
Bærekraft
Det vi er glade i tar vi vare på



Program for sesjonen 

• Innledning v/ Elisabeth Eide, landsstyret
Slik kan DNT bidra til bærekraftige veivalg.

• «Fornybart friluftsliv», vedtatt av DNTs landsmøte i 2011? v/ Eva Lill Kvisle, DNT
Hva er status på de tre tiltaksområdene i den strategiske plattformen? Fremtidens DNT-hytter, klimaeffektive 
transportløsninger og nasjonal infrastruktur for friluftsliv?

• «Verden i dag – og om 20-30 år» v/ DNT ungs avtroppende og påtroppende leder
Hvilke utfordringer har vi, og hvordan har vi tenkt å møte disse?

• Miljøfyrtårn – ny «konsernmodell» v/ Dag Olav Brækkan, DNT Oslo og Omegn

• STFs hållbarhetspolicy og hållbarhetsløfte til sine medlemmer v/ Peter Nygårds styreleder i den Svenske 
Turistforening 

• Diskusjonsoppgaver i grupper 
Hva skal vi løfte i fellesskap i 2020? 

Møteleder: Anne-Mari Planke 



Bærekraft  - Bærekraftige veivalg

Bærekraftige veivalg handler om å ta vare på de 
grunnleggende behovene til mennesker som lever i dag, 
uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å 
dekke sine.

Å tilrettelegge for et enkelt friluftsliv er det viktigste vi 
bidrar med i et lavutslippssamfunn.

Veivalgsdokumentet 2019 - 2023

2020 blir bærekraftsåret – arbeidstittelen er «REN TURGLEDE»



Bærekraft - Bærekraftige veivalg

I DNT bruker vi begrepet bærekraft for tre områder:

➢ Natur og Miljø

➢ Økonomi

➢ Mennesker i organisasjonen



Bærekraft - Bærekraftige veivalg

Strategien er å vokse i antall medlemmer og 

aktiviteter, samtidig som vi skal ta vare på naturen og 

menneskene i og utenfor organisasjonen. 



Bærekraft
Fokusområde 2020 - det vi er glade i tar vi vare på

Gjennomgang av DNT med sikte på å sikre effektive 
tiltak for å gjøre virksomhetene mer bærekraftig.

Gjennomføre de beste tiltakene
Områder med stort potensiale som allerede er pekt ut er
• Hyttedrift
• Transport
• Samhandling

2019

2020



Vedtatt på DNTs landsmøte 2011

Et fornybart friluftsliv betyr å utvikle friluftslivet i en 
retning som reduserer forbruk av energi og 
naturressurser, og som er basert på fornybare kilder. 
Et fornybart friluftsliv viderefører det beste i norsk 
friluftslivstradisjon på nye og spennende måter. Som 
en troverdig aktør i klimaarbeidet tar DNT ansvar for 
å forme nye trender og ta djerve, men nødvendige 
initiativ.



• Fremtidens DNT-hytter

• Klimaeffektive transportløsninger 

• Nasjonal «infrastruktur» for friluftsliv

Tiltaksområder

Rabothytta



• Optimalisere energiforbruket
• Legge om til fornybare energiløsninger
• Redusere medlemmenes energiforbruk

Fremtidens DNT-hytter
Mål: Redusere hyttens klimagassutslipp til et minimum



Klimaeffektive transportløsninger
Mål: Redusere klimagassutslipp ved transport til og fra sted for friluftslivsaktivitet

• Etablere koblinger mellom infrastruktur for friluftsliv og 
kollektivtransport

• Etablere transportløsninger basert på fornybar energi
• Etablere reiseløsninger basert på felles transport og ha 

flere tilbud som krever lite eller ingen transport

Foto: Øystein Tveiten



Grønn tur 2017-2027
DNT har tatt initiativ til et nasjonalt samarbeid 
som skal forsterke Norges posisjon innen natur- og 
miljøvennlig reiseliv og friluftsliv. Grønn tur skal 
bidra til at det blir enkelt å reise miljøvennlig, lett 
å komme seg ut på tur og den gode 
naturopplevelsen skal stå i sentrum. 

Samarbeidsaktører:

•Miljødirektoratet
•Innovasjon Norge
•Statens vegvesen
•Statskog
•NSB (VY) Reiseliv
•Ruter
•Bane NOR
•Syklistenes landsforening
•Hurtigruten
•Hanen
•De Historiske
•Friluftsrådenes Landsforbund
•Norges Fjellstyresamband
•KS
•DNT
•NHO Reiseliv
•Virke
•Kollektivtrafikkforeningen

Foto: Sverre Hjørnevik, Vindhella, Kongevegen på Filefjell



Nasjonal «infrastruktur» for friluftsliv
Mål: Tilrettelegge for et mangfoldig og spennende friluftsliv for alle

• Etablere et sammenhengende nettverk av DNT 
sitt hytte- og rutetilbud

• Koble sammen og videreutvikle tilrettelegging for 
friluftsliv

• Øke tilgangen til by- og tettstedsnære 
turområder



A new model for sustainable development: the illustration explains the six goals that, if 
met, would contribute to global sustainability while helping to alleviate 
poverty. Download illustration (credit: Sustainable Development Goals for people and 
planet, Nature, Griggs et al (2013))

https://www.stockholmresilience.org/images/18.7aded12513d7b0a1c2c23b/1459560380040/SDG boundaries.jpg




Skolestreiker over hele verden



Unge er svært opptatt av og bekymret for miljøet









Floke









HELT EKTE



Miljøvettfilm







Bruktstativ i DNT-
butikkene







Gruppeoppgave 

Hvordan ser drømmeverden ut om 20-30 år?

Hva skal til for å komme dit? 



https://www.dropbox.com/s/to0ljh3zbx3djow/510A9945_2.mp4?dl=0

Miljøfyrtårn – ny «konsernmodell» 
v/ Dag Olav Brækkan, DNT Oslo og Omegn

(nullutslippsinnlegg😊)

https://www.dropbox.com/s/to0ljh3zbx3djow/510A9945_2.mp4?dl=0


STF             Hållbar turism

Peter Nygårds, ordförande STF, peter.nygards@stfturist.se





STF är  en av Sveriges största ideella 
medlemsorganisationer med 238 000 
medlemmar

Startade i Uppsala 1885 med mottot 
– Känn ditt land!

1887 - Första lederna i fjällen
1899 - planerades Kungsleden
1933 - första vandrarhemmet

250 anläggningar över hela landet 
vandrarhem, hotell, fjällstationer, 
fjällstugor

65 lokalavdelningar

1,4 miljoner gästnätter

Omsättning 348 Mkr, 273 anställda 

Vision
Att få fler att upptäcka Sverige



5 kg per dag



2 kg CO2



#noferie







-8%





23 603









Peter Nygårds
ordförande STF

Peter.nygards@stfturist.se



Diskusjonsoppgaver i grupper
(15 min i grupper + 10 minutter i plenum)

Hva er status hos oss? Er vi i rute med bærekraftarbeidet? 

1. Hvordan jobber din forening med bærekraft i dag, og hva ønsker du 

dere skal bli bedre på?

2. Hva bør DNT løfte i fellesskap i bærekraftsåret 2020?



Oppsummering fra diskusjonene. 
Hva bør DNT løfte i fellesskap i bærekraftsåret 2020?
Bærekraftsåret 2020. Ren turglede! 

Kommunikasjon: 

• Motivere til turer og ferier i Norge ( «ferieno»). Kommunisere det enkle friluftslivet. 

• Informasjon/ opplæring til turfolket (film på SoMe). Hensyn å ta i naturen. Spre gode holdninger. 

• Lage DNTs eget bærekraftsløfe til medlemmer og andre. Være tydelig på vårt eget bærekraftsarbeid på SoMe og i andre kanaler.

Organisasjonsutvikling:

• Kompetanseheving og erfaringsdeling av de gode modellene

• Miljøsertifisering av landsmøtet 

• Fellestransport til møteplasser i organisasjonen 

• Slutt med den årlige DNT kolleksjonen (forslag på at den kan bli treårig). 

• Fokus på gjenbruk/ bytting av klær (også i vår nettbutikk) 

• Bruke våre samarbeidspartnere. 

Egen drift: 

• Starte med en analyse av hvor vi vil få størst effekt. Miljørisikovurdering (klima, naturmangfold) 

• Miljøfyrtårn, oppskrifter/ maler på miljøvennlig drift

• Aktivitetsutvikling i nærområdene, minske transport

• Matprosjekt, fokus på overskuddsmat

• Miljøprofil på hyttene, plastfrie hytter, 

• Unngå giveaways, engangsprodukter mm

• vurdere standarden på hyttene


