
DNT ung går for et mindre fotavtrykk  
 

Et samlet landsmøte stiller seg bak kravet om et mer miljøvennlig friluftsliv. Vi som forbrukere av 

naturen må gå foran som gode eksempler, og bruke miljøvett på tur. DNT ung ønsker å bidra til at 

hele DNT blir en mer miljø- og klimavennlig organisasjon, som innen 2018 kan kalles et miljøfyrtårn.   

En nasjonal holdningsendring  

Det er stadig større forbruk av klær og utstyr i friluftslivet og vi reiser mye i jakten på de store 

naturopplevelsene. Som en av landets største aktører innen friluftsliv og bruk av norsk natur har vi et 

ansvar for at friluftslivet er bærekraftig og også kan brukes av kommende generasjoner.  Noen av de 

største utfordringene for friluftslivet er at:  

 Nordmenn er på topp i verden på pengebruk på sports- og friluftsutstyr 

 Friluftsliv er den fritidsaktiviteten som bruker mest energi nest etter feriereiser og besøk av 

slekt og venner 

 Transport står for rundt en tredjedel av det samlede energiforbruket i friluftslivet  

Dagens forbrukersamfunn er av stor belastning både for klima og natur. DNT ung vil jobbe for en 

holdningsendring i friluftsmiljøene i Norge, der bærekraft og miljøvett står i fokus. For å gjøre det 

enklere å drive med miljøvennlig friluftsliv, lanserte vi i 2016 Miljøvettreglene, sammen med Protect 

Our Winters Norge.  

Vis vei, vær et klimaforbilde  

DNT ung ønsker at hele DNT og alle våre medlemmer skal gå frem som gode rollemodeller for et 

godt miljøvett. Innen 2018 skal:   

DNT være en miljøfyrtårnsertifisert organisasjon.   

Dette innebærer alt fra vår sentraladministrasjon til lokalgruppenes aktiviteter. Vi skal blant annet se 

på reiserutiner, papirbruk, fotavtrykk i naturen og gjenbruk/reparasjon av utstyr.  Sentralleddet har 

ansvar for arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering, og lokale foreninger skal ikke bli belastet for denne 

jobben.  

Nasjonale byttekvelder skal utvikles videre og gjennomføres to ganger årlig.   

Vi ønsker at hver region i DNT skal stille med minimum et arrangement på hver av kveldene det blir 

gjennomført nasjonale byttekvelder.   

DNT ung skal bli enda tydeligere på miljøspørsmål.   

Som en av landets største ungdomsorganisasjoner har vi muligheten til å påvirke; vår stemme er 

viktig. Det kommende året skal DNT ung sitt hovedfokus være å minske friluftslivets fotavtrykk 

gjennom økt fokus på de riktige tingene: Intern drift skal bli grønnere, våre turledere skal gå frem 

som gode rollemodeller støttet av miljøvettreglene, medlemmer skal oppfordres til å bli gode 

miljøforbilder og vi skal alle bli bedre på å ta vare på og reparere det vi allerede eier.  

2017 blir startåret for DNT ungs langsiktige satsing på miljøvett.  

 


