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Sak 34.01 Konstituering  
 

   
Vedlegg 1 Forretningsorden for DNT ungs landsmøte   
Vedlegg 2 Delegatfordeling 2022  
   
34.01 a) Godkjenning av innkalling og saksliste   
   
I henhold til vedtektene skal:    
   
DNT ungs landsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned. Innkalling med saksliste og 
innstilling fra valgkomiteen sendes til DNTs landsstyre og DNTs medlemsforeninger med minst to 
ukers varsel.   
   
   
Forslag til saksliste:   
   
Saksnummer   Tittel   
34.01   Konstituering   
34.02   Årsrapport DNT ung 2021   
34.03   Økonomisaker   
34.04   Prioriteringer DNT ung 2022  
34.05    Diskusjonssak - Friluftsparadokset                  
34.06   Resolusjon   
34.07   Valg   
 
 
Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner innkalling og saksliste til DNT ungs 33.ordinære 
landsmøte.   
 
 
34.01 b) Valg av møteleder  
  
Møteleders ansvar er å lose landsmøtet gjennom sakslista på en ryddig måte. Møteleder fører ordet, 
og organiserer voteringer og valg. Forslag til møteleder legges frem på møte.  
  
 
Forslag til vedtak: Landsmøtet velger møteleder.   
  
 
34.01 c) Godkjenne forretningsorden  
  
Forretningsorden er landsmøtets kjøreplan. Forretningsorden regulerer taletid, stemmerett og andre 
praktiske ordninger for gjennomføring av møtet. Forretningsorden for DNT ungs landsmøte ligger 
vedlagt.   
 
 
Forslag til vedtak: Landsmøtet tar forretningsorden til etterretning.   
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34.01 d) Godkjenning av fullmakter og opprop  
  
I henhold til vedtektene har:  
  

Hver medlemsforening i DNT har stemmerett med én stemme for hver påbegynt 500 
medlem mellom 13 og 26 år til 5000 medlemmer, og deretter 1 stemme for hver påbegynt 
1000 medlemmer  

  
Fullmakter:  
Det er ikke levert noen fullmakter pr. 16.april 2022. 
  
Vedlagt ligger delegatfordelingen for 2022, basert på medlemstall for 2021.   
 
  
Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner landsmøtets delegater.  
 
  
34.01 e) Valg av protokollfører  
  
Som protokollfører for landsmøtet, foreslår landsstyret Regine Mørk. Regine innholdsansvarlig for 
UT.no i DNT sentralt og sitter i festivalkomiteen til DNT ung.  
 
  
Forslag til vedtak: Landsmøtet velger Regine Mørk som protokollfører.  
  
 
34.01 f) Valg av to representanter til å underskrive protokollen  
  
Forslag til protokollunderskrivere legges fram på møtet.   
  
 
Forslag til vedtak: Landsmøtet velger protokollunderskrivere.   
 
  
34.01 g) Valg av tellekorps  
  
Det vil ikke bli utnevnt tellekorps, ettersom opptellingen foregår i det digitale systemet GoPlenum 
under årets landsmøte.  
 
 
Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner digital stemmegivning og opptelling  
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Sak 34.01 vedlegg 1: Forretningsorden for DNT ungs landsmøte 
 
1. Dirigent 
Landsmøtet ledes av en dirigent som velges ved møtets begynnelse. 
 

2. Tale- og forslagsrett 
I tillegg til landsmøterepresentantene har landsstyrets medlemmer tale- og forslagsrett og 
landsforeningens administrasjon. 
 

3. Taletid 
Man kan tegne seg til innlegg, replikk på et innlegg, «til forretningsorden» eller «til saksopplysning. 
Dirigenten skal søke å få disponert landsmøtets samlede taletid slik at alle saker på sakslisten får 
likeverdig behandling, vedkommende vil derfor kunne sette selv begrensninger i taletiden allerede 
fra møtestart. 
 

4. Saksbehandling 
a. På landsmøtet kan det bare fremmes endringsforslag eller utsettelsesforslag til allerede 

innsendte forslag. Slike forslag må leveres skriftlig til ordstyreren før strek er satt, og skal 
være undertegnet av forslagstilleren/forslagstillerne. Eventuelle endringsforslag må ikke gå 
utover realiteten i det forslag de knytter seg til. 
 

b. Behandling av overordnede/strategiske styringsdokumenter skal foregå etter ett av følgende 
alternativ: 

En sak som er utarbeidet på prinsippnivå. Saken sendes ut på forhånd og gis en fyldig orientering på 
landsmøtet. Landsmøtet drøfter saken og synspunkter refereres. Landsstyret gis fullmakt til endelig 
utforming. 
 
En sak som har hatt en omfattende (og detaljert) forberedelse og hvor det er viktig å gjennomføre 
en høringsprosess. Landsstyret vedtar høringsdokument. Etter høring vedtar landsstyret revidert 
forslag som fremmes for landsmøtet. Endringsforslag må fremmes skriftlig fra medlemsforeninger 
før landsmøtet begynner, og deles ut ved landsmøtets start. Saken vedtas av landsmøtet. 
 

5. Stemmerett 
Vedtektenes §8 regulerer stemmeretten på landsmøtet. Medlemsforeninger har stemmerett med én 
stemme for medlemmer mellom 13 og 26 år for hver påbegynt 500 medlemmer til 5.000 
medlemmer og deretter én stemme for hver påbegynt 1.000 stemme. Ved avstemming avgis 
stemmene samlet fra hver enkelt medlemsforening. Den enkelte forening har også anledning til å 
stemme blankt. Ved valg skal hver forening stemme på like mange plasser som det antall plasser 
som er på valg. En forening har imidlertid lov til å stemme blankt på en, flere eller alle plassene. 
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6. Fullmakter 
Etter vedtektenes §8 kan en forening møte med skriftlig fullmakt fra inntil to andre foreninger. 
Fullmaktene leveres dirigentbordet ved møtets begynnelse. 
 

7. Tellekorps 
Landsmøtet godkjenner tekniske ansvarlige til å bistå dirigenten ved avstemninger. 

 

8. Avstemningsmåte 
Settes det frem utsettelsesforslag i en sak, settes dette under avstemning straks. Videre stemmes 
over det mest vidtgående forslag før andre forslag om samme sak. Forøvrig utformer dirigenten - om 
nødvendig - forslag til avstemningsmåten i hver enkelt sak, og får landsmøtets godkjenning av den. 
Det er anledning til å foreta prøvevoteringer. 
 

9. Protokoll 
I protokollen, som godkjennes og underskrives av lederen og to medlemmer valgt av landsmøtet, 
skal føres inn alle forslag og vedtak med angivelse av antall avgitte stemmer for og imot. 
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Sak 34.01 vedlegg 2: Delegatfordeling 2022 
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Sak 34.02 Årsrapport DNT ung 2021 
 

Se årsrapport på neste side.  

 

Forslag til vedtak: Landsmøtet tar Årsrapport DNT ung 2021 til orientering. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DNT UNG ÅRSRAPPORT 2021
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DNT ung er DNTs ungdomsorga-
nisasjon og alle medlemmer i DNT 
mellom 13 og 26 år er medlem 
av DNT ung. DNT ung skal job-
be for å tilby et allsidig og aktivt 
tilbud for ungdomsmedlemmene, 
og representere disse i nasjonale 
forum. DNT ung engasjerer seg 

blant annet i friluftsliv, naturvern, 
ungdomspolitikk og aktivitetsut-
vikling.

Innen utgangen av 2021 hadde 
DNT ung 47 561 medlemmer, som 
er en nedgang på 0,6 prosent fra 
2020. Dette er det andre året hvor 

DNT ung har hatt en negativ med-
lemsutvikling. Vi ser en liknende 
utvikling i medlemsutvikling hos 
flere store frivillige organisasjoner 
de siste årene, noe som kan skyldes 
pandemien. Dette er en trend vi 
håper å kunne snu det kommende 
året. 

DNT ung i 2021DNT ung i 2021
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Anna Nes,

leder

Benedicte Sivertsen,

nestleder

Viktoria Skipnes,

medlem

Nina Sommerfelt-Pettersen, 

medlem

Madeleine Thiis Vestrheim,

medlem

Alisha Javid,

medlem

Eline Byre,

medlem

Mari Ingeborg Hope Nesse,

medlem

Prioriteringer 2021Prioriteringer 2021

DNT ung sin handlingsplan ble vedtatt på DNT ungs landsmøte 6. april 2019 og strekker seg til 2023. Dette 
er en overordnet femårsplan som gjenspeiler målene i DNTs strategidokument, og tematikken følger DNTs 
veivalgsreise. Målene og tiltakene i handlingsplanen retter seg spesielt mot DNT ung sitt arbeid og kan deles 
inn i de overordnede temaene: - Aktivitet, - Natur, kulturarv og miljø, - Organisasjon og -Kommunikasjon.

Etter handlingsplanen skal DNT ung hvert år utarbeides egne handlingsplaner med årlige prioriteringer. Prio-
riteringene for 2021 ble besluttet på DNT ung sitt digitale landsmøte 17. april 2021. Det ble lagt spesielt vekt 
på organisasjonsarbeid for å øke DNT ung sin innflytelse og å forbedre samarbeidet mellom lokale foreninger. 
I tillegg ble det lagt ned mye innsats i å inspirere til det enkle og bærekraftige friluftslivet. DNT ung landssty-
ret jobber også med årlige driftsoppgaver som Landsmøte, Vinjerock, kompetanseheving og nasjonale møte-
plasser. 

I naturen er alle velkommen!   

DNT UNGS LANDSSTYRE 
2021 
DNT ungs landsstyre består av 
åtte medlemmer fra ulike deler av 
landet, og skal representere alle 
deler av medlemsmassen, både de 
som er aktive i ungdomsgrupper 
og andre ungdomsmedlemmer 

i DNT sine medlemsforeninger. 
Landsstyret har det siste året 
avholdt 7 møter der de blant annet 
har diskuterte aktiviteter og tiltak 
for å utvikle og synliggjøre DNT 
ungs tilbud. Fem av disse møtene 
var digitale grunnet restriksjoner 
knyttet til pandemien.

Denne årsrapporten gjenspeiler 
innsats lagt ned av DNT ungs 
landsstyre, medlemmer og frivilli-
ge i DNT ung i 2021 

Styrets sammensetning er presen-
tert nedenfor.  



             

AKTIVITET 

Mål: 
 » Vi skal bidra til at flere gjennomfører friluftslivsaktiviteter, også på egen hånd 
 » Vi skal være en premissleverandør for både organisert og uorganisert ferdsel 

med kroppen som motor i alle naturområder.  

Prioriteringer:  
◊ Være til stede på skole- og studiestart med informasjonsstand, foredrag, invitasjon til tur, kurs og liknende 
◊ Sette opp flere turer ved kyst og vann med tilhørende aktiviteter

2021 har i likhet med 2020 vært et 
krevende år for mange DNT ung 
grupper. Pandemien har ført med 
seg flere runder med nasjonale og 
lokale restriksjoner, noe som har 
gjort planleggingen av aktiviteter 
spesielt utfordrende. Dette har 
naturligvis påvirket den lokale 
aktivitetskalenderen for flere DNT 
ung grupper. Det har vært kreven-
de for foreningene og alle frivillige 
å opprettholde motivasjonen i den-
ne perioden. Til tross for dette har 
frivillige over hele landet jobbet 
knallhardt for å skape gode aktivi-
teter og møteplasser for ungdom 
som er glad i friluftsliv og aktivitet. 
Aktivitetskalenderen vår ”Sherpa” 
viser at det i 2021 ble det arrangert 
1004 aktiviteter for DNT ung i 
landet der det deltok totalt 14 482 
ungdom. Det er svært imponeren-
de å se hvordan foreningene har 
klart å tilpasse seg situasjonen og 
gjennomføre aktivitet innenfor et 
begrenset mulighetsrom. 

I slutten av 2021 ble det gjennom-
ført en undersøkelse blant DNT 
ungs lokallag. Målet var å kartleg-
ge hvilke foreninger som gjennom-
førte stands, hvordan dette ble 
gjort, samt hva gruppene trenger 
støtte til for å gjennomføre en 

god stand. I 2022 har landsstyret 
utarbeidet en brosjyre med infor-
masjon og tips til hvordan gjen-
nomføre gode stands, basert på 
innspillene fra de 13 foreningene 
som bidra i undersøkelsen.  

Unge Naturtalenter 
Unge Naturtalenter et lederutvi-
klingsprogram i friluftsliv for ung-
dom mellom 15-19 år. Programmet 
følger skoleåret og gir 15 ungdom 
mulighet til å få opplæring og 
kursing i mange ulike friluftsak-
tiviteter og rollen som turleder. 
Prosjektet vektlegger personlig 
vekst og inspirerer til friluftsak-
tivitet. I 2021 gikk vi fra tre til 
fem foreninger som gjennomfør-
te programmet. Programmet er 
kostnadskrevende, det er derfor 
gledelig at DNT ung i år har fått 
innvilget støtte fra stiftelsen FLUX 
og Miljødirekotratet til å trappe 
opp satsningen slik at vi kan støtte 
flere nye arrangørforeninger i 
2022. 

Kyståret i DNT
2021 var Kyståret i DNT. Det var 
også året DNT ung sitt Landsmøte 
vedtok en resolusjon som oppfor-
dret til å stoppe nedbygging og pri-
vatisering av kysten. Landsstyret 

jobbet derfor spesielt med dette. 
De har bidratt i arbeidsgruppen 
for kystfriluftsliv i DNT sentralt, 
arbeidet med politisk påvirkning, 
og jobbet for å fronte kystfrilufts-
livet i sosiale medier. Videre har 
DNT ung planlagt SoMe prosjektet 
«ekspedisjon kyststien» somme-
ren 2022. I et langstrakt land som 
Norge med en enorm kystlinje 
er det naturlig at kystfriluftslivet 
blir en viktig del av den norske 
kulturarven. Vi må derfor sikre 
allmennhetens tilgang på kyst uten 
at ulovlige skilt og nedbygginger 
skal stå i veien for dette. 
Landsstyret i DNT ung ønsker å 
gjøre det lettere for både frivillige 
og medlemmer i DNT ung å drive 
med aktiviteter langs kysten. 
  

Antall DNT ung 
arrangementer:

Antall deltagere 
på DNT ung 
aktiviteter:



Inspirert av Basecamp Hav som 
blant annet DNT ung Bergen har 
arrangert i en årrekke, har Lands-
styret jobbet med en felles mal for 
Basecamp Hav.

Kurs og kompetanseheving
DNT ung har som mål å være 
primærleverandør av kurs for ung-
dom i friluftsliv. DNT ung jobber 
derfor spesielt med kompetanse-
heving blant frivillige og tilrette-
legging av kurs for medlemmer og 
andre ungdommer i hele landet. 

Dagskurs skred for ungdom 
DNT ung har i flere år søkt støtte 
fra Erling Bjørstads Stiftelse for å 
arrangere flere dagskurs skred for 
ungdom i hele landet. DNT ung 
mottok støtte til dette også for 
2021 og kunne dermed støtte 11 
skredkurs for ungdom. Dessverre 
klarte kun fem av disse forenin-
gene å gjennomføre kurs grunnet 
pandemien. Vi er likevel veldig 

glade for att alle ungdommene på 
disse kursene har tilegnet seg vik-
tig kunnskap som kan bidra til 

tryggere ferdsel nær skredfarlig 
terreng. Grunnet alle avlysnin-
gene i 2021 søkte DNT ung om å 
få viderefordelt midlene fra 2021 
slik at vi kan støtte enda flere 
foreninger i 2022.

Utdanningsutvalget
Landsstyremedlem Eline Byre 
har vært ungdomsrepresentant i 
DNTs utdanningsutvalg. Utvalgets 
oppgave er å se helhetlig på DNTs 
instruktør-, veileder- og turutdan-
ninger. DNT ung fikk gjennomslag 
for å øremerke fem plasser til 
DNTs årlige UT-danningskonfe-
ranse for turledere i 2021. Disse 
represententene vil fremover bidra 
med kompetanseheving i organisa-
sjonen, blant annet på DNT ungs 
turledersamling. UT-danningskon-
feransen ble avholdt på Haukeli-
seter, og representantene fra DNT 
ung fikk ansvar for å arrangere 

paralellsesjoner for de andre del-
tagerne med fokus på bærekraftige 
løsninger i DNT, sporløs ferdsel og 
miljøvett.

Turledersamling 
Turledersamlingen for DNT ung 
i februar 2021 måtte utsettes som 
følge av pandemien. Landsstyret 
klarte imidlertid å arrangere en 
samling like etter det ble lettelser 
i restriksjonene. Tidlig i februar 
2022 var 14 DNT ung´ere klare 
for en sosial og lærerik helg på 
Alexander Grieghytten i Bergsda-
len. Innimellom øving på tele-
markssvinger i våt puddersnø ble 
det tid til teoretisk gjennomgang 
og diskusjon av førstehjelp på tur, 
nødovernatting og orientering i 
vinterfjellet, i tillegg til praktisk 
utførelse av orientering i vinter-
fjellet og snøhulebygging. Tilbake-
meldingene i etterkant av sam-
lingen har vært gode med nyttige 
innspill til hvordan vi kan øke 
utbyttet av en slik samling ytterli-
gere til neste gang. 
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Mål:
 » Bidra til å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag og at myndighetene priori-

terer natur-og friluftslivsinteressene.
 » Gå foran som et godt eksempel ved å drive på en miljø- og klimavennlig måte og 

inspirere medlemmer til å ta miljø- og klimavennlige valg.

Prioriteringer:  
• Ta standpunkt i politiske saker som angår DNT ung
◊ Utvikle nye tiltak for å følge opp miljøvettarbeidet, deriblant finne nye miljøvett-aktiviteter som kan bru-

kes på festivaler og i lokale DNT ung-grupper

DNT ung har i mange år gått foran 
i kampen for et naturvennlig 
og bærekraftig friluftsliv. Dette 
arbeidet ble trappet nyttigere 
opp i 2021, da DNT ung søkte og 
fikk innvilget støtte til prosjektet 
«Grønn tiltak i DNT» fra Spare-
bankstiftelsen DNT. Midlene var 
øremerket til utvikling av repara-
sjonskit, samt arbeid med DNT 
ung sine byttedager og markedsfø-
ring av disse. 

Reparasjonssekker
Mange har turutstyr som er slitt 
og dersom det ikke repareres eller 
vedlikeholdes skikkelig, vil det få-
kortere levetid. De fleste mangler 
grunnleggende kunnskap om enkel 

reparasjon og utstyr til dette. For 
å senke barrieren for reparasjon 
ville derfor DNT ung utstyre alle 
de betjente hyttene i Norge med 
et stort reparasjonskit som over-
nattingsgjestene kan låne og bruke 
når de bor på hytta. Innholdet i 
sekkene ble utviklet i samarbeid 
med Bergans og ReTuren. 55 sek-
ker ble så sendt ut til bemannede 
hytter og tursentre sammen med 
en enkel brosjyre med informasjon 
om reparasjon og vedlikehold. Det 
blir spennende å se hvordan tilta-
ket blir mottatt av hyttegjestene i 
tiden som kommer. DNT vil i 2022 
etterfylle sekkene med relevant 
utstyr.

Grønn Fredag
Som en motpol til den store shop-
pedagen «Black Friday» arrangerte 
DNT ung en nasjonal utstyrsbyt-
tedag 26.11.2021. Grønn Fredag 
(GF) ble arrangert av foreninger 
16 ulike steder i landet, og samlet 
rundt 1300 personer som byttet 
eller solgte ca. 950 stk. frilufts-
klær og/eller -utstyr. Dette var den 
første fysiske klesbyttedagen siden 
pandemien brøt ut. For å løfte 
arrangementene kunne foreninge-
ne i 2021 søke arrangementsstøtte 
gjennom midlene DNT ung fikk 
innvilget av Sparebankstiftelsen 
DNB. 
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Natur, kulturarv og miljø



Foreningene brukte midlene blant 
annet til innleie av profesjonell 
syhjelp, kurs i reparasjon eller 
foredrag fra blant annet Une Ceci-
lie og Alexander Gamme.  

Pandemitiden gjorde at vi måtte 
tenke nytt rundt gjennomføring 
av byttedager. Elementer fra det 
digitale bærekraftprosjektet under 
GF i 2020 ble videreført i 2021. 
DNT ung gjennomførte en digital 
SoMe kampanje ukene før GF 
der vi oppfordret til kjøp/salg og 
utleie av brukt utstyr på Finn.no, 
som vi for andre året samarbeidet 
med på dette arrangementet. Til 
dette formålet produserte vi blant 
annet 5 filmer med friluftslivinflu-
encer Une Cecilie. Sammen med 
DNT sin samarbeidsparter Alfa 
videreutviklet vi også innholdet 
på nettsiden «Fiks alt alltid» med 
oppdatert info om reparasjon og 
vedlikehold av tursko.  

#miljøvett 
Det vi er glade i, tar vi vare på. 
Sammen med POW Norge ut-
viklet DNT ung i 2015 syv enkle 
miljøvettregler for et mer sporløst 
friluftsliv. I 2021 har DNT ung 
publisert en ny visuell profil for 
miljøvettreglene. Profilen inklu-
derer logoelementer, illustrasjons-
bilder til hver regel samt GIPHY/
stickers. DNT ung trykket opp en 
mengde nye banner med miljøvet-
treglene på som ble distribuert til 
alle foreninger som ønsket dette. 
Landsstyret ønsket i 2021 ikke å 
produsere annet merch da sann-
synligheten for at dette deles ut, 
men ikke brukes er stor. Dette er 
lite bærekraftig og ikke i tråd med 
DNT ung sine verdier.

Politisk påvirkning 
Paradoksalt nok er friluftslivet en 
av de største verstingene når det 
gjelder overforbruk og negativt 
miljøavtrykk. DNT ung sitt ar-
beid dreier seg derfor også i stor 
grad om miljøvett, bærekraft og 

tilrettelegging for sirkulær bruk 
av friluftsutstyr. DNT ung fikk en 
god del oppmerksomhet i nasjona-
le og lokale medier for sitt arbeid 
med sirkulær bruk av friluftsutstyr 
og Grønn Fredag. Landsstyretleder 
Anna Nes figurerte i flere artikler 
der hun kritiserte brukthandel-
loven og hvordan den vanskelig-
gjør det å kjøpe og selge brukt. 
Artikkelen i Nationen fra (dato) 
ble kommentert av næringsmi-
nisteren som utfordret DNT ung 
til å komme med konkrete innspill 
i saken. Landsstyret fulgte oppfor-
dringen og gjorde akkurat dette da 
de sendte derfor brev til nærings-
ministeren på slutten av året. I sis-
te setning skriver de: «DNT ung 
anmoder næringsministeren til å 
ta opp igjen arbeidet med å få på 
plass et tidsriktig regelverk. DNT 
ung ser frem til å bidra i en videre 
prosess der brukthandelslova blir 
oppdatert til dagens behov»

 



ORGANISASJON 

Mål: 
 » DNTs verdier skal prege hele organisasjonens arbeid.
 » Ruste organisasjonen for forsvarlig vekst ved å utvikle menneskene 
 » Vi skal oppleves som en samlet organisasjon for både medlemmer, tillitsvalgte, 

frivillige og ansatte.

Nasjonale møteplasser
Frivilligheten er grunnpilaren i 
organisasjonen vår og det er alle de 
frivillige som står for den virkelige 
verdiskapningen i DNT. I pande-
mitiden har fysiske møteplasser 
for tillitsvalgte, turledere og alle 
andre frivillige vært et stort savn. 
Perioden 2021-2022 har vært året 
vi endelig har kunnet se lettelse i 
koronatiltakene med muligheter 
for å samle våre engasjerte frivilli-
ge fysisk igjen.

DNT ung samling
 I 2019 vedtok Landsstyret i DNT 
ung å gå vekk fra regionale sam-
linger, men heller samle DNT 
ung´ere til én felles samling hver 
høst. Hensikten med samlingen er 
å inspirere, øke kompetanse samt 
øke samarbeid mellom samtlige 
DNT ung grupper. Første helgen 
i oktober 2021 var det dermed 
duket for DNT ung samling som 
i anledning Kyståret i DNT ble 
arrangert på Breivoll gård. På 
samlingen deltok 36 DNT ung 
frivillige fra 10 foreninger. I løpet 
av samlingen delte deltagerne 

erfaringer og utfordringer fra året 
som har vært. Samtlige lokallag 
har kjent på frustrasjon og skuffel-
se over arrangementer som avly-
ses, mangel på frivillige til å lede 
og arrangere turer, og aktiviteter 
som ikke kan gjennomføres som 
planlagt grunnet koronarestriksjo-
ner. Til tross for strenge tiltak har 
det oppstått økende engasjement 
i tidligere inaktive lokallag, blant 
annet DNT ung Osterøy og DNT 
ung Sogndal. Det er en fryd å se 
ungdommer som ønsker å bidra i 
sitt lokalmiljø!   

FOTO:SVEND SONDRE FRØSHAUG

Prioriteringer:  
◊ Gjennomføre medlemsundersøkelse/ kartlegging av medlemmer 13-26 år 
◊ Opprette dugnadsgrupper for ungdom
◊ Jobbe for at alle medlemsforeninger har en fast ungdoms-representant i styret i egen medlemsforening 
◊ DNT ung og DNT fjellsport skal identifisere naturlige arenaer for samarbeid 



Andre tema for samlingen var 
frivillighetens år, internkommu-
nikasjon, miljøvettreglene og 
aktivitetskonsepter i DNT ung. 
Innimellom gode diskusjoner og 
erfaringsutvekslinger ble det også 
tid til en tur langs kyststien ved 
Breivoll gård, kajakkpadling, og in-
timkonsert med en god DNT-venn, 
Daniel Kvammen.

Samling i Nord
Reisetiden og avstander i 
Nord-Norge har gjentatte ganger 
gjort det vanskelig for frivillige i 
disse distriktene å delta på sam-
linger lenger sør i landet. Behovet 
for en felles møteplass er dog ikke 
mindre i nord enn den er i sør. I 
fjor høst ble det derfor arrangert 
en egen frivilligsamling for frivilli-
ge i nord som en variant av en re-
gional samling. Denne ble avholdt 
på Gjælentunet utenfor Bodø med 
stor suksess! Ti DNT ung frivil-
lige fra fem ulike lokallag i nord 
deltok. I tillegg til viktig og nyttig 
erfaringsutveksling mellom lokal-
lagene fikk ble det tid til en kla-
treøkt og en tur til Valnesfossen. 

Tilbakemeldingene var positive, og 
landsstyret ser det som naturlig å 
videreføre tiltaket. 

Landsmøte
Nok en gang ble Landsmøte av-
holdt digitalt grunnet pandemien. 
DNT ungs 33. ordinære Landsmø-
te ble avholdt 17.april over teams, 
med GoPlenum til avstemning, 
opptelling og innspills plattform. 
Sakene ble behandlet som vanlig 
men også i år utgikk diskusjonssak 
og regional møteplass. Det var 65 
deltagere fra 22 ulike foreninger. 
Landsmøtet vedtok prioriteringer 
for 2021 og resulosjonen “Stopp 
nedbygging og privatisering av 
kysten” Under møtet ble det valgt 
nye styreleder Anna Nes, samt 4 
nye landsstyremedlemmer. Vi vil 
takke de avtroppene medlemmene 
for sin innsats i DNT ung. Takk til 
Markus Malmin (to år som med-
lem, så to år som styreleder), Hugo 
Furnes (to år i styret) og Josephine 
Kjelsrud (ett år).

På DNT sitt landsmøte delte DNT 
ung ut Forgubbingsbekjempel-

sesprisen til DNT Drammen og 
omegn

Medlemsundersøkelser
I arbeidet med å følge opp prio-
riteringene vedtatt av landsmøte 
i 2021 har landsstyret gjennom-
ført to undersøkelser dette året. 
Først ble det gjennomført en 
stor medlemsundersøkelse blant 
medlemmer mellom 18-26 år. 
Denne handlet om å kartlegge 
medlemsmassen og deres oppfat-
ning av organisasjonen og arbeidet 
vårt knyttet mot verdiene våre. 
Resultatene viser at medlemme-
ne setter stor pris på vårt arbeid 
med stier, hytter og bærekraft. 
Det vistes også at vi har en vei å 
gå for å tilrettelegge bedre for at 
flere kan delta på dugnad, kurs og 
frivillighet. Svarene viste overras-
kende nok at Facebook har vært 
like aktuelt som Instagram når det 
gjelder å nå ut til nye målgrupper. 
Dette skylles antageligvis at mange 
oppdager DNT ung gjennom for-
eldregenerasjonen.

FOTO: Eivind Haugstad Kleiven



Den andre undersøkelsen rettet 
seg mot ungdommens påvirkning 
i DNT ved å kartlegge ungdoms-
representanter i foreningsstyrene. 
Disse resultatene er ennå ikke kla-
re. Når vi vet hvor DNT ung er re-
presentert i beslutningsprosessene 
er det lettere å jobbe for ungdom-
mens påvirkning der de ikke er 
det. For å fronte tematikken holdt 
nestleder i landsstyret Benedicte 
appell under en dagligledersam-

ling, for å fremme arbeidet med 
å få inn ungdomsrepresentanter i 
styrene rundt om i lokallagene.

Fjellsport og DNT ung
Vi har arbeidet for et tettere 
samarbeidd mellom DNT ung og 
Fjellsport på arenaer der dette 
virker naturlig. Da har vi fokusert 
på kompetanseheving blant DNTu-
ngere innenfor fjellsports områder 
og fått støtte av dem til det. Lands-

styret har også gjort en betydelig 
jobb for å fronte DNT ung kandi-
dater til DNT fjellsport sin valgko-
mite der det ble valgt inn tidligere 
«DNT ungere» i landsstyret både 
på årsmøte 2021 og 2022. 

Tusen takk til alle frivillige 
i DNT ung for alt dere har 
gjort for å holde aktivitet og 
tilbud i gang dette vanskeli-
ge året!
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KOMMUNIKASJON 

Mål: Vi skal inspirere flere til å delta i friluftslivet.   

Prioriteringer:  
• Utvikle og tilgjengeliggjøre nødvendig DNT ung markedsmateriell som bannere, beachflagg o.l. til bruk på 

skoler og studiesteder.

I tillegg til å jobbe for et miljøvennlig friluftsliv, 
økt bruk av DNT sine tilbud, og flere aktiviteter og 
deltagere på fellesturer er det viktig for DNT ung å 
inspirere flere til komme seg ut på tur. Mange av de 
vanligste aktivitetstilbudene for barn og unge har 
blitt betydelig satt tilbake under pandemien, og det 
har kanskje vært viktigere enn noen gang å jobbe for 
å synliggjøre friluftsaktivitet i villmark og i nærområ-
det. Synlighet i sosiale medier er en viktig del av dette 
kommunikasjonsarbeidet. For å nå ut til ungdommen 
er det avgjørende å være til stede på de plattformene 
målgruppa bruker. DNT ung har de siste årene hatt 
betydelig flere visninger av sitt innhold, og nådde fle-
re i målgruppen ved bruk av Instagram sammenliknet 
med de andre SoMe kanalene. 

Instagram ble derfor prioritert året som har gått. Vi 
har hatt gode erfaringer med «take-overs» og håper 
enda flere vil hjelpe oss å vise fram aktivitetene vi 
driver med framover.
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DNT ung ambassadører
En stor andel av innholdet DNT 
ung deler på sosiale medier er bru-
kergenerert innhold (videredeling 
av bilder andre har tatt). For å øke 
mengden egenprodusert innhold 
engasjerte vi tre DNT ung ambas-
sadører fra sommeren 2020 til mai 
2021. Ambassadørene Steijn, Ves-
lemøy og Line har denne perioden 
delt engasjerende innhold som vi-
ser DNT ung s tilbud og fellesskap 
gjennom bilder, videoer, vlogger 
og lavterskel stories. Gjennom 
året har de blant annet snakket 
om Frivillighet, landsmøte, hytter, 
kurs, sikker ferdsel i vinterfjellet, 
matlaging utendørs, miljøvett og 
nærturer. I denne perioden har vi 
sett en betydelig økning i enga-
sjement og vekst i DNT ung sine 
kanaler. Prosjektet ble avsluttet i 
2021 fordi prosjektet tok for mye 
tid og ressurser fra administra-
sjonen i DNT sentralt. 

PR
I tillegg til å bruke sosiale medier i 
kommunikasjon ønsker DNT ung å 
være synlige i nasjonale og loka-
le medier. Det er gledelig å se at 
DNT ung grupper har figurert i lo-
kalaviser, lokalradio og TV innslag 

flere steder i landet. DNT ung har 
vært spesielt trukket frem i saker 
som omhandler Unge Naturtalen-
ter, DNTs aktivitetstilbud, dugnad, 
miljøvett og grønne byttedager. 

Grønn Fredag har gitt DNT ung 
en viktig plattform for å fronte 
organisasjonen syn på mijøvett og    
sirkulærøkonomi. Det ble sendt 
ut en pressemelding i forkant av 
arrangementet, noe som førte til 
oppslag i blant annet VG (nett 
og papir), mange lokale medier 
og NRKs distriktsflater. Arrange-
mentet fikk også tv-dekning med 
opptredener på TV2 «Gode nyhe-
ter», NRK- nordland, -Sørlandet 
og -Midtnytt.  Høydepunktet var 
likevel kanskje et langt innslag på 
God Morgen Norge (TV2) med 
Eline Byre fra landsstyret og Silje 
Bunes i DNT Oslo. 

I en pressemelding før arrange-
mentet kom DNT ungs leder også 
med et utspill med krav om end-
ring i brukthandelloven. Dette før-
te til saker i Nationen, Framtida, 
NRK.no og spalte i VGs papiravis. 
Det ble også publisert et leserinn-
legg av nestleder Benedicte Sivert-
sen i aftenposten: 

https://www.aftenposten.no/
article/ap-ALxKGn.html?mon_
ref=retriever-info.com

             

 # 2600 seere i snitt på 
story

 # 9400  gjennom- 
snittlig  rekkevidde i 
feed

 # 1,74  engasjementra-
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30 under 30
Markus Malmin gikk av som leder 
i DNT ung på landsmøte 2021. På 
høsten ble han nominert til ”D2 
og Dagens Næringslivs kåring: 
«30 ledestjerner under 30 år, som 
vil gjøre verden mer bærekraftig 
gjennom gode ideer, handlekraft 
eller lederegenskaper». Markus 
kjempet i DNT ung blant annet for 
at vi må bevare våre siste vilt-
marksområder. Nominasjonen ble 
begrunnet blant annet med Mar-
kus sitt engasjement for sporløs 
ferdsel i naturen, allemannsretten 
og allemannspliktene. 

SoMe strategi
DNT ung bruker Instagram for å 
fronte friluftsliv til følgerne våre. 
Mange av bildene vi reposter er 
ofte “Instavennlige” med fine 
farger, fjell eller fjord og sol og fint 
vær. Landsstyret ønsker bruke plat-
formen til å vise frem det EKTE 
friluftslivet og få frem budskap av 
også mer miljøpolitisk karakter. 
Landsstyret har derfor utarbeidet 
en ny strategi for Instagram, med 
en tilhørende inspirasjonsbank 
med forslag til ulike kategorier og 
temaer. Strategien går ut på å re-

dusere antall bilder som publiseres 
og ha høyere kvalitetsinnhold når 
bilder først skal deles. Fire bilder 
deles i uken. Disse fordelt på fire 
kategorier: 1. Hytte/turtips, 2. 
Dette har/skal skje i foreningene, 
3. Sesongbaserte tur/friluftsliv tips 
(skred, kajakk, sopp, bål osv.) 4. 
Grønt Friluftsliv. Dette er frem-
deles bildedeling, men vi knytter 
det mer strategisk opp mot ting vi 
jobber med. Slik får vi brukt kom-
petansen som ligger i DNT ung i 
sosiale media.

Medlemskampanje 2022
Medlemskampanje 2022
I November 2021 igangsatte DNT 
ung arbeidet med en medlem-
skampanje i SoMe. Kommunika-
sjonsbyrået Morgenstern ble utfor-
dret på å utarbeide en kampanje 
der målet var å rekruttere flere nye 
medlemmer til DNT mellom 13 og 
26 år. Denne kampanjen er nå fer-
digutviklet og skulle etter planen 
kjøres ut i Sosiale medier før jul, 
men ble utsatt til 2022 grunnet 
trøbbel i medlemssystemet. DNT 
ung gleder seg til å gå live med 
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DNT ung følges opp fra DNT sentralt, både på organisatorisk nivå og med kommunikasjonsarbeid. Rådgiver 
for DNT ung bistår i planlegging og gjennomføring av styremøter, Landsmøtet og festivaler, i tillegg til å være 
et bindeleddgg mellom DNT ung og DNT sentralt. Kommunikasjonsrådgiver bistår DNT ung i rollen som en 
viktig stemme i samfunnet og med å nå ut til viktige målgrupper. 

I 2021 besto administrasjonen av: 

ADMINISTRASJONENADMINISTRASJONEN

(fra august 2020)

SVEND SONDRE FRØSHAUG 
Rådigver DNT ung 
svend.froshaug@dnt.no 

(fra februar 2020)

THEA MOEN  
Kommunikasjonsrådgiver DNT ung 
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VEDLEGGVEDLEGG

REIS MINDRE,  
OPPLEV MER

FIKS ALT, ALLTID

SAMKJØRING
ER BRA KJØRING

VIS VEI, VÆR ET 
KLIMAFORBILDE

SATS PÅ  
OPPLEVELSER,  
IKKE UTSTYR

SPIS GRØNT

VÆR RUSTET MOT 
UVENTET SØPPEL

LES MER OM  
MILJØVETTREGLENE PÅ:

Jo kortere du reiser, jo mer 
tid får du til selve turen.

Gjør gaffateip, ståltråd og 
lommekniv til fast inventar i 
tursekken.

Hvis du må reise langt for å 
komme deg på tur, bruk god 
tid på planlegging av turen.

Vær en del av klimaløs
ningen, ikke problemet!

Turutstyr trenger ikke være 
nytt for å gjøre nytta si.

Det er viktig å få i seg næring 
på tur. Å spise grønt er bra 
både for miljøet og helsa.

Å ha hodet med seg på tur er 
viktig, også når det kommer 
til hva du etterlater deg.

www.dnt.no/miljvettreglene/
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Sak 34.03 Økonomisaker 
 

Forslag til vedtak: Landsmøtet tar regnskap DNT ung 2021 og budsjett 2022 til orientering. 

 
 

Budsjett og regnskap DNT ung 2021 og budsjett for 2022 

 

Landsmøte i DNT vedtar budsjettforutsetninger for kommende år og landsstyre vedtar budsjett 
innenfor disse forutsetningene. Landsstyret til DNT vedtar budsjett for DNT ung og landsstyret til 
DNT ung gjør prioriteringer og fordelinger ut ifra gitt budsjettramme. 

 

Ungdom - kostnader 
Budsjett  

2021 
Kostnader 

2021 
Budsjett  

2022 
DNT ung Markedsføring                           

600 000  
                          

372 252  
                          

600 000  
DNT ung landsmøte                           

400 000  
                            

11 349  
                          

400 000  
DNT ung landsstyre                           

150 000  
                            

75 078  
                          

150 000  
DNT ung nasjonal møteplass                           

100 000  
                          

113 993  
                          

150 000  
DNT ung kostnader DNT ansatt                             

25 000  
                            

12 583  
                            

25 000  
DNT ung bærekraft                               

5 000  
                              

2 706  
                              

5 000  
DNT ung LNU                               

8 000  
                              

7 500  
                              

8 000  
DNT ung valgkomité                             

12 000  
                              

8 422  
                            

12 000  
DNT ung tilbudsutvikling/festival                          

150 000  
                            

23 687  
                          

150 000  
Lederkurs DNT ung                                 

50 000  
Sum kostnader 1 450 000 627 569 1 550 000 

 
 

  
 

 
  

Ungdom - inntekter 
Budsjett  

2021 
Kostnader 

2021 
Budsjett  

2022 
DNT ung landsmøte 

    
                            
80 000  

Sum inntekter     
                            
80 000  
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Kommentar til regnskap 2021 

Regnskapet for 2021 viser at vi brukte 822 431 kr. mindre enn hva vi hadde budsjettert med. Dette 
viser seg spesielt i postene; «DNT ung landsmøte» og «DNT ung tilbudsutvikling/festival». Årsaken til 
disse avvikene kan i stor grad skylles COVID-19 pandemien som forhindret oss i å gjennomføre fysisk 
landsmøte i 2021 samt festivaler (Vinjerock) som også i 2021 ble avlyst. Også på posten  «DNT ung 
Markedsføring» ser man et betydelig avvik mellom budsjett og regnskap. Landsstyret ønsket å 
gjennomføre en medlemskampanje på flere medieflater i 2021. Kampanjen ble utviklet i samarbeid 
med Kommunikasjonsbyrået Morgenstern i November, men grunnet utfordringer med innmelding 
av medlemmer i det digitale medlemssystemet måtte kampanjen utsettes til 2022.  
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Sak 34.04 Prioriteringer DNT ung 2022 

Hvert år foreslår DNT ungs landsstyre et sett med prioriteringer for kommende år. Disse er hentet 
fra handlingsplanen. DNT ungs Landsmøte vedtar prioriteringene.  

Handlingsplanen i sin helhet ligger her.  

 

Forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar prioriteringer 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/b974f6478c3de93e4e4324a5580b31335ec74c16.pdf
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Prioriteringer DNT ung 2022 
 

 

Aktivitet 
Mål  Delmål  Tiltak  Oppgave  
Vi skal bidra til at 
flere gjennomfører 
friluftslivsaktiviteter, 
også på egen hånd. 

Aktivitetstilbudet 
skal være 
inkluderende for 
alle alders- og 
samfunnsgrupper 

Videreutvikle tilbud og 
tilpasninger for folk 
med 
funksjonsnedsettelser 

Samarbeide med DNT 
tilrettelagt der det er 
naturlig 

Vi skal være en 
premissleverandør 
for både organisert 
og uorganisert 
ferdsel med kroppen 
som motor i alle 
naturområder. 

Vi skal ha best 
kompetanse på 
sporløs ferdsel og 
sikkerhet i naturen, 
både i høyfjellet og i 
nærområdene 

Styrke kompetansen til 
turledere, instruktører 
og andre frivillige 

Jobbe for at det skal 
arrangeres sommer- og 
vinterturlederkurs for 
ungdom flere steder i landet 
hvert år 

 Styrke aktiviteter 
knyttet til vann og 
kyst 

Styrke og synliggjøre 
arbeidet med kystleden 
og kystledhytter 

Sette opp flere turer ved 
kyst og vann med tilhørende 
aktiviteter 

    
 

 

Natur, kulturarv og miljø: 

Mål  Delmål  Tiltak  Oppgave  
Forvalte DNTs 
materielle og 
immaterielle 
kulturarv slik at 
historie, 
kulturminner og 
friluftslivstradisjonen 
ivaretas. 

Prioritere arbeid 
som styrker vår 
kulturarv 

Bidra til økt kunnskap 
om sikkerhet, tur etter 
evne og hensynsfull 
ferdsel i naturen 

Utdanne turledere som har 
fokus på opplæring av 
deltakerne og det å styrke 
egenkompetansen 
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Organisasjon: 
Mål  Delmål                                 Tiltak  Oppgave  
DNTs verdier skal 
prege hele 
organisasjonen  

Styrke vår rolle som 
inkluderende 
organisasjon og 
jobbe for å utjevne 
forskjeller i 
friluftslivet 

Prioritere tiltak som 
gjør at DNT i større grad 
speiler 
befolkningssammenset
ningen (alder, kjønn, 
etnisitet, 
funksjonsevne) blant 
medlemmer, frivillige, 
tillitsvalgte og ansatte  

Rekruttere flerkulturelle 
både som medlemmer, 
frivillige og tillitsvalgte 
gjennom dialog og 
samarbeid med relevante 
organisasjoner og 
institusjoner   

Vi skal oppleves som 
en samlet 
organisasjon for 
både medlemmer, 
tillitsvalgte, frivillige 
og ansatte. 

Styrke 
DNTfelleskapet 

Videreutvikle gode 
måter å kommunisere, 
samhandle og utveksle 
erfaringer 

Sørge for god informasjon 
og veiledning ved oppstart 
av nye DNT ung- grupper 

   Bedre kommunikasjonen 
mellom regionale grupper 
og regionalt ansvarlige 

   Finne gode 
samarbeidsmåter mellom de 
ulike medlemsforeningene/ 
DNT unggruppene 

    
 

 

Kommunikasjon: 
Mål  Delmål  Tiltak  Oppgave  
Vi skal inspirere flere 
til å delta i 
friluftslivet.  

Prioritere 
lojalitetsbyggende 
aktiviteter 

 

 
 

Produsere 
engasjerende og 
lojalitetsbyggende 
innhold i våre kanaler 
 

Vise større mangfold i bilder 
og videoer slik at folk ikke 
kun får inntrykk av at man 
må være flink, sprek og ha 
bra utstyr for å dra på tur 
 

 Kommunisere 
gleden ved friluftsliv 
og synliggjøre vårt 
tilbud til flere 

Gi turinspirasjon, 
informasjon og 
kunnskap gjennom et 
godt samspill mellom 
egne kanaler, 
nyhetsmedier og 
sosiale medier 

Gjennomføre årlig 
medietrening for DNT ung 
sine talspersoner 
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Sak 34.05 Diskusjonssak - Friluftsparadokset 
 

Forslag til vedtak: Landsmøtet diskuterer saken. 

 

 

Diskusjonssak 2022 - Friluftsparadokset  
 
  
Hvorfor diskusjonssak på DNT ung landsmøte:   
DNT ung har som tradisjon å inkludere en diskusjonssak i sakslisten på landsmøte. Målet med 
diskusjonssaken er å engasjere landsmøtets delegater til å ta del i diskusjonen om et tema som er 
viktig for DNT sin virksomhet.   
  
Bakgrunn for diskusjonssaken 2022 - Friluftsparadokset:  
Friluftsparadokset går ut på at jo mer vi bruker den naturen vi elsker, desto mer ødelegger vi den. 
Både gjennom hvordan vi bruker den, hva vi har på oss og hvordan vi kommer oss dit. Og vi som er 
glade i naturen er også de som forbruker den mest.   
Hvilket ansvar har DNT ung og andre friluftsmennesker? Og hvordan kan vi kombinere det å være 
friluftsentusiaster med en bærekraftig livsstil?  
  
Utgangspunkt:  
Stikkordene/temaene som følger skal gi deltagerne et godt utgangspunkt for å diskutere temaet. 
Dette kan være relevante spørsmål, saksopplysning og informasjon om noe av arbeidet som allerede 
gjøres i DNT ung. Bruk gjerne elementer herfra i diskusjonen.   
 
 
Om DNT:  

• Omtrent 550 hytter  
• 22 000 km merkede stier  
• Nesten 49 000 medlemmer i DNT ung og XXX i DNT totalt!  

 
Vår turkultur:  

• Hva har vi på oss når vi går på tur?   
• Hvordan bruker vi naturen?  

o Aktiviteter  
o Hytter  
o Stier  

• Hvordan kommer vi oss dit?  
o Er turområder godt nok dekket av kollektivtransport?  
o Tilrettelegger DNT/DNT ung som organisasjon for kollektivtransport?  

 
Utstyr:  

• Hva skjer når naturen blir et moteshow? Man trenger utstyr for å dra på tur – hvor er 
balansen? Hva kan man gjøre for å endre dette?   

o Vi har allerede tiltak som Grønn Fredag/-Onsdag, bruktstativ i tursentre, 
reparasjonsstand/kurs på Vinjerock og i lokalforeningene.  
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o Hva kan man gjøre videre med holdningsskapende arbeid?  
• Hvordan kan utstyrsprodusentene være en del av løsningen? Hva kan vi som 
forbrukere/organisasjon bidra for å hjelpe? Hvordan kan man stille friluftsbransjen til 
ansvar?  
• Hvordan kan man få flere til å reparere utstyret sitt?  

 
DNT sine hytter og ruter:  

• Hva skjer med utbygging av hytter? Utbygging av hytter er den største (med unntak 
av vindkraft?) nedbyggingen av “urørt” natur. Hvordan kan man rettferdiggjøre 
utbyggingen av hyttenettverket?  
• Noe om villrein? Merka stier/kvista løyper der villrein holder til.  

 
Aktiviteter:  

• Er aktivitetene DNT driver med bærekraftig? Hva skal til for en mer bærekraftig 
drift?  
• Er “det enkle” friluftslivet mer bærekraftig? Hvorfor/hvorfor ikke?  
• Hvordan kan man tilrettelegge for at flere får naturopplevelser på en bærekraftig 
måte?  
• Den norske dugnadsånden - kan vi tilrettelegge så en alminnelig turgåer ønsker å 
bidra – eks ved å plukke søppel når man er på tur?  

 
 
"Både klimautfordringen og presset på natur- og miljøkvaliteter gjør at DNT framover bør arbeide for 
å fornye og vitalisere forståelsen av hva det enkle friluftslivet betyr. DNT ønsker å legge til rette for 
innovative løsninger hvor det samlende økologiske fotavtrykket reduseres."   
- Mette Øinæs på Frokostmøte om Friluftsparadokset 2018    
  
 
Hovedspørsmål for diskusjonen:  

1. Gjør DNT nok for å være med i endringen?  
2. Hva kan du gjøre som frivillig for DNT ung?  
3. Hva kan vi gjøre som enkeltpersoner?  
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Sak 34.06 Resolusjon DNT ung 2022 
 

Forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar resolusjonen for 2022 

 

Se resolusjon for 2022 på neste side 
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Grunnlovsfest allemannsretten!  
 
Allemannsretten er en grunnpilar i det norske friluftslivet. Den gir oss rett til fri ferdsel og opphold i 
utmark uavhengig av hvem som eier grunnen. Å gå en fjelltur, plukke blåbær, overnatte i skogen og 
ligge i sola på et svaberg er alle ting vi kan gjøre på grunn av allemannsretten. Likevel tar mange den 
forgitt.   
 
De siste årene har allemannsretten stadig oftere blitt utfordret. I Hoddevika og på flere andre plasser 
kan man ikke lenger fritt sette opp telt, i strandsonen bygges det ut og settes opp ulovlige stengsler, 
og på Nordkapp-platået måtte man frem til 2021 betale for å komme inn. Hver hendelse kan i seg selv 
se ut til å ha liten betydning, men summen av alt utgjør en trussel mot allemannsretten slik vi kjenner 
den i dag.  
 
En grunnlovsendring krever ¾ flertall i to ulike stortingsperioder. I forrige stortingsperiode stemte et 
flertall for grunnlovsfesting. DNT ung oppfordrer et samlet Storting til å sikre at allemannsretten 
endelig grunnlovsfestes i denne stortingsperioden.   
 
Allemannsretten har en lang og sterk tradisjon som er særegen for Norden. Den reflekterer viktige 
deler av vår kulturarv og våre felles verdier, og er en forutsetning for den norske friluftslivstradisjonen. 
Forskning har også vist at naturen er et godt virkemiddel for å dempe stress og angst, og bedre egen 
psykisk helse. Under koronapandemien har hele Norge blitt oppfordret til å bruke naturen, og nettopp 
det har mange gjort. Sikrer man allmenn tilgang til naturen gjennom å grunnlovsfeste 
allemannsretten, vil dette kunne bedre både den fysiske og psykiske helsen til befolkningen.  
 
Naturen befinner seg også midt i en krise. Det skjer store naturtap til hyttefelt, vindkraftanlegg, 
utbygging, privatisering og kommersialisering. DNT ung vet at det man har et forhold til, og er glad i - 
det tar man vare på. Allemannsretten er helt nødvendig for at vi og fremtidige generasjoner kan få et 
nært forhold til naturen, og ta vare på naturen slik den fortjener. Naturen er også åpen og tilgjengelig 
for alle, som betyr at allemannsretten blir en gratisbillett til Norgesferie – som alle kan ha råd til.   
 
Eiendomsretten og allemannsretten fungerer sammen, men likevel er det bare eiendomsretten som 
er grunnlovsfestet. Dersom allemannsretten også får sin plass i Grunnloven, sikrer vi at den ikke blir 
forsømt på bekostning av eiendomsretten, og blir en motvekt til privatisering og kommersialisering av 
naturen. Grunnlovfestingen vil rett og slett bekrefte hvor viktig naturen er for samfunnet vårt.   
 
Nå må stortingspolitikerne ta ansvar og sluttføre prosessen fra forrige Stortingsperiode. 
Grunnlovfesting av allemannsretten må opp til votering, og stortingspolitikerne må se og anerkjenne 
allemannsrettens riktige plass i det norske samfunnet.  
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Sak 33.07 Valg 
 

Forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar valgkomiteens innstilling 

 
Se valgkommenteens innstilling og presentasjon av kandidatene på neste side.  

 

Slik ser landsstyret ut etter valgkomiteens innstilling: 
 

DNT ung landsstyre 2022-2023 

Anna Nes (leder)  f. 1996   DNT ung Oslo  (Ikke på valg) 

Viktoria Skipnes  f. 1996   DNT ung Bodø   (Ikke på valg) 

Benedicte Sivertsen   f. 2001  DNT ung Horten (Ikke på valg) 

Mari Ingeborg Hope Nesse f. 1998  DNT ung Bergen (Ikke på valg) 

Alisha Javid    f. 1999  DNT ung Drammen (Innstilt for 2 år) 

Victoria Bakken   f. 2001  DNT ung Trøndelag (Innstilt for 2 år) 

Mats Herman Hoelstad   f. 2003  DNT ung Drammen (Innstilt for 2 år) 

Lasse Mikalsen    f. 1996  DNT ung Lillehammer (Innstilt for 2 år) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Side 35 av 37 
 

 
Innstilles til landsstyremedlem i en periode på 2 år:  
 

Alisha Javid (1999):   
  
  

Alisha sitter i landsstyret, og studerer for tiden Juss. Hun bor i 
Drammen og er engasjert med i DNT ung Drammen. Alisha er 
en verdig kandidat for landsstyret og har tidligere gjort mye 
imponerende inkluderingsarbeid, både for DNT og Nasjonal 
dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge 
(NDFU). Ved at Alisha i dag sitter i landsstyret, er dette og med 
på å skape en kontinuitet videre. Med vilje og pågangsmot har 
hun skapt lavterskeltilbud for de unge som vanligvis faller 
utenfor frilufts miljøet. Inkludering og rekruttering er Alisha’s 
hjertesaker, men hun har og jobbet med kommunikasjon i DNT 
ung. Her har hun blant annet vært med på å lage 
rekrutteringskampanjen DNT ung, Norges beste abonnement 
uten dekning. Alisha er veldig motivert til å fortsette i styret og 
innstilles med dette for 2 år til i landsstyret til DNT ung.   
  
 

  
 
 

Victoria Bakken (2001):  
  
Viktoria tok grunnleggende turlederkurs hos 
drammen i 2017. Deretter startet hun opp 
DNT ung Bærum, et lokallag hun har hatt en 
stor rolle og stått for mye av aktiviteten. 
Høsten 2021 Trondheim for å studere en 
integrert master innenfor marin teknikk. I 
Trondheim ble hun med i DNT ung Trøndelag, 
først som aktivitetsansvarlig og senere som 
leder. I tillegg til dette har hun flere år vært 
med på og hatt større og større turlederroller 
på blant annet basecamp for DNT ung Oslo. 
Nå ønsker hun å løfte blikket og bidra på et 
mer overordnet plan, hun engasjerer seg blant 
annet for å få opp igjen aktiviteten i 
lokallagene etter pandemien vi har vært 
gjennom. Valgkomiteen oppfatter Viktoria som reflektert over mulige løsninger for å øke aktiviteten 
og engasjementet for DNT ung. I tillegg tror valgkomiteen hennes erfaring fra små og store 
foreninger vil gjøre henne godt rustet til et verv i Landsstyret i DNT ung.   
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Mats Herman Hoelstad (2003)  

  
Mats er turleder og styremedlem i DNT ung Drammen, der han blant 
annet har vært med på å arrangere og promotere grønn fredag. For 
øyeblikket går han 3. året på VGS. I tillegg til vervet i DNT ung drammen 
er Mats elevrådsleder og sitter i fylkesstyret til Elevorganisasjonen. 
Andre i styret i DNT ung Drammen beskriver Mats som svært glad for å 
kunne bruke kompetansen son til å spre friluftslivet. Han er heller ikke 
redd for å stille opp i media og fronte DNT. I landsstyret er han 
interessert i å videreutvikle de nasjonale arrangementene samt jobbe 
med det organisatoriske rammeverket til DNT ung. Valgkomiteen tror 
Mats sine organisatoriske erfaringer vil komme landsstyret til gode og at 
kan bidra med nye perspektiver i sakene landsstyret arbeider med.   
  
  
 

 
 

Lasse Mikalsen (1996)   
  
Lasse har vært aktiv i og leder av DNT ung Lillehammer 
over flere år. Han har også vært aktiv som turleder i 
andre foreninger, deriblant Oslo. Som en aktiv klatrer 
og skifant, står naturen han nær, og han har gode 
tanker rundt naturvern. Som for øvrig står sterkt på 
agendaen i DNT for tiden. Videre er vi imponert over 
Lasses kapasitet, til både aktivt friluftsliv, engasjement i 
DNT ung, ved siden av å jobbe fulltid i forsvaret og 
studere deltid. Ved å søke seg til landsstyret til DNT 
ung, er det med et ønske om å bidra inn på nasjonalt 
nivå. Her står et sterkt ønske om å bistå med intern 
kommunikasjon og samarbeid utover DNT ung. Med 
dette mener vi at det er en del andre organisasjoner 
som DNT ung har felles verdier og mål med, som det 
kan være synergi effekter å fremme ved forbedret 
samarbeid. Lasse har solid kompetanse på dette området med sin erfaring fra forsvaret. Videre så 
mener vi hans bakgrunn fra DNT ung, sindige refleksjoner vil bidra landsstyret DNT ung i de neste 
årene.   
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Innstilling til valgkomiteen i DNT ung 2022 

Forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar landsstyrets innstilling 

Slik ser valgkomiteen ut etter landsstyrets innstilling: 

2021-2023 (ikke på valg) 

Ingrid Mælan   f. 1996 DNT ung Trøndelag 

2022-2024 (på valg) 

Nina Sommerfelt-Pettersen  f. 1997 DNT ung Bergen og Hordaland 

Markus Malmin   f. 1998 DNT ung Drammen og Omegn 
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