
Landskonferanse Friluftsliv
Bodø 30. mai – 1. juni 2022

FNs bærekraftsmål og friluftsliv

PROGRAM

Konferansen setter utfordringer og muligheter i friluftslivsarbeidet på 

dagsorden gjennom foredrag, verksteder og befaringer. Den gir faglig påfyll 

og inspirasjon, og er en sosial møteplass for alle som arbeider med friluftsliv.

Arrangører: Miljødirektoratet, Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund                                             

i samarbeid med Nordland fylkeskommune, Bodø kommune og Salten Friluftsråd
Foto: Bjørn Godal



Hovedrammer i programmet

Mandag 30. mai
11.00 Åpning i plenum
13.00 Lunsj og utstillingsvandring
14.30 Konferansen fortsetter i plenum
17.30 Slutt for dagen
18.30 Bussavgang fra hotellet til Rønvikfjellet, vandring 40 min til Keiservarden for 
middag (mulighet for skyss ved behov – si fra i påmeldingsskjema)

Tirsdag 31. mai
09.00 Sesjoner/arbeidsverksteder – 6 alternativ
12.00 Pause og utstillingsvandring
13.00 Lunsj
14.00 Befaringer – 7 alternativ
17.00 Avslutning befaringer (kan variere noe)
19.00 Middag på hotellet med markering Salten Friluftsråd 30 år

Onsdag 1. juni
09.00 Konferansestart i plenum
10.30 Pause (og utsjekk)
11.00 Konferanse i plenum
13.15 Konferanseslutt og lunsj

(14.30 Årsmøte Friluftsrådenes Landsforbund)

Tilleggsmuligheter i regi av 
Salten Friluftsråd
Badstue eller via ferrata?
Badstueflåte, sjøbad 200 m fra hotellet. 

Kr 150,-. Ta med badetøy.

Via ferrata: Mulighet for de som er på 
befaring 2. Kr 800,-.

Påmelding og betaling på konferansen 
(antallsbegrensning, ingen værforbehold).

Spørsmål?
Kontakt Friluftsrådenes Landsforbund
v Lisa Lundh (945 03 027)
v Morten Dåsnes (416 18 459) 
post@friluftsrad.no

Forlenge oppholdet i Bodø/Salten?
Lurer du på hva annet du skal gjøre i 
Bodø/Salten, før eller etter konferansen?
Ta en titt her: 
https://friluft.salten.no/forside/?Article=214

mailto:post@friluftsrad.no
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffriluft.salten.no%2Fforside%2F%3FArticle%3D214&data=04%7C01%7Cmorten%40friluftsrad.no%7Ca04a56a2c8cd44d2adc608da10b3e2da%7C30ccdaf6c33843298ecc9c2d3d1b0a1a%7C0%7C0%7C637840662039613684%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EPFQUbjHAhVuD8dNg27PFPdkfbbudPYgmmVihlnDdtw%3D&reserved=0


Mandag 30. mai – program i plenum

11.00 Åpning, møteleder Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund       

- Velkommen til Bodø og Bodø som kulturhovedstad, ordfører Ida Pinnerød 

- Om konferansen. Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund 

- Nordland – et eldorado for bærekraftig friluftsliv. Christian Torset, fylkesråd for kultur, klima og miljø

- Bær meg kraftig til fjells. Marianne Meløy

11.45 Trådene fra globale og nasjonale utfordringer til norsk friluftslivsarbeid. 

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Kommentarer.                                                  

13.00 Lunsj og utstillingsvandring        

14.30 Konferansestart. Møteleder: Bente Lier, Norsk friluftsliv   

14.30 Helseutfordringer i et bærekraftsperspektiv. Ågot Aakra, områdedirektør, Folkehelseinstituttet

15.00 Utmarka – frå beitemark til rekreativ koloni. Bjørn Egil Flø, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

15.30 Naturkrisa – et dramatisk bakteppe for arbeidet med bærekraftsmålene. Vigdis Vandvik, professor Universitet i Bergen

16.00 Pause

16.30 Barn og unges utelek før og etter pandemien. Vegard Gundersen, seniorforsker Norsk institutt for naturforskning (NINA).

17.00 Norges samla innsats for å ivareta FNs bærekraftsmål. Eivind Dale, departementsråd Kommunal- og distriktsdepartementet.              

18.30 Avreise fra hotellet til middag på Keiservarden

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide. 
Foto: Cecilie Stuedal



Tirsdag 31. mai Sesjoner/verksteder og befaringer

09.00 Frammøte i sesjoner/arbeidsverksteder. Disse varer til 12.00. Pause og tid til utstillingsvandring. 13.00 Lunsj. 14.00 Befaringer. 19.00 Middag på hotellet

Sesjonene er arbeidsverksteder. Det blir korte innledninger. Deretter arbeider deltakerne med drøfting av utfordringer og løsninger. Det blir utveksling av erfaringer og 

eksempler, gruppevis og samla i sesjonen. I alle sesjonene ser vi temaene i et bærekraftperspektiv.

1. Allemannsretten og bærekraft

Allemannsretten er grunnleggende for utøvelse av friluftslivet i Norge. Rettigheten er individuell og bygger på gratisprinsippet. I en del sammenhenger utfordres både 

allemannsretten og gratisprinsippet, særlig i forbindelse med enkelte populære turistmål.

• Må vi akseptere innskrenkninger i allemannsretten enkelte steder av hensyn til naturen (overbelastning, slitasje og forstyrrelse)?

• Kan vi løse dette ved hjelp av informasjon, tilrettelegging og kanalisering, framfor forbud?

• Hvem og hvordan skal fellesgoder, som skilting, merking og tilrettelegging av stier, preparering av skiløyper, parkingsplasser og toaletter, finansieres?

• Er det mulig, og eventuelt hvordan, kan dette løses uten at det går utover gratisprinsippet i allemannsretten?

Innledere: Preben Falck, daglig leder i Stavanger Turistforening og medlem i utvalget som skal gi råd om reisemålsutvikling og besøksforvaltning i norske kommuner,               
Peter Andresen, daglig leder i Lofoten Friluftsråd

2. Bærekraftig tilrettelegging for friluftsliv

Tilrettelegging for friluftsliv er i mange sammenhenger avgjørende for gode opplevelser, tilgang og bærekraftig bruk, men blir pågangen for stor og tilgjengeligheten for god kan 
tålegrenser overskrides. Er tilretteleggingen vi gjør godt avstemt mot sosiale forhold, naturmiljø og infrastruktur? Eller bør vi la være? Vi setter fokus på gode prosesser, 
planlegging og konkrete tiltak. Stikkord er besøksforvaltning og godt avstemt tilrettelegging.  Mer informasjon

Innledere: Heidi Ydse, SNO, Marie Selboskar Lier, Miljødirektoratet, Meløy kommune, Bjørn Godal, Salten Friluftsråd og Snorre Stener, Miljødirektoratet. 



Sesjoner og arbeidsverksteder fortsetter:

3. Friluftsliv og folkehelse i et bærekraftsperspektiv

Friluftsliv og folkehelse - Hvordan fremme god helse og livskvalitet, mindre ulikhet og bærekraftige lokalsamfunn gjennom friluftsliv?

Hva skal til for å fremme god helse og livskvalitet, mindre ulikhet og fremme bærekraftige lokalsamfunn gjennom friluftsliv" vil bli diskutert i en sofadebatt og i mindre grupper. 

Fokus vil være å løfte fram gode eksempler fra lokale og regionale aktører, samt dialog og refleksjon i gruppe og plenum.

Innleder: Håvard Dalen, Statistisk Sentralbyrå. Hvordan står det til med deltakelsen i friluftsliv i et folkehelseperspektiv?

4. Friluftsliv for alle barn og unge?

Klarer alle skoler å gi alle elevene opplevelser, erfaringer og læring i friluft? Får alle barn mulighet til å delta i friluftslivsaktivitet på fritiden? Sesjonen vil fokusere på sosial ulikhet i 

deltakelsen i friluftsliv. Utfordringer og løsninger i arbeidet med å rekruttere barn og unge (og barnefamilier) fra ulike sosiale lag i befolkningen vil bli diskutert i paneldebatt og 

mindre grupper.

5. Frivillighetens rolle for bærekraftig utvikling

Sesjonen vil belyse hvor viktig frivilligheten er for enkeltmennesket og for samfunnet gjennom innledninger og refleksjon sammen med deltakerne. Vi vil problematisere og drøfte 

forhold rundt frivillige aktører (enkeltpersoner, organisasjoner) sin rolle i arbeidet med å realisere bærekraftmålene. Aktuelle tema er bl.a. offentlig-frivillig samarbeid, hva skaper 

engasjement hos den enkelte, hvem kan og bør ha en pådriverfunksjon, hva er styrker og begrensinger til ulike typer frivillighet. 

6. Friluftslivets utfordringer i et bærekraftsperspektiv

Friluftsparadokset - hvordan kan vi jobbe for å redusere friluftslivets fotavtrykk?
Det er sider med friluftsliv slik vi driver det i Norge i dag som er lite bærekraftig – og vi forbruker i mange tilfeller den naturen vi elsker å oppholde oss i.
Med utgangspunkt i de tre F`ene: Fritidsbolig, forbruk og forflytning, som utgjør en stor del av friluftslivets fotavtrykk, er målet med sesjonen å diskutere utfordringene og sammen 
komme frem til tiltak og løsninger for å redusere avtrykket og gjøre friluftslivet mer bærekraftig.
Innledere: Carlo Aall, Vestlandsforskning og Marianne Singsaas, Telemarksforskning



14.00 Befaringer

Innhold i befaringene samsvarer i stor grad med tema i sesjonene, men du velger fritt deltakelse på befaringene ved påmelding. 

Husk egna tøy og sko til den befaringa du melder deg på og ut fra værmelding. Ta gjerne med vannflaske og sitteunderlag.

1. Kyststi
Mest relevant for sesjonene allemannsrett og bærekraft, og bærekraftig tilrettelegging for friluftsliv.

Ny kyststi, med stor tilretteleggingsgrad ferdig prosjektert men ikke igangsatt. Skal gå gjennom tettbygd, etablert boligområde, boligområder under etablering og i natur/kulturlandskap. 

Problemstillinger knyttet til privatisering av areal, tilretteleggingsgrad og materialvalg. Avveining tilgjengelighet og fastboende sine interesser

Transport: Buss, ca 10 min. Kapasitet: ca 50 pers Krav til deltakerne: Forflytning ca 2 km i bygater og terreng.

2. Ausvika friluftsområde, Bratten aktivitetspark og Bratten via ferrata, 
Mest relevant for sesjonene allemannsrett og bærekraft, og bærekraftig tilrettelegging for friluftsliv.

Ausvika friluftsområde og Bratten Via ferrata. I Ausvika er tematikken knyttet til tilrettelegging som tiltak for å avhjelpe økende bruk og forholdet mellom naturbevaring og økende bruk. I Bratten 

er tematikken etableringen av en kommersiell via ferrata og det det har utløst av diskusjoner og vedtak knyttet til allmennhetens tilgang til anlegg i utmark, brukerbetaling og ivaretakelse av 

naturverdier når nye områder åpnes for bruk gjennom tilrettelegging. De som vil kan gå Via ferrataen (egenbetaling) etter befaringen og ta bybuss tilbake til hotellet (se eget punkt i 

programmet). 

Transport: Buss, ca 15 min. Kapasitet: ca 50 pers  Krav til deltakerne: Forflytning ca 1 km på gode grusstier

3. Nordlandsbua, 

Mest relevant for sesjon bærekraftig tilrettelegging for friluftsliv.

Nyutviklet bu for overnatting i fjellet som skal være mest mulig miljøvennlig i oppsetting, bruk/drift og sanering, besøkes. Utviklet i samarbeid mellom Nordlandsruta, DNT, FL, Statskog og NTNU. 

Prototypen skal flyttes og brukes som sikringsbu i Sulitjelma etter konferansen. Målet med befaringen er å presentere bua og drøfte løsningene som er valgt med tanke på videre utvikling. Om 

tida strekker til, settes prosjektet også inn i et besøksforvaltningsperspektiv.

Transport: Ingen  Kapasitet: ca 15 pers Krav til deltakerne: Forflytning ca 1 km i bygater.



14.00 Befaringer, fortsetter

4. Folkehelse i sentrum

Mest relevant for sesjon Friluftsliv og folkehelse i et bærekraftsperspektiv.

Befaring av nye parker i sentrum, Rådhusparken og Kvartal 99, med mange aktivitetselementer både sommer og vinter, tilpasset ulike målgrupper, sentrumsnær sikringssak, bystrand, planlagt 

sjøaktivitetssenter i Breivika og et av Bodøs mest brukte turområder, Moloen.

Transport: Ingen Kapasitet: ca 50 pers Krav til deltakerne: Forflytning ca 1,5 km i bygater

5. Skolegårder som læringsarena og nærmiljøparker

Mest relevant for sesjon friluftsliv for alle barn og unge?

I Rønvika i Bodø. Befaring av uteområder på to skoler og en barnehage. Uteområdene har veldig forskjellig utforming, alder og tilgjengelig areal. Refleksjon omkring håndteringen av barn og 

unges viktigste uteområde. 

Transport: Buss, ca 5 min Kapasitet: ca 50 pers Krav til deltakerne: Forflytning  ca 1,5 km i bygater

6. Frivillighetens tilrettelegging av bynære turområder

Mest relevant for sesjon frivillighetens rolle for bærekraftig utvikling, og bærekraftig tilrettelegging for friluftsliv

Her eksemplifisert med Tverrlandsmarkas venner sin tilrettelegging av Tverlandsmarka. Åpning av ny treningspark i tilknytning til turområdet. Stopp på utlånsordningen Skattkammeret i regi 

av Kirkens bymisjon. 

Transport: Buss, ca 20 min Kapasitet: ca 50 pers Krav til deltakerne: Forflytning ca 2 km på grusa sti.

7. Forbruk og reiser

Mest relevant for sesjon friluftslivets utfordringer i et bærekraftsperspektiv

Besøk på utlånsordningen, sportsbutikk og aktuelle offentlige transportløsninger for orientering om miljøavtrykket, kjøpevaner, utlånserfaringer og reisevaner og framtidsbildet.

Transport: Ingen Kapasitet: ca 25 pers Krav til deltakerne: Forflytning ca 3 km i bygater.



Onsdag 1. juni Plenumsforedrag

09.00 Åpning, møteleder Terje Qvam, Miljødirektoratet

09.10 Frivillighetens kraft i arbeidet med å fremme et bærekraftig friluftsliv. Bente Lier, generalsekretær Norsk Friluftsliv. 

Kommentarer

10.00 Hvordan skaper vi framtida? Ove Jakobsen, professor Nord Universitet

10.30 Pause og utsjekk

11.00 De gode eksemplene

Meld forslag og ønsker til post@friluftsrad.no innen 1. mai – så velger vi inntil 9 prosjekter som presenteres.

11.45 Pause

12.00 Medier, publikum og kanskje litt om påvirkning og friluftsliv? Kristian Tolonen, NRK

12.30 Friluftslivets bærekraftserklæring, v Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund

12.50 Veien videre for et bærekraftig friluftsliv, v Ellen Hambro, direktør Miljødirektoratet

Avslutning

13.15 Lunsj

(14.30 Årsmøte i Friluftsrådenes Landsforbund)

Bente Lier. 
Foto: Gard Eirik Arneberg

Ellen Hambro.
Foto: Geir Mogen Buckethaus

mailto:post@friluftsrad.no


Praktisk informasjon

Konferansehotell Scandic Havet, Bodø
(overnatting på Scandic Havet og Scandic Bodø)

Påmeldingsfrist 29. april
Påmelding til både konferanse og overnatting på eget påmeldingsskjema

Arrangører: Miljødirektoratet, Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund                                             

i samarbeid med Nordland fylkeskommune, Bodø kommune og Salten Friluftsråd
Foto: Bjørn Godal


