
  

   

DNTs tilrettelegging for friluftsliv er et fellesgode 

  
Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 300.000 

medlemmer. DNTs tilbud er tuftet på frivillig innsats og hvert år legger våre frivillige ned en million 

dugnadstimer for at alle skal kunne oppleve gledene ved friluftslivet. DNT ser med bekymring på de 

sosiale forskjellene i befolkningens mulighet til å delta i organisert idrett. DNT mener at disse økte 

forskjellene forsterker behovet for at natur og friluftsliv må være tilgjengelig for alle – både 

organisert og egenorganisert. DNT etterlyser derfor en større offentlig finansiering av den allmenne 

tilretteleggingen av naturen vi står for. 

   

I Stortingsmelding nr. 18 (2015-2016) løftes friluftsorganisasjonenes betydning for å introdusere 

barn, unge og nye grupper til friluftslivet. Friluftsliv som aktivitet er helsefremmende og positivt for 

den enkeltes livskvalitet. DNT har som visjon å skape naturopplevelser for livet – for alle. For å senke 

terskelen for å bevege seg ut i naturen og bidra til å løse folkehelseutfordringer har DNT de senere 

årene satset mer på å utvikle friluftslivet nær der folk bor. Det er gjort en stor innsats for å utvikle 

bynære friluftsarenaer, hvor vi aktivt rekrutterer og introduserer ulike grupper i samfunnet til 

tilbudene og gledene ved friluftslivet. Vi merker stier i nærområder og tilbyr turinformasjon både 

digitalt på UT.no og gjennom våre tursentre. I dag har DNT over 20.000 kilometer med merkede stier 

rundt i hele landet. DNT har også ansvaret for å forvalte et stort antall broer som krever vedlikehold 

og restaurering hvert år. 

  

Nesten all forvaltning av denne infrastrukturen gjøres av frivillige, og finansieres i stor grad av DNTs 

egne midler. Det koster å skape og vedlikeholde friluftsarenaer og infrastruktur som alle kan ha glede 

av, medlem eller ikke. Dersom DNT skal ivareta utviklingen av gode, kortreiste og miljøvennlige tilbud 

må vi ha langsiktig og forutsigbar offentlig finansiering. 

 

De to siste idrettsmeldingene trekker frem viktigheten av at anleggsmassen bør tilpasses 

aktivitetsprofilen i befolkningen. Friluftslivsanlegg kan benyttes til de aktivitetene som har bredest og 

størst oppslutning i befolkningen, og bør i enda større grad prioriteres. DNT tar selv en stor del av 

regningen for å tilrettelegge for det allmenne friluftslivet, i tillegg til den betydelige arbeidsinnsatsen 

som legges ned av våre frivillige. Klimaendringer og økt ferdsel i pressområder gir også nye 

utfordringer og øke kostnader for DNT i arbeidet med å trygge stier og ruter for allmennheten.  

Gjennom økt offentlig finansiering kan DNT sikre at tilbudet vårt forbli tilgjengelig for alle og samtidig 

utvikles. 

   

Kjerneaktivitetene til DNT er et tilbud som kommer hele befolkningen til gode – enten du går på en 

DNT-merket sti, overnatter på en hytte i fjellet, i skogen eller langs sjøen, eller deltar på en av DNTs 

mange organiserte turer og aktiviteter. Tilbudet av private kommersielle aktører som tar mennesker 

med på tur mot betaling, har vokst i takt med friluftsinteressen i befolkningen. Da blir det desto 

viktigere at de ideelle friluftsorganisasjonene som står for den allmenne tilretteleggingen, får 

nødvendig støtte av det offentlige slik at vi sikrer at naturen forblir en felles arena for fysisk aktivitet.  

 

Denne infrastrukturen betyr også sikkerhet for alle som ferdes i naturen. DNT mener derfor at denne 

forebyggende beredskapsfunksjonen i større grad bør støttes av det offentlige. For å sikre den totale 

nasjonale beredskapen i Norge er vi avhengige av den frivillige nasjonale redningstjenesten – men vi 



  

   
trenger også trygge stier og bruer, god ruteinformasjon og veiledning samt tilgang til hytter, som til 

sammen bidrar til å forebygge at uhell skjer.  

 

DNT ber om at:  

• Tilrettelegging for ferdsel i naturen anerkjennes som et fellesgode og at friluftslivet får 

tilgang til offentlig finansiering som reflekterer dette.  

• DNTs rolle som en forebyggende sikkerhets- og beredskapsaktør anerkjennes som en del av 

den nasjonale frivillige beredskapen gjennom styrkede rammebetingelser.  

• DNTs tilbud og arenaer er viktig for folkehelse, aktivitet og livskvalitet. DNT mener derfor at 

vi bør ha de samme rammebetingelsene som idretten.  

 

Vedtatt på DNTs landsmøte i Haugesund 11. juni 2022 


