NATUR- OG MILJØVERNSTRATEGI
FOR DNT 2017 – 2019
VEDTATT PÅ DNTs LANDSMØTE I 2016
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Natur- og miljøvernstrategi for DNT 2017 – 2019
DNTs natur- og miljøvernstrategi behandles på DNTs landsmøte ca. hvert tredje år.
Dokumentet er førende for DNTs medlemsforeninger og forpliktende for DNT sentralt.
Natur- og miljøvernstrategi for DNT er en presisering og utdyping av DNTs hovedstrategi
«Veivalg for DNT». Veivalgsdokumentet gir føring i forhold til alle saksområder og gjelder
som hovedregel for fire år, mens natur- og miljøvernstrategien ofte rulleres hvert tredje år.
Natur- og miljøvernstrategi for DNT 2017 - 2019 er en videreføring av strategien for 2013 2016. Strategien starter med en kort gjennomgang av de viktigste utfordringene for naturen
(kapittel 1), deretter beskriver dokumentet forankringen til DNTs formålsparagraf, visjon og
verdier (kapittel 2) for til slutt å presentere forslag til mål- og tiltaksområder (kapittel 3)
relatert til de viktigste utfordringene.
Landsstyret vil oppfordre alle medlemsforeningene til å utarbeide mål og tiltak tilpasset egen
forening.

1 Hovedutfordring: De gode naturopplevelsene er truet
Det norske landskapet endrer seg raskt – i stor grad som følge av aktivitetene i ulike sektorer
og måten dette påvirker naturen på. Myndigheten blir i større og større grad lagt til
kommunene. Dette gir en fragmentert arealforvaltning.
Viktige natur- og friluftslivsområder forsvinner hvert år til fordel for annen arealbruk, og
mange av de opplevelses- og stedskvalitetene som friluftslivet baserer seg på er i ferd med å
forsvinne eller bli redusert. Dette gjør innhogg i mangfoldet – og får samtidig konsekvenser
for oss som driver med friluftsliv. Naturmangfoldet favner blant annet om biologisk
mangfold, landskapsmessig og geologisk mangfold. Det er videre godt dokumentert at
friluftsliv har gode virkninger på den fysiske og den psykiske helsen. Arealforvaltningen er
derfor også viktig for å fremme god folkehelse.
▪ Stor industriutbygging i utmarka
Ønsket om fornybar energi fører til en kraftig utbygging av vindkraft, vannkraft og nett. Men
energipolitikken er ikke godt nok
samordnet
med
miljøpolitikken.
Konsesjoner blir gitt hovedsakelig
basert på behandling av enkeltsaker
etter energiloven, og hensynet til natur
og landskap blir ikke ivaretatt.
Praksisen vi har i dag er derfor lite
forutsigbar, noe ingen ønsker. Det
foreligger også omfattende planar for
bergverksdrift som får konsekvenser
for sårbar natur.
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▪ Støy og forstyrrelse i utmarka øker
På grunn av omfattende endringer i lovverket for motorferdsel er det tradisjonelle skillet
mellom nytte- og fornøyelseskjøring langt på vei opphevet. Det vil både øke
støyforurensningen i norsk natur dramatisk og skape brukerkonflikter mellom motorisert
kjøretøy med høy hastighet og skiløpere og annen umotorisert ferdsel. Dette skjer til tross for
god dokumentasjon på at det er naturopplevelse og fravær av støy som i størst grad motiverer
til friluftslivsaktivitet. Også forstyrrelse fra «støyfrie» fremkomstmidler kan bidra til å true de
gode naturopplevelsene. I tillegg innebærer vindkraftutbygging støy i store områder.
▪ Arealpress nær byer og tettsteder
Befolkningsvekst og tilflytting skjer i all hovedsak til områder som allerede er tett befolket.
Det gjør at lokale grønstrukturer og by- og tettstednære friluftslivsområder er sterkt utsatt for
utbyggingspress. Dette bidrar til at viktige stedskvaliteter forsvinner, at folk får dårligere
mulighet til et daglig friluftsliv og at friluftslivet dermed i mindre grad bidrar til en sunn
livsstil.
▪ Kystsonen er under press
Det særegne og attraktive kystlandskapet er utsatt for ulike typer utbygging, blant annet
energiprosjekt, hyttebygging, havner, bergverk, oppdrettsanlegg og annen industri. Det
foreligger statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen,
men det finnes ikke noen samlet strategi for hvordan kystlandskapet skal sikres og utvikles.
Sammenlignet med innlandet er få områder vernet mot naturinngrep.
▪ Store reiselivsanlegg og mange fritidsboliger
Utbygging av store turistanlegg og hyttefelt skjer ofte i attraktive friluftslivsområder.
Betydelige terrenginngrep skjer ved at det bygges infrastruktur i form av veier,
energiforsyning m.v. Slik utbygging reduserer opplevelsen av natur og landskap og begrenser
mulighetene for fri ferdsel.
▪ Hindringer for fri ferdsel
Fri ferdsel blir hindret eller vanskeliggjort av ulike typer sperringer, utbygging eller
omdisponeringer av arealer. Lovverket, som skal beskytte stier og andre ferdselsårer, er
generelt svakt og settes til side når tiltak etter andre lover vedtas. I forvaltningen mangler det
regler som gjør at man kan fange opp påtenkte tiltak som truer fri ferdsel.

2 Forankring
DNTs natur- og miljøvernstrategi er
forankret i visjon, formålsparagraf
og verdier fastlagt av DNTs
landsmøte. Dette kapitlet viser i
tillegg hvilken posisjon DNT skal
ha i aktuelle saker. Kapitlet
beskriver
også
DNT
som
samfunnsaktør
og
beskriver
arbeidsfordeling mellom DNT
sentralt og medlemsforeningene.
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2.1 Visjon, formålsparagraf og posisjonering
Uten attraktive turområder og landskap mister vi de gode naturopplevelsene som norsk
friluftsliv og DNTs virksomhet baserer seg på. DNTs natur- og miljøvernarbeid er dermed
nært knyttet til visjonen vår og verdiene våre. Den viktigeste oppgaven er å hindre
naturinngrep og naturbruk som reduserer muligheten til et allsidig og opplevelsesrikt
friluftsliv for alle.
Visjon:

«Naturopplevelser for livet»

Formålsparagraf:

«DNT skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig
friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag»

Posisjonering:

«DNT skal styrke arbeidet med å ta vare på attraktive natur- og
friluftslivsområder, og delta aktivt i forvaltningen med utgangspunkt i
vårt brukerperspektiv»

DNTs natur- og miljøvernstrategi er en oppfølging av «Veivalg for DNT 2013–2018» og
«Fornybart friluftsliv – Strategisk plattform for DNTs engasjement innen klimaspørsmål,
2011».
I følge § 3 i vedtektene skal DNT sentralt bidra til dette:
▪
▪

Arbeide for å sikre og verne natur- og friluftslivsområder.
Fremme og støtte andre natur- og miljøverntiltak som er viktige for medlemsforeningene.

2.2 DNT som samfunnsaktør
DNT ønsker både bruk og vern av norsk natur. Vi mener at bruk av naturen til enkel og
naturvennlig friluftslivsaktivitet fører til en forståelse av behovet for å ta vare på natur. Som
samfunnsaktør skal DNT derfor medvirke både til å sikre natur og legge til rette for enkel og
naturvennlig aktivitet. Det høye medlemstallet setter oss i en posisjon der vi kan være med å
påvirke mange til natur- og klimavennlig adferd.
Verden står overfor alvorlige menneskeskapte
klimaendringer. En viktig dimensjon i klimaarbeidet er
ivaretakelse av naturmangfoldet. Utbygging av fornybar
energi må være bærekraftig og må foregå med hensyn til
naturmangfoldet og friluftslivet. DNT mener at en sentral
del av klimaarbeidet er utviklingen av bærekraftige
energisystem, som bygger på at det blir tatt hensyn til
naturmangfold
og
friluftsliv i planprosessene,
energieffektivisering og en prioritering av naturvennlige
produksjonsmetoder.
DNT mener at naturvern og friluftsliv kan være gode
bidrag i klimaarbeidet. Konklusjonen vår er at økt
friluftslivsaktivitet fortsatt er et viktig mål. Dette utvider
samfunnsansvaret DNT har. Rollen vår som
samfunnsaktør
i forbindelse med
naturog
miljøvernspørsmål er dermed tredelt:
Side 4

▪
▪
▪

Påvirke samfunnsutviklingen når det gjelder relevante natur- og miljøspørsmål.
Medvirke til at forvaltningen sikrer og fremmer natur- og friluftslivsinteressene.
Drifte og videreutvikle egen virksomhet i en miljøvennlig retning.

2.3 Arbeidsfordeling
Strategien er styrende for DNT sentralt og førende for medlemsforeningene basert på de
forpliktelsene som ligger i medlemskapsavtalen til hver enkelt forening:
▪

▪

DNT sentralt skal følge opp og påvirke rammevilkårene for friluftslivet i den nasjonale
politikken, bidra i enkeltsaker som er viktige nasjonalt eller prinsipielt og ha en
støttefunksjon for medlemsforeningene i arbeidet deres. Blant annet skal det arrangeres
nettverkssamlinger for naturvernansvarlige i medlemsforeningene minst en gang i året.
Medlemsforeningene har hovedansvaret for saker som blir avgjort lokalt eller regionalt.
De fylkesvise «Forum for natur og friluftsliv» (FNF) er viktige samarbeidsorgan.

Som arbeidsform vil DNT sentralt i den kommende strategiperioden fortsatt rette en særlig
oppmerksomhet mot det å ha en tett samfunns- og myndighetskontakt. En viktig del av dette
arbeidet går ut på å tydeliggjøre kommunikasjonen og vårt budskap. Samtidig skal DNT
sentralt ha en støttefunksjon for medlemsforeningene og bidra til kompetansespredning.
2.4 Kommunikasjon
Vår innsats innen naturvern er i stor grad eksternt påvirkningsarbeid. Myndigheter på ulike
nivåer er en viktig målgruppe, og mediekontakt er viktig i visse typer saker. Kommunikasjon
av våre synspunkter og forslag skjer mest i saker som angår naturvernets rammevilkår (lover,
forskrifter, partiprogrammer mv), mens enkeltsaker også kan ha prinsipiell betydning. DNT
sentralt ønsker å være et kompetanseorgan for medlemsforeningene. Vi kommuniserer
dermed både intern i DNT sentralt, med medlemsforeningene og med statlige myndigheter.
▪

Det skal utarbeides en kommunikasjonsplan for natur- og miljøvernarbeidet i DNT.
Kommunikasjonsplanen skal omfatte kommunikasjon med myndigheter, med
medlemsforeningene og intern kommunikasjon.

3 Målområder
Dette kapitlet beskriver fem viktige målområder. Hvert av målområdene beskriver et prioritert
tema etterfulgt av et hovedmål og flere delmål med forslag til tiltak under hvert av delmålene.
3.1 Energi og vassdrag
Det er gitt 99 konsesjoner for vindkraftanlegg i Norge, ca 20 av disse er utbygd, og det ligger
27 søknader til behandling hos NVE. Det foreligger også 429 søknader om vassdragsinngrepog utbygging og omfattende planer for sentralnettet. I saksbehandlingen skal det tas hensyn til
natur og friluftsliv. Likevel viser erfaring at natur av høy kvalitet blir påvirket i for stor grad,
og den samlede virkningen av naturinngrepene blir etter DNT sitt syn ikke tilstrekkelig
vurdert og vektlagt.
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Hovedmål
Redusere natur- og miljøbelastningene fra produksjon og overføring av energi.
Delmål og tiltak
▪ Medvirke til en ny energipolitikk som prioriterer energieffektivisering og deretter
utbygging av fornybar produksjon med akseptable miljøkonsekvenser.
o Arbeide for at det settes i gang et arbeid for å endre energiloven som vil styrke
hensynet til allmenne interesser. Foreslå at miljøfaglig myndighet står for
konsesjonsbehandlingen av naturinngrepet i energitiltak, ikke energimyndigheten
som i dag.
o Arbeide for at elsertifikatordningen ikke videreføres.
▪

Hindre vannkraftutbygging, kraftlinjer og vindkraftverk i intakt og sårbar natur og i
viktige friluftslivsområder og avgrense skadevirkningene ved en eventuell utbygging.
o Arbeide for at vannkraftutbygging begrenses og at samlet virkning blir ivaretatt
o Sikre og supplere nåværende verneplaner for vassdrag
o Arbeide for at landbasert vindkraftutbygging skjer innen akseptable og sterkt
avgrensede rammer ut i fra en samlet, helhetlig og nasjonal strategi
o Påvirke nye retningslinjer for planlegging av sentralnettet
o Følge med på utviklingen av mellomlandsforbindelser og mulige konsekvenser for
norsk natur
o Arbeide for at INON-verktøyet (Inngrepsfrie områder i Norge) fortsatt vektlegges i
energiplanleggingen

▪

Oppnå betydelige miljøforbedringer i eldre vannkraftanlegg
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o Medvirke til at gamle vannkraftanlegg blir miljøreviderte (vilkårsrevisjon), slik at
miljøkravene som gjelder i dag blir innarbeidet
o Medvirke til at vannforskriften (Norges oppfølging av EUs vanndirektiv) blir fulgt
opp aktivt, slik at hensynet til friluftsliv blir ivaretatt i allerede utbygde og i intakte
vassdrag
3.2 Stillhet i naturen
Stillhet er en truet ressurs. Mer støy i naturen
gjør det vanskeligere å oppleve stillhet og ro.
Utmark og vassdrag er den siste skansen
stillheten har, men også her øker støyen. Dette
truer den norske friluftslivskulturen og
muligheten til å oppleve naturlige lyder i et
uforstyrret miljø.
Hovedmål
Gjøre det mulig å oppleve stille områder ved å
sørge for at lydene i naturen selv er rådende i
norsk natur.
Delmål og tiltak
▪ Synliggjøre verdien av stillhet i naturen.
o Formidle stillheten og freden i naturen som en sentral del av den norske
friluftslivskulturen og som et viktig grunnlag for god livskvalitet og folkehelse.
▪

Redusere motorisert ferdsel i utmark, skjærgård og vassdrag.
o Arbeide for å få kommunene til å velge stille natur fremfor skuterløyper.
o Arbeide mot nye former for motorferdsel i utmark som bidrar til støy og annen
forstyrrelse i utmark.

3.3 Vern og bevaring av natur og landskap
Nedbygging av grønne areal, landskapsendringer og reduksjon av naturmangfoldet gir
dårligere mulighet til gode naturopplevelser. Utbygging av fornybar energi fører til
omfattende landskapsendringer, by- og tettstednære grønne områder blir bygd ned, og
driftsendringer i landbruket gjør sitt til at det er en omfattende gjengroing av fjellområder og
kulturlandskap. Intakt natur trenger bedre vern, også med tanke på egenverdien til naturen.
Hovedmål
Viktige natur- og friluftslivsområder og landskapskvaliteter skal bevares.

Delmål og tiltak
▪ Medvirke til at viktige friluftslivsområder blir tatt vare på.
o Arbeide for vern og bevaring av større skog-, fjell- og kystlandskap
o Arbeide for å få etablert en markagrense ved byer og tettsteder
o Arbeide for at alle kommuner kartlegger og verdsetter friluftslivsområdene sine
o Etablere statlige planretningslinjer for friluftsliv
o Sikre viktige natur- og friluftslivsområder mot omfattende hyttebygging
▪ Medvirke til at viktige opplevelseskvaliteter blir bevart eller styrket
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o Arbeide for at regjeringen
utarbeider en nasjonal
landskapsstrategi
o Støtte opp om vern og bevaring av
naturmangfoldet
o Arbeide for å endre lovene slik at
hensynet til natur, friluftsliv og
miljø får sterkere rettslig vern i
møte med andre hensyn og
interesser
o Bidra til at kulturlandskapet holdes i
hevd
o Arbeide for ivaretakelse av kulturhistoriske stier / vandreruter / ferdselsveier
o Bidra til god skogforvaltning
o Oppfordre kommunene til å etablere sammenhengende grønnstrukturer i byer og
tettsteder og sikre adkomsten til turstier / turveier eller utmark innenfor 500 meters
avstand fra boligområder
3.4 Sikre rammevilkår for naturvennlig friluftsliv
Friluftsloven gir oss lovfestet rett til fri ferdsel i utmark og er en forutsetning for friluftslivet i
Norge. Denne allemannsretten må derfor holdes i hevd, en må sikre at viktige naturområder er
tilgjengelige, og bruken må gå for seg på en måte som gjør at fremtidige generasjoner også får
muligheten til gode naturopplevelser.
Hovedmål
Medvirke til en bruk av naturen som sikrer natur-, kultur- og opplevelsesverdier i et langsiktig
perspektiv.
Delmål og tiltak
▪ Sikre allemannsretten
o Styrke stiens rettsvern
o Grunnlovsfeste allemannsretten
o Medvirke til at fellesgodefinansiering/brukerbetaling
ikke svekker allemannsretten
▪

Medvirke til at tilrettelegginga for friluftsliv skjer på en
natur- og klimavennlig måte som sikrer opplevelsesverdien.
o Arbeide for et klimavennlig transportmønster for
friluftslivet.
o Medvirke til at friluftslivsfolk opptrer hensynsfullt
overfor andre brukere og grunneiere.
o Ha god dialog med blant annet grunneiere og forvaltning
o Være en bidragsyter i forvaltningen av verneområder og i annen arealforvaltning.
o Arbeide for en enkel og naturvennlig tilrettelegging.

▪

Styrke kunnskapen om natur og miljø blant de som driver friluftsliv og i forvaltningen
o Medvirke til god kunnskap om friluftsliv og at kunnskapen blir benyttet i
forvaltningen.
o Medvirke til å hindre brukerkonflikter.
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o Støtte opp under bærekraftig landbruk, reindrift, jakt, fiske og utmarksbasert
reiseliv.
3.5 Miljøsatsing i egen virksomhet
DNT skal ta en aktiv rolle i å utnytte og forme nye friluftslivstrender i en mer miljøvennlig
retning og slik integrere tiltak i alle deler av egen virksomhet. Friluftslivet kan være med på å
bidra til miljøvennlige reise- og ferievaner. I den grad bruken av skog, fjell og kyst fører til
landskapsinngrep, støy og forstyrrelser, må dette avgrenses.
Hovedmål
Redusere miljøbelastningene fra egen virksomhet til et minimum.
Delmål og tiltak
▪ Bygge og drive hytter mest mulig miljøvennlig.
o Fortsette arbeidet med å tilby lokal mat på flest mulig turisthytter.
o Etablere miljøvennlige energiløsninger på hyttene.
o Benytte ressurs- og klimavennlige byggemetoder og materialer.
▪
▪
▪
▪
▪

Kvalitetsforbedre og videreutvikle eksisterende hytter for å få de til å bli mer
miljøvennlige og redusere klimagassutslipp.
Miljøsertifisere mest mulig av DNTs virksomhet og påvirke samarbeidspartnere og
leverandører til å miljøsertifisere seg.
Støy fra egen virksomhet skal avgrenses til et minimum.
o Avgrense støykilder i egen virksomhet, særlig i forbindelse med varetransport og
energiproduksjon (dieselaggregat) i hyttedrift.
Sikre at rute- og hyttenettet ikke er i vesentlig konflikt med dyre- og plantelivet, og styre
ferdselen utenom sårbare områder og konfliktfylte tider på året.
Videreutvikle hytte- og rutestrukturen slik at et klimavennlig friluftsliv blir fremmet.
o Legge til rette for redusert transportbehov, særlig behovet for bruk av privatbiler.
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