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DNT ønsker å være en ansvarlig samfunnsaktør

• DNT legger til rette for ferdsel i fjellet, i 
skogen og langs kysten

• Vi har et samfunnsansvar
• Og vi mener at vi tar et samfunnsansvar



Innhold

• Hvem er DNT?

• DNT i villreinområder

• Hva kan DNT og medlemsforeningene gjøre?

• Hvilke muligheter har vi for å informere?



Verdier og visjon

Vår visjon:

Naturopplevelser for livet

Våre verdier: 

Spennende 

Troverdig 

Inkluderende

Enkelt

Naturvennlig



Formålsparagraf

DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv

og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.



Medlemmer

DNT har 300 000 medlemmer

Medlemsforeninger

DNT består av 57 medlemsforeninger. 

Landsmøtet

Her møter representanter for medlemsforeningene.

Landsstyret

Landsstyret velges på landsmøtet og er ansvarlig 

for driften mellom landsmøtene. 

Administrasjon

Hovedoppgaven er å støtte DNTs medlemsforeninger 

og lokallag.
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Medlemsforeninger

DNT består av 57 medlemsforeninger. 

Landsmøtet

Her møter representanter for medlemsforeningene.

Landsstyret

Landsstyret velges på landsmøtet og er ansvarlig 

for driften mellom landsmøtene. 

Administrasjon (Naturforvaltningsavdeling med 3 ansatte)

Hovedoppgaven er å støtte DNTs medlemsforeninger 

og lokallag.
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Organisasjonsstruktur



Hytter og ruter
Hyttene er DNTs
stolthet og 
utgangspunkt for det 
meste av vår aktivitet.

550
[ hytter totalt – med 

nødbuer og rastebuer ]

22.000 km
T-merkede stier



DNT i villreinområder

Et utvalg av de største:

• Ryfylke/Setesdal

• Hardangervidda

• Skarvheimen

• Reinheimen/Breheimen

• Rondane

• Dovre



Natur- og miljøvernstrategi 
for DNT 2017-2019

Ett av tiltakene i tilhørende handlingsplan er:

Bidra til bærekraftig forvaltning av villrein



DNTs medlemsforeninger ønsker dialog:

Stavanger Turistforening (STF) har dette avsnittet i vedtatt strategidokument for perioden 2013-2018:

STFs rutenett skal i minst mulig grad være til skade for vern av de sentrale naturverdier som STF 
ønsker å bevare. I den forbindelse skal STF åpent vurdere å legge begrensninger på egen virksomhet 
for å ivareta dyreliv og andre naturverdier.

Det skal legges vekt på en faktabasert og faglig vurdering av de virkninger STFs aktiviteter kan ha for 
villrein og annet dyreliv. Dersom det er nødvendig, eller dersom det er hensiktsmessig for å styrke det 
samlede tilbudet, skal STF aktivt bidra til en omlegging av rutenettet.



Enkelte hytter på Hardangervidda 2006-2016
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Må se på alle påvirkningsfaktorer / sumeffekt

• DNTs virksomhet
• Andre aktørers virksomhet i villreinområdene
• Hyttefelt i randsonen
• Energiutbygging
• Jakt
• Vei / jernbane
• Annet



Eksempler på tiltak og restriksjoner i DNT Oslo og Omegn 
sine områder:

Rondane / Alvdal: -Jammerdalsbu er flyttet, og Gråhøgdbu flyttes i 2019
-Mange ruter er lagt ned eller flyttet
-Alle hytter er stengt 1. mai – 10. juni

Dovre: -Buss til Snøheim – DNT Oslo og Omegn har påtatt seg ansvaret ingen ville ha

-Snøheim –restriksjoner på åpningstid, stengt vinter
-Reinsvassbu besluttet flyttet
-Press på åpningstid / utvikling av Reinheim

Breheimen/ -Avslag på ny hytte
Jostedalsbreen:

Hardangervidda: -Selvbetjenthyttene stengt mellom 15. oktober og 1. mars
-Får ikke øke antall senger / problematisk med tekniske utvidelser
-Press for nedlegging av ruter / midlertidig stenge Hellevassbu



Nasjonalpark

Vest Øst

Grunneiere/kommuner/fylker Grunneiere/kommuner/fylker

Villreinnemnda

Statsallmenning

Fjellstyrer/Fjellstyresamskip
nad

Statskog
Privat 

grunn/rettighetshavere

Opdal Reinkompani

BFK, HFK, TFK

KLD

MD

Fylkesmannen, mv-avd

Fylkesvist
tilsynsutvalg

Fylkesmannen, mv-avd
Villrein

Nasjonalparken generelt

Villreinutvalg

Kommunene

Kommunene har et 
ansvar for 
villreinområdet 
gjennom plan og 
bygningsloven og 
viltloven. 

Grunneiertillatelser

Spillemidler, Støtte, Folkehelse

Kulturminner, Friluftslivsplaner

Andre foreninger, andre initiativer

Verneområder, drikkevann osv

SNO

Hardangervidda 
grunneiersamskipnad

Klassisk skiltprosjekt

Spesielle hensyn/nasjonalpark/villrein

Fjellstyrene på 
Hardangervidda

Komplisert 
forvaltningsmodell

Mange aktører og 
mange interesser



DNTs rolle og ansvar i villreinforvaltningen

• Delta og bidra i arbeidet med regionale planer og besøksstrategi

• Delta på samlinger som dette

• Kanaliserer ferdsel (T-merkede stier og kvistede løyper)

• Flytte stier og hytter hvis nødvendig (men trenger sammenheng)

• Stenge hytter til bestemte tider 

• Unngå tilrettelegging i bestemte områder 

• Invitere til god dialog ved nyetableringer

• Bidra til intern info/diskusjon (nyhetsbrev og nettverkssamlinger)

• Informere medlemmer og andre brukere av våre tilbud

• Ny villreinplakat



DNTs muligheter til å informere

• Hyttene
• Gråghøgdbu skal ha informasjon om hvorfor den er flyttet

• www.ut.no

• www.dnt.no

• Fjell og Vidde

• Turkataloger

• Utdanning

• Diverse materiell

• Sosiale medier

http://www.ut.no/
http://www.dnt.no/


Kommunikasjon
DNT er aktive i stadig flere kanaler, godt
hjulpet av medlemmene. 

372 000
[likes på facebook ]

[sidevisninger på ut.no]

19 752 164



"Uten fremtidige skarer med engasjerte og kunnskapsrike fjellfanter, 
vil villreinen miste sine viktigste allierte"

(fra boka, Villreinen, fjellviddas nomade)


