. Vi får med stadig flere på disse tirsdagsturene med 
utgangspunkt fra Kristiansand sentrum, og det er ofte over 20 
deltakere på tur. Urbant friluftsliv på sitt beste. Fortsatt god 
deltakelse og det høyeste gjennomsnittet vi har hatt på disse 
turene siden oppstart i 2009. Gjennomsnittlig deltakelse var 
24! i 2021 (13 i 2020).

NÆRTUR

De lokale nærturene er hovedsakelig søndagsturer med 
frivillige turledere. Tanken er at turene skal foregå i de 
områdene folk bor, og vi ser at dette er populært. Det er også 
god deltakelse på de månedlige langturene.  

Vi gjennomførte 32 (20 i 2020) turer i ulike områder i 
Kristiansands-regionen med gjennomsnittlig 15 (19 i 2020) 
deltakere. Totalt 462 (383 i 2020) deltakere kom seg ut på 
tur via dette tiltaket. Det gledelige er at vi har opprettholdt 
tilbudet og at vi fikk flere deltakere ut på tur enn året før.

1000 1200 1400 1600200 400 600 800

2018

2019

2020

2021

2017

©
 Ø

iv
in

n 
B

ru
ce

Utvikling deltakelse på nærturer Utvikling deltakelse i Tur på dagtid

Sommerturlederkurs i Setesdalsheiene 
© Sondre Rua Dokken
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LAVTERSKELTUR FOR KVINNER

Denne turgruppen som er svært lavterskel og kun for kvinner 
ble startet opp i oktober 2020. Det er ukentlige turer med 
fokus på det sosiale og mulighet for kulturell nettverksbygging 
mellom norske og flerkulturelle kvinner. Nytt av året er at 
tilbudet går gjennom hele året og vi har hatt 39 turer i 2021. 
Gjennomsnittlig 5 deltakere på tur, men med 18 deltakere på 
det meste. 
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DNT SENIOR

DNT Sør tilrettelegger for og arrangerer ukentlige turer for 
de over 55 år. Vi har en kjempeflott, stor og aktiv gjeng som 
koser seg når de er på tur. Seniorgruppene er grundige og 
kreative i valg av turmål, og hvert halvår lages det et velfundert 
og meget populært turprogram. Det er stadig utvikling i 
seniorprogrammet, og i 2021 ble det satt opp både fjellturer 
og kurs for turledere. Aldersmessig er dette en sårbar gruppe 
med tanke på covid-smitte og det var derfor flere perioder 
der vi måtte avlyse aktiviteter. Vi har hatt minimalt med frafall 
på medlemssiden i denne gruppa og god kommunikasjon 
med alle deltakere på de ukentlige turene er nok noe av 
forklaringen på dette. Gjennomsnittlig deltakelse har vært 32 
på de 40 turene i 2021 (46 på 32 turer i 2020).

Utvikling deltakelse i Lavterskeltur for kvinner

Utvikling deltakelse i DNT Senior

Et årelangt samarbeid med Kristiansand Katedralskole 
Gimles friluftslivslinje (KKG) gir kompetansedeling begge 
veier. Elever får DNTs turlederutdanning, og vi får bl.a. noen 
ressurser ekstra på arrangementer. DNT Sør deltok på 
KKGs høsttur til Kvinen. Veldig nyttig å få testet ut Kvinen og 
området rundt som kursarena for skoleklasser. Vi har styrket 
samarbeidet med UiA (Friluftsliv årsstudium) og tegnet 
en avtale der Fagsjef friluftsliv i DNT Sør underviser 140 
timer totalt vår og høst. Studenter på friluftsliv får da mer 
skredundervisning inn i vinterfriluftslivet og de gis mulighet til 
å bli sertifisert som DNT vinterturledere.

Gjennom stillingen i Valle har vi kunnet videreutvikle 
aktiviteten på flere plan. Sondre Rua Dokken har blitt ansatt 
i 50 % prosjektstilling hos Hovden Skigymnas (HSG) fra 
september 2021, hvor han har ansvar for å opprette en helt 
ny linje med friluftsliv som skal hete HSG Fjellsport. I dette 
åpner det seg nye muligheter for DNT Sør som nå har et fint 
samarbeid med HSG. Målet med samarbeidet er å kunne 
skape et bredere og bedre friluftstilbud øverst i Setesdal og 
kunne få støtte av HSG-elever til gjennomføring av DNT Sør 
sine turer og arrangement.

DNT Sør har fortsatt administrativ ressurs inn i DNT sin 
sentralt styrte skolegruppe samt også representert inn i 
utdanningsutvalget sentralt. Dette gir oss gode muligheter 
til å kunne påvirke hele DNT sin satsing på undervisning, 
kurs og skolesatsing. Siste nytt fra utdanningsutvalget er 
en stor jobb på revidering og kvalitetssikring av DNT sin 
turlederutdanning. Dette arbeidet fortsetter i 2022.

Nasjonale turdager og arrangementer 
sammen med andre

Kom Deg Ut-dagene ble arrangert både vinter og høst, 
men også i år med tilpasninger grunnet pandemien. 
Vinterarrangementene ble gjennomført med 7 mindre turer/
arrangement med deltakerbegrensning. Det ble i tillegg gjort 
en stor innsats for å markedsføre ulike nærturmål som folk 
kunne oppsøke på egenhånd. 

Kom Deg Ut-dagen er attraktiv og trakk 160 deltakere 
i 2021 (872 i 2020). Deltakelsen var henholdsvis 50 
vinter (618 i 2020), og 110 høst (254 i 2020). Den 
kraftige nedgangen forklares med deltakerbegrensning og 
smitteverntiltak som gjorde det vanskelig å samle mange folk 
på enkeltarrangementer.

NATURLOS

Alle turene i Barnas Turlag var registrert i Naturlosbrosjyren 
til Midt-Agder Friluftsråd. Vi la også inn flere nærturer for 
voksne samt Kom Deg Ut-dagene og DNT tilrettelagt. DNT 
Sørs ukentlige turer, som Seniorturer, Trilletur, Tur På Dagtid 
og Turgruppe for kvinner ble også presentert i brosjyren. I alt 
24 turer var skrevet inn som egne turer i Naturlos i 2021 (20 
i 2020).

DNT tilrettelagt  

I 2021 ble satsingen på tilrettelagte aktiviteter og turer 
ytterligere styrket. 

I august arrangerte DNT Sør sin første «Klart det går» fjelltur 
til Kvinen i samarbeid med Stavanger turistforening. «Klart det 
går!» turer tilrettelagt for voksne med funksjonsnedsettelser.  

«Tur for alle» er et nytt turkonsept som er spesielt tilrettelagt 
for mennesker over 16 år med funksjonsnedsettelse.  Første 
tur ble arrangert i september og gjennomføres en gang hver 
måned. Vi har hatt med oss 38 deltakere på tur fra september 
til desember.  

«Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede» (FTU) har hatt 
svært varierende oppmøte i 2021. Grunnet pandemi og en 
målgruppe som er i risikogruppen, har det vært krevende å få 
med gamle og nye deltakere. I løpet av 2021 har vi hatt 71 
deltakere med på aktivitetskvelder i Helleviga og Vaglen.  

Tilbudene er arrangert med støtte av Sparebankstiftelsen SR-
Bank og Agder fylkeskommune. Vi har hatt gode samarbeid 
med Fritidsenheten i Kristiansand kommune, NFU Agder, 
Blindeforbundet Agder. 
 

For alles beste

I 2021 har Hanne C. Jensen vært ansatt i 75 % stilling i 
prosjektet «For alles beste» – et samarbeidsprosjekt med 
deltakeren i fokus. Prosjektet var finansiert av Helsedirektoratet 
gjennom tilskuddsordningen «Aktivitetstiltak for å motvirke 
ensomhet og passivitet». Formålet har vært å finne nye og 
gode samarbeidsformer mellom ulike aktører slik at deltagere 
i tidsavgrensede tiltak/aktiviteter kan finne en plass i DNT, 
samtidig som DNT sitt tilbud kan videreutvikles og favne 
enda flere. På den måten kan både organisasjoner, private og 
offentlige aktører støtte opp under hverandres arbeid.  

Gjennom prosjektet har vi hatt møter, turer og utstrakt 
samarbeid med Frisklivsentralen, Enter Fritid, Kirkens 
bymisjon og Energiverket. I tillegg har vi samarbeidet med 
ABUP, Fritidsenheten i Kristiansand kommune og Blå Kors. 
Enkeltpersoner har vært med på dugnad, fellesturer og 
kurs hos DNT Sør. Organisasjonene har blitt bedre kjent 
med hverandre og i større grad benyttet seg av hverandres 
tilbud. 

SKOLE, KURS OG FOREDRAG

DNT Sør tilbyr en rekke aktiviteter som kommer litt utenom 
det ordinære turprogrammet. Vi arrangerer også kurs 
for grupper, skoler og bedrifter på bestilling. Eksempelvis 
kurs i kart og kompass, GPS, ferskingkurs, førstehjelp, 
skismørekurs, skredkurs og turlederkurs, for å nevne noe. 
Vi har også i 2021 undervist om skred og kart/kompass i 
scooteropplæringen i Valle. 

INKLUDERENDE FRILUFTSLIV  

I 2021 økte vi satsningen på inkluderende friluftsliv og 
tilrettelegging. Ikke alle kan bare ta på seg skoa og fare fritt 
i naturen, derfor ønsker vi å legge til rette for at alle, uansett 
forutsetninger skal få oppleve friluftslivet. Miriam Homestad 
Thorsen var ansatt i 50 % stilling frem til mars. Fra juni ble 
Ingrid Røed Bech og Anne Cathrine Sørlie ansatt i en 100 % 
og 50 % prosjektstilling. Prosjektene er finansiert av Agder 
fylkeskommune, Sparebankstiftelsen SR-bank og BUF-dir. 
Vi har hatt med oss 273 folk ut i naturen. I et år preget av 
pandemi har vi arrangert ulike kurs, fellesturer, dagtilbud 
og arrangementer. Vi må også trekke frem våre fantastiske 
frivillige for en uvurderlig innsats for at alle skal kunne få 
oppleve friluftslivet, uansett forutsetninger eller livssituasjon.  
Vi er veldig glade for å samarbeide med Kirkens bymisjon, 
Midt-Agder Friluftsråd, Klubben (for enslige mindreårige 
asylsøkere), KIA, Hjelp oss å hjelpe Agder og Kristiansand 
kommune.   

Noen høydepunkter fra 2021:  
> «Mat fra hele verden» i samarbeid med Kirkens 
 Bymisjon Interaktiv
> «Hyttetur for mindreårige enslige flyktninger»  
 i samarbeid med Klubben  
> Ferskingkurs i samarbeid med KIA 
> Klatrekvelder i samarbeid med DNT Ung voksen  
> Gratis aktivitetsdager og hytteturer for barnefamilier  
 i ulike økonomiske situasjoner  

På tur til Kvinen med DNT tilrettelagt.
© Elisabeth Olsen
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DNT Sørs Tursenter er et kompetanse- og 
inspirasjonssenter for tur og friluftsliv, og fungerer som en 
viktig arena for medlemsverving og synliggjøring av hele 
vår virksomhet.

Her har alle et tilbud om hjelp til planlegging av korte 
og lange turer, hyttebestilling, valg av riktig bekledning, 
pakking og justering av ryggsekk, vedlikehold og 
reparasjon av turtøy og utstyr, og mye mer. 

I vår turbutikk legger vi stor vekt på å ha et vareutvalg 
med god kvalitet, så kundene kan ha glede av utstyret sitt i 
årevis. Høy fagkunnskap og personlig veiledning bidrar til 
riktige valg av utstyr og bekledning, så risikoen for bomkjøp 
minimeres. Vi er stolte av å kunne tilby Sørlandets største 
utvalg av turkart, og bruker mye tid på turveiledning i fjell-, 
kyst- og nærområder.

Vi kan nok en gang si oss fornøyde med utviklingen i 
Tursenteret. Til tross for strenge smittevernsrestriksjoner og til 
tider en litt folketom by opplevde vi jevnt over økt besøk og en 
omsetningsvekst på 10 %, sammenlignet med 2020. 

Tursenteret
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Utvikling brutto omsetning i butikk

Utfordringen med varelevering vedvarte, men med stor innsats 
og alternative løsninger klarte vi å beholde et godt vareutvalg. 
Pandemiens globale konsekvenser med tanke på produksjon 
og transport vil nok være med oss en god stund fremover.

I januar ble avtalen med DNTs Tursentersamarbeid 
fornyet. Månedlige digitale møter er en god arena 
for kompetanseutveksling og koordinering av alt fra 
turveiledning og medlemsservice til vareutvalg og 
markedsføring. Dntbutikken.no benyttes av medlemmer over 
hele landet, og overskuddet blir fordelt mellom foreningene 
i Tursentersamarbeidet etter medlemstall.

Grønn fredag, en byttedag i regi av DNT Ung, ble avholdt 
26. november. En motsats til Black Friday og et viktig innslag 
i vårt økende fokus på miljø og bærekraftig utvikling. Det er 
også vårt stadig mer populære bruktstativ, der alle kan levere 
inn turtøy som ikke blir brukt.  Handelen foregår mellom 
selger og kjøper på Vipps. Tursenteret er også distributør av 
ryddepakker fra Hold Norge Rent. Gratis søppelposer 
og hansker gjør det enklere å bidra til sporløs ferdsel og 
renere natur.
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DNT Sør engasjerer seg i naturforvaltningssaker lokalt 
og regionalt der tiltak vil påvirke lokalforeningens formål 
og aktivitet. Geografisk gjelder dette våre fjellområder, 
kystområder og nærområder der vi har vår medlemsmasse. 
Arbeidet med naturforvaltning fordeles på DNTs 
administrasjon, vår egen administrasjon og Forum for natur 
og friluftsliv i Agder - FNF Agder.

FNF-Agder, er et samarbeidsnettverk mellom natur- og 
friluftsorganisasjoner i Agder, som jobber for at natur- og 
friluftsinteresser blir ivaretatt. På nasjonalt nivå ble FNF 
etablert av Norsk Friluftsliv (FRIFO) hvor DNT er medlem, 
samt Friluftsrådenes Landsforbund og Samarbeidsrådet for 
naturvernsaker. FNF Agder har en faglig rådgiver som har 
kontor i DNT Sørs lokaler. 

DNT Sør har vært aktivt med når FNF arrangerte 
politiske gåsamtaler med politikerne i Agder i forkant av 
Stortingsvalget. Det var en god mulighet til å gi innspill til våre 
folkevalgte, som lyttet med interesse. 

DNT Sør ga i 2021 sin tilslutning til 11 høringsuttalelser 
gjennom FNF.

>  Skorveheia vindkraftverk - søknad om utsatt frist  
 for idriftssettelse
>  Innspill til verneforslag for fire skogsområder i Agder
>  Revisjon av konsesjonsvilkår Finsåutbyggingen, Sirdal
>  Innspill til verneforslag for tre skogsområder i Agder 
>  Innspill til ny 132 kV kraftlinje Kulia-Vallemoen i  
 Kristiansand og Lindesnes
>  Uttalelse til Lillesand vindkraftverk - søknad om utsatt  
 frist for idriftssettelse
>  Innspill til VORF om søknad om akvakultur ved  
 Herøya, Kristiansand
>  Uttalelse til vannforvaltningsplan vannregion Agder  
 2022-2027
>  Uttalelse til E39 Mandal-Lyngdal Øst i Lyngdal kommune
>  Oppstart frivillig vern av skog 3 områder i Agder 

Naturforvaltning
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På vegne av foreningen

Det ligger i vår natur

DNTs BÆREKRAFTLØFTE

Vi slutter oss til DNTs bærekraftstrategi for 2021–2030 og 
lover at vi skal gjøre vårt beste for å oppfylle ambisjonene 
om å:
› redusere friluftslivets fotavtrykk, 
› gjøre DNTs hytte- og rutenett til Norges mest  
   bærekraftige ferie- og fritidstilbud, og 
› være en tydelig stemme for friluftsinteresser  
   og vår felles naturarv. 

For å lykkes med dette skal vi delta i DNTs felles arbeid 
for systematisk miljøledelse, innarbeide bærekrafts- 
målene i våre handlingsplaner og prioritere de tiltak  
som kan gjennomføres i vår forening.

Turlag:

VINDKRAFT

DNT Sør har vært aktive i DNTs nasjonale Vindkraftgruppe. 
Dette fellesskapet er en styrke for å være en god stemme i 
vindkraftdebatten. 

VILLREIN OG VERNEOMRÅDE

I DNTs handlingsplan for natur, kulturarv og miljø er villrein 
et av 6 målområder. Lokalt har vi et spesielt stort ansvar for å 
ta vare på villreinen i verneområde i fjellet, Setesdal Vesthei, 
Ryfylkeheiene- og Frafjordheiene Landskapsvernområde. Som 
turistforening har vi et ansvar for å fremme informasjon om 
verneområdet og hvorfor det har vern, om allemannsretten 
og allemannsplikten. I 2021 har vi styrket kommunikasjonen 
om villrein og jakt på våre hytter med nye og oppdaterte 
plakater på fjellhyttene. Informasjonen på Ut.no har også 
blitt styrket. Vi har deltatt i DNTs nasjonale villreingruppe, 
og fortsatt den gode dialogen med verneområdeforvaltere, 
villreinforvaltningen, forskere og Statens naturoppsyn. 

HANDLINGSPLAN OG 
BÆREKRAFTLØFTET

DNTs handlingsplan for natur, kulturarv og miljø 2021 - 
2024 ble vedtatt på Landsmøte i 2020. 

Prioriteringene i «Handlingsplan for natur, kulturarv og miljø» 
er i tråd med bærekraftstrategien for DNT 2021 -2030 
som blant annet legger til grunn at DNT skal være en tydelig 
stemme for friluftsinteresser og vår felles natur- og kulturarv. 

Sammen med bærekraftstrategien følger en erklæring, «DNTs 
bærekraftløfte». Ved å gi et bærekraftsløfte tiltrer DNT Sør 
bærekraftstrategien. I dette ligger en forpliktelse til å følge 
opp målene på en måte som er tilpasset hver enkelt forenings 
størrelse og virksomhet, og til å gjennomføre egne tiltak.

DNT Sør
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Virksomhet
DNT Sør er en av 57 ideelle medlemsforeninger tilknyttet Norges 
største friluftslivsorganisasjon DNT. Foreningen har kontor og butikk 
og tursenter beliggende i Gyldenløves gate 2b, sentralt i Kristiansand. 
DNT Sør tilrettelegger for allmennheten ved å drifte hytter og 
løyper i Setesdalsheiene, Kystled-hytter i skjærgården, fellesturer og 
arrangement lokalt, og friluftsaktiviteter i nærområdene. I tillegg 
organiseres frivillighet og dugnadsinnsats som er en avgjørende del 
for å kunne nå foreningens mål. 

DNT Sør utgir årlig en brosjyre med beskrivelse av virksomhetens 
tilbud, og en årsrapport med oversikt og statistikk knyttet til forrige 
års virksomhet. Seniorgruppa utgir årlig to trykte turprogram. 
Kommunikasjonskanaler er hovedsakelig egne nettsider dntsor.no, 
nyhetsbrev, egne Facebooksider og Instagram.

Totalt antall betalende medlemmer i 2021 var 7764 av DNTs 309 
377. Dette er 87 færre medlemmer enn i 2020 og tilsvarer en 
reduksjon i medlemstallet på 1,1 prosent.
DNT Sørs styre består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer med 
møte- og forslagsrett. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. 
Styrerepresentasjon utføres på dugnad.

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

Årsregnskapet
Årsregnskapet gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde av 
foreningens stilling og resultat i 2021. Årets resultat er et underskudd på 
kr 142 988. Det bekreftes at årsregnskapet er avgitt under forutsetning 
om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er til stede.

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet blir sikret gjennom internkontroll for å ta vare på helse, 
miljø og sikkerhet. Det har i 2021 blitt arrangert sosiale samlinger, og 
de ansatte oppfordres til kompetansehevende tiltak etter eget ønske. 
Arbeidsmiljøet i DNT Sør anses som godt. Ingen ansatte i DNT Sør har 
vært utsatt for skader eller ulykker. Sykefravær har totalt vært på 6,7 %. 
Av dette er 5,3 % langtidsfravær og det resterende korttidsfravær. Det 
jobbes aktivt med tilrettelegging for de ansatte knyttet til sykefravær.

Ansatte og frivillighet
Totalt antall ansatte ved utgangen av 2021 var 13. Av disse er 
8 kvinner og 5 menn. Antall årsverk i 2021 var 8. Av disse var 
1,5 årsverk midlertidige prosjektstillinger, og ca 0,3 ferie- og 
tilkallingsvakter. DNT Sørs styre består av 4 kvinner og 3 menn. 
Likestilling mellom kjønnene er en naturlig del av arbeidet med å 
rekruttere ansatte og tillitsvalgte. Den frivillige innsatsen er avgjørende 
for DNT Sørs virksomhet og utgjorde 16 468 timer i 2021. Dette 
tilsvarer ca. 10 årsverk. 

DNT Sørs virksomhet og det ytre miljø
Det legges til grunn for vår virksomhet et aktivt samfunnsansvar, og at 
naturgrunnlaget ikke svekkes. En av DNT Sørs kjernevirksomheter er 
å arbeide med naturforvaltning. DNT Sør følger DNTs retningslinjer 
om miljøsatsing i egen virksomhet, som en del av DNTs natur- og 
miljøvernstrategi. DNT Sør har knyttet seg til “bærekraftløftet” i 
DNTs bærekraftstrategi og med det deltar vi i DNTs felles arbeid 

for systematisk miljøledelse, innarbeide bærekraftsmålene i våre 
handlingsplaner, og prioritere de tiltak som kan gjennomføres i vår 
forening.

Finansiell risiko og likviditet
DNT Sør har ingen rentebærende gjeld, og pengeplasseringene er i 
bank. DNT Sørs kundekreditt er krav mot gjesters betaling for opphold 
på hytter og for deltakere ved fellesturer. Det var ingen tap på krav i 
2021.

Risiko og usikkerhetsfaktorer
Pandemien som for alvor rammet verden i 2020 har gitt 
driftsutfordringer og er en ny usikkerhetsfaktor for oss. Risikoen for 
inntektstap i 2022 er til stede, men vurderes som ikke truende for vår drift. 
Styret mener at det ikke er noen vesentlige andre risikoforhold som truer 
driften av DNT Sør. De største inntektspostene i regnskapet er stabile og 
forventes fortsatt å være det. Forhåndsinnbetalt medlemskap for 2022 er 
på et normalt nivå. Dette gjør at arbeidet i foreningen går som planlagt og 
at det fortsatt vil være stor aktivitet for å sikre friluftslivet gode rammevilkår 
og å gjøre friluftsliv attraktivt for alle grupper i befolkningen. DNT Sør 
har en økonomisk risiko knyttet til tilskuddsordninger som er en usikker 
inntektskilde. Dersom den reduseres, vil det i første omgang ramme vårt 
tilbud og aktivitetsnivå. Prosjektstillinger av midlertidig varighet gir rom 
for fleksibilitet. Våre tre største inntektskilder; overnatting, medlemskap og 
butikkdrift vil alltid være utsatt for svingninger og må dermed kontinuerlig 
risikovurderes.

HMS i DNT Sør
HMS og rutiner gjennomgås for alle foreningens virksomhetsområder 
og større prosjekter hvert år.
Turledere og administrasjonen foretar risikovurdering iht. DNT-
standard på alle fellesturer, turdager, camper og overnattingsturer. 
Informasjonsmøter gjennomføres i forkant av turer med DNT 
Fjellsport, fellesturer og overnattingsturer. 

Brannsyn
Det gjennomføres årlig tilsyn på våre hytter av DNT Sørs frivillige 
branntilsynsmann Inge Tjøm. 

Sikringshytter
Vi har sikringshytter på alle hyttene bortsett fra på Håheller som er 
definert som nødbu i vintersesongen. Stavskar er midlertidig uten 
sikringshytte da den ble tatt av et snøskred. 

Satsningsområder i 2022
DNT Sør skal være en ledende samfunnsaktør som arbeider for å 
styrke det naturvennlige og enkle friluftslivet i vår region. I tråd med 
«Veivalgsreisen», en 5-årig plan som inngår i DNTs veivalg, vil fokus 
i 2022 være på frivillighet og dugnad. Det er “Frivillighetens år” 
i 2022, med bred deltakelse fra det offisielle Norge og frivillige 
organisasjoner i hele landet. Vi innfører i 2022 et nytt digitalt 
frivilligsystem som skal forenkle og forbedre rekruttering, rutiner og 
oppfølgning av våre mange frivillige. Nærfriluftsliv og kystfriluftsliv vil 
også satses på gjennom oppstart av konkrete prosjekter. Etter avtale 
og finansiering av Agder fylkeskommune skal det satses på prosjektet 
“Inkludering i Agder” – et samarbeidsprosjekt med de to andre 
foreningene i Agder, Flekkefjord og Oplands turistforening og Aust-
Agder turistforening. Målområde for prosjektet er da i hele Agder, 
også utenfor DNT Sørs medlemsområde.

DNT Sørs årsberetning
Alle tall i NOK NOTER 31.12.21 31.12.20

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER   
Driftsinntekter   
Medlemsinntekter 1 3 791 185  3 723 085 
Salgsinntekter  4 972 406  4 739 620 
Offentlig støtte og andre tilskudd 1 5 395 363  2 694 712 
Sum driftsinntekter  14 158 954  11 157 417 

Driftskostnader
Varekostnader 1,2 3 340 489  3 322 667 
Lønnskostnad 3 5 768 354  5 117 215 
Ordinære avskrivninger 4 67 232  209 232 
Markedsføring og profilering  194 045  223 739 
Annen driftskostnad 5 4 921 374  2 385 909 
Sum driftskostnader  14 291 494  11 258 762 

DRIFTSRESULTAT  (132 540) (101 345)
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Renteinntekter  11 716  20 740 
Annen renteinntekt  810  0 
Annen finansinntekt  50  722 
Sum finansinntekter  12 576  21 462 
Finanskostnader
Annen rentekostnad  23 025  25 321 
Sum finanskostnader  23 025  25 321 

NETTO FINANSPOSTER  (10 448) (3 860)
ORDINÆRT RESULTAT  (142 988) (105 204)
Ekstraordinære kostnader  0  0 

ÅRSRESULTAT  (142 988) (105 204)

OVERFØRINGER
Overført til hyttefond  0  0 
Tillagt egenkapital/fond  (142 988) (105 205)
SUM OVERFØRINGER  (142 988) (105 205)

Resultat
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Alle tall i NOK NOTER 31.12.21 31.12.20

EIENDELER   
Anleggsmidler   
Varige driftsmidler   
Hytter 4,6 11  10 
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 4 109 293  176 526 
Sum anleggsmidler  109 304  176 536 

Omløpsmidler
Lager av varer 2 1 619 338  1 460 398 
Kundefordringer  122 201  165 693 
Andre fordringer 5,7 2 813 720  229 516 
Bundne bankinnskudd 8 2 899 772  4 778 214 
Bankinnskudd, kontanter  3 090 712  3 556 966 
Sum omløpsmidler  10 545 742  10 190 787 

SUM EIENDELER  10 655 047  10 367 323 

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Fond 9 7 141 409  7 284 398 
Sum opptjent egenkapital  7 141 409  7 284 398 
Sum egenkapital  7 141 409  7 284 398 

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld  365 663  255 722 
Skyldig offentlige avgifter  389 588  327 999 
Annen kortsiktig gjeld 1,6 2 758 385  2 499 204 
Sum kortsiktig gjeld  3 513 636  3 082 924 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  10 655 046  10 367 322 

Balanse

Maj-Kristin Nygård
Styremedlem

Ingebjørg Borgemyr
Styremedlem

Geir Øvrevik
Styremedlem

Sissel Strickert
Styreleder 

Bjørn Andersen-Steinsland
Daglig leder

Arild Syvertsen
Nestleder

Kristiansand, 7.3.2022

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Foreningen har 
videre fulgt relevante bestemmelser. 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld  Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen 
ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av 
anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld  Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. 
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede 
økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. 
Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede.

Varer  Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp)

Fordringer  Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. 
Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.  

Skatt  Foreningen har et “ikke økonomisk formål” og er ikke skattepliktig for sin virksomhet.

NOTE 1 >  KONTINGENTER

Medlemskontingenten er DNT Sør sin viktigste inntektskilde. Kontingentinngangen 3.791.185 er en økning på kr 68.100 
forhold til forrige år. 
Medlemstallet for 2021 endte på 7764, som er en reduksjon på 87 medlemmer. 
DNT sentralt skal dekke tjenester som er felles for medlemsforeningene som er tilknyttet DNT gjennom en medlemskapsavtale. 
For dette betalte DNT Sør en kontingentavgift på kr 844.845 i 2021.Beløpet er beregnet ut fra en kontingentberegningsmodell 
som behandler de syv medlemskategoriene noe ulikt. 
Det er innbetalinger fra medlemmer og mottatt forskudd fra DNT sentralt på totalt kr 1.900.000. Dette er inntekter som gjelder 
regnskapsåret 2022.Posten er periodisert og bokført som annen kortsiktig gjeld.

Offentlig støtte og andre tilskudd
DNT er ansvarlig for fordeling av offentlige tilskuddsordninger til aktiviteter og tiltak som kommer samfunnet til gode. 
DNTs medlemsforeninger søker så DNT om tilskudd til gjennomføring av drift og aktiviteter som kommer medlemmer og 
allmennheten til gode. I 2021 mottok DNT Sør kr 1.616.884 til dette.  

Agder fylkeskommune er en god samarbeidspartner og en betydelig tilskuddsgiver til frivilligheten. I 2021 mottok DNT Sør 
672 529,- til ulike prosjekter. 

Årlig søkes det bankstiftelser og private fond om tilskudd – i 2021 mottok DNT Sør tilskudd på kr 298 000 av 
Sparebankstiftelsen SR Bank til forskjellige prosjekter. 

En stor del av tilskuddene kan benyttes til lønnsmidler og gir DNT Sør mulighet til å opprette prosjektstillinger. 

NOTE 2 >  LAGER AV VARER

Lager av varer omfatter følgende poster:

 2020 2021
Beholdning ved 120 350 84 935  
Beholdning kart og bøker 139 267 135 029
Beholdning turtøy og utstyr 987 164 1 122 351
Varebeholdning hyttene 213 617 277 023
Sum varelager 1 460 398 1 619 338

Noter
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NOTE 3 >  LØNNSKOSTNAD

Total ressurs inklusive de frivilliges innsats utgjorde ca 18 årsverk i 2021.Dugnadstimer i 2021 utgjorde 16 468 timer.

Spesifikasjon av lønnskostnader 2021 2020
Lønn 4 338 489 3 778 531
Arbeidsgiveravgift 706 438 626 117
Pensjonskostnader 596 763 575 869
Andre lønnsrelaterte ytelser 126 665 136 698
Totalt 5 768 354 5 117 215

Ytelser til ledende personer og revisor  
Daglig leder - lønn og annen godtgjørelse 738 960
Styremedlemmer 0
 
DNT Sør er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for foreningens ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon.  
DNT Sør har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Pensjonsordningen er en ytelsesbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende.  
Det er ikke foretatt balanseføring for eventuell fremtidig pensjonsforpliktelse. 

NOTE 4 > HYTTER, INVENTAR/UTSTYR

Hytter Driftsløsøre, inventar,  
verktøy, kontorm.

Sum

Anskaffelseskost pr. 1/1 1 089 803 505 482 1 595 285

+ Tilgang 0 0 0

- Avgang 0 0 0

Anskaffelseskost pr. 31/12 1 089 803 505 482 1 595 285

Akk. av/nedskr. pr 1/1 1 089 793 328 956 1 418 749

+ Ordinære avskrivninger 0 67 233 67 233

+ Avskr. på oppskrivning 0 0 0

- Tilbakeført avskrivning 0 0 0

+ Ekstraord nedskrivninger 0 0 0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12 1 089 793 396 189 1 485 982

Balanseført verdi pr 31/12 10 109 293 109 303

Prosentsats for ord.avskr 5-10 12-25

Hyttene som DNT Sør eier og driver har ingen oppført kostpris og ingen balanseført verdi. Kostprisen på hyttene er nedskrevet 
med mottatte tilskudd og ordinære avskrivninger.  

NOTE 5  >  ANNEN DRIFTSKOSTNAD

Under posten annen driftskostnad gjelder kr 2.091.982,- vedlikehold av tak på Gaukhei. Det er søkt om spillemidler til dekning 
av dette med kr 1.612.000, -. Tilskuddet er ikke endelig godkjent, men forventes godkjent i sin helhet.  Beløpet er inntektsført og 
i inngår i posten “offentlig støtte og andre tilskudd”. Underskuddet på prosjektet kr 479.982 er utgiftsført i 2021.

NOTE 6  >  ANNEN KORTSIKTIG GJELD

DNT Sør mottar gaver og forskjellige tilskudd til bestemte formål. 
Gaver og tilskudd inntektsføres i DNT Sør sitt regnskap etter hvert som midlene brukes på prosjektene eller tiltak i DNT Sør sin 
virksomhet. Ved årets utgang var det en del midler som ikke var brukt iht. formålene. Pr 31.12 utgjør posten kr 147 766, og er 
oppført under “annen kortsiktig gjeld”. 
I tillegg består kortsiktig gjeld bl.a av forskuddsbetalt kontingent for 2022 kr 1.900.000, - 

NOTE 7  >  ANDRE FORDRINGER

Innvilget ikke utbetalte tilskudd utgjør kr 1.107.650, - gjelder prosjekter avdeling tur/aktivitet som rapporteres og avsluttes i 
2022.
I posten inngår også inntektsførte spillemidler med kr 1.612.000, - i forbindelse med vedlikeholdsprosjektet av tak på Gaukhei. 
Vedlikeholdsarbeidet ble ferdigstilt i 2021. Det er søkt om spillemidler til dekning av dette med kr 1.612.000 Tilskuddet er ikke 
endelig godkjent, men forventes godkjent og utbetalt i 2022.

NOTE 8  >  BUNDNE BANKINNSKUDD

Bundne skattetrekks midler utgjør pr 31.12.2021 kr 168.841. Tilsvarende i fjor var kr 159.000. I tillegg består posten av 
høyrentekonto.

NOTE 9  >  FOND

DNT Sør skal ha et bufferfond. Dette fondet ble etablert i 2012 til sikring av driften ved uforutsette hendelser. Størrelsen på 
bufferfondet er utmålt med bakgrunn i salget av Hovdehytta i 1999. Netto salgsverdi kr 3. 200 000 indeksreguleres iht den 
årlige konsumprisindeksen, som i 2021 var på 3,2% (januar 2021 til januar 2022)

Årets regulering utgjør kr 122.749, som da medfører at saldo på bufferfondet er kr 4.993.926, - pr 31.12.2021

Bufferfond Hyttefond internt Øremerkede midler Sum egenkapital

Egenkapital 01.01 4 871 177 2 273 220 140 000 7 284 398

 - Årets underskudd         - 142 988         - 142 988

+ KPI regulering 122 749 - 122 749

              

Egenkapital 31.12 4 993 926 2 007 483 140 000 7 141 409
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Frivillige og ansatte
Styre

Leder: Sissel Strickert 
Nestleder: Arild Syvertsen
Styremedlemmer: Geir Øvrevik, Ingebjørg Borgemyr,  
Maj-Kristin Nygård
Varamedlemmer: Synnøve Aabrekk, Greta Levisauskaite 

Rådgivere/komitéer

Historie- og kulturkomité: Harald Flå, Svein Egil Eidet
Skribent: Harald Flå 

Valgkomité

Medlemmer: Jan Willy Føreland, Ivar Mjåland, Nina Gjærum 
Reinhardt, Knut Berg Bentsen

Administrative oppgaver

Kåre Berle, Ove Lyngholt, Atle Johannessen, Wanja Richardsen

Hyttetilsyn

Sloaros: Sylvia Grundig, Andreas Kohler, Signe Klepp og  
Bjørn Brandtzæg
Bjørnevasshytta: Odd Vaule
Stavskar: Baard Johannes Johannessen
Bossbu: Kristin Andersen, Enny-Karin Vindheim, Kåre Berle, 
Piotr Susfal, Marianne Wilhelmsen og Rune Wilhelmsen
Svartenut: Jan Ivar Haugland, Svein Urdal, Marit Kvinlaug
Øyuvsbu: Borghild Skuggestøl, Guri Lidsheim
Håheller: Vibeke og Inge Tjøm, Ole Eidet
Gaukhei: Marit Grindheim, Tora Trydal, Erika og Gjermund 
Fosselie-Basaez, May Lill Voll, Knut Severinsen, John Zahl og 
Turid Dyrstad
Josephsbu: Margrethe Grønn, Berit Stenersen og Camilla 
Moseid
Lakkenstova: Anita Torland Kivle og Tor Jøran Kivle
Kvinen: Sissel A. Bø, Anna Rugland, Marit Kvinlaug, Birger 
Skarpenes, Hallgeir og Agnieszka Wigestrand
Tjønndalen: Werner og Rigmor Gursli
Tjortedal: Ole Kristian Andersen
Tømmerstø: Frank-Werner Unsgaard, Wenche Storaker
Gammeløya: Marit og Svein Sødal. Øjvind Madsen (båter)

Prosjekt Gaukhei 
Bjørn Brandtzæg, Signe Klepp, Dag Martin Amundsen, 
Øystein Splide, Aasta Margrethe Andersen, Sissel A. Bø, 

Knut Severinsen, Kåre Pedersen, Knut Bjorå, Heidi Lien 
Hagen, Gunnar Holbek, Inge Tjøm, Ole Steffen Gusdal, Birte 
Langfeldt, Anders Torbjørnsen, Sylvia Grundig, Odd Vaule, 
Glenn Atle Nygård, Helene Heim, Linda Nesse, Anne Frivoll, 
Torfinn Aarstøl, Hans Jakob Kløvstad, Magne Skjævesland, 
Una Dahlen-Kvalvaag og Roger Blindingsvolden

Hyttevakter
Una Dahlen-Kvalvaag, Stine Dahlen-Kvalvaag, Magne 
Skjævesland, May-Britt Skjervedal, Leif Sunde, Marit Evju, 
Sissel A. Bø, Sigrun Torkildsen, Øyvind Torkildsen, Rolf Birger 
Aanonsen, Kristin Belbo og Bjørn Ole Frohm Ifunningsstovu

Andre frivillige, hytter
Terje Nandrup, Kari Sønsteby, Brit Austrud, Grete Lyng, 
Greta Levisasuskaite, Inger Margrethe Åsland, Anne Brattås, 
Kristian Bugge Nikolaisen, Trygve Ekse, Nerma Baftic, Beate 
Sløgedal, Ruth Elise Robstad, Oda Omholt, Tore Engebretsen, 
Mona Lill Berø, Anne Cathrine Lidstrøm, Bjørn Ole Frohm 
Ifunningsstovu, Else Tveiten Haig, Åse Birkeland, May Bjelland, 
Anne Løken Severinsen og Grace Blindingsvolden

Løypemerkere
Reidar Heivoll, Trond Stupstad, Finn Eikeland, Jan Eikeland, 
Ingfrid Hamre, Dag Arntzen, Marit Eik, Åse Bjørsvik Korsmo 
og Kjetil Tengesdal Holm

Kvist til vinterløyper
Alf M. Tronstad

Turledere

Barnas Turlag
Arnstein K. Engemyr, Jon Olavsson Neset, Marianne Tilden, 
Gry Gasbjerg Engemyr, Mari Jore, Katharina (Nina) Schmidt, 
Per Thomas Skaanes

Arrangement
Arvid Fredriksen, Jorunn G. Håland, Gudrun Furrebø, Øivinn 
Bruce, Astri Belbo, Åshild Bjørgo, Solveig Haugstad, Kjetil T. 
Holm, Terje With Andersen, Geir Thorsen

DNT Ung 13-16
Per Thomas Skaanes, Sondre Rua Dokken og studenter  
fra Årstudium Friluftsliv UiA

DNT Ung/voksen 
Bjørn Erik Aae, Kjetil T. Holm, Bjarte Osberg, Maria Spencer, 
Juan-Erik Gabrielsen, Greta Levisauskaite, Lars Even 
Krossøy Mathisen, Anita Elèn Smette, Daniel Jergling, Tore 
Engebretsen, Oda Omholt

Fellesturer
Tor Henning Lien, Einar Skarpeid, Odd Magne Haavemoen, 
Hanne C. Jensen, Geir Thorsen, Gunnar Oland Aasen, Anne 
Cathrine Sørlie, Kristin Andersen, Kjetil Refsnes Jørgensen, 
Ove Bach, Per Øen, Svein Urdal

Nærturer
Øivinn Bruce, Christiane Jurick, Ellen Oline Bergum 

Trilleturer med barnevogn
Fabia Mix, Ingvild Holmen Solvik, Lars Thomas Sønningdal, 
Magnhild Tvedt

DNT Fjellsport
Sondre Rua Dokken, Per Thomas Skaanes, Hanne C. Jensen og 
Geir Thorsen (havkajakktur)

Kurs
Hanne Cecilie Jensen, Jonny Grundeland, Sondre Rua Dokken, 
Per Thomas Skaanes, Anne Cathrine Sørlie, Ingrid Røed Bech,  
Gunn Kvivik og Henrik Sørensen v/Kristiansand Kajakklubb 
(Grunnkurs havkajakk), Hilde Grøtte (#eteute), Enter Fritid 
(Introkurs kajakk), Per Aage Gabrielsen, Geir Thorsen (Grunnkurs 
havkajakk)

Styret i seniorgruppene
Arvid Fredriksen (leder), Ole Eidet, Marit Ellefsen, Barbro 
Tannæs-Fjeld, Sigmund Dalane, Ellinor Nodeland, Marit 
Nodeland Sødal, Thor Granli
Seniorene har en rekke turledere, under ledelse av styret.

Tur På Dagtid
Ole Eidet, Anne Grete Drange, Inger M. Aass

Lavterskeltur for kvinner
Inger M. Aass

Administrasjon (lønnet personale) 

Daglig leder: Bjørn Andersen-Steinsland
Driftsleder: Jonny Grundeland
Fagsjef friluftsliv: Per Thomas Skaanes
Leder tursenteret: Mette Olsson
Fagsjef frivillighet og folkehelse: Hanne C. Jensen
Medarbeider kontor: Mona Birkeland, 50 %
Medarbeider tursenter: Kristina Humborstad, 75 %
Aktivitetsleder Setesdal: Sondre Rua Dokken, 50 %
Prosjektstilling Inkluderende Friluftsliv: Miriam Homestad 
Thorsen 50 % (til mars)
Prosjektstilling Inkluderende Friluftsliv: Ingrid Røed Bech, 
100 % (fra juni)
Prosjektstilling Inkluderende Friluftsliv: Anne Cathrine Sørlie, 
50 % (fra juni)
Sommer- og ekstrahjelp tursenteret: Anja Laland (til 
september), Julie Steen, Thor C. Salvesen, Malin Michelle 
Johannessen (fra september)

Revisor
Revisjonsfirma Torbjørn Salvesen AS

En stor takk rettes til alle støttespillere fra offentlige og private 
virksomheter.

Matlagingskurset #eteute i Helleviga.
© Hanne C. Jensen

Dugnadsprisen for 2021 ble tildelt Kristin Andersen. Kristin (i midten på bildet) er en trofast frivillig i DNT Sør. Hun har vært 
aktiv i en årrekke i blant annet Fjellsportgruppa, arrangert Kom Deg Ut-dagen, på bygging av og renovering av “alle” hyttene. 
Hun har vært tilsyn på Bossbu siden 2015, og sommerturleder siden 2020. Hun tømmer doen med et smil, er inkluderende og 
stiller alltid opp. Hun er en meget god ambassadør for DNT Sør.
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Januarlys over Lakkenstova.
© Hanne C Jensen

Gyldenløvesgate 2 b, Kristiansand > dntsor.no > tlf: 38 12 07 50 

Åpningstider: Mandag-fredag 10-16. Torsdag 10-17. Lørdag 10-15. 


