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Høringsuttalelse til DNTs veivalg 2019-2023 

 

STF slutter seg i all hovedsak til innholdet i høringsutkastet, og ser dette som en nyttig 

klargjøring av de overordnede føringene for vår virksomhet. 

 

1. I løpet av strategiarbeidet har mange uttrykt ønske om at den nye strategien skal 

peke på noen tydelige prioriteringer. 

Er det noen prioritereringer som bør komme sterkere fram eller bli tydeligere i 

dokumentet? Hvis ja, hvilke? 
Hvilke satsninger beskrevet i Veivalgsdokumentet bør eventuelt bli mindre vektlagt? 
 

I avsnitt 3.1.2 om hytter og ruter bør DNTs prinsipielle holdning til utfordringer fra 

masseturisme adresseres klarere. Erfaringene fra enkelte turmål på Vestlandet viser at slik 

massiv tilstrømming som vi opplever enkelte steder utfordrer hele DNTs verdigrunnlag. Denne 

tilstrømmingen kan neppe stanses, men ved å kanalisere den til noen få steder kan man håndtere 

det på en hensiktsmessig måte der, samtidig som man kan forsøke å skjerme andre områder.  

Det foreslår tatt inn et nytt delmål som følger: 

- Kanalisere store strømmer av internasjonale turister til noen få turmål som tåler stor 

trafikk, og skjerme resten av tilbudet for internasjonal markedsføring. 

 

Verdien av dugnadsinnsatsen er fremhevet flere steder i utkastet. Likevel løper vi en risiko for 

at kravene til profesjonalisering og organisasjonsutvikling går ut over mulighetene til å 

engasjere frivillige i størst mulig del av DNTs virksomhet. For å understreke dette bør det i 

kapitlet om organisasjon fremheves at de administrative funksjonene alltid må ha som formål å 

tilrettelegge for at arbeidsoppgavene utføres av frivillige så langt mulig.  

Hovedoverskriften om organisasjon bør utvides til å omfatte «organisasjon og frivillighet» for 

å fremheve dette. 

Det kan utformes et revidert delmål og tiltak som følger: 

Rekruttere, motivere og engasjere frivillige, ansatte og medlemmer for å sikre 

dugnadens andel av arbeidet i DNT. 

- Styrke systematisk oppfølging av frivillige bl.a. ved bruk av hensiktsmessige IT 

verktøy og administrative ressurser.  

Veivalgsdokumentet har utarbeidelse/oppfølging av hele 8 handlingsplaner som tiltak i 

perioden. Det er grunn til å reise spørsmål ved om oppfølgingsarbeidet er for ambisiøst. Kanskje 

noen av handlingsplanene bør prioriteres før andre? Dette bør i tilfellet håndteres i arbeidet frem 

mot Landsmøtevedtaket. 

 

2. Overordnet legger strategien vekt på idègrunnlaget vårt, samt at DNT fremover 

skal forsterke det enkle friluftslivet. 

I hvilken grad opplever dere at strategien bidrar til at vi kan få dette til? 
Er det å forsterke trenden rundt det enkle friluftslivet et motiverende mål for deres 
forening? Hvis ja, hvorfor? Hvis nei, hvorfor ikke? 
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Det enkle friluftsliv står sterkt som en del av fundamentet for DNT og STF virksomhet. Likevel 

kan et overdrevet fokus på det enkle bli oppfattet som en begrensning i forhold til behovet for 

at DNT følger med på, og til dels tar en ledende rolle, i utviklingen av friluftslivet. 

Det reises alltid kritikk hver gang det dukker opp nye aktiviteter, nytt utstyr eller andre trender 

innen friluftslivet. Det siste året er det f.eks. mange opinionsdannere som har tatt til ordet for at 

trenden med toppturer på randonnéski bryter med idealet om det enkle friluftsliv, se som 

eksempel https://www.nrk.no/ytring/ga-dit-du-vil_-1.13830969.  

DNT må ikke bli, eller bli oppfattet som, en bremsekloss i forhold til videreutvikling av 

friluftslivet. DNTs svar i forhold til slike trender må være at vi omfavner nyvinninger, samtidig 

som vi også dyrker det tradisjonelle. Satt på spissen må DNT derfor ha rom for både 

toppturentusiasten med det dyreste og nyeste utstyret, og tradisjonalisten i bomull og treski. 

Det enkle friluftslivet er en del av DNTs verdigrunnlag, men etter STFs mening har det fått en 

for stor plass i utkastet. Fremhevingen av det enkle bør balanseres med DNTs store bredde, der 

vi gir rom for både nyvinninger og tradisjoner.  

 

  

3. "Et rikt liv med enkle midler» pekes på som posisjon DNT kan fylle i samfunnet. 

Hvilke tanker gjør dere dere om denne posisjonen? 
På hvilken måte forsterker veivalgene i strategien en slik posisjon? 
 

Ref. pkt. 2 om visse betenkeligheter med å fremheve verdien av det enkle så sterkt som det 

gjøres i høringsutkastet. 

Sitatet fra Arne Næss peker i stor grad bakover og gir et signal om bevaring av tradisjoner og 

motstand mot endring. DNT står overfor viktige veivalg og kan velge å ta en posisjon som en 

forening som viser vei i en vanskelig balansegang mellom utvikling og konservering.  

Mange av de øvrige delene av utkastet peker på behovet for å utvikle organisasjonen, ta i bruk 

ny teknologi og modernisere virksomheten. Overskriften med referanse kun til det enkle 

friluftsliv synliggjør ikke disse viktige delene av strategien.  

 

  

4. Ett mål med strategien er at den skal virke samlende. Ingen medlemsforening 

kan levere på alle målene alene, men vi skal eie og nå målene i fellesskap. 
Gjør denne strategien det mulig for deres medlemsforening å velge ut deres 
hovedsatsningsområder og koble på deres egen strategi og handlingsplaner slik at det 
henger sammen med dette dokumentet? Hvis ja, hvorfor? Hvis nei, hvorfor ikke? 
 

Utkastet er på svært mange punkter generelt og lite forpliktende. Slik sett er innholdet lite 

kontroversielt og gir rom for stort lokalt spillerom. For STFs eget strategiarbeid oppleves DNTs 

utkast i svært liten grad som begrensende. 

En tydeligere strategi ville ikke nødvendigvis være like samlende. Likevel er det enkelte 

områder, særlig innen organisasjonsutvikling, der tydeligere veivalg på vegne av fellesskapet 

kunne vært en fordel.  

  

5. Andre kommentarer eller innspill til innholdet i strategien? 
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Hyttedrift 

I pkt. 3.2.1 savner vi et punkt om systematisk sikkerhetsarbeid, og et konkret tiltak om innføring 

av et felles drift og vedlikeholdssystem som kan brukes av alle foreninger.  

Videre bør det tilføyes et punkt med målsetting om å bedre graden av tilrettelegging for ulike 

funksjonsnedsettelser på hyttene våre. Det er verken gjennomførbart eller nødvendig å innføre 

full universell utforming på alle hyttene, men mange hytter kan tilrettelegges noe bedre for å 

gjøre dem noe mer tilgjengelig for flere. Prinsippet på alle hytter som bygges og rehabiliteres 

bør være at de gjøres tilgjengelig etter prinsippet «best mulig for flest mulig».  

Videre synes det å være en motsetning mellom målsettingen om å styrke de delene av tilbudet 

som er lite brukt, og tiltaket med å vurdere nedleggelse av det samme. Dette bør samordnes ved 

en formulering om at man bør søke å styrke, evt. nedlegge, de delene av tilbudet som er lite 

brukt.  

 

Medlemspleie 

I spørreundersøkelsen i regi av DNT kom det frem at andelen medlemmer som ikke fornyer sitt 

medlemskap er for  høyt. Det ble sagt at dette var lavthengende frukt som med enkle grep kunne 

gi oss en betydelig medlemsvekst. 

STF ber om at det formuleres et mål om at andelen som ikke fornyer sitt medlemskap skal 

halveres i løpet av veivalgsperioden.  

 

Fjellsport 

På s. 13 heter det at DNT «skal være den meste kompetente samfunnsaktøren på 

fjellsportaktivitet». 

Dette er for det første neppe helt korrekt rent faktisk, det finnes nok andre miljø i Norge som 

må anses som mer kompetent enn DNT, for eksempel tindeveilederne i NF systemet. Disse har 

bl.a. en langt mer omfattende utdanning enn DNTs turledere. En slik målsetting kan også skape 

utfordringer i forhold til andre samarbeidende aktører.  

DNTs styrke som fjellsportaktør bør være bredde og å fungere som en inngangsport for folk 

som ønsker å delta i ulike fjellsportaktiviteter. Det finnes spesialistmiljø innen klatring, sykling, 

kajakk osv. som tar hånd om de mest spesialiserte grenene av disse aktivitetene. DNT bør ikke 

utfordre disse i en konkurranse om hvem som er mest kompetent, men snarere bygge en 

posisjon som en brobygger som introduserer nye grupper til slike aktiviteter og derved kan bidra 

til å rekruttere til spesialistmiljøene. 

Til sist må vi søke å finne en balansegang der vi utfyller et kommersielt friluftstilbud. Stadig 

flere av DNTs tradisjonelle aktiviteter gir nå grunnlag private guidefirma og andre som tilbyr 

varianter av det samme som DNT i et kommersielt marked. DNT bør utvise tilbakeholdenhet 

med å gå inn i direkte konkurranse om guidede aktiviteter på lik linje med de kommersielle, og 

snarere søke å dyrke særegenhetene i DNTs fellesturmodell basert på frivillige turledere med 

et jevnbyrdig turfellesskap. Et utgangspunkt kan være at de kommersielle aktørene kan ta seg 

av guidete opplegg for personer uten særskilt friluftskompetanse som ønsker en 

engangsopplevelse, mens DNT dyrker et turfellesskap blant folk som har eller ønsker å skaffe 

seg egen friluftskompetanse. 
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Naturforvaltning 

I punkt 3.1.3 foreslås det et nytt punkt om å begrense klimaeffekten av DNTs egen virksomhet 

ved å redusere reisevirksomheten, samt et punkt om å innføre konkrete og målrettede tiltak for 

å bevisstgjøre gjestene på hyttene våre med følgende nye punkt: 

- Begrense transportbehovet til interne møter i DNT ved økt bruk av videokonferanser 

og rasjonalisering av møtevirksomheten. 

- Bevisstgjøring av gjester på alle hytter, anlegg og aktiviteter gjennom målrettede 

informasjonstiltak og kampanjer med målbare resultater. 

Allemannsretten står sentralt i DNTs verdigrunnlag, og vi støtter arbeidet med å opprettholde 

denne som en sentral del av norsk friluftslivsforvaltning. STF stiller likevel spørsmålstegn ved 

om grunnlovfesting av allemannsretten er et hensiktsmessig middel for å fremme denne 

målsettingen. Tiltaket med å sikre bedre vern for stier omfatter i stor grad det man kunne håpe 

på å oppnå ved en grunnlovfesting. Denne målsettingen bør derfor tas ut. Dersom den skal 

opprettholdes bør det følges opp med en grundigere utredning av hva man kan oppnå på den 

måten.  

I hele punkt 3.1.3 synes det å være noe manglende konsistens i begrepsbruken «miljøvennlig». 

«klimavennøig», «grønt» osv. Dette bør gjennomgås og begrepsbruken bør gjøres enhetlig. 

 

Medlemsvekst 

Målsettingene om medlemsvekst hører systematisk bedre hjemme i pkt. 3.2.1 Organisasjon, i 

stedet for 3.2.3 Kommunikasjon. Vi når våre mål om medlemsvekst bare om vi lykkes i å utvikle 

hele organisasjonen til å levere et godt samlet tilbud, ikke bare som resultat av godt 

kommunikasjonsarbeid.  

I punkt 3.2.4 er det gjennomgående vist til en rekke tiltak der DNT skal «utvikle» evt. 

«videreutvikle» egne IT løsninger, og det er formulert et delmål om skaffe bedre 

«utviklerkompetanse». Det er STFs syn at IT løsninger så langt som mulig bør baseres på 

standardløsninger, og at DNT ikke selv bør etablere betydelig egenutvikling av IT systemer. I 

tråd med dette bør hele kapitlet gjennomgås og uttrykk som «utvikle» bør erstattes med «ta i 

bruk» eller «skaffe seg».  

 

Figur s. 21 

Figuren på s. 21 som illustrerer essensen i strategien følge en annen systematikk enn resten av 

dokumentet, og gir ikke en dekkende illustrasjon på hovedtrekkene i strategien. DNT hytta i 

figur 1 gir et mye bedre og mer pedagogisk bilde av hovedmomentene i strategien.  

 

  

6. Andre kommentarer eller innspill dere ønsker å gi? 

Forslagene til målbare nøkkeltall virker tilfeldige og lite gjennomarbeidet. Dersom 

nøkkeltallene  skal ha noen effekt bør de ha gode og forståelige begrunnelser. Vi foreslår  at 

det jobbes videre med å få frem gode nøkkeltall.  

 

 

 


