
Q&A om bruk av hyttene og aktivitet  

Hvordan har dere utarbeidet planene?  

Smitteverninstruksen for hytter er utarbeidet av DNTs hytte- og ruteutvalg, i tett samarbeid med 

ekstern smittevernkonsulent og i dialog med smittevernmyndighetene.  

Smitteverninstruksen for aktivitet er utarbeidet av DNT sentralt i tett samarbeid med ledere på 

aktivitetsavdelingene i noen av DNTs medlemsforeninger. Arbeidet er også utført i tett samarbeid 

med ekstern smittevernkonsulent og i dialog med smittevernmyndighetene. 

Begge smittevernplanene er dynamiske dokument, så dersom myndighetene endrer sine 

anbefalinger, følger vi etter.  

 

HYTTER 

Hva blir annerledes?  

Frem til nå har vi sagt at det alltid er plass på hyttene og at ingen ble avvist. Slik blir det ikke i år. Alle 

som skal bo på hyttene våre må bestille i forkant. Det er ikke mulighet for drop-in, dagsbesøk eller å 

låne do om man er på tur i området rundt hytta.  

Er det trygt å bo på DNT-hyttene?  

Med tiltakene vi nå iverksetter, så er smittefaren liten. Vi åpner forsiktig opp etter nøye vurdering 

internt og i samråd med smittevernmyndighetene. Etter seks uker på hjemmebane, trenger folk å få 

lufta hode og kropp. Vi i DNT har et stort ansvar for å bidra til det. Vi mener vi nå gir folk gode 

naturopplevelser på en forsvarlig måte. 

Hvilke konkrete tiltak innføres? 

Det blir hengt opp informasjon til besøkende på hyttene. På betjente hytter plasseres 

hånddesinfeksjon ved strategiske punkter som inngangsdører, toaletter, felles spiserom og ved 

inngangen til tørkerom. Fellestoaletter vaskes hyppig, dusjer og badestamper stenges. På selv og 

ubetjente hytter vil det til enhver tid være håndsprit tilgjengelig. Besøkende må ha med seg 

sengetøy vasket på 60 grader. Lakenpose eller sovepose er ikke lov. Der hvor det ikke kan 

gjennomføres rutinemessig renhold av hytter mellom besøkene skal det være tre dagers karantene 

mellom hvert besøk.  

Fylles hyttene opp av enkeltpersoner eller bestiller man hele hytta?  

På selv – og ubetjente hytter bestiller man hele hytta for et reisefølge på inntil fem personer. Et 

reisefølge består av maksimalt fem personer, unntatt for personer som lever sammen til daglig. På 

betjente hytter blir det begrenset kapasitet, for å sikre nødvendig avstand mellom gjester. Der deler 

kun personer fra samme gruppe rom.  

Hva må jeg ta med utover det jeg vanligvis har i sekken?  

Planlegg håndhygienetiltak ute og på tur. Ta med deg rikelig med våtservietter, såpe og 

alkoholbasert desinfeksjon. Ha med deg egne søppelposer. Bor du på en selvbetjent hytte med 

matlager – ta kun på det du skal ha selv, ikke noe annet.  

Hvordan sikrer dere hygiene på soverom?  



De som har bestilt selv – eller ubetjent hytte må ta med seg eget sengetøy vasket på minst 60 

grader. Vi oppfordrer alle som skal på betjente hytter til å gjøre det samme. Noen betjente hytter 

har engangssengesett du kan kjøpe, men dette er begrenset, så for å være sikker, ta med rent 

sengetøy hjemmefra. Sovepose og lakenpose er ikke tillatt. 

Blir det tilsyn ved hyttene? 

Noen hytter vil ha tilsyn boende på hytta. De vasker mellom besøkene, utover det gjestene vasker 

selv ved avreise. Andre steder blir tilsyn langt hyppigere enn normalt. Dette for å se at alt er i orden 

og for å etterfylle det som trengs av utstyr, vaskemiddel osv.  

Hva med sikkerheten til de som kommer sent på kveld? 

Vi tror mange alt har fått med seg at vi stengte ned all vår virksomhet i midten av mars, i likhet med 

resten av samfunnet. Norges største turportal UT.no har hatt rødvarsel og tydelig signalisert at det 

er unntakstilstand også i friluftslivet.  Meldingene vi har fått fra turområder og hytter, vitner også 

om at har vært lite folk ved hyttene våre. Vi vil gjøre det vi kan for å informere i forkant slik at det 

ikke er tvil om hva som gjelder. De som likevel legger ut på tur uten å bestille plass på hyttene våre, 

må ta ansvar for å ha med seg telt. 

Hva gjør jeg om jeg blir syk på hytta?  

Dersom man er på en betjent hytte, må man melde fra umiddelbart til vertskapet, slik at man 

isoleres på eget rom for å unngå kontakt med andre. Måltider tilrettelegges på rommet, og fellesrom 

kan ikke benyttes. Munnbind benyttes hvis det er tilgjengelig og man må forlate rommet.  Dette 

reduserer faren for å overføre smitte til andre. Vedkommende må reise hjem så fort det lar seg 

gjøre. Det er ellers oppslag med retningslinjer på hyttene om hva en skal gjøre om en blir syk. 

 

AKTIVITET 

Hvordan sikrer dere at turen blir trygg?  

DNT har jobbet frem en egen smittevernplan basert på myndighetenes retningslinjer innenfor dette 

feltet. Planen sikrer at vi alle er godt forberedt og klare for å starte opp igjen aktivitetstilbudet. I 

tillegg har alle turledere i DNT gjennomført et eget smittevernkurs.  

Våre turer blir i første omgang for fem personer inkludert turleder. I noen tilfeller kan flere 

«femmergrupper» inkluderes i samme aktivitetstilbud. Da er det en forutsetning at det holdes god 

avstand mellom gruppene, og samlet vil gruppene ikke overstige 20 deltakere. Alle som ikke tilhører 

samme husstand eller vennegjeng må sørge for å holde 2 meters avstand.    

Hva med de mer krevende turene?  

Enkle toppturer på ski kan gjennomføres på lik linje med annen aktivitet og med samme 

retningslinjer for smittevern. Foreningene vurderer hver enkelt tur basert på værforhold, 

skredforhold og terreng. Turene skal gjennomføres i enkelt terreng. Ved valg av turmål skal det tas 

særlig hensyn til Helsedirektoratets råd om å «Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for 

at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten». Klatring og fjellsportkurs basert på 

utstyrsdeling blir ikke arrangert inntil videre. 

 

Hva gjør dere dersom noen blir syke på tur?  



Ved smitteutbrudd eller mistanke om deltakere som er syke av koronavirus må turleder bidra til å 

isolere personen inntil situasjonen er mer avklart. Deltakeren sendes hjem og kontaktperson i 

medlemsforeningen varsles i tillegg til smittevernoverlegen i kommunen. Turlederen må videre 

vurdere muligheten for at andre i gruppen er smittet og handle ut fra denne vurderingen. 

Turlederene har med vanlig førstehjelpsutstyr på turen, i tillegg til antibac og ekstra munnbind. 

Dette brukes av deltaker dersom smitte mistenkes. 

 

DUGNAD 

Hvilke smitteverntiltak gjelder for dugnader?  

For enkle dugnader på stier, turruter og ved hytter, gjelder den samme 

smitteverninstruksen som for aktivitet. 

 

TURLEDERE 

På hvilke aktiviteter og turer kan vi ha med flere femmergrupper?  

 

I noen tilfeller kan flere «femmergrupper» inkluderes i samme aktivitetstilbud. Da er det en 

forutsetning at det skal holdes god avstand mellom gruppene, og samlet skal gruppene aldri 

overstige 20 deltakere. «Femmergruppene» skal ha faste deltagere, og alle må overholde 2 meters-

regelen. Eksempel på aktiviteter og turer der dere kan ta med flere deltakere enn fem, er 

familietilbud og dagsturer i nærområdet. Det er også viktig å tenke på at det er plass nok både for 

den gruppen vi har med på tur, og andre vi møter underveis. 

 

Kan vi bruke busstransport? Evt. bruke annet-hvert sete som anbefales på skolebusstruter.  

 

I utgangspunktet anbefaler vi at kollektiv transport skal unngås. Og i den grad det trengs biltransport 

skal hver enkelt person / husstand benytte egen bil og det skal ikke oppfordres til samkjøring.  

 

Må lokale helsemyndigheter informeres om at vi har tur i forkant? 

 

Nei, det er ikke noe krav om at alle turer og aktiviteter skal rapporteres til lokale helsemyndigheter. 

Det kan likevel være nyttig å ha en god dialog med smittevernlegen i din kommune. Mange av DNTs 

medlemsforeninger har opprettet en slik kontakt, og flere har gjort egne lokale avtaler.  

 

 

  

 

 

 

 



 

   

 


