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MEDLEMMER

DNT har 308 408 medlemmer fordelt på
57 medlemsforeninger.

IN N H OLD

57

MEDLEMSFORENINGER

DNT består av 57 medlemsforeninger. Disse er selvstendige
enheter, som eier og driver den praktiske virksomheten for
medlemmene. Mange medlemsforeninger har egne lokallag
og undergrupper. Hver medlemsforening har et eget styre, og
mange har egne ansatte.
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LANDSMØTET

DNTs landsmøte arrangeres hvert år. På landsmøtet behandles blant annet regnskap og driftsrapport,
budsjettforutsetninger og valg av representanter til landsstyret, domsutvalg, valgkomité og revisor.
Medlemsforeningenes medlemstall bestemmer antall representanter på landsmøtet.
Hvert fjerde år vedtar landsmøtet nye veivalg for de kommende årene.
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LANDSSTYRET

Landsstyret velges på landsmøtet og er ansvarlig for
driften av organisasjonen mellom landsmøtene. Det er 12
representanter, der ti er valgt på landsmøtet, én er fra
DNT ung og én er fra DNTs administrasjon.

ADMINISTRASJON

Foto: Mats Grimsæth

DNTs administrasjon er lokalisert i Oslo og har utført 42 årsverk
av faste og midlertidige ansatte i 2017. Deres hovedoppgave er
å støtte DNTs medlemsforeninger, og utføre fellesoppgaver for
hele organisasjonen. Administrasjonens arbeid er beskrevet i
medlemskapsavtalen.
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I 150 ÅR HAR DEN NORSKE TURISTFORENING VIST VEI I NORSK NATUR. I 2017 NÅDDE VI NYE MILEPÆLER FOR
BL ANT ANNET MEDLEMSTALL, DUGNADSINNSATS OG OVERNAT TING. HER ER NOEN GLIMT .

VÅR VISJON

NATU ROPPL EVE L SE R
F OR L IVET

		

VERDIER
SPENNENDE
DNT skal by på utfordrende og
spennende opplevelser for alle.

308 408

F O R M Å L S PA R AG R A F
DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig
og miljøvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets
natur- og kulturgrunnlag.

224

MEDLEMMER

4 300

KILOMETER T-MERKEDE STIER

KILOMETER KVISTEDE SKILØYPER

BARNAS TURL AG

				

22 000
78 000

533

HY T TER

450 791

DELTAGERE PÅ KOM DEG UT-DAGEN

399 744

OVERNAT TINGER

260 000

FØLGERE PÅ INSTAGR AM

FØLGERE PÅ FACEBOOK, DNT.NO OG UT.NO

TROVERDIG
Trygghet og kvalitet skal stå i
fokus i hele organisasjonen.

INKLUDERENDE
DNT skal ha et turtilbud der alle føler
seg velkomne, også de som ikke kjenner
oss fra før.

ENKELT
Vi vil bidra til å la folk oppleve gleden
ved det enkle friluftslivet.

NATURVENNLIG

Foto: Marius Dalseg Sætre

DNTs virksomhet med aktiviteter, hytter
og ruter skal være naturvennlig.

Årsrapporten 2017 er utarbeidet av kommunikasjonsavdelingen
i Den Norske Turistforening. Redaktør: Elin Hansson. Design og
redaksjonell rådgivning: Fete typer + Savant. Trykk: RK Grafisk.
Foto omslag: Marius Dalseg Sætre.
Opplag: 600. Årsrapporten er trykket på miljøvennlig papir.
Den Norske Turistforening – Youngstorget 1 – 0181 Oslo
– info@dnt.no – www.dnt.no
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STYRELEDER OG
G E N E R A L S E K R E TÆ R H A R O R D E T

Et av våre viktigste
gjennomslag i år
var nyheten om at
regjeringen vil verne
Øystesevassdraget

ÅRET F OR TURGLEDE OG KUNNSK AP
2017 stod i kunnskapens tegn for oss i Den Norske Turistforening.
Stadig flere oppdager gleden ved å komme seg ut i naturen.

et nydelig friluftslivsområde tas vare på for
fremtiden, og viser at vårt engasjement nytter.
Slike gjennomslag gir oss motivasjon til å
fortsette å være en tydelig forkjemper for
naturen. I desember arrangerte vi DNT-
konferansen «Grønnere utsikter». Der så
vi hvordan det å ta vare på natur og klima
henger tett sammen, og at friluftslivet kan
gi viktige bidrag til begge deler. Det ansvaret
ønsker DNT å ta.
I 2017 hadde DNT 1,2 millioner
mennesker med seg på tur. Uten støtten fra
myndigheter, sponsorer, alle medlemmene
og innsatsen fra frivillige og ansatte kunne
vi ikke fått til en brøkdel av dagens tilbud. Vi
er stolte over å bidra til at stadig flere finner
veien ut og kan nyte friluftslivets gleder.
Berit Kjøll/Nils Øveraas

Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Vi er stolte av at medlemstallet i
DNT økte med 6,1 prosent i 2017, og at vi
nådde 308 408 medlemmer. Spesielt gledelig er det å se at satsingen på barn, unge og
familier gjennom flere år har hatt så positiv
effekt. Barnas Turlag økte med godt over 10
prosent. Det tegner godt for folkehelsen,
turtradisjonen og for bevaring av naturen
framover. Det er viktig at alle lærer hvordan
en skal ferdes trygt og naturvennlig utendørs, og hele 450 nye turentusiaster deltok
på DNT’s nye ferskingkurs i fjor.
I mai hadde vi besøk av statsminister
Erna Solberg på OPPTUR på Romsås. Over
34 000 åttendeklassinger var med på arrangementet over hele landet. DNT mener det er
viktig at alle barn og unge får egne erfaringer
med friluftsliv. Vi håper derfor at Stortingets
vedtak om minst en time fysisk aktivitet hver
skoledag inspirerer til økt bruk av naturen
som klasserom.
Det er ingen tvil om at friluftsliv gjør folk
gladere og sunnere. Og skal vi få enda flere i
aktivitet, må vi ha politikerne med på laget.
I 2017 har vi derfor hatt tett dialog med både
regjeringen, Stortinget og de politiske parti
ene for å tale friluftslivets interesser.
Et av våre viktigste gjennomslag i år var
nyheten om at regjeringen vil verne Øystesevassdraget. Dette har Bergen og Hordaland
Turlag kjempet for i mange år. Det betyr at
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[ Januar – Februar – Mars ]

[ April – Mai – Juni ]

Kom deg ut-dagen hadde rekordmange arrangementer over
hele landet, i år med fokus på fjellvett.
Turkatalogen 2017 med sommerens fineste turer ble lansert
på alle landets KIWI-butikker.
I filmen «Karsten og Petra ut på tur» ble Fjellvettreglene
formidlet til de yngste. DNT hadde lanseringsarrangementer
over hele landet.

34 000 åttendeklassinger deltok på årets OPPTUR som
hadde fokus på FNs bærekraftsmål, med på turen var også
statsminister Erna Solberg.
Den nye SjekkUT-appen ble lansert midt i Oslo sentrum.
DNT ung arrangerte Grønn onsdag tolv steder i landet.
Regjeringen gikk inn for å videreføre midler til
Turskiltprosjektet, et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt
av turruter der folk bor, støttet av Gjensidigestiftelsen og
Fylkeskommunene.

[ Juli – August – September ]

[ Oktober – November – Desember ]

I anledning Dronning Sonjas 80 års dag ga DNT en statue av
turdronningen i Slottsparken laget av kunstner Kirsten Kokkin.
Full seier da Øystesevassdraget ble vernet fra utbygging av
regjeringen.
Reiselivsnæringen samlet seg for første gang om et veikart for
et bærekraftig reiseliv.

DNT ung lanserte ny YouTube-serie om 5 ungdommer uten
turefaring som gikk SAGA, den nye langruta fra Lillehammer til
Snøhetta.
Storstilt jubileumsgave fra Stortinget med opptil 15 millioner
kroner til DNTs hyttefond.
Jubileumsboka til DNT «Kunsten å vandre» ble lansert.
Stortinget vedtok at alle elever i grunnskolen skal få minst en
time fysisk aktivitet i skolen hver dag.
DNT-konferansen «Grønnere utsikter» ble avholdt i Oslo.

Foto: Frikk H. Fossdal

Foto: Benjamin Zocholl

Foto: Marius Dalseg Sætre

Foto: Eva Rose

TUR ÅRET SOM GIKK – 2017
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Foto: Fredrik A. Kaada
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KU N N S K A P S Å RE T

MED KUNNSK AP I SEKKEN
I 2017 satte DNT kunnskapsformidling øverst på dagsorden,
og gjennom en veiviserkampanje løftet vi frem viktig
turkunnskap for alle.

Fjellvett for barn

Sammen med den nye filmen om Karsten og
Petra på tur, satte vi fokus på fjellvettreglene
og fjellvettopplæring til barn og barnefamilier. DNTs medlemsforeninger deltok i
arbeidet med lanseringen av filmen lokalt.
Gode turopplevelser ute og opplæring i
fjellvettreglene var målet.
En ny og utvidet Fjellvettportal ble også
etablert på dnt.no/fjellvett.
Ferskingkurs

Vi løftet også fram ferskingkurs i friluftsliv,
en praktisk innføring på 10 timer som ble
meget populært i løpet av 2017. Over 40

kurs ble arrangert i hele landet med 450 deltakere. Deltakerne lærte det grunnleggende
som skal til for å komme seg ut på tur i
nærmiljøet. Erfarne friluftsfolk formidlet
kunnskap om allemannsretten, DNTs hyttesystem, orientering med kart og kompass,
bekledning og utstyr, og matlaging på bål.
Ungdomsserien SAGA

En annen målrettet satsning for å spre
friluftskunnskap var ungdomsserien SAGA.
Her ble fem ungdommer med liten eller
ingen turerfaring rekruttert og utfordret til å
gå DNT Oslos nye langrute SAGA. Gjennom
små episoder på YouTube kunne vi følge
Jessica, Dawit, Rodrigo, Hassan og Karianne
sin 220 km lange ferd fra Lillehammer til
Snøhetta. Turlederne Sharam og Kaweh,
loste dem gjennom kneskader, akillesbetennelse, gnagsår, mygg og tunge dager, men
også samhold og fantastiske naturopplevelser.
26 kjappe kurs i friluftsliv

Kunnskapsåret ble rundet av ved at
Trondheim Turistforening dedikerte sin
årbok for 2017 til 26 kjappe kurs i friluftsliv,
der ressurspersoner fra hele DNT bidro.
Boken ble også utgitt i 6 000 eksemplarer
til salg i alle våre butikker.
Vår medlemsvekst og deltakelse på turer
og kurs vitner om at vi gjennom dette fokuset lyktes med å inspirere enda flere til å bli
glad i friluftslivet og medlem av DNT.

FJELLVETTREGLENE
[ REVIDERT I 2016 ]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Planlegg turen og meld fra hvor du går.
Tilpass turen etter evne og forhold.
Ta hensyn til vær- og skredvarsel.
Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer.
Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre.
Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.
Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er.
Vend i tide, det er ingen skam å snu.
Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Stadig flere ønsker å komme seg ut
på tur. Dette viser både medlemstallet, overnattingstall fra hyttene og antall deltagere
på våre aktiviteter. Når stadig nye søker ut
i naturen, er det også viktig at vi som organisasjon løfter fram kunnskap om friluftsliv,
slik at folk kan ta ansvar for egen sikkerhet
på tur.
Alle våre ansatte, tillitsvalgte og frivillige er DNTs ansikt utad. Hver eneste dag
bidrar de til at folk kommer seg ut, og det
de forteller er viktig! Turkompetanse til våre
frivillige er en av våre viktigste ressurser.
Gjennom året bygget vi kommunikasjonen
rundt de frivillige Veiviserne og brukte dem
til å fronte kunnskap i våre kanaler. Vei
viserne ble utstyrt med egne veiviservester
og budskapskort på tema om hytter, ruter,
allemannsretten, turtilbudet og fjellvett.

O RGA N I SA S J O N E N
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42,76 ÅR

N Ø K K E LTA L L
MEDLEMMER

[ TALL I PROSENT ]

[ GJENNOMSNITTSALDER ]

Med 308 408 medlemmer i 2017 slår DNT alle tidligere rekorder.
Det har vært 19 år med kontinuerlig vekst i foreningen. Aller sterkest er
utviklingen i barnemedlemmer, 10,8 prosent flere i forhold til 2016.

MEDLEMSUTVIKLING

[ ANTALL MEDLEMMER ]

17 618 flere medlemmer enn i fjor.

6,1 %

350 000

300 000

[ MEDLEMSVEKST FRA I FJOR]

250 000

200 000

1994

1980

24,8

ALDERSSAMMENSETNING
• Gjennomsnittsalder 42,76 år
Aldersfordeling:
• 0-12 år: 35 762 medlemmer, 11,6 %
• 13-26 år: 43 825 medlemmer, 14,2 %
• 27-40 år: 49 236 medlemmer, 16,0 %
• 41-59 år: 102 811 medlemmer, 33,4 %
• 60 år- : 76 384 medlemmer, 24,8 %

1950

1868

14,2

16,0

11,6
14,2
16,0
33,4
24,8

Det er flest medlemmer mellom 41 og 59 år.
Gjennomsnittsalderen har sunket litt i forhold
til i 2016.

[ ANTALL MEDLEMMER*]

2017

0–12 år
13 –26 år
27–40 år
41–59 år
60–

33,4

Oslo
Akershus
Hordaland
Rogaland
Sør-Trøndelag
Østfold
Buskerud
Møre og Romsdal
Vestfold
Nordland
Hedmark
Oppland
Vest-Agder
Telemark
Troms
Nord-Trøndelag
Aust-Agder
Sogn og Fjordane
Finnmark

46 062
6,84 %
36 552
5,95 %
32 854
6,29 %
33 146
7,00 %
21 042
6,56 %
8 245
2,79 %
15 732
5,58 %
14 677
5,50 %
14 386
5,78 %
11 275
4,63 %
9 199
4,67 %
9 321
4,91 %
7 639
4,10 %
10 132
5,84 %
6 965
4,18 %
4 963
3,60 %
5 221
4,45 %
7 933
7,20 %
1 311
1,72 %

5,6 %

[ AV BEFOLKNINGEN ER MEDLEMMER ]

FYLKESOVERSIKT
I 2017 var 5,6 prosent av befolkning
medlemmer. Sogn og Fjordane, Rogaland
og Oslo, har flest medlemmer per
innbygger, mens Finnmark, Østfold og
Nord-Trøndelag har færrest. Hjelmeland
er fortsatt kommunen som har høyest
andel DNT-medlemmer, med 13,66
prosent.

* Tallene viser antall medlemmer, samt hvor stor prosentandel av innbyggertallet i hvert fylke som er medlem.

KJØNNSFORDELING
[ PROSENT ]

62,0
9,2
14,2
4,4
4,7
2,9
1,6
0,7
0,3

[ NYE MEDLEMMER ]

2,9

INNMELDINGSTYPE

100 000

0

11,6

59 615

150 000

50 000

2017

85,4 prosent fornyet
medlemskapet fra 2016
til 2017. Vi mistet 41 997
medlemmer, men fikk
59 615 nye. Innmelding på
nett er mest vanlig, og utgjør
til sammen 62 prosent.
(se graf: Medlemmer per
rekrutteringspost).

1,6 0,7

0,3

Web
DNT medlemsservice
Medlemsforening
Arrangementer
Gave
Utmeldtkampanjen
DNT hytter
DNT Bedrift
Turistkontorer etc

49,94 Kvinner
50,06 Menn

50,06
4,4

4,7

[ PROSENT ]

49,94

14,2
62,0
9,2

Det er fortsatt en liten overvekt av
mannlige medlemmer i DNT, men
skillet blir stadig mindre.

O RGA N I SA S J O N E N
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N Ø K K E LTA L L
KO S T N A D E R
OG INNTEKTER

DNT har som formål å drive økonomisk sunt, og de største postene i regnskapet
går til å skape og utvikle medlemstilbudet. Årsregnskapet ga et overskudd på
kr 6 073 000. Tallene her representerer DNT sentralt. Alle medlemsforeningene
har i tillegg egne årsregnskap og årsrapporter.

KOSTNADSUTVIKLING

40 mill

[ TALL I MILLIONER KRONER ]

[ ØKNING I KOSTNADER SISTE ÅR ]

Overført til aktivitet i medlemsforeningene
120

Fellesløsninger medlemsforeningene

Administrasjonskostnader

Administrasjononskostander

100

FORDELING INNTEKTER
Inntektene til DNT sentralt var i 2017 121,6
millioner kroner. Av dette kom 35,5 millioner
fra medlemskontingenten.		

[ TALL I PROSENT ]

Organisasjonens andre inntekter er offentlige
tilskudd, innsamlede midler og gaver,
inntekter fra samarbeidsavtaler, annonser og
varesalg.

0,2

121,6 mill
[ SUM INNTEKTER ]

5

80

Kostnader til anskaffelse
av midler

60
40

4,9

0

7,9

Kostnader til fagutvikling
2013

2014

2015

Kostnader til fagutvikling

29,2

[ TALL I MILLIONER KRONER ]

5,9
35,5
49,8
14,4
9,6
6,1
0,3

Annonseinntekter
Andre salgsinntekter
Finansinntekter

4,9 %
29,2 %
41,0 %
11,8 %
7,9 %
5,0 %
0,2 %

2016

2017

Informasjon og opplysning

Gaver og andre tilskudd
Medlemsinntekter
Offentlige tilskudd
Samarbeidsavtaler
Annonseinntekter
Andre salgsinntekter
Finansinntekter

FORDELING KOSTNADER
41

121,6

SUM INNTEKTER

45,5 mill

[ TALL I MILLIONER KRONER ]

Organisasjonens kostnader er fordelt
på utvikling innen fagområdene;
barne, -ungdoms-fjellsportarbeidet,
DNTs naturforvaltningsarbeid samt
folkehelsesatsning, informasjon og
opplysning, kostnader til anskaffelse
av midler, til medlemsservice og
markedsføring, samt til administrasjon.
Kostnadene til DNT sentralt var i 2017
på 115,6 millioner kroner. 			
			

[TALL I PROSENT ]

10,3

11,4
31,7

[ ØKNING INNTEKTER SISTE FEM ÅR ]

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

19,9

Annonseinntekter
Andre salgsinntekter

INNTEKTSKILDER

Finansinntekter

Samarbeidsavtaler

Offentlige tilskudd

Gaver og andre tilskudd
2013

2014

Medlemsinntekter

Kostnadene har i løpet av de siste fem
Overført til aktivitet i medlemsforeningne
årene økt med 40 millioner kroner.
Fellesløsninger
Fagområdene
står medlemsforeningene
for den største delen av
økningen.
I fagområder
inngår
formålene
Kostnader
til anskaffelse
av midler
DNTs aktivitet som samfunnsaktør,
Informasjon og opplysning
aktivitet
for barn, undgom og fjellsport.
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11,8

Gaver og andre tilskudd
Medlemsinntekter
Offentlige tilskudd
Samarbeidsavtaler

KOSTNADSUTVIKLING

2015

2016

2017

31,7 %
26,6 %
19,9 %
11,4 %
10,3 %

Fagutvikling
Informasjon og opplysning
Anskaffelse av midler
Fellesløsninger medlemsforeningene
Administrasjon

Finansinntekter

De siste fem årene har inntekten økt
salgsinntekter
med 45,5 millioner kroner.Andre
Offentlige
tilskudd står for 58 % av denne
økningen,
Annonseinntekter
mens medlemskontingenten står for
Samarbeidsavtaler
16 %. Ordningen for spillemidler
for samfunnsnytte og humanitære
Offentlige tilskudd
organisasjoner ble i 2014 utvidet til også
Medlemsinntekter
å gjelde andre organisasjoner enn de som
Gaver og
andre tilskudd
opprinnelig var med i ordningen.
I 2017
som var fjerde år i ordningen mottok DNT
sentralt 13,5 millioner i tilskudd.

26,6
[ TALL I MILLIONER KRONER ]

Fagutvikling
Informasjon og opplysning
Anskaffelse av midler
Fellesløsninger medlemsforeningene
Overført til aktivitet i medlemsforeningene
Administrasjon
SUM KOST

36,7
30,8
23
13,2
0
11,9
115,6

115,6 mill
[ SUM KOSTNADER ]
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M Å L O G R E S U LTAT E R
F O R V E I VA L G S P E R I O D E N
2013–2018

2

VEIVALG OG MÅLOMR ÅDER
2017 er det femte året i en veivalgsperiode på seks år. Et av
hovedmålene er å få flere og nye grupper ut på tur. DNT er på god
vei til å nå flere av målene, og noen er passert allerede.

Veivalgene for årene 2013–2017 ble vedtatt på
DNTs landsmøte i 2012 og forlenget til og med
2018 på landsmøtet i 2016. I veivalgsdokumentet beskrives viktige mål for organisasjonen
i perioden. Veivalgene har fem målområder,
som presenteres her, sammen med de mest
sentrale delmålene. Vi rapporterer også hvor
langt vi er kommet i forhold til målene.
Medlemstallet var 308 408 ved utgangen av

17

[ 450 791 OVERNATTINGSDØGN ]

DNT ÅRSR APPORT

4

DNTs hytter, ruter og aktiviteter skal være
førstevalget når folk skal på tur. Vi skal være
den ledende tureksperten i Norge.

Det skal bli mer samarbeid, bedre
ressursutnyttelse og bedre utnytting av
kompetanse i organisasjonen.

MÅL 2018: 450 000 overnattinger.
RESULTAT 2017: 450 791 overnattinger.
MÅL 2018: 10 360 arrangementer (organisert aktivitet).
RESULTAT 2017: 15 731 arrangementer.

MÅL 2018: Mer samarbeid og ressursutnyttelse i hele
organisasjonen og opprettelse av felles rutiner og systemer.
RESULTAT 2017: Vi fikk i 2017 resultatene av en større
samhandlingsundersøkelse internt i organisasjonen, som har
medført endringer i prioriteringer internt. Kunnskapsåret
innebar også et fokus på kompetanseheving internt i
organisasjonen. Elektronisk personalhåndbok er innført.
Kvalitet og innhold i eksisterende møteplasser er vektlagt,
med fokus på involvering og engasjement. MÅL 2018:
Tettere samarbeid mellom medlemsforeningene i regioner
og fylker. RESULTAT 2017: Samarbeid mellom foreningene
har vært en prioritet i tildeling og oppfølging av interne
samhandlingsmidler i 2017. Flere av prosjektene hvor
nye former for samarbeid mellom foreningene testes ut
er fortsatt pågående. MÅL 2018: Flere lokallag, 93 til
sammen. RESULTAT 2017: I 2017 var vi 82 aktive lokallag
og 57 medlemsforeninger. MÅL 2018: Barnas Turlag i alle
kommuner der det er grunnlag for det. RESULTAT 2017: 224
Barnas Turlag med aktivitet i 208 kommuner. MÅL 2018:
Antall dugnadstimer skal økes. RESULTAT 2017: 821 303
dugnadstimer, 74 754 timer mer enn året før, altså 10 %
fra 2016.

N A T U R F O R VA LT N I N G
DNT skal arbeide aktivt for at friluftslivets
natur- og kulturgrunnlag i skogen, på fjellet
og langs kysten ivaretas.

[ 308 408 MEDLEMMER ]

ME D LE MME R O G P OT E N SI E LLE ME D LE MME R
DNT skal rekruttere flere medlemmer og ha tilbud til alle aldersgrupper.
Vi skal henvende oss til alle de som ennå ikke er aktive brukere av DNTs tilbud.
MÅL 2018: 325 000 medlemmer. RESULTAT 2017: 308 408 medlemmer, en økning på 6,1 prosent fra 2016.

[ DUGNADSTIMER ]

O RGA N I SA SJ O N

3

1

821 303

TILBUD

2017, en økning på  6,1 prosent fra året før.
Målet for 2018 er 325 000 medlemmer. Det
har vært størst økning i medlemskategorien
Barnas Turlag med 10,8 prosent økning fra i
fjor. Stadig flere bruker tilbudet vårt, og i 2017
satte vi nok en ny overnattingsrekord på hyttene våre. Målet for 2018 er 450 000 overnattinger, og resultatet ble nådd i 2017 med 450 791
overnattinger.

MÅLOMRÅDER

2017

MÅL 2018: Politisk gjennomslag for viktige nasjonale
saker, og samordne medlemsforeningenes innsats innen
naturforvaltning. RESULTAT 2017: DNT har vektlagt arbeidet
innen motorferdsel, energirelaterte saker, bærekraftig reiseliv
og arealforvaltning. En veileder for medlemsforeningenes
arbeid med motorferdsel i utmark til drift og vedlikehold
av DNTs hytte- og rutenett er utarbeidet. Det viktige
Øystesevassdraget i Hardanger ble spart for utbygging etter
samlet innsats fra foreningslivet. Våre innspill om utredning
og begrensning av skadevirkninger på norsk natur som følge
av flere kraftkabler til utlandet har skapt debatt. DNT har vært
sentral i utgivelsen av «Mot et bærekraftig reiseliv – Veikart
fra reiselivsnæringen i Norge», som ble godt mottatt og fikk
mye omtale. Uttalelser er gitt til flere forslag om svekkelse
av naturvernets stilling i forvaltningen, og delvis medhold er
oppnådd i Stortingets behandling.

5

262 744
[ FØLGERE PÅ FACEBOOK ]

KO M M U N I K A S J O N
MÅL 2018: Bevare DNTs gode omdømme og høye
mediesynlighet. RESULTAT 2017: 12 437 artikler med
omtale av DNT. Det er 388 færre enn i 2016, men på samme
nivå som 2015. DNT på FACEBOOK har økt fra 247 000
følgere i 2016 til 262 744 i løpet av 2017. UTs facebookside
økte fra 125 000 følgere til 137 000 følgere. INSTAGRAM:
DNTs Instagram økte fra 120 000 til 160 000 følgere i
2017. UTs instagram økte fra 60 000 til 100 000 følgere.
UT.NO: Økter: 4 524 854 Sidevisninger: 14 142 765.
DNT.NO: Økter: 2 962 149 Sidevisninger: 8 186 581.
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Foto: DNTs fotokonkurranse, Nikolai Walther Wilhelmsen
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NATURENS TALERØR

Den norske naturen er under press, men i 2017
vant DNT en viktig seier da regjeringen besluttet å
verne Øystesevassdraget.

Full seier

DNT, med Bergen og Hordaland Turlag
i spissen, har kjempet mot vannkraft
utbygging i Øystesevassdraget i Hardanger
i mange år. Etter stor innsats fra natur- og
friluftslivsorganisasjonene, i samarbeid
med reiselivet, ble søknadene om utbygging
avslått. I den nye regjeringsplattformen slås
det også fast at vassdraget får varig vern.
Dette er en stor seier.
Dette er bare én av mange saker der
energisektoren legger stort press på norsk
natur, med nye vann-, vind- og nettutbygginger. Medlemsforeningene har lagt ned stort
arbeid lokalt og regionalt med enkeltsaker,
mens DNT sentralt bistår og gir innspill til
nasjonale myndigheter.
Kampen for stillhet

Til tross for motstand fra DNT og de andre
natur- og friluftslivsorganisasjonene, valgte
regjeringen å oppheve restriksjonene på bruk
av vannscooter i 2017. For DNT er det viktig
å bevare de scooterfrie sonene langs land, for
å sikre naturopplevelser, sikkerhet og trivsel
langs kysten. DNT har derfor oppfordret
kommunene til å lage lokale forskrifter som
forbyr eller begrenser bruk av vannscooter,
og mange er godt i gang med dette.

DNT arbeider også mot andre former for
motorferdsel som bidrar til støy og forstyrrelser i naturen. Det er viktig at vi selv alltid
opptrer ryddig og ansvarlig. Derfor har DNT
utarbeidet veiledningen «Motorferdsel i
utmark til drift og vedlikehold av DNTs
hytte- og rutenett, en veileder til medlemsforeningene», så det skal være lettere
for foreningene å sette seg inn i gjeldende
regelverk.
Stiens vern

DNT har utarbeidet en rapport om hvordan stier kan få bedre status i lovverket og
i forvaltningen. DNT har også deltatt i en
nasjonal arbeidsgruppe for «Veileder for
planlegging av friluftslivets ferdselsårer» til
bruk i kommunene. Denne skal testes ut i
noen pilotkommuner og vil bli publisert i
slutten av 2018.
Skogbruk

Arbeidet med ny standard for sertifisering av
skogbruk i Norge satte fart i 2017, etter den
internasjonale ordningen i Forest
Stewardship Council (FSC). DNT deltar for
å fremme friluftslivsinteressene å bevare
natur- og landskapskvaliteter. Vi vektlegger praktiske tilpasninger til friluftslivet,
kommunikasjon med skogeiere og utnyttelse
av mulighetene for andre hogstformer enn
industriell flatehogst.

DNT skal arbeide for at friluftslivets
natur- og kulturgrunnlag i skogen, på
fjellet og langs kysten ivaretas.

MÅL 2018: Politisk gjennomslag for
viktige nasjonale saker, og samordne
medlemsforeningenes innsats innen
naturforvaltning.
RESULTAT 2017: DNT har vektlagt
arbeidet innen motorferdsel,
energirelaterte saker, bærekraftig
reiseliv og arealforvaltning. En veileder
for medlemsforeningenes arbeid
med motorferdsel i utmark til drift
og vedlikehold av DNTs hytte- og
rutenett er utarbeidet. Det viktige
Øystesevassdraget i Hardanger
ble spart for utbygging etter samlet
innsats fra foreningslivet. Våre innspill
om utredning og begrensning av
skadevirkninger på norsk natur som
følge av flere kraftkabler til utlandet
har skapt debatt. DNT har vært sentral
i utgivelsen av «Mot et bærekraftig
reiseliv – Veikart fra reiselivsnæringen
i Norge», som ble godt mottatt og fikk
mye omtale. Uttalelser er gitt til flere
forslag om svekkelse av naturvernets
stilling i forvaltningen, og delvis
medhold er oppnådd i Stortingets
behandling.

Foto: André Marton Pedersen

DNT sentralt arbeider for å hindre
naturinngrep og naturbruk som reduserer
muligheten til å drive med friluftsliv. Vi
samarbeider tett med medlemsforeningene
og andre naturvern- og friluftslivsorganisasjoner.  

UT PÅ TUR
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KJERNETILBUD

HY T TER , RUTER , AKTIVITETER OG DUGNAD

AKTIVITETER

Hyttene og rutene er grunnmuren i DNT, mens de organiserte turene utgjør
kjernetilbudet. Alt dette blir i stor grad utført på dugnad. I 2017 var over
1,2 milloner med oss på tur.

MÅL 2018: 3 500 fellesturer med 75 000 deltakere
RESULTATER 2017: 4 827 fellesturer med 81 056 deltakere
MÅL 2018: 830 åpne arrangementer med 100 000 deltakere
RESULTAT 2017: 777 arrangement med 147 219 deltakere.

[ 4 827 FELLESTURER ]

4 300

[ KILOMETER KVISTEDE RUTER ]

DUGNAD

HYTTER

[ 44 BETJENTE HYTTER ]

[ 264 UBETJENTE HYTTER ]

[ HYTTER TOTALT – MED
NØDBUER OG RASTEBUER ]

[ 174 SELVBETJENTE HYTTER ]

[ 30 RASTEBUER
OG NØDBUER ]

11 324

[ SENGEPLASSER PÅ HYTTENE ]

14

15

16

17

[ 78 000 DELTAKERE 302 ARRANGEMENTER ]

TURPOSTTURER

[ DE NYE HYTTENE ]

Haldde, Alta | BT-Hytten, Bergen
Drengestua, Finnskogen |
Ertevannshytta, Indre Østfold |
Bjørketangen og Karterund, Odal |
Aurlandsdalen Turisthytte,
Breistølbu, Halvorsenhytta, Oslo, |
Ellingseterkoia, Ringerike | Øitangen,
Jambakkmyra, Stangnes, Telemark |
Morskogen Vokterbolig, Hamar |
Padleklubbhytta, Larvik | Veresstua,
Nord-Trøndelag | Kjerag Nødbu,
Stavanger | Himingsjå, Notodden |
Gammeløya, Sørlandet |

I 2017 ble det gjennomfør 821
303 dugnadstimer mot 746 549 i
2016. En økning på 74 754 timer,
altså nesten 10 prosent.
Det ble gjennomført 30 326
dugnadsarrangementer med
62 205 deltakere. I 2016
var tilsvarende tall 25 324
arrangementer og 51 924
deltakere.
Det innebærer en økning på
5 002 arrangementer, i prosent
20 % (19,75). Og en økning på
over 10 000 deltakere (10 281),
i prosent 20 % (19,80).

[ 2158 TURER 828 366 DELTAKERE ]

SJEKK UT
I 2017 lanserte DNT appen SJEKK UT,
der en kan logge alle «postkasseturene»
elektronisk.
Antall tur-lister: 260
Antall steder (tagget med turpost): 2 544
Antall innsjekkinger: 76 961

260

[ ANTALL TUR-LISTER ]

[ 450 791 OVERNATTINGSDØGN ]

MÅL 2018: 450 000 overnattinger.
RESULTAT 2017: 450 791. En
oppgang på 0,36 prosent og 1613
overnattinger fra 2016 (449 178).

Foto: Andre Morten pedersen

[ 17 DAGSTURHYTTER OG
SERVERINGSSTUER ]

533

13

55 000

22 000

[ KILOMETER MERKEDE RUTER ]

78 000

[ 1 264 167 DELTAKERE PÅ TUR ]

65 000

15 731

[ ARRANGEMENTER TOTALT ]

KOM DEG UT-DAGEN
[ ANTALL DELTAKERE ]

52000

DNT tilbyr et stort spekter av organiserte turer og
aktiviteter. Medlemmene kan delta på alt fra kystturer
og aktiviteter i nærområdet til ekspedisjoner i fjellet.
Vi ønsker å inspirere til aktivitet i hverdagen og øker
antall lokale turgrupper. I 2017 hadde vi 15 731
arrangementer, det er 1 957 mer enn i 2016.
Kom deg ut-dagen er DNTs største enkelt
arrangement, med 78 000 deltakere i 2017.

60 000

DNT vil inspirere til aktivitet hver dag, hele
året. Et viktig satsingsområde har derfor vært å øke tilbudet i nærmiljøet. Dette har ført til flere tilrettelagte
stier og flere nye hytter.
En viktig forutsetning for DNTs arbeid har vært
å gjøre tilbudet tilgjengelig for flere, slikt at flere kan
ha glede av stiene og hyttene. Samtidig må det unike
nettverket av hytter og ruter vedlikeholdes og videreutvikles, slik at det beholder sin attraktivitet. I 2017
fikk medlemsforeningene 18 nye hytter, og har nå til
sammen 533 hytter fordelt over hele landet.

[ 777 ÅPNE ARRANGEMENTER ]
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FRILUF T SLIV F OR ALLE

I 2017 har vi særlig satset på nærfriluftsliv, gjennom flere
T-merkede stier fra sentrum, ukentlige turer og aktiviteter,
digitale turposter og nasjonale turdager åpne for alle.

Tilbudet for et aktivt nærfriluftsliv
har skutt fart i DNT i 2017. Gjennom prosjekter som Bynært Friluftsliv fokuserer vi
spesielt på friluftsaktivitet i bynære områder
og områder med lite frivillig aktivitet fra
før. DNT samarbeider også med Røde kors
om et ukentlig gå-tilbud i nærområdet for
eldre. I 2017 var det 101 Aktiv i 100 grupper
i Norge. Det ble til sammen arrangert 2828
turer, med 62 216 deltakere totalt. Det har
også vært satset stort på merking og skilting
fra sentrum og sentrale kollektivpunkt med
mål om at alle kun skal ha 500 meter til
nærmeste tursti. Vi ser at merkede rund
løyper i sentrale områder raskt blir populære
hverdagsturer.
Bedre inkludering

DNTs medlemsforeninger har jobbet målrettet for å rekruttere nye til friluftslivet og
DNT. I prosjektet Inkludering i DNT har vi
hatt god erfaring med å inkludere personer
med flerkulturell bakgrunn og kompetanse
både til nærturer og fjellturer, men også til
dugnad og som ansatte i DNT. Andre prosjekter har muliggjort at barn og unge, hvor
økonomi er en barriere for deltakelse, har
kunnet være med på friluftslivsaktiviteter i
nærmiljøet, på fritiden og i ferier.

på seniorer, unge og flerkulturelle. Det ble
gjennomført 41 kurs, med til sammen 450
deltakere.  
Tilrettelagt friluftsliv

Klart det går og Friluftsliv Tilrettelagt for
Utviklingshemmede (FTU) har bidratt til at
flere personer med funksjonsnedsettelser
og utviklingshemmede kan finne et frilufts
tilbud i DNT. I 2017 hadde 10 av DNTs
medlemsforeninger et tilbud gjennom prosjektet Klart det går. 13 medlemsforeninger
hadde tilbud for utviklingshemmede. Det
har også blitt utviklet en egen FTU-app som
gjør friluftsliv mer tilgjengelig for utviklings
hemmede og deres familier.  
I tillegg har vi lansert en brosjyre som
viser tilretteleggingen på utvalgte hytter slik
at flere skal kunne dra på egenorganiserte
turer til hyttene våre. Best mulig tilrettelegging for at flest mulig skal bruke naturen er
viktig for å sikre at flere blir glad i den og tar
vare på den i fremtiden.

Ferskingkurs, som gir grunnleggende
friluftslivskunnskap, fortsetter å være en
suksess. I 2017 har vi hatt et spesielt fokus

Foto: Marius Dalseg Sætre

Flere ferskinger

14
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43 825

26 639

14

[ ANTALL MEDLEMMER DNT UNG ]

35 760

25 214

13

32 286

23 751

[ MEDLEMMER I BARNAS TURLAG ]

2017

40 092

13

34 780

12

32 239

11

31 700

10

17

224

15

16

17

[ ANTALL BARNAS TURLAG ]
[ 43 825 MEDLEMMER ]

MÅL OG RESULTATER FOR

MÅL OG RESULTATER FOR

PERIODEN 2016–2018

[ OPPTUR ]

117

BARN OG UNGE VOKSER MEST

familier ut på tur. Friluftsskolene, Naturlig
turmat og Turboklubbene er gode eksempler.

DNT er i vekst og særlig øker antall medlemmer blant barn
og ungdom. I 2017 hadde vi også flere deltakerrekorder på
arrangementer for denne gruppen.

Kom deg ut-dagen

[ ARRANGEMENTER ]

MÅL OG RESULTATER FOR
PERIODEN 2016–2018

MÅL 2018: Økt friluftslivsaktivitet
der folk bor og går på skole gjennom
tilrettelegging og godt samarbeid.
Bedre tilgjengelighet vil gi flere gode
naturopplevelser og muligheter for
fysisk aktivitet i nærmiljøet.
RESULTAT 2017: 117 arrangementer
med 34 160 deltakere fra 491 Skoler.

DNT har et bredt tilbud for barn,
barnefamilier og ungdom. Aktivitetene
spenner fra enkle søndagsturer, hengekøy
turer i nærmiljøet og kveldsmatturer, til
toppturer, hytte til hytte-turer og kurs, både
langs kysten, i skogen og høyt til fjells.
Det gjøres et fantastisk arbeid lokalt, i
all hovedsak drevet av frivillige krefter. Ulike
tilskuddsordninger og prosjekter gir våre
medlemsforeninger mulighet til å skaffe
nødvendig utstyr og drive markedsføring av
tilbudet sitt.

Til forskjell fra andre som tilbyr fritids
aktiviteter, stiller ikke DNT krav om
oppmøte til faste tider eller dager. Denne
fleksibiliteten setter tydeligvis både barne
familier og ungdom pris på, og forklarer nok
mye av veksten.
Barnas Turlag

Hovedfokuset til Barnas Turlag er turer og
aktiviteter i nærmiljøet, og i år har vi særlig
jobbet for å ta tilbake søndagsturen som tradisjon. Vi har også flere prosjekter som har som
mål å få med seg enda flere barn og barne

Gjennom Kom deg ut-dagen når vi stadig
flere – også de som ikke kjenner DNT fra
før. Både i februar og september i 2017 satte
vi ny deltakerrekord på begge arrangementene grunnet godt vær, bra markedsføring og
attraktive opplegg.
OPPTUR

OPPTUR går av stabelen første onsdag i mai
hvert år. I 2017 samarbeidet vi med Norad
og FN-sambandet rundt FNs bærekraftmål,
og hadde quiz langs løypa med dette som
tema. På arrangementet på Romsås i Oslo
fikk vi besøk av statsminister Erna Solberg.
DNT i skolen

Ni av våre medlemsforeninger deltar i
skoleprosjektet. Vi har nå et særlig fokus på

lærere og elever på 8. trinn og har som mål
at de i større grad skal bruke naturen som
læringsarena i alle fag.

32 239

31 700

30 073

29 502

Foto: Jostein Fossnes

MÅL 2018: 2 200 arrangementer for
barn med 80 000 deltakere. Ett Barnas
Turlag i hver kommune der det er
grunnlag for det. RESULTAT 2017:
2676 arrangementer for barn med
77 391 deltakere. Våre 224 Barnas
Turlag fordeler seg på 208 kommuner.

29 404

PERIODEN 2016–2018

MÅL 2018: 50 000 DNT-medlemmer
fra 13–26 år. Det skal være DNT
ung-grupper i alle medlemsforeninger,
eventuelt i samarbeid med en
10 11
12 13 57.
14
naboforening
– til sammen
RESULTAT 2017: 43 825 medlemmer
– økning på 9,3 % I 2017 har 43 av
DNTs medlemsforeninger hatt et tilbud
spesielt for ungdom. Det er arrangert
913 ungdomsturer, med 38 873
deltakere, og 137 kurs for ungdom,
med 2 191 deltakere.

DNT ung

I Kunnskapsåret 2017 har DNT ung særlig
jobbet blant annet for at det skal være enkelt
og billig for ungdom å delta på kurs. I løpet
av året er det utdannet flere nye ungdomsturledere og unge kursledere.
DNT ung har en tydelig miljøprofil og
jobber aktivt med holdninger rundt gjenbruk og reparasjon av klær og utstyr. DNT
ung arrangerer to nasjonale byttedager årlig
– Grønn Onsdag og Grønn Fredag.
Med stor synlighet i sosiale medier,
viser DNT ung fram bredden i sitt tilbud og
inspirerer flere ungdom til å drive frilufsliv.

[ KOM DEG UT- DAGEN ]

302
[ ARRANGEMENTER ]

MÅL OG RESULTATER FOR
PERIODEN 2016–2018

RESULTAT 2017: 78 000 (52 000 i
2016) deltakere fordelt på 302 (296 i
2016) arrangementer.
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FRILUF T SLIV PÅ DAGSORDEN

Stortingsvalget preget det politiske arbeidet i 2017, der
DNT arbeidet aktivt for å sette våre saker på agendaen.
Vi oppnådde flere viktige gjennomslag i løpet av året.

DNT taler naturen og friluftslivets
sak i samfunnsdebatten og er på plass når
det tas politiske beslutninger som angår
friluftslivet.
Stortingsvalget

DNT ga innspill til alle partiene da de
utformet sine partiprogrammer, slik at natur
og friluftsliv skulle bli godt ivaretatt. Til
valgkampen ble det laget en brosjyre som
oppsummerte DNTs politiske hovedsaker.
I valgkampen gjorde vi en vurdering av alle
de ferdige partiprogrammene, og publiserte
en «partitest», der partiene fikk terningkast ut fra hvor ambisiøse mål de hadde på
friluftslivsområdet. Dette var en av flere
mediesaker som var med på å sette friluftsliv
på dagsorden.
Statsministeren på OPPTUR

Statsminister Erna Solberg deltok på årets
OPPTUR, DNTs turdag for åttendeklassinger. Sammen med DNT satt hun fokus på
friluftsliv for unge og FNs bærekraftmål,
som blant annet handler om å ta vare på
natur, klima og folkehelse. DNT har hatt
god dialog med både statsminister, klima- og
miljøminister, kulturminister og helseminister i løpet av året, samt partiledere og andre
sentrale politikere fra de øvrige partiene.

vedtak på slutten av 2017 om at alle elever i
grunnskolen skal ha minst én time fysisk
aktivitet hver dag var et viktig gjennombrudd. DNT er opptatt av at en betydelig
del av aktiviteten foregår utendørs, og at
naturen tas i bruk som læringsarena.
I samarbeid med Norsk Friluftsliv og
Friluftsrådenes Landsforbund følger vi
opp denne saken.
Spillemidler til friluftsliv

I 2017 bidro DNT til at spillemiddelordningen ble forbedret på flere punkter. Det ble
mulig å søke tilskudd til skilting og merking
av eksisterende stier. I tillegg ble tilskuddssatsen til overnattingshytter økt fra 2 til 3
millioner kroner, og det ble opprettet nye
tilskuddsordninger til egenorganiserte
aktiviteter. Stortinget vedtok også at for
delingen av spillemidler til samfunnsnyttige
organisasjoner ikke lenger skal styres av
tidligere spilleautomatinntekter, men følge
objektive kriterier. Det kan gi DNT økte
inntekter på sikt. Fortsatt går likevel en uforholdsmessig liten andel av overskuddet fra
Norsk Tipping til å støtte opp om friluftsliv,
til tross for at dette er en lavterskelaktivitet
som har stort folkehelsepotensial. Dette vil
vi jobbe videre med framover.

DNT har lenge jobbet for få mer friluftsliv i
skolen, slik at alle barn og unge får kjennskap til aktiviteter ute i naturen. Stortingets

Foto: Einar Sleire

Naturen som klasserom
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ET GRØNNERE DNT

Bærekraft har vært et viktig stikkord for DNT i 2017, med
en rekke arrangementer og prosjekter som skal gjøre både
oss og samfunnet grønnere.

Grønn tur

DNT har tatt initiativ til å etablere Grønn
tur, et nasjonalt samarbeid som skal forsterke Norges posisjon innen bærekraftig
friluftsliv og reiseliv. Prosjektet skal bidra til
at det blir lett å komme seg ut på tur og
enkelt å reise miljøvennlig. Partene er
sentrale samfunnsaktører innen friluftsliv,
reiseliv og samferdsel.
Bærekraftig reiseliv

DNT har stått sentralt i arbeidet med å utarbeide et veikart for et bærekraftig reiseliv,
med konkrete mål og tiltak. Hele reiselivet
stilte seg bak veikartet, som ble overrakt
regjeringen under Arendalsuka i august.
Aktørene bak veikartet følger opp arbeidet

i egen virksomhet og som pådrivere overfor
politiske myndigheter. Veikartet har fått god
oppmerksomhet i media og i sektoren.
DNTs naturfilosofiske seminar høsten
2017 hadde tittelen «For en reiselivsutvikling i harmoni med naturen». Seminaret
resulterte i konkrete anbefalinger for
reiselivsutviklingen, med vekt på hensynet
til lokal kultur, sosialt fellesskap, økonomisk
lønnsomhet og fri natur.
Miljøvett er fett

DNT ung har hatt fokus på miljøvett i 2017
med flere arrangementer og en omfattende
kampanje i sosiale medier. Det har vært
meget god oppslutning på grønne bytte
dager for friluftsklær og -utstyr, med totalt
31 arrangementer nasjonalt. På Vinjerock og
Fjellfilm ble det tilbudt gratis reparasjon av
klær og utstyr i samarbeid med Bergans. I
tillegg er det startet et samarbeid med Jenny
Skavlans bruktsalgapp Tise, med en egen
«DNT ung anbefaler»-liste.
Bærekraftmål for DNT

I tråd med natur- og miljøvernstrategien for
DNT, arbeides det med å utvikle egne bærekraftmål for organisasjonen. Målet er å
redusere miljøbelastningene fra egen virksomhet, at hytter og ruter skal drives mest
mulig miljøvennlig og at vi skal redusere
klimagassutslipp. Bærekraftmålene skal vedtas på DNTs landsmøte i 2018, som en del av
veivalgsdokumentet.

Foto: Juel Victor Løkstad Grande


DNT - konferansen «Grønnere
utsikter» Hvordan kan vi løse klimautfordringene og samtidig ivareta norsk natur?
Og hvordan kan friluftslivet bidra til en
grønnere utvikling? Dette var temaet på
DNT-konferansen 2017 i desember. 300
personer deltok.
Blant innlederne var den anerkjente
britiske miljøverneren Tony Juniper og
direktør ved CICERO Senter for klimaforskning, Kristin Halvorsen. I tillegg bidro en
rekke politikere, forskere, folk fra næringsliv
og organisasjoner. Konferansen fikk svært
gode tilbakemeldinger og viste tydelig hvordan det å ta vare på natur og klima henger
tett sammen, og at friluftslivet kan gi viktige
bidrag til begge deler.
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MÅL OG RESULTATER FOR
PERIODEN 2016–2018

Foto: Jostein Fossnes

MÅL 2018: 700 fjellsport
arrangementer med 6 000 deltakere
RESULTAT 2017: 656 arrangementer
med 5 912 deltakere. MÅL 2018:
Det skal være fjellsportgrupper i
alle medlemsforeninger, eventuelt
i samarbeid med naboforeningen.
RESULTAT 2017: 37 fjellsportgrupper,
fordelt på 31 medlemsforeninger.

FJELL SPORT SOM SPYDSPISS

DNT fjellsport er sammenslutningen av fjellsportgrupper og medlemsforeninger i
DNT som har et fjellsporttilbud. I 2017 vedtok DNTs landsmøte, gjennom en felles strategisk
plattform, at fjellsporttilbudet i DNT skal prioriteres og fungere som spydspissen i tilbudet
til våre medlemmer. DNT skal skape læringsarenaer for norsk turkultur og tilrettelegge for
erfaringslære gjennom sosiale fellesskap. 2017 var et rekordår for vår instruktørutdanning, og
gjennom vårt utdanningsarbeid ivaretar vi en kompetent organisasjon og viderefører en bærekraftig friluftslivskultur. DNT består som en av Norges største fjellsportarrangører,
basert på verdiene frivillighet og fellesskap.

Foto: Jostein Fossnes

Aldri før har så mange tatt vår instruktørutdanning som i 2017,
det lover godt når stadig flere vil ha brattere utfordringer.
DNT fjellsport bidrar til et tryggere og sikrere friluftsliv.

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

34

35

DNT ÅRSR APPORT

2017

ÅRSBERETNING

DEN NORSKE TURISTF ORENINGS
ÅRSBERETNING 2017
VI RKSO M H E T

A RB E I D S M I L J Ø

Den Norske Turistforening (DNT) er et forbund av 57
medlemsforeninger og er Norges største friluftslivsorganisasjon. DNT sentralt har kontor på Youngstorget 1
i Oslo.

Arbeidsmiljøet blir sikret gjennom internkontroll for
å ta vare på helse, miljø og sikkerhet. Arbeidsmiljøet
i DNT anses som tilfredsstillende. Det har i 2017 blitt
arrangert ett personalseminar for medarbeiderne.
Ingen ansatte i DNT sentralt har vært utsatt for skader
eller ulykker.

DNT sentralt arbeider med overordnede oppgaver
for alle medlemsforeningene innen naturforvaltning,
hytter og ruter, utdanning og tilrettelegging for barne-,
ungdoms- og fjellsportsaktiviteter. DNT sentralt utgir
medlemsbladet Fjell og Vidde og årbok. Utover dette
drifter DNT sentralt internettsider, medlemsregister,
hyttebookingsystem og ut.no. DNT sentralt yter service
for alle medlemmer som er tilsluttet en av de 57 medlemsforeningene. Dette er DNT sentralt sitt regnskap
og årsberetning utarbeidet etter regnskapsloven.
Totalt antall betalende medlemmer i 2017 var 308 408.
Dette er 17 618 flere medlemmer enn i 2016 og tilsvarer en økning i medlemstallet på 6,1 prosent.
Landsstyret består av 12 medlemmer der ett medlem velges blant de ansatte i DNT sentralt og ett medlem velges
av DNT ungs landsmøte. Øvrige styremedlemmer velges
for en periode på tre år på landsmøtet som holdes hvert
år. Styreleder velges av landsmøtet for tre år av gangen.
F O RM Å L

DNT skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og
kulturgrunnlag.
Å RS RE G N S K A PE T

Årsregnskapet gir etter styrets oppfatning et rettvisende
bilde av foreningens stilling og resultat i 2017. Årets
resultat er et overskudd på kr 6 072 842 som tilføres
annen formålskapital og kr 1 000 000,- som tilføres
selvpålagt formålskapital med restriksjoner, dvs til DNT
sitt hyttefond.
Det bekreftes at årsregnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er til stede.

Totalt sykefravær i 2017 var 4,3 %. Dette er en nedgang
på 1,9 prosentpoeng fra 2016 da sykefraværet var 6,2 %.
L I KE S TI L L I N G

Totalt antall ansatte ved utgangen av 2017 var 45. Av
disse er 30 kvinner og 15 menn. Antall årsverk i 2017
var 41,9. Av disse var 6,7 årsverk midlertidige stillinger.
DNTs landsstyre består av 7 kvinner og 5 menn. Likestilling mellom kjønnene er en naturlig del av arbeidet
med å rekruttere ansatte og tillitsvalgte.

for priser i avtalen. Kostnader på leveranse i disse
avtalene er forbundet med risiko for svingninger i
valutakursene.

vi ikke utvikler it-prosjekt risikerer vi å være mindre
tilgjengelig for medlemmene våre og kan dermed gå
glipp av inntekter.

DNTs kundekreditt kan deles i tre kategorier: Krav
mot representanter som selger medlemskap, krav mot
kredittkunder ved varesalg og krav mot annonsører i
Fjell og Vidde, årbok og nettsider. Tap på krav i 2017
var kr 79 007.

SAT S N I N GSO M R Å D E R I 2 0 1 8

DNT skal være en proaktiv og nasjonalt ledende
samfunnsaktør som arbeider for å styrke det naturvennlige og enkle friluftslivet. Arbeidet med å styrke
rammebetingelsene for frivillighet, friluftsliv og
naturvern blir svært viktig også i 2018.

RI S I KO O G U S I K KE RH E T S FA KTO RE R

Styret mener at det ikke er noen vesentlige risikoforhold som truer driften av DNT. De største inntektspostene i regnskapet er stabile og forventes fortsatt å
være det. Dette gjør at arbeidet i foreningen går som
planlagt og at det fortsatt vil være stor aktivitet for å
sikre friluftslivet gode rammevilkår og å gjøre friluftsliv attraktivt for alle grupper i befolkningen. DNT har
en økonomisk risiko ved utvikling av it-prosjekt som
er utviklet til fordel for medlemsforeningene. Dersom

Det vil bli arbeidet med felles IT-løsninger for DNT
og medlemsforeningene med spesielt fokus på hyttebooking og ut.no.
I 2018 feirer DNT 150-års jubileum, det blir festforestilling i Oslo Spektrum, samarbeid med NRK
om sommersending på TV og flere andre jubileums
aktiviteter.

Glitterheim, 20. april 2018

D NT S VI RKSO M H E T O G D E T Y TRE M I L J Ø

Det legges til grunn for vår virksomhet at naturgrunnlaget ikke svekkes. En av DNTs viktigste arbeidsopp
gaver er derfor å arbeide med naturforvaltning. Ut over
kontordriften med tilhørende reisevirksomhet har ikke
DNT sentralt virksomhet som direkte påvirker det ytre
miljø.
DNT bidrar til å utvikle retningslinjer for den totale
virksomheten for medlemsforeningene for å sikre at
miljøet ikke tar skade. Eksempelvis er det utarbeidet
retningslinjer om miljøsatsing i egen virksomhet, som
en del av DNTs natur- og miljøvernstrategi. Landsmøtet har også vedtatt en strategisk plattform for DNTs
engasjement innen klimaspørsmål. Miljøsertifisering
etter miljøfyrtårnsordningen skjer i forbindelse med
kontordrift, hytter og landsmøtet. DNT legger et aktivt
samfunnsansvar til grunn for sin virksomhet.

Berit Kjøll
Styrets leder

Gunn Elin Fedreheim
Styremedlem

Ragnhild Narum
Styremedlem

Børge Brundtland
Styrets nestleder

Håkon Jostein Gammelsæter
Styremedlem

Hanne Harlem
Styremedlem

Frøydis Høyland Svisdahl
Styremedlem

Kristin Oftedal
Styremedlem / ansattes repr.

Johanne Grue Reiten
Styremedlem / DNT ungs repr.

Arne Storhaug
Styremedlem

Erik Bryn Tvedt
Styremedlem

Lars Wang
Styremedlem

F I NA N S I E L L RI S I KO O G L I KVI D ITE T

DNT har ingen rentebærende gjeld, og pengeplasseringene er i bank.
Enkelte avtaler er inngått med Euro som grunnlag

Nils Øveraas
Generalsekretær

STYRET
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7. RAGNHILD NARUM, STYREMEDLEM

4. ARNE STORHAUG, STYREMEDLEM

3. JOHANNE GRUE REITAN, STYREMEDLEM, DNT UNG REP.

1. FRØYDIS HØYLAND SVISDAHL, STYREMEDLEM

8. HÅKON GAMMELSÆTHER, STYREMEDLEM

9. BERIT KJØLL, STYRELEDER

5. NILS ØVERAAS, GENERALSEKRETÆR

10. BØRGE BRUNDTLAND , NESTELEDER

12. KRISTIN OFTEDAL, STYREMEDLEM, ANSATTES REP.
11. LARS TVEDT, STYREMEDLEM

6. ERIK BRYN TVEDT, STYREMEDLEM

IKKE TIL STEDE DA BILDET BLE TATT: GUNN-ELIN FREDHEIM, STYREMEDLEM

Foto: Mette Habberstad

2. HANNE HARLEM, STYREMEDLEM
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BA L A N S E

Alle tall i hele tusen
Note

31.12.17

31.12.16

A KTIVITE T S RE G N S K A P

31.12.15

Alle tall i hele tusen
Note

EIENDELER

ANSKAFFEDE MIDLER

Anleggsmidler

Medlemsinntekter
Offentlige tilskudd

2017

2016

2015

3

35 506

33 277

31 317

5

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner og lignende

1, 12

14 550

13 984

135

Finansielle anleggsmidler
Pensjonsmidler
Sum anleggsmidler

1, 9

566
15 116

390
14 373

192
327

41 576

34 915

1 363

2 795

1 063

Innsamlede midler og gaver

4 590

704

224

6

14 424

12 010

11 780

7

9 585

8 957

9 084

6 081

6 589

6 082

311
121 631

412
106 318

847
95 312

23 011

23 519

23 096

30 753

25 271

24 184

10 350

10 100

8 570

– ungdom

8 505

7 999

8 077

– fjellsport

2 011

1 880

1 816

– samfunnsaktør aktivitet

15 787

16 139

12 042

– fellesløsninger medlemsforeningene

13 237

6 824

2 988

Inntekter fra aktiviteter som oppfyller organisasjonenes mål
samarbeidsavtaler
annonseinntekter

Omløpsmidler
Varer

49 771

Andre tilskudd

1, 13

1 180

1 055

1 083

688

657

370

3

57 538

57 259

53 515

10

11 566

10 806

7 692

Til gode merverdiavgift
Sum fordringer

1 062
70 854

2 353
71 075

786
62 362

Kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til formålet

Bankinnskudd, kontanter og lignende

51 816

45 922

62 521

– informasjon og opplysning
– barn

Fordringer
Forskuddsbetalte kostnader, påløpne inntekter mv
Forskuddsbetalt kontingent til medlemsforeninger
Kundefordringer

andre salgsinntekter
Finansinntekter

Sum omløpsmidler

123 850

118 053

125 966

SUM INNTEKTER
FORBRUKTE MIDLER

8
1, 2

– internasjonal aktivitet
138 966

SUM EIENDELER

132 426

126 293

– utdeling formålskapital til medlemsforeningene

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

19

2 000

Formålskapital
30 800
1 000

25 726

31 800

25 726

24 696

31 800

25 726

24 696

82 152

87 302

84 086

9 410

5 372

4 749

5 505
10 099

5 594
8 431

5 539
7 223

Sum gjeld

107 166
107 166

106 699
106 699

101 597
101 597

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

138 966

132 426

126 293

Opptjent formålskapital
Sum opptjent formålskapital

15

Sum formålskapital

24 696

Gjeld
Langsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelse
Sum avsetning for forpliktelse

1, 9

Kortsiktig gjeld
Forskuddsbetalt kontingent fra medlemmer
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter og feriepenger
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

Administrasjonskostnader
SUM FORBRUKTE MIDLER

3

RESULTAT

2, 11
4

11 905
115 558

11 555
105 288

10 515
91 287

6 073

1 030

4 025
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Alle tall i hele tusen
2017

2016

2015

6 073

1 030

4 025

4 146

772

138

Endring i varelager

-125

28

186

Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordning

-176

-197

-41

Endring i kundefordringer

-759

-3 114

-1 192

KONTANSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER

Ordinært resultat
Avskrivninger

Endring i leverandørgjeld
Endring i forskuddsbetalt kontingent
Endring i forskuddsbetalt kontingent overført medlemsforeningene
Endring i andre tidsavgrensinger
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

4 038

623

1 561

-5 150

3 215

2 756

-279

-3 744

-227

2 839
10 605

-591
-1 978

-7 004
202

-4 712
-4 712

-14 621
-14 621

-187
-187

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Netto kontanstrøm fra finansieringsaktiviteter
Netto endring i kontanter og -ekvivalenter

Årsregnskapet består av aktivitetsregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Alle tall i notene er oppgitt i hele tusen hvis ikke annet er angitt.
Regnskapet er aktivitetsbasert.
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over
3 år, samt en kostpris på over kr 15 000,-.
Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med
utgangspunkt i historisk kostpris.
Varebeholdningen er vurdert til anskaffelseskost med justering for ukurante varer.

Innbetaling ved salg av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Netto kontantstrøm fra investeringer

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER.

5 894

-16 599

14

Beholdning av kontanter og -ekvivalenter 1.1

45 922

62 521

62 506

Beholdning av kontanter og -ekvivalenter 31.12

52 816

45 922

62 521

Medlemsinntekter regnskapsføres det året medlemskapet gjelder for. Forskuddsbetalt
medlemskontingent for påfølgende år balanseføres som gjeld til medlemmer.
Offentlige tilskudd som det knytter seg betingelser til inntektsføres i takt med forbruk av
midler knyttet til den støttende aktivitet. Ikke inntektsførte tilskudd regnskapsføres i
balansen som en forpliktelse.
Inntekter fra samarbeidsavtaler regnskapsføres i det året DNT har rett til inntekten. For
avtaler som går over flere år blir inntekten regnskapsført med det beløp som er avtalt for det
enkelte år.
Kostnader føres når de påløper eller det oppstår en forpliktelse. Medlemsforeningenes andel
av medlemskontingenten hverken inntektsføres eller kostnadsføres i regnskapet.
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser knyttet til ytelsesordningen beregnes etter
lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente basert på risikofri rente med påslag for et risikoelement,
fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på
pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang.
Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i
balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over
antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som
skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over
antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikende ved årets begynnelse
overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.
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NOTE 2 – KOSTNADER TIL FORDELING, SAMFUNNSAKTØRAKTIVITET OG
ADMINISTRASJON
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NOTE 5 – OFFENTLIGE TILSKUDD

Kostnadene er inndelt i kostnader til anskaffelse av midler, kostnader til formålet og administrasjonskostnader. Alle kostnader, inkludert lønn, tilhørende en aktivitet er henført til denne
aktiviteten. Felleskostnader som kostnad til IT, lokaler, porto, telefon, strøm og forsikringer er
fordelt mellom aktivitetene i forhold til antall ansatte som jobber i de forskjellige aktivitetene.

2017

2016

Grunnstøtte, Barne- og likestillingsdepartementet
Grunnstøtte, Klima- og miljødepartementet

2 105
6 425

1 824
6 117

Frifond, Kulturdepartementet

8 416

8 259

Merkehåndboka, Miljødirektoratet

Kostnader til samfunnsaktøraktivitet gjelder områdene folkehelse, naturvern, inkludering,
oppfølging av aktivitet i medlemsforeningene, skilt og merking.
Administrasjonskostnader omfatter kostnader til landsmøte, landsstyre, utvalg, komiteer,
enkelte kostnader til lokaler samt lønn til generalsekretær, til kontorservice, HR og til økonomifunksjonen.
Forbrukte midler fra Frifond som forvaltes av Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner er fordelt mellom aktivitetene barn og ungdom etter medlemstall.

Kom deg ut dagen, Kulturdepartementet

2 030

1 990

Lokale skoleprosjekt, Miljødirektoratet

1 715

2 184

Helse og Rehabilitering

266

988

Inkludering i DNT, Miljødirektoratet

900

850

3 000

3 000

Klart det går – Barne-, ungdom- og familiedirektoratet

520

584

Naturopplevelser for livet for alle – Barne, ungdom og familiedirektoratet

399

Aktiv i hundre, Helsedirektoratet

Barnas turlag der du bor, Kulturdepartementet
Fjellvettregler, Justis- og Beredskapsdepartementet
Friluftsskoler, Miljødirektoratet
Pedagogiske utviklingsmidler, Studieforbundet Natur og Miljø

NOTE 3 – MEDLEMSKONTINGENT

Ved utgangen av 2017 har DNT registrert 308 408 medlemmer. DNT sentralt mottar ikke
kontingent fra medlemmer av Barnas Turlag og livsvarige medlemmer innmeldt før 1993.
Kontingent fra Barnas Turlag går uavkortet til den lokale medlemsforening. Forbundskontingenten til DNT ble i 2017 totalt kr 35,5 millioner. Økningen fra 2016 er kr 2,3 millioner og
skyldes medlemsvekst og økning av forbundskontingenten.
Medlemskontingentkravet for det påfølgende år sendes ut til medlemmene sammen med
årboka i november og desember. Medlemskontingenten hadde forfall 18. desember og mange
betalte på forfall. Pr. 31.12.17 er det innbetalt kr 82,2 millioner hvorav kr 57,5 millioner er
overført medlemsforeningene som forskudd på kontingentavregningen for 2018.
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1 000

1 380

0

100

700

1 050
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Bynært friluftsliv for alle, Miljødirektoratet

700

900

Bynært friluftsliv for alle, Kulturdepartementet

800

500

1 000

0

Sjekk ut, Miljødirektoratet

400

0

Sjekk ut, Kulturdepartementet

600

0

Ferskingkurs, Kulturdepartementet

410

0

Ferskingkurs, Miljødirektoratet

400

0

Historiske vandreruter, Riksantikvaren

869

0

Friluftsliv for utviklingshemmede, Miljødirektoratet

Et flerkulturelt DNT, Integrerings- og mangfoldsdir.

350

350

Spillemidler, Kulturdepartementet

13 482

8 457

MVA refusjon, Kulturdepartementet

3 185
49 771

3 043
41 576

SUM

Offentlige tilskudd brukes i henhold til budsjett og prosjektbeskrivelse i søknad og krav i retningslinjer og
i tildelingsbrev. Av mottatte offentlige midler er kr 4 331 000 ikke inntektsført per 31.12.2017. Disse
forventes inntektsført i 2018 basert på pågående aktiviteter.

NOTE 4 – SPESIFISERING AV DRIFTSKOSTNADER ETTER ART
Varekost
Lønnskostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad
SUM

2017

2016

3 858
30 407

4 606
30 170

4 146

772

77 147
115 558

69 740
105 288

NOTE 6 – SAMARBEIDSAVTALER

Totale inntekter fra samarbeidsavtaler er kr 14,4 millioner. Dette er avtaler med
Norgesgruppen, Bergans, Mondelez Europe (Kvikk Lunsj), NSB, Devold, Gjensidige,
Norgesmøllene, Norsk Tipping,Viking Footwear og Gilde.
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NOTE 7 – REDAKSJON
2017

2016

KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

Annonseinntekter årbok
Brutto kostnader årbok
Netto kostnader årbok

510
2 103
1 592

361
2 168
1 807

PENSJONSKOSTNADER (INKLUDERT ARBEIDSGIVERAVGIFT)

Annonseinntekter Fjell og Vidde

6 870

7 102

+ forvaltningskostnader

114

122

9 428
2 444

9 204
1 980

Løssalg og abonnement Fjell og Vidde
Brutto kostnader Fjell og Vidde
Netto kostnader Fjell og Vidde

+ adm. kostnad
+ netto finanskostnad (inntekt)

2017

2016

Markedsføring, verving og provisjoner for annonsesalg
Medlemsservice

10 502
8 861

9 760
9 048

Varekost

3 648
23 011

4 711
23 519

NOTE 9 – PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG FORPLIKTELSE

2016

83

87
15
-20

73

71

119

3
156

31.12.17

31.12.16

4 464
4 400

4 012
4 080

SUM netto midler (forpliktelse)
ikke resultatførte estimatavvik (tap)/gevinst

-64
630

68
322

Netto pensjonsforpliktelse/ -midler

566

390

Resultatført estimatavvik
Netto pensjonskostnad

Pensjonsforpliktelse PBO
Verdi av pensjonsmidler

NOTE 8 – KOSTNADER TIL ANSKAFFELSE AV MIDLER

2017
15
- 52

PENSJONSFORPLIKTELSER (INKLUDERT ARBEIDSGIVERAVGIFT)

Inntekter fra internettannonser på dnt.no utgjør i tillegg kr 934 440 og på ut.no kr 1 269 788.
I 2016 var inntekter fra dnt.no kr 818 600 og fra ut.no kr 675 800.

SUM

Årets pensjonsopptjening

31.12.2017

31.12.2016

Diskonteringsrente
Forventet avkastning på pensjonsmidler

2,60 %
3,60 %

2,60 %
3,60 %

Årlig lønnsvekst

2,50 %

2,50 %

G-regulering

2,25 %

2,25 %

Årlig regulering av pensjoner under utbetaling

0,00 %

0,00 %

Ønsket størrelse på korridor i %

10,00 %

10,00 %

Gjennomsnittlig arbeidsgiver avg. faktor

14,10 %

14,10 %

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER

DNT er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
DNT har oppfylt lovkravet ved å ha etablert følgende ordninger:
PREMIE TIL AFP OG LO/ NHO ORDNINGENE

• En ytelsesbasert pensjonsordning. Denne ordningen er for ansatte over 62 år som var ansatt
før 2005. I denne ordningen er det 2 aktive og 5 pensjonister. For denne ordningen er det
foretatt aktuarberegning og forpliktelsen er ført opp i regnskapet.

Det er betalt inn kr 383 756 i premie i ny AFP ordning, kr 9 768 til sluttvederlagsordningen og
kr 21 894 til opplysnings- og utviklingsfondet. Alle innbetalingene er kostnadsført i regnskapet.
NOTE 10 – KUNDEFORDRINGER

• Alle andre har en innskuddsbasert pensjonsordning. Betalt premie for denne ordningen er
utgiftsført i regnskapet med kr 1 139 099,- for 2017.
• Avtalefestet pensjon (AFP) er en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære
pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut AFP fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i
arbeid. Ordningen vil gi ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. AFP-ordningen er
en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning og finansieres gjennom premier som fastsettes
som en prosent av lønn. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende uten avsetninger i
regnskapet. Premiesatsen var i 2017 2,5 % av lønn mellom 1 og 7,1 ganger grunnbeløpet i
folketrygden.

Avsetningen til tap på kundefordringer er kr 10 000. Avsetningens størrelse er beregnet i
forhold til usikkerheten i foreliggende fordringer. Det er kostnadsført kr 79 007 i tap på
krav i 2017.
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NOTE 11 – REVISJON
Avtalt revisjonshonorar for 2017
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Ekskl. mva.

Inkl. mva.
forholdsmessig

132 175

141 427

Formålskapital med Annen formålskapital
restriksjoner

Revisjonstjenester
69 496

84 239

Attestasjonstjenester knyttet til 2017

22 800
92 296

25 260
109 499

SUM KOSTNADSFØRT ANNEN BISTAND I 2017

Sum formålskapital

25 726

Formålskapital 31.12.2016

0

25 726

Aktivitetsresultat 2017
Formålskapital 31.12.2017

1 000

5 073

6 073

1 000

30 799

31 799

NOTE 16 – NÆRSTÅENDE PARTER

NOTE 12 – ANLEGGSMIDLER
Oppussing lokaler
Youngstorget

Hyttebookingsystem

Andre
driftsmidler

Sum varige
driftsmidler

7 846
-

6 727
4 312

4 424
400

18 996
4 712

-

-

-

-

Anskaffelseskost 31.12.17

7 846

11 038

4 824

23 708

Akkumulerte avskrivninger 31.12.17

1 147

3 157

4 413

8 717

Akkumulerte nedskrivninger 31.12.17
Reverserte nedskrivninger 31.12.17

-

440
-

-

440
-

6 699

7 441

410

14 550

NOK 1000

2017

NOTE 15 – FORMÅLSKAPITAL

Kostnadsført annen bistand ekskl. mva i 2017 utgjør kr 92 296 fordelt på:
Attestasjonstjenester knyttet til 2016

DNT ÅRSR APPORT

Anskaffelseskost pr 01.01.17
Tilgang kjøpte driftsmidler
Avgang solgte driftsmidler

-

Balanseført verdi pr. 31.12.17

DNT og medlemsforeningene regnes som nærstående parter. DNT har løpende
mellomværender med medlemsforeningene.
NOTE 17 – LEIEAVTALER

Husleie:
Thongård AS med årlig leie kr 2 131 876.
Andre leieavtaler: kr 72 584.
NOTE 18 – FORMÅLSPROSENT

Årets avskrivninger

År

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Formålsprosent

70 %

67 %

64 %

69 %

67 %

66 %

856

2 760

90

3 705

Årets nedskrivninger

-

440

-

440

Årets reverserte nedskrivninger

-

-

-

-

9 år

4 år

3-5 år

Lineær

Lineær

Lineær

Formålsprosenten forteller hvor mye som er brukt på formålet i forhold til sum forbrukte
midler. Fra 2016 til 2017 har formålsprosenten økt fra 67 % til 70 %. Årsaken til økningen
i formålsprosenten er at kostnader til formålet har økt forholdsvis mer enn økning i andre
kostnader.
NOTE 19 UTDELING AV FORMÅLSKAPITAL TIL MEDLEMSFORENINGENE

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

NOTE 13 – SPESIFIKASJON AV VARESALG OG VAREKOSTNAD
Salgsinntekter varesalg
Varekost varesalg
Netto varesalg

2017

2016

4 473
3 858
615

5 304
4 606
698

2017

2016

23 698
3 755

23 158
3 748

NOTE 14 – LØNN OG SOSIALE KOSTNADER
Lønn og feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre personalkostnader
SUM LØNN OG SOSIALE KOSTNADER

1 638

1 819

1 316
30 407

1 445
30 170

Antall årsverk var 41,9 i 2017 og 46,6 i 2016.
Generalsekretær mottok i 2017 kr 1 013 107 i lønn og kr 16 002 i annen godtgjørelse. Det
ble innbetalt kr 68 085 i innskuddspensjon til generalsekretær. Det er ikke avtalt bonus eller
etterlønnsavtale for generalsekretær.
Foreningen har ikke ytt lån til ansatte.
Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2017.

Etter vedtak på DNTs landsmøte i 2011 skal DNTs formålskapital per 31.12. utgjøre mellom
22,5 % og 27,5 % av DNT sentralt sine samlede kostnader i det aktuelle år fratrukket utdeling
av formålskapital. Formålskapital utover 27,5 % skal utdeles til medlemsforeningene med
regnskapsmessig virkning for foregående år.
For 2017 regnskapet blir det ikke delt ut formålskapital til medlemsforeningene siden
formålskapitalen per 31.12.2017 er under nivået på 27,5 % av DNT sentralt sine samlede kostnader etter fordeling til formålskapital med selvpålagte restriksjoner. Restriksjonene gjelder
overførsel av ekstern gave til DNTs hyttefond.
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TAKK F OR TUREN
DNT har gode partnere i næringslivet som hjelper oss å gi enda flere gode
naturopplevelser for livet. Med partnernes bidrag kan vi gjennomføre flere
viktige prosjekter, arrangementer og aktiviteter gjennom året. Takk for støtten!

NorgesGruppen og DNT ønsker å
fremme sunn mat, et aktivt friluftsliv
og naturvern. NorgesGruppen bidrar til
dette gjennom blant annet aktivisering
av egne ansatte, aktiviteter på Kom deg
ut-dagen og distribusjon av Turkatalogen
i Kiwis butikker i hele landet.

NSB og DNT jobber for å gjøre det
enklere og mer miljøvennlig å komme
seg ut. DNT har fokus på nye turforslag
og merking av ruter knyttet til kollektivnettet. For å inspirere passasjerene
distribueres Fjell og Vidde på togene og
i underholdningsappen til NSB.

Gilde var ny turpartner i 2017. De
bidrar med kompetanse til DNTs medlemsforeninger og hytter, og har utviklet
en egen DNT-grill som skal sendes ut til
et utvalg av våre hytter. Gilde støtter også
DNTs arbeid med SjekkUT for å få flere
på tur.

Kvikk Lunsj ønsker å bidra til gode
turopplevelser. Kvikk Lunsj støtter
Sommeråpning på DNTs hytter.

Norsk Tipping bidrar til konkurranser og aktiviteter, blant annet DNTs
fotokonkurranse, DNT ungs rekrutteringsarbeid og aktiviteter på Kom deg utdagene. Norsk Tipping støtter også lokale
aktiviteter hos Hamar og Hedmarken Tf.
DNT er overskuddsmottager til Norsk
Tipping og mottar støtte til hytter og ruter,
og aktiviteter for barn og unge.

Foto: Roy-Erik Sund

Bergans bidrar med en egen kles
kolleksjon til DNTs ansatte, tillitsvalgte
og dugnadsarbeidere. De støtter i tillegg
DNTs arbeid med fjellsport og SignaTur.
Bergans er også opptatt av bærekraft, og
i 2017 startet vi et felles prosjekt blant
annet med reparasjon av ødelagte klær og
utstyr på Grønn Fredag.
Gjensidige Forsikring støtter DNTs
arbeid med folkehelse. Samtidig gir de
inntil 26 prosent rabatt på flere fritidsforsikringer til alle DNT-medlemmer.
Gjennom utbyttekalkulatoren inspirerte
Gjensidige sine kunder til å benytte sitt
utbytte på DNTs tilbud i 2017.

Devold Ullundertøy vil at det norske
turfolket skal trives i naturen og at de
er riktig kledd. Devold støtter DNTs
turledere med turtøy og bidrar med viktig
kunnskap om ull. De har også en egen
kleskolleksjon til DNTs ansatte og tillitsvalgte.
Møllerens har fokus på sunn turmat. De produserer «God tur» havregrøt
hvor deler av inntektene fra salget går
til DNT. I 2017 samarbeidet Møllerens,
Bakehuset og DNT om relansering av
brødserien «Naturlig sunt» som nå er
for salg med DNT-logo på emballasjen.
Viking støtter DNTs arbeid med
ungdom gjennom arrangementet Opptur.
Sammen jobber vi med produktutvikling
og testing av godt fottøy til bruk i norsk
natur. Som et resultat av dette utviklet
de i 2017 en egen DNT tøffel og sko,
Classic150.
Offentlige bidrag

Den største offentlige bidragsyteren
i 2017 var Kulturdepartementet med
Frifondmidler til barne- og ungdoms
arbeid, spillemider for samfunnsnyttige
og humanitære organisasjoner, støtte til

Kom deg ut-dagen, Barnas turlag der du
bor, SjekkUT app, Ferskingkurs og Bynært
friluftsliv for alle.
Klima- og miljødepartementet og
Barne- og likestillingsdepartementet
bidro med grunnstøtte til drift. Miljø
direktoratet ga midler til lokale skoleprosjekter, Merkehåndboka, Inkludering
i DNT, Friluftsskoler, Bynært friluftsliv
for alle, Sjekk ut app, Ferskingkurs og
Friluftsliv for utviklingshemmede.
Helsedirektoratet ga tilskudd til
lokale gågrupper i samarbeid med Røde
Kors. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ga støtte til prosjektet Et flerkulturelt DNT. Ekstra Stiftelsen støttet
flere helsefremmende tiltak. Barne og
ungdoms- og familiedirektoratet støttet
prosjektene Klart det går og Naturopplevelser for livet for alle, Riksantikvaren
har støttet Historiske vandreruter. Oslo
Kommune har støttet et bokprosjekt.
Medlemsforeningene mottok også spillemidler til hyttebygging og løypetiltak (se
medlemsforeningene sine årsrapporter).
Gaver fra stiftelser

Medlemsforeningene har mottatt viktige
bidrag til hytteprosjekter og nye
madrasser fra Olav Thons DNT-stiftelse.
Erling Bjørstad Stiftelse har gitt støtte
til DNTs fjellsportaktivitet. Gjensidige
stiftelsen støttet prosjektet ut.no, mens
Sparebankstiftelsen DNB bidro med
midler til Naturlig Turmat og Friluftsliv
for utviklingshemmede. Fritt Ord bidro
til TUR-konferansen og bok til 150-års
jubileét, mens Kulturrådet har støttet
prosjektet Kulturvern. Stiftelsen Sat
Sapienti har bidratt med midler til
bokprosjekt.

