
Naturopplevelser for livet

NATUROPPLEVELSER
FOR LIVET

"Den Norske Turistforening (DNT) skal arbeide for et enkelt, aktivt, 
allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur-

og kulturgrunnlag."



Program for dagen

10.30-11.00 Registrering + kaffe og kringle*
11.00-11.30 Innledning 

Hva er DNT Finnskogen og Omeng
Hvilken rolle har DNT FO mot DNT sentralt
Hvor finner man informasjon

11.30-13.00 Medlemsverving
Innledning
Diskusjon i grupper
Presentasjon av gruppearbeid

13.00-15.00 Lunsj* og tur i nærområdet m/lokalkjent
15.00-16.30 Bærekraft

Innledning fra DNT sentralt
Hvordan implementere dette i DNT FO
Gruppearbeid og presentasjon 

16.30-17.00 Oppsummering av dagen
Evaluering i plenum

17.00-18.00 Felles middag*

* All matservering dekkes av DNT Finnskogen og Omegn



DNT huset



Vår innsats har 
stor verdi for 
mange 
mennesker.





DNT Finnskogen og Omegn har som formål å fremme det enkle friluftsliv og 
kjennskap til den skogfinske kulturen samt annen lokal kulturhistorie i 

foreningens område. 

Vårt formål



DNT Finnskogen og Omegn

• 6 kommuner (60601)

• Elverum (21292)

• Våler (3587)

• Åsnes (7227)

• Grue (4545)

• Kongsvinger (17851)

• Eidskog (6099)

• 2117 medlemmer (01.09.2021) 
-3,5% i forhold til samme tidspunkt 
i fjor.
3,5% av folketallet i regionen.

• 1200 kilometer med merkede stier

• 12 hytter

• Antall arrangementer 2019 
(normalår): 345

https://finnskogen.dnt.no/hytter/


Organisasjon Styret

Styret Elverum 

DNT Senior 
Aktiv i 100

Barnas turlag

DNT Ung under 
etablering?

DNT Tilrettelagt

Styret Solør

DNT Senior 
Aktiv i 100

Barnas Turlag

Styret Kongsvinger 
Eidskog

DNT Senior 
Aktiv i 100

Barnas Turlag

Daglig leder



Styret

Arbeidsgruppe 
Sti

Stiansvarlig 
lokallag

Stifaddere

Dugnadsgjeng

Arbeidsgruppe 
Hytter

Hytteansvarlig

Hyttetilsyn

Dugnadsgjeng

hyttevenner

Arbeidsgruppe 
Turer og 

arrangement

Turansvarlig 
lokallag

Turledere

Arbeidsgruppe 
kommunikasjon

Kom. ansv. 
lokallag

Daglig leder



Gruppeinndeling gruppeoppgaver

Gruppe 1
Gro Blåka
Arne Normann 
Geir Olav Nerby

Gruppe 3
Dag Rønningen
Johannes Haugland
Knut Larson
Torgun Bakken

Gruppe 2
Christina Lyle
Britt Søgaard Bjørg 
Gaarder

Gruppe 4
Sindre Børke
Lena Nilsrud
Atle Sæther Løvaas



Medlemsverving

• Presentasjon fra Indre Østfold
• https://dennorsketuristforening.sharepoint.com/sites/Moteplasser/SitePages/Vinterforum.aspx

• Gruppeoppgave
• Foreslå 3 tiltak for å flere barn og barnefamilier til å bli medlemmer i DNT

• Foreslå 3 tiltak for å få flere ungdommer med i DNT 

• Foreslå 3 tiltak for å få flere voksne til å melde seg inn i DNT

• Foreslå 3 tiltak for som bidrar til å beholde våre medlemmer

https://dennorsketuristforening.sharepoint.com/sites/Moteplasser/SitePages/Vinterforum.aspx


Oppsummering medlemsverving barn

• Tilrettelagt tur

• Turboturer

• Stolpejakt

• Gode turledere

• Interaktiv medlemsskap

• Regional informasjon

• Dele ut informasjon om lokale tilbud

• Plakater om barnevennlige stier/steder

• Enkle foldere med bilder

• KDU – synliggjøring

• Aktiviteter tilpasset årstider → bruke BUA for utstyr



Oppsummering medlemsverving unge

• Turtips – passer spesielt til ungdom

• Aktivitetshelg/ekstremsport

• «Grønn lue» turer

• Tilrettelegge hyttene for ungdom f.eks strøm

• Sosiale medlemmer

• Spennende aktiviteter – kano, klatre, hengekøye

• Tur med overnatting – bål, matlaging osv.

• Tiltak ala Geocaching (Stolpejakt? Sjekk ut for ungdom?)



Oppsummering medlemsverving - voksne

• Informasjon – hva finnes i lokallagene
• Yngre voksne – mer krevende turer
• Eldre voksne – mindre krevende turer, nærturstier
• Merke stier og gjøre det kjent – ut.no + andre steder
• Kjentmannsmerket, ti på topp (premier)
• Stolpejakt
• Premiere deltakelse på mange turer
• Sosiale medier
• Tur med innhold
• Singelturer



Oppsummering medlemsverving beholde 
medlemmer
• La medlemmene føle seg inkludert

• Jevn informasjonsstrøm

• Eget opplegg ved sesongslutt/start for medlemmer

• Bruke Finnskogvandrer’n

• Bruke sosiale medier/aviser

• Gjøre kjent hva som er gjort i løpet av året/hva som skal skje

• Be om forslag til aktiviteter



Oppsummering medlemsverving
• Spisse tilbud mot aktuell brukergruppe.
• Få mere tilbud i nærmiljø ved flere medlemmer
• Markedsføre lokallagene 
• Verve og markedsføre på større arrangementer
• Strategisk jobbing over tid
• Fornyelse, tenke nytt
• Synliggjøre bedre det vi gjør
• Satse på nærmiljøet
• Bevisstgjøring – Facebook, Snapchat, media
• Rette innsatsen viktig (prioritere)
• Lavterskelturer
• Aktiviteter som er attraktive



Oppsummering medlemsverving
• Finne potensialet, kommunene er forskjellige

• Merking og skilting av stier – reklamere

• Kommunikasjon

• Nyinnflyttede (nye kollegaer)

• Kombinere stolpejakt med stier, får tråkket opp stien. (Mange er allerede på stolpejakt)

• Samarbeid med andre lag og foreninger (potensialet)

• Lage morsomme arrangementer, skryte av dette

• Fortelle gode historier

• Være gode ambassadører

• Engasjement, repetisjon, ikke gi seg

• Finne ildsjeler

• Handlingsplan over år

• Medlemslista



DNTs Bærekraftløfte
Gruppe 1 – Diskuter hvordan DNT FO kan bidra for å nå de ulike 

bærekraftsmålene under: 

Aktiviteter 

MÅL 1: DNT skal stimulere flest mulig til å bruke nærområdet, egen landsdel og 

eget land til aktivitet og friluftsliv i hverdag, helg og ferie. 

Hytter og ruter 

MÅL 7: DNTs hyttedrift skal være basert på klimavennlige løsninger og lavest 

mulig ressursbruk. Innen 2030 skal all bruk av fossilt drivstoff avvikles.  

Natur Kulturarv og Miljø 

MÅL 10: DNT skal jobbe for å sikre rammevilkårene for et naturvennlig og 

bærekraftig friluftsliv. 

Virkemidler 

MÅL 14: DNT skal etablere felles styringsverktøy for systematisk miljøledelse, 

for å oppnå og synliggjøre kontinuerlig forbedring. 

MÅL 19: DNT skal ta i bruk digitale virkemidler som gjør det lettere å ta 

miljøvennlige valg. 

https://vimeo.com/468977929


DNTs Bærekraftløfte
Gruppe 2 – Diskuter hvordan DNT FO kan bidra for å nå de ulike 

bærekraftsmålene under: 

Aktiviteter 

MÅL 2: DNT skal bidra til økt bruk av klimavennlig transport og redusert 

transportbehov knyttet til friluftsliv.  

Hytter og ruter 

MÅL 8: DNTs hyttedrift og ruter skal ivareta hensynet til dyreliv og annen 

sårbar natur.  

Natur Kulturarv og Miljø 

MÅL 11: DNT skal være en pådriver for å bevare natur, friluftslivsområder og 

landskapskvaliteter.  

Virkemidler 

MÅL 15: DNT skal samarbeide med partnere og leverandører om strenge 

bærekraftskrav.  

MÅL 16: DNTs kommunikasjon skal på en positiv måte inspirere til omlegging i 

retning av en mer bærekraftig livsstil. 



DNTs Bærekraftløfte
Gruppe 3 – Diskuter hvordan DNT FO kan bidra for å nå de ulike 

bærekraftsmålene under: 

MÅL 3: DNT skal være en pådriver for bærekraftig produksjon og redusert 

forbruk av utstyr til friluftsliv. 

MÅL 5: DNTs tilbud skal være inkluderende for alle alders- og 

samfunnsgrupper. 

Hytter og ruter 

MÅL 9: DNT skal planlegge, vedlikeholde og bygge hytter og ruter så klima- og 

miljøvennlig som mulig og med restriktiv arealbruk. 

Natur Kulturarv og Miljø 

MÅL 12: DNT skal jobbe for å redusere motorisert ferdsel i utmark, vassdrag og 

skjærgård slik at det fortsatt er mulig å oppleve naturen uforstyrret. 

Virkemidler 

MÅL 17: DNT skal delta aktivt og være løsningsorienterte i klima- og 

miljødebatten.  



DNTs Bærekraftløfte
Gruppe 4 – Diskuter hvordan DNT FO kan bidra for å nå de ulike 

bærekraftsmålene under: 

Aktiviteter 

MÅL 4: DNT skal fremme sporløs ferdsel. 

MÅL 6: DNT skal styrke frivilligheten, og den skal gjenspeile mangfoldet i 

samfunnet 

 

Hytter og ruter 

MÅL 8: DNTs hyttedrift og ruter skal ivareta hensynet til dyreliv og annen 

sårbar natur.  

 

Natur Kulturarv og Miljø 

MÅL 13: DNT skal fremme friluftstradisjoner og DNTs kulturarv. 

 

Virkemidler 

MÅL 18: DNT skal prioritere markedsføring av hytter, ruter og turområder som, 

basert på naturens premisser, tåler mer besøk. DNT skal ikke aktivt 

markedsføre tilbudet til utenlandske flybårne gjester. 



DNTs Bærekraftløfte

• Aktiviteter
• MÅL 1: DNT skal stimulere flest mulig til å bruke nærområdet, egen landsdel og eget 

land til aktivitet og friluftsliv i hverdag, helg og ferie.
• Svar gruppeoppgave:

• Tydeliggjøre at DNT er mer enn fjell og vidde. Arrangere turer i nærområdene – gjøre kjent.
• Lokale guider med ulik bakgrunn – utnytte lokale ressurser
• Gjøre kjent mulighetene til «ferie» på hytter, camping etc. i nærområdet
• Muligheter: Fiske, sopp- og bærsanking, vann kan brukes til mye. Enkelt liv i naturen

• MÅL 2: DNT skal bidra til økt bruk av klimavennlig transport og redusert 
transportbehov knyttet til friluftsliv.

• Svar gruppeoppgave: 
• Unngå flyreiser
• Mest mulig samkjøring, helst felles oppmøte eller på annen måte organisere felles transport.
• Merke turer og sti i nærområdet, slik at folk kan gå på tur i nærområdet.
• Dagsturhytter må ligge i nærområdet



DNTs Bærekraftløfte

• Aktiviteter
• MÅL 3: DNT skal være en pådriver for bærekraftig produksjon og redusert forbruk av utstyr til 

friluftsliv.
• Svar gruppearbeid:

• Holdningsendringer på utstyr – bekledning
• Utlån av utstyr i samarbeid med andre som jobber med utstyrslån

• MÅL 4: DNT skal fremme sporløs ferdsel
• Svar gruppearbeid:

• Kursing/opplæring i egne rekker
• Holdningsskapende v/prate om det!
• Oppslag «minne på» v/turskilt/infoplakater/gapahuker etc. 

• MÅL 5: DNTs tilbud skal være inkluderende for alle alders- og samfunnsgrupper.
• Svar gruppearbeid:

• Nærturstisatsing
• Gratisturer
• Kunnskap/opplæring/informasjon

• MÅL 6: DNT skal styrke frivilligheten, og den skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet
• Ikke besvart:



DNTs Bærekraftløfte

• Hytter og ruter
• MÅL 7: DNTs hyttedrift skal være basert på klimavennlige løsninger og lavest mulig 

ressursbruk. Innen 2030 skal all bruk av fossilt drivstoff avvikles. 
• Svar gruppearbeid:

• Kutte ut dieselaggregat – velg batteridrevet

• Ruter/turforslag utg.punkt ved kollektivtilbud hvis mulig.
• Samkjøring

• Gass? Bruke vedovner i stedet?

• Godkjente bålplasser

• MÅL 8: DNTs hyttedrift og ruter skal ivareta hensynet til dyreliv og annen sårbar natur. 
• Svar gruppearbeid (to grupper):

• Undersøke før vi etablerer nye ruter og hytter at vi tar hensyn til dyrelivet og sårbar natur (gjør vi det i 
dag?)

• Regulere bruk/ferdsel i områder med hensyn til dyreliv og sårbar natur i bestemte perioder.

• Være bevisst på dyreliv/sårbar natur v/oppretting av nye turområder.



DNTs Bærekraftløfte

• Hytter og ruter
• MÅL 7: DNTs hyttedrift skal være basert på klimavennlige løsninger og lavest mulig 

ressursbruk. Innen 2030 skal all bruk av fossilt drivstoff avvikles. 
• Svar gruppearbeid:

• Kutte ut dieselaggregat – velg batteridrevet

• Ruter/turforslag utg.punkt ved kollektivtilbud hvis mulig.
• Samkjøring

• Gass? Bruke vedovner i stedet?

• Godkjente bålplasser

• MÅL 8: DNTs hyttedrift og ruter skal ivareta hensynet til dyreliv og annen sårbar natur. 
• Svar gruppearbeid (to grupper):

• Undersøke før vi etablerer nye ruter og hytter at vi tar hensyn til dyrelivet og sårbar natur (gjør vi det i 
dag?)

• Regulere bruk/ferdsel i områder med hensyn til dyreliv og sårbar natur i bestemte perioder.

• Være bevisst på dyreliv/sårbar natur v/oppretting av nye turområder.



DNTs Bærekraftløfte

• Hytter og ruter
• MÅL 9: DNT skal planlegge, vedlikeholde og bygge hytter og ruter så klima-

og miljøvennlig som mulig og med restriktiv arealbruk.

• Svar gruppearbeid:
• Hytter: Kortreis og solcellepanel

• Sti: Begrense slitasje i naturen – klopping, tydelige stier – skilting / kollektiv.



DNTs Bærekraftløfte

• Natur Kulturarv og Miljø
• MÅL 10: DNT skal jobbe for å sikre rammevilkårene for et naturvennlig og 

bærekraftig friluftsliv.
• Svar gruppearbeid:

• Jobbe mot de som bestemmer ifm. hyttebygging, snøscooterleder, skogsdrift etc. 
• Gjøre kjent hvilke måt vi skal jobbe mot, være litt «vaktmestere».

• MÅL 11: DNT skal være en pådriver for å bevare natur, friluftslivsområder og 
landskapskvaliteter. 

• Svar gruppearbeid:
• Engasjere seg i arealpolitikken lokalt (vi kan få hjelp til å skrive høringsuttalelser fra DNT 

sentralt og FNF)
• MÅL 12: DNT skal jobbe for å redusere motorisert ferdsel i utmark, vassdrag og 

skjærgård slik at det fortsatt er mulig å oppleve naturen uforstyrret.
• Svar gruppearbeid:

• Bevisst valg av tur, mål og mening



DNTs Bærekraftløfte

• Natur Kulturarv og Miljø
• MÅL 13: DNT skal fremme friluftstradisjoner og DNTs kulturarv.

• Svar gruppearbeid:
• Fortsette som før, med det enkle friluftsliv og fremme skogfinsk kulturarv.



DNTs Bærekraftløfte

• Virkemidler
• MÅL 14: DNT skal etablere felles styringsverktøy for systematisk miljøledelse, for å oppnå og 

synliggjøre kontinuerlig forbedring.
• Svar gruppearbeid:

• Økonomi i lagene
• Rapportering – Alle i DNT må vi ta hva vi jobber mot – sammen mot målene
• Ambassadører 
• Holdninger må jobbes med

• MÅL 15: DNT skal samarbeide med partnere og leverandører om strenge bærekraftskrav.
• Svar gruppearbeid: 

• Vi kan kjøpe kortreist og lokalprodusert

• MÅL 16: DNTs kommunikasjon skal på en positiv måte inspirere til omlegging i retning av en mer 
bærekraftig livsstil.

• Oppfordre til nærturer og bevisstgjøring av tilbudet lokalt
• Vi trenger ikke nyeste utstyr, nyeste klær. 
• Arrangere byttemarked for turklær/utstyr + reparere
• Vår egne arrangement: lokal kortreis mat.



DNTs Bærekraftløfte

• Virkemidler
• MÅL 17: DNT skal delta aktivt og være løsningsorienterte i klima- og miljødebatten. 
• Svar gruppearbeid

• Høringsuttalelser
• Engasjere seg lokalt mot nedbygging av friluftslivsområder og grønne korridorer.

• MÅL 18: DNT skal prioritere markedsføring av hytter, ruter og turområder som, 
basert på naturens premisser, tåler mer besøk. DNT skal ikke aktivt markedsføre 
tilbudet til utenlandske flybårne gjester.

• Ikke besvart
• MÅL 19: DNT skal ta i bruk digitale virkemidler som gjør det lettere å ta 

miljøvennlige valg.
• Svar gruppearbeid

• Opplæring!!! Oversiktlig – enkelt å bruke.



Oppsummering og DNT FO sine virkemidler 

Bærekrav og medlemsverving må 
innkluderes i alt vi gjør:

• Organisasjon
• Bærekraft

• Medlemsverving

• Kommunikasjon
• Bærekraft 

• Medlemsverving

• Økonomi
• Bærekraft(ig)

• Medlemsverving

• Digitalisering
• Bærekraft

• Medlemsverving

Takk for i dag!


