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DELTAKERLISTE



10.00:  Registrering

11.00:   Åpning ved møteleder Morten Dåsnes,   
 Friluftsrådenes Landsforbund.

 Velkomsthilsen fra Fylkesvaraordfører i   
              Trøndelag Fylkeskommune Tomas Iver   
 Hallem

 Kulturelt innslag v/Charlotte Audestad

11.30: Friluftsliv i et folkehelseperspektiv, Eldre og   
 folkehelseminister Sylvi Listhaug

12.00: Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag,   
 folkehelseutvikling, fysisk aktivitet    
 og friluftsliv - hva kan vi svare på? 
 Steinar Krokstad, NTNU

12.45: Spørsmål og kommentarer

13.00: Lunsj 

Møteleder: Oddveig Bredesen, Trøndelag 
Fylkeskommune

14.15: Utfordringer for samfunnet knyttet til   
 helse og omsorg i årene framover,    
 Nils Martin Stølen, Statistisk sentralbyrå 

14.45: Malvikstien – eksempel på bruk av    
 Trøndelagsmodellen for     
 folkehelsearbeid, Monica Lillefjell, NTNU og  
 Lars Slettom, Malvik kommune

15.15: Kommentarer fra Lasse Heimdal, Norsk   
 Friluftsliv og Morten Dåsnes, FL  

15.30:   Pause

15.45:   - Aktiv i 100 - turglede og sosialt samvær på  
    nærturer for eldre, Anne-Mari Planke, DNT
 - På tur i Levanger - Trøndelags beste   
    turrute, Kjersti Nordberg, Levanger   
    kommune 
 - Suksessrike Friluftslivsaktiviteter.                  
       Ingrid L. Wigestrand, FL

16.30: Pause

17.30: Oppmøte utenfor hotellet for guidede   
 gåturer til Erkebispegården. 

 Alle turene går innom Nidarosdomen 

19.00:  Orgelkonsert i Nidarosdomen
 Velkommen og aperitiff i Borggården
 Pilegrimsmiddag i Erkebispegården. 

 Retur til hotellet på egenhånd

Program torsdag 23. mai - sesjoner (09.00-12.00) 
 07.00: Tilbud om morgentur fra hotellet: Fuglekikking på Domkirkegården med Otto Frengen

Lunsj (kl 12.00) og middag (kl. 19.00) på hotellet 
1) Inkludering og mangfold.  Møteleder Tonje Refseth, Norsk Friluftsliv

09.00: Flerkulturelt friluftsliv, Tonje Refseth, Norsk Friluftsliv

09.20: Pecha Kucha: 

 Flerkulturelt friluftsliv i praksis (DNT Oslo og Omegn, Oslo og Omland Friluftsråd,   
 Skiforeningen, Skaun kommune)

10.00:  Pause
10.30: - ALLEMED - et verktøy for inkludering, Kristin Urrang, ALLEMED
 - Erfaringer fra kommuner - Ingvild Rønning Radwan og Kjersti Nordberg, Levanger kommune
 - Erfaringer fra frivilligheten - Linda Skjervold, FK Kvik Trondheim
11.10: Friluftsliv for utviklingshemmede, Eirik Dahl, DNT
11.35: Friluftsliv som nettverksbygger, Stian Estenstad, Norges Røde Kors

2) Stillhet og ro i friluftslivet.  Møteleder Elisabeth Sæthre, Miljødirektoratet

09.00: Velkommen og litt om ny forskning på feltet

09.15: Derfor trenger vi mer stillhet, Olga Lehman, Institutt for psykologi, NTNU

09.45: Verdsetting av natur - folk sin opplevelse av stillhet og ro, Margrete Skår, NINA

Program onsdag 22. mai - plenum



10.15: Pilegrimsvandring til Nidaros, -med fokus på kontemplasjon, Mattias Jansson, 
 Nasjonalt Pilegrimssenter
10.45: Pause
11.00: Stille uteområder i Trondheim, Susanne Saue, Trondheim kommune
11.20: Hvordan planlegge for friluftsområder med lite støy etter etablering av kampflybasen, 
 Ogne Undertun, Ordfører i Bjugn kommune
11.50: Spørsmål og refleksjoner

3) Friluftsliv og plan.  Møteleder Elisabeth Mo Berg, Miljødirektoratet

09.00: Overordnede forventninger fra regjeringen våren 2019, med ivaretagelse av     
 friluftslivsinteressene i regional og kommunal planlegging, 
 Terje Kaldager, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
09.35:  Pause
09.45: Medvirkningens rolle i planprosesser med fokus på hvordan det kan legges til rette for innbygger- 
 deltakelse, med utgangspunkt i ny digital veileder, Ingvil Aarholt Hegna, DOGA
10.15: Plan for friluftsliv og grønne områder i Trondheim kommune, Helge Grenne, Trondheim kommune
10.50:  Pause
11.00: Ivaretagelse av friluftslivsinteresser i plan. Noen eksempler, Trond Flydal, Miljødirektoratet. 

Spørsmål og refleksjoner

4) Barn, unge og aktivitet.  Møteleder Gunhild Bondevik Størseth, Norsk Friluftsliv

09.00: Mer friluftsliv og uteskole med nye fagplaner? Egil Galaaen Gjølme, NTNU
09.20: Hvordan få mer friluftsliv i skolen? Mulige løsninger, Gunhild Bondevik Størseth, Norsk Friluftsliv
09:40: Friluftsliv som kulturell kompetanse, Jørgen Moland, Trygg av natur/Norsk Friluftsliv
10.00: Pause
10.30:  Pecha Kucha: 

 Hva engasjerer og hvordan engasjere ungdom? (Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges speider- 
 forbund, DNT Vestfold, 4H Norge)

11.10: Instagram: Inspirasjon eller prestasjon – hva gjør sosiale medier med unges forhold til friluftsliv?        
              ved påvirkerne Johanne Refseth (psykolog.med.sovepose), og Line Victoria Sverdrup (linevsverdrup).  
 Avrundes med en samtale ledet av Jørgen Moland

5) Interkommunale Friluftsråd.  Møteleder Morten Dåsnes, FL

09.00:  Velkommen
 Hva er Interkommunale Friluftsråd? Morten Dåsnes, FL
09.30:  Interkommunale friluftsråd – ulike fokusområder:

 - Friluftslivsaktivitet, Tove Amundsen Fuglem, Midt-Troms Friluftsråd 
 - Sikring, tilrettelegging og drift av friluftslivsområder,  Oddvin Øvernes, Friluftsrådet  Vest
 - Forankring og engasjement i kommunene, Hugo Tingvoll, Finnmark Friluftsråd og       
    Nord - Troms friluftsråd

 Spørsmål og refleksjoner

10.45: Pause

11.00: Erfaringer fra medlemskap i et friluftsråd, Ingrid Aune, Ordfører Malvik kommune

11.20:  Drøfting og spørsmål

6) Friluftsliv i Ørland kommune etter kampflybasen. NB! Eget opplegg se befaring 6.



Befaringer torsdag 23. mai (13.30-17.00)

1.  Bynært friluftsliv – fra Ferista i marka til byen (6 km)

Vandring på tursti fra marka ned til byen i en av de viktige, bynære grønnkorridorene. Fra Ferista via 
Theisendammen, langs Ilavassdraget ned til Ilsvika og Skansen hvor vi tar matpause. Vandring videre i et 
tilrettelagt rekreasjonsområde langs fjorden tilbake til hotellet. Vi tar en titt på Iladalen park og de nye 
uterommene på Brattøra, som har fått både byplan-, bymiljø- og byggeskikkpris.   

2.  Nærturprosjektet - åpning av Forsvarsrunden (6 km)

Trondhjems Turistforening og Trondheim kommune har gått sammen om å merke og skilte nærturer der 
folk bor. Vi får informasjon om prosjektet, bl.a. med bruk av digitale skilt- og anleggskart. Det blir åpning av 
runden med historisk guiding underveis, og servering på Kuhaugen. 
Se www.nærtur.no

3.  Nidelvstien – «morgengaven» til nye Trondheim (3,5 km)

Ny sti langs Nidelven ble vedtatt i kommunesammenslåingsprosessen mellom Klæbu og Trondheim. Stien 
blir 22 km lang, og skal gå fra Nedre Leirfoss til Hyttfossen. Vi besøker steder langs ruten, og blir orientert 
om utfordringer med trasevalg, både i forhold til ørret- og laksefiske og natur og dyreliv for øvrig. Vi får 
besøk av ordføreren i Klæbu, og FNF forteller om sin rolle i innspillsrunden. 

4.  Friluftsliv og kulturminner langs kanalen og Munkholmen (1 km – mulighet for rullestol) 

Vi går langs kanalen og besøker gamle og nye parkområder. Vi tar båt fra Ravnkloa til Munkholmen, som 
er et statlig sikret friluftsområde, og et yndet utfartsområde på sommeren. Det blir omvisning på holmen, 
og vi får høre hvordan ulike interesser blir ivaretatt, både som kulturminne, kulturarena, turistattraksjon og 
friluftsområde. 

5. Midtsandtangen og Malvikstien (2,5 km – godt tilrettelagt) 

Midtsandtangen har vært et militært område, men er nå ett av regionens mest besøkte friluftsområder, 
og et nasjonalt referanseområde for universell utforming. Videre tar vi turen til Muruvik, og går den 2,5 
km lange Malvikstien tilbake til Hommelvik, langs det nedlagte jernbanesporet. Vi får informasjon om 
folkehelsesatsingen «Lev Vel» og Trøndelagsmodellen, samt planene om sammenhengende kyststi. 

6.  Befaring til Ørland kommune - etablering av attraktive turveier i område med særlige    
 naturkvaliteter og kulturhistorie

Dette opplegget varer hele torsdag 23. mai fra kl 09.00-16.00 og innebærer både sesjon og befaring på 
Ørlandet, Oppmøte kl. 09.00 på hotell Scandic Nidelven.

Befaringen går til Brekstad i Ørland kommune og besøker herregårdslandskapet rundt Austrått. Det er 
etablert nye turveier som forbinder Austrått, Rusaset-vatnet og boligområdene rundt. Rusaset-vatnet 
ble tørrlagt på 80-tallet, men er nå restaurert, og fuglelivet har fått tilbake en av landets viktigste 
naturbiotoper, og befolkningen har fått et nytt tilrettelagt friluftsområde.  Turveiprosjektet synliggjør 
og formidler kommunenes særlige naturkvaliteter, kulturlandskap og kulturhistorie. Tiltaket har videre 
sammenheng med etablering av Kampflyplass i kommunen, og behovet for å bedre tilgjengeligheten til 
områder med lite støy.

Reiseplan:  09.00:  Faglig orientering om området og tiltakene; sted: hotell Scandic Nidelven 
  10.20:  Avgang fra Brattøra med Kystekspressen (hurtigbåt) 
  11.10:  Ankomst Brekstad, buss til Austråttborgen og gåtur til Rusasetvatnet
  12.15:  Lunsj ved servicebygget ved Rusasetvatnet (lunsj fra hotellet medbringes)  
  13:00: Gåtur til Balsnes der deltakerne hentes med buss for transport til Brekstad.
  14.30:  Avgang Kystekspressen fra Brekstad (hurtigbåt) 
  15.35:  Ankomst Brattøra (hurtigbåtterminalen)

NB! Hurtigbåt avreise kl. 10:20



7.  Områdeløft Saupstad (ca 3,5 km)

Bli med å se hvordan en sliten drabantby fra 70-tallet gjennom et felles offentlig områdeløft er i ferd 
med å bli en attraktiv og mangfoldig bydel. Målet er at Saupstad-Kolstad skal være en inkluderende bydel 
med gode møteplasser som gir muligheter for deltakelse, aktivitet og nærfriluftsliv. Programmet varer 
frem til år 2020, men flere prosjekter er allerede ferdigstilt. Vi vil i løpet av befaringen se nærmere på 
Heimdal videregående skole, Kolstad arena med bydelspark, «Glade føtter» nærmiljøanlegg, skiltet nærtur, 
gravlunden, skileik og trimpark.

Program fredag 24. mai - plenum

Møteleder: Lasse Heimdal, Norsk Friluftsliv

09.00: Statleg Friluftslivspolitikk,     
 Statssekretær Atle Hamar, 
 Klima- og miljødepartementet.

09.30: Friluftslivets bidrag til å nå FNs   
 bærekraftsmål, 
 Ellen Hambro, Miljødirektoratet

10.00: Friluftslivets plass i Oslo som   
 miljøhovedstad, Reidun Bolsø,    
 Oslo Kommune

10.30: Kommentarer til innleggene:  
 - Markus Malmin, DNT ung  
 - Kaja Lønne Fjærtoft, Passion for Ocean  
 - Hans Ryttersveen, prosjektleder   
    for prosjektet «attraktive nordiske byer». 

11.15: Pause

11.45: Hvem forsvarer friluftslivet i kommunal  
 arealplanlegging? 
 Knut Bjørn Stokke, NMBU

12.20:  Vi vandrer med freidig mot...  
 Visjoner for friluftsliv i de nye   
 fylkene,  
 Karen Espelund, Trøndelag Fylkeskommune

12.50: Avslutning, Terje Qvam, Miljødirektoratet

13.00: Lunsj  

19.00: Middag på hotellet



SAMMENDRAG 
KONFERANSEINNLEGG

ONSDAG 22. mai - plenum

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), folkehelseutvikling, fysisk 
aktivitet og friluftsliv - hva kan vi svare på?
Steinar Krokstad, NTNU

HUNT har samlet inn data fra en norsk befolkning siden 1980-årene, og har nylig fullført den fjerde store 
helseundersøkelsen HUNT4, med data fra 66.000 deltakere. I foredraget vil det presenteres data om utviklingen i 
folkehelse og helserelaterte forhold i befolkningen, hva som er de største helseutfordringene i dag, omfanget av 
friluftsliv i forskjellige grupper i befolkningen og endringer over tid, samt diskusjon om friluftslivets betydning for 
folkehelsa. 

Utfordringer for samfunnet knyttet til helse og omsorg i årene framover
Nils Martin Stølen, Statistisk sentralbyrå

Det skal mye til at ikke etterspørselen etter arbeidskraft i helse- og omsorgstjenestene vil vokse sterkt i årene 
framover. Utviklingen vil legge økende press på de offentlige finansene, og det kan bli knapphet på utdannet 
helsepersonell. Sånn sett er det en fordel at flest mulig holder seg mest mulig friske lengst mulig

Aldringen av den norske befolkningen vil tilta merkbart etter 2020. De store årskullene født fra og med 1946 er i 
ferd med å komme opp i en alder hvor flere kan bli syke og pleietrengende. Den økte etterspørselen etter helse- 
og omsorgstjenester som dette vil føre med seg vil både legge økt press på de offentlige finansene og tilsi at en 
økt andel av arbeidskraften blir sysselsatt i disse tjenestene. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har 
Statistisk sentralbyrå nylig utarbeidet to rapporter som belyser disse problemstillingene. Den ene rapporten drøfter 
de viktigste faktorene bak utviklingen og belyser konsekvensene for den samlede etterspørselen etter arbeidskraft 
i helse- og omsorgstjenestene. Den andre rapporten viser konsekvensene for etterspørselen etter ulike typer 
helsepersonell og drøfter i hvilken grad det må utdannes flere enn i dag for å møte den økte etterspørselen.

Selv om det er noe usikkerhet knyttet til den forventede økningen i levealderen, er den sterke økningen vi kan vente 
i tallet på eldre i årene framover forholdsvis sikker. I 2035 vil det være nesten dobbelt så mange over 80 år som i 
2017, og i 2060 vil det være nesten tre ganger så mange. Når levealderen øker, er det også naturlig å tenke seg at 
antall friske år øker på grunn av bedre helse, men det er usikkert hvor mye. En del av omsorgstjenestene utføres 
gjennom ubetalt arbeid i hjemmet, og denne andelen vil med stor sannsynlighet avta. Med inntektsvekst i samfunnet 
og medisinske framskritt er det også grunn til å tro at befolkningen ønsker flere og bedre helse- og omsorgstjenester. 
Til sammen er det temmelig sikkert at også etterspørselen etter helse- og omsorgstjenestene vil øke sterkt. Den 
sterkeste veksten ventes å finne sted i de kommunale omsorgstjenestene, men det er også grunn til å forvente en 
klar økning i etterspørselen etter tjenester fra sykehusene.

Den økte etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester vil gi seg utslag i økt behov for leger, sykepleiere og de 
fleste andre grupper med høyere helseutdanning. Veksten i omsorgstjenestene vil også lede til en klar økning i 
behovet for helsefagarbeidere. Sammenholdt med den forventede økningen i etterspørselen ser det spesielt ut til at 
det utdannes for få sykepleiere og helsefagarbeidere, som er de to desidert største gruppene av helsepersonell. Men 
det kan også bli mangel på flere andre grupper med høyere helseutdanning. Derimot ser det ut til at utdanningen av 
leger sammen med innvandring er tilstrekkelig til å møte den økte etterspørselen etter denne utdanningsgruppen.    



Malvikstien – eksempel på bruk av Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid
Lars Slettom, rådgiver miljø og folkehelse, Malvik kommune: Lars.slettom@malvik.kommune.no
Monica Lillefjell, professor, Institutt for Nevromedisin og Bevegelsesvitenskap, Fakultet for medisin og 
helsevitenskap, NTNU: Monica.lillefjell@ntnu.no

Å sørge for at grønne områder er tilgjengelige for alle befolkningsgrupper kan fremme sosial samhandling og økt 
utendørsaktivitet, og dermed bidra til å forbedre både trivsel og helse hos mennesker. Malvikstien er en 3 kilometer 
lang sti langs sjøen i Malvik kommune. Malvikstien ligger på det gamle jernbanesporet mellom Hommelvik og 
Muruvik, og forbinder med det to boligområder i kommunen. Malvik kommune har en befolkning på ca 14 000 
innbyggere, med en urban til landlig bosetting.

I perioden 2012-2016 deltok Malvik kommune i et tverrsektorielt forsknings- og innovasjonsprosjekt: Innovasjon 
i offentlig sektor - Fra kunnskap til handling - fra handlings til kunnskap. Dette var et samarbeidsprosjekt 
mellom forskningsinstitusjoner, fylkeskommuner, fylkesmenn, KS og kommuner. Prosjektet hadde som 
formål å bedre kvaliteten på folkehelseplanlegging og arbeid ved å utvikle og teste modeller og metoder for 
utvelgelse, implementering og evaluering av tverrsektorielle kunnskapsbaserte folkehelsetiltak. For å få innblikk 
i arbeidsmetodene, utviklet hver kommune i prosjektet et eget initiativ for folkehelse. Malvik kommune valgte 
Malvikstien. Malvik kommune etablerte både en tverrsektoriell prosjektgruppe og en styringsgruppe ansvarlig for 
å legge til rette for en deltakende prosess for å velge, planlegge og gjennomføre implementering av Malvikstien. 
Forskere ledet evalueringen av denne prosessen i tett samarbeid med kommunen. For å få innsikt i prosesser og 
faktorer som optimaliserer effekten av Malvikstien som folkehelsetiltak, ble data samlet inn før, under og etter 
implementeringen av stien. Formelle og uformelle partnerskap og møteplasser ble etablert for å sikre engasjement, 
åpenhet i beslutningsprosesser og eierskap til prosessen hos alle aktører, inklusive innbyggerne. Resultatet fra 
prosjektet ble utvikling av Trøndelagmodellen for folkehelsearbeid - en systematisk arbeidsmetode i 7 steg som sikrer 
kunnskapsbaserte målrettede tiltak, bred forankring, medvirkning og eierskap. 

Malvikstien ble offisielt åpnet i juni 2016. I dag er det blitt en destinasjon og et offentlig rom verdsatt av både 
innbyggere og besøkende. Benker, historiske gjenstander og informasjonsbrett om historisk hendelser etc har 
blitt plassert langs stien for å forankre stien til den lokale historien. Dessuten er stien utformet i henhold til 
prinsippene for universell utforming, noe som betyr at den kan nås og brukes av alle mennesker uansett alder 
eller funksjonshemming. Overflatematerialet ble valgt med hensyn til tilgjengelig for rullestolbrukere, og familier 
med barn finner det også brukervennlig for barnevogner. Langs stien er det også lagt til rette for plasser for sosial 
interaksjon, fisking, leke og klatre muligheter.

Malvikstien er valgt ut som case i EU Horisont 2020 prosjektet INHERIT på grunn av sitt potensial for å fremme helse 
og velvære, miljømessig bærekraft, sosial inkludering og fellesskap. Den støtter aktiv livsstil; oppfordrer folk til å velge 
å sykle eller gå i stedet for å bruke bilen, og er universelt utformet, slik at alle grupper får tilgang og muligheter til å 
bruke den. I EU prosjektet gjøres en kost-nytte analyse av Malvikstien.

Aktiv i 100 - turglede og sosialt samvær på nærturer for eldre 

Anne-Mari Planke, DNT 
 
Den Norske Turistforeningen (DNT) og Røde Kors ønsker med prosjektet «Aktiv i 100» å skape et bredere 
friluftslivstilbud – og derigjennom økt livskvalitet – til seniorer i hele landet. DNT ønsker å arbeide for et enkelt 
og inkluderende friluftsliv som er attraktivt for alle alders- og samfunnsgrupper. Røde Kors har som en av sine 
kjerneoppgaver å forebygge ensomhet i befolkningen gjennom å fremme gjensidig forståelse, vennskap og 
samarbeid. Det er derfor et stort potensial for samarbeid mellom disse to organisasjonene om et prosjekt som skal 
bidra til å skape aktive og sosiale møteplasser fore voksne og eldre.  

Prosjektet Aktiv i 100 har nå eksistert siden Helsedirektoratet utfordret DNT og Røde Kors til å samarbeide om å 
etablere gågrupper i 2016. Prosjektet har vokst fra 81 gågrupper i 2016 til 125 etablerte gågrupper i 2018 fordelt ut i 
hele landet. I 2018 deltok mer enn 80 000 personer i en slik gågruppe. 

Hovedmålet med prosjektet er å motvirke ensomhet blant vokse og eldre ved å skape møteplasser for sosial og fysisk 
aktivitet. Gågruppene har turer på dagtid en gang i uken. Turene skal ha fast oppmøtested- og tid. Turene skal ha liten 
eller ingen deltakeravgift og ingen påmelding. Hovedmålgruppen er eldre (over 60 år) samt andre som er hjemme på 
dagtid som har glede av mer fysisk og sosial aktivitet.  



Resultater fra deltagerundersøkelser viser at Aktiv i 100 bidrar til sosialt fellesskap og gode naturopplevelser 
som motiverer flere til å delta. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra både turledere og deltakere 
hvilket illustrerer at Aktiv i 100 for mange utgjør en viktig del av en aktiv og sosial alderdom. Vi ønsker derfor å 
kunne fortsette med å utvikle dette prosjektet, da vi tror det i stor grad bidrar til økt folkehelse blant den eldre 
befolkningen.

PÅ TUR I LEVANGER – Trøndelags beste turrute 
Kjersti Nordberg, Fagansvarlig Idrett og friluftsliv i Levanger kommune

Levanger kommune har de siste årene hatt fokus på å utvikle aktivitetsområder i sentrum som utfyller hverandre 
med tanke på plassering, utforming og bruk. Disse aktivitetsområdene er åpne og tilgjengelige, og inviterer til bruk på 
tvers av alder, kjønn og funksjonsnivå. Aktivitetsområdene er knyttet sammen gjennom skilting og merking i tråd med 
merkehåndboka, og har blitt til 4 sentrumsturer – PÅ TUR I LEVANGER!

Vi tok utgangspunkt i Stadionparken, som er selve aktivitetskjernen i Levanger sentrum, i tillegg til Levanger- og 
Røstad togstasjon. Stadionparken er en aktivitetspark for alle, og derfor et naturlig utgangspunkt for de fire 
sentrumsnære turene som er skiltet og merket med informasjonstavler langs rutene.  

Rute 1 går til Moan. Helt nede ved sjøkanten er det en fin sti, lett tilgjengelig for alle. Levangersundet ligger langs 
Levanger sentrum og binder Trondheimsfjorden sammen med Eidsbotn. Denne turen er helt eller delvis tilrettelagt 
for rullestol og barnevogn.

Rute 2 går til Levanger arboret. På denne turen kan man rusle gjennom frukthagen på Staup, og på vinterstid er det 
herlige akebakker her. Det er mange utsiktspunkt mot byen fra Levanger arboret. Dette er en tur på 2 km.

Rute 3 går til Staupshaugen. Dette er et stort og innholdsrikt område. Den majestetiske bøkeskogen består av 50-60 
storvokste trær. Haugen har stier som går på kryss og tvers, og det er lange fine bakker for aking vinterstid. Denne 
turen er 1,4 km og er også helt eller delvis tilrettelagt for rullestol og barnevogn. 

Rute 4 går til Røstad. Kjærlighetsstien går over Holmgangen og opp den lille bakken til Holmhaugen. Holmhaugen var 
i gamle dager husmannsplass under gården Røstad nordre.

Underveis og i nær tilknytning til disse turrutene, er det flere andre spennende «steder underveis» det er verdt 
å stoppe på. Sjøparken ligger mellom Kommunebrygga og Dampskipsbrygga. I Sjøparken er det bygd en arena 
for konserter, gudstjenester, bryllup og folkemøter. Andre spennende «steder underveis» er både Jètebrua, 
Levanger fritidspark som er sentralidrettsanlegget og camping med Levanger bystrand, Staupshaugen trimtrapp, 
Holmgangen, uteområdet på Levanger ungdomsskole, Trønderhallen, Røstad strand og Nord universitet. Det ligger 
også godt til rette for å utvide disse turrutene i alle retninger. 

Å skilte i sentrum er annerledes enn å skilte på fjellet, og vi var derfor opptatt å ivareta det urbane uttrykket i 
utforming av informasjonstavler og skilt. Det skal appellere til barn og familier, gi informasjon om tilrettelegging 
for barnevogn og rullestol, inspirere til å dele turene på sosiale medier med #levangertur. Å lage gode skiltplaner 
i sentrum tar tid, det skal koordineres med eksisterende stolper, skilt og farger på dette, hensynta snøbrøyting og 
potensielle ledninger under jorda hvor nye stolper skulle på plass. 

I november 2018 ble PÅ TUR I LEVANGER kåret til Trøndelags beste turrute, og automatisk kvalifisert til den nasjonale 
kåringen. På stikonferansen i Bergen i mars 2019 skulle Norges beste turrute kåres, og PÅ TUR I LEVANGER var en av 
fem superfinalister men måtte til slutt se seg slått av Ilsengstiene. 

Velkommen på tur i Levanger! 



Suksessrike friluftsaktiviteter
Ingrid Larsen Wigestrand, Friluftsrådenes Landsforbund.

Prosjektet suksessrike friluftsaktiviteter er et statlig finansiert prosjekt som har som mål å kartlegge og systematisk 
videreutvikle suksessrike friluftsaktiviteter innen friluftsliv for barn og unge i ferie og fritid. Prosjektet startet i januar 
2019 og gjennomføres av Friluftsrådenes Landsforbund i samarbeid med andre friluftsorganisasjoner. 

Mål 
Målet for prosjektet er å kartlegge og systematisk videreutvikle suksessrike aktivitetstiltak innen friluftsliv for barn og 
unge i ferie og fritid.  

Videre har prosjektet følgende effektmål:

Organisasjoner, kommuner og friluftsråd som driver med fritidstilbud for barn og unge innen ferie og fritid skal ha et 
bedre kunnskapsgrunnlag for å rekruttere og gi gode friluftslivsaktiviteter for barn og unge.  

Flere barn og unge har et godt fritidstilbud innen friluftsliv.

En viktig del av prosjektet er å heve kunnskapsnivået om friluftsaktiviteter for barn og unge for alle aktører som har 
slike tilbud. Dette gjøres gjennom å kartlegge aktivitetstiltak innen friluftsliv i ferie og fritid, bruke erfaringsbasert- 
og forskningsbasert kunnskap til å si noe om hva som bidrar til suksess for barn og unge, samt videreutvikle noen 
suksessrike aktivitetstiltak.

Arbeidet gjøres i samarbeid med friluftsorganisasjoner som har aktiviteter for barn og unge. Forskningen vil være 
et nyttig bidrag for å øke kunnskapen på dette feltet. Ved å samle forskningsbasert kunnskap og erfaringsbasert 
kunnskap tror vi at dette kan bidra til å heve nivået på aktiviteter for barn og unge innen friluftsliv og andre typer 
aktiviteter. 

Kartlegging 
Til nå har det blitt meldt inn 31 ulike aktiviteter, som er delt inn i følgende hovedkategorier: Faste ukentlige tilbud, 
Arrangement/ aktivitetsdager – ikke faste, helge- og ferieleir, Tur-registreringsopplegg, friluftsskolen og annet. 
Dette viser et mangfold av aktiviteter. I tillegg går vi gjennom lister over aktiviteter som har fått tilskudd fra diverse 
støtteordninger. Dette omfatter et stort omfang av aktiviteter og vi ønsker å synliggjøre mangfoldet samtidig som vi 
ikke kan løfte fram alle lokale enkelttiltak. 

Hva kjennetegner suksess? 
En stor del av prosjektets første fase er å si noe om hva som kjennetegner og bidrar til suksess innenfor 
friluftsaktiviteter for barn og unge. I dette arbeidet er det viktig å få med erfaringene til aktørene som driver 
aktiviteter for barn og unge. Vi ønsker å kategorisere slik at vi finner noen faktorer som bidrar til suksess. Her har 
vi delt inn i kvalitative og kvantitative faktorer. Eksempler på kvantitative faktorer er antall deltakere, hyppighet og 
utbredelse. Eksempler på kvalitative faktorer er deltakelse over tid, kvalitet på innholdet, at det foregår i nærmiljøet 
og bærekraftige aktiviteter over tid.

Forskning 
En viktig del av prosjektet vil bli å forske på noen temaer. Vi ønsker å gjennomføre en litteraturstudie som samler 
eksisterende forskningsresultater, en studie av eksisterende kvantitative data, og en kvalitativ studie der man 
intervjuer deltakere, ikke-deltakere og foreldre om deres opplevelser med friluftsaktiviteter. 
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Sesjon 1: INKLUDERING OG MANGFOLD

Flerkulturelt friluftsliv
Tonje Refseth, Prosjektleder inkludering og mangfold, Norsk Friluftsliv

Flerkulturelt friluftsliv er et prosjekt i regi av Norsk Friluftsliv. Med et flerkulturelt friluftsliv mener vi et friluftsliv som 
inkluderer alle kulturer, og som gjenspeiler det samfunnet vi lever i.

Nær 17 prosent av den norske befolkningen er innvandrere eller norskfødte med innvandrerbakgrunn. I enkelte av 
byene er andelen høyere, slik som i Oslo hvor hver tredje innbygger har innvandrerbakgrunn, men man finner også 
kommuner i nord med stor andel. Det er ikke forventet at innvandringen til Norge blir så høy de kommende årene, 
men andelen norskfødte med innvandrerforeldre vil øke. I tillegg vil andelen eldre innvandrere øke betraktelig. 

Denne gruppen, og spesielt ikke-vestlige innvandrere, er mindre aktive i friluftslivet enn befolkningen ellers. 
Dette ønsker vi i Norsk Friluftsliv å gjøre noe med. Gjennom prosjektet Flerkulturelt friluftsliv jobber vi for at 
friluftsorganisasjonene skal få den nødvendige kompetansen, støtten og veiledningen de trenger for å bli bedre på 
inkludering av personer med innvandrerbakgrunn.

Det er flere grunner til at inkludering og flerkulturelt friluftsliv er vedtatt som et politisk satsingsområde. For det 
første handler det om demokratiet vårt. De frivillige organisasjonene har en viktig rolle i norske lokalsamfunn, og 
det er et poeng i seg selv at disse skal speile befolkningen. Fra et folkehelseperspektiv er det også viktig å få flere 
i denne gruppen i aktivitet. Personer med innvandrerbakgrunn plages i større grad enn befolkningen ellers av 
livsstilssykdommer som rygg- og nakkelidelser, samt diabetes. Det samme gjelder psykiske problemer. Dette er plager 
hvor vi vet at fysisk aktivitet kan ha en forebyggende/rehabiliterende effekt.

Naturen er et unikt virkemiddel for å bidra til økt inkludering, og til å gi økt helse, mer fellesskap, bedre kulturinnsikt 
og nye relasjoner. Mange innvandrere og flerkulturelle opplever at det er lettere å bli kjent med nordmenn ute i 
naturen. Dermed blir de også bedre kjent med den norske kulturen og det norske språket. Friluftsliv er dessuten den 
formen for fysisk aktivitet som flest oppgir at de kunne tenke seg å gjøre mer av i framtiden, og den hvor det er størst 
grad av sosial likhet i deltakelse. Norsk Friluftsliv tror derfor at friluftslivet kan bli Norges største inkluderingsarena.

En undersøkelse gjennomført av Norsk Friluftsliv i samarbeid med Enhet for migrasjonshelse ved Folkehelseinstituttet 
(tidligere NAKMI) i 2016, viste at innvandrere liker den norske friluftskulturen, men at de mangler kunnskap om 
tilbudene. I tillegg kom det fram at mange opplever aktivitetene som utfordrende, og utenfor deres rekkevidde. Dette 
viser at vi fortsatt har en vei å gå for å bli mer inkluderende, men at både potensialet og ønsket er der. 

Gjennom prosjektet Flerkulturelt friluftsliv drifter vi et samarbeidsforum og en referansegruppe, som har som mål å 
øke kunnskapen om hva som hemmer og fremmer inkludering i friluftslivet. Vi jobber også aktivt med å bygge bedre 
kontaktnettverk i innvandrermiljøene og -organisasjonene, for å forstå hva som oppfattes som meningsfylt friluftsliv 
for denne gruppen. Gjennom prosjektet bistår vi også med informasjonsmateriell som kan synliggjøre friluftslivet og 
aktivitetene/tilbudene der, og være en støtte for organisasjonen i deres arbeid.



PECHA KUCHA:

Barnefamilieturer: 
Et samarbeid mellom DNT Oslo og Omegn og Tøyen Sportsklubb

Helene Øygardslia, Den Norske Turistforening Oslo og Omegn

Den Norske Turistforening Oslo og Omegn (DNT OO) startet i 2016 et samarbeid med Tøyen Sportsklubb om å 
arrangere barnefamilieturer i sommerferien. Hver onsdag og søndag i sommerferien (juli-august) tar DNT OO 
barnefamilier bosatt i Tøyen-området med på tur. Turdestinasjonene viser ulike muligheter for nærfriluftsliv i Oslo 
om sommeren. DNT OO planlegger turene og stiller med to turledere på hver tur. Turene er gratis og DNT OO 
dekker også billetter for å reise med kollektivtransport i Oslo. Tøyen Sportsklubb står for rekruttering av deltagere og 
informasjon til barnefamilier i området. Det er ingen påmelding til turene og de første 50 deltagerne får plass. 

I løpet av sommeren 2018 hadde DNT OO og Tøyen Sportsklubb med seg 350 barn og voksne på tur gjennom 
dette prosjektet. Deltagerne var først og fremst fra Tøyen-området, men også andre deler av bydel Gamle Oslo og 
Grünerløkka. Dette er områder med høy andel ikke-vestlige innvandrere og en stor andel familier er rammet av 
barnefattigdom. Gjennom barnefamilieturene erfarer vi at det skapes en inkluderende arena der barnefamilier får 
nye friluftsopplevelser og bygger nettverk. 

DNT OO har erfart tre nøkkelfaktorer som ligger til grunn for at vi har lykkes med dette prosjektet: 1) Samarbeidet 
med Tøyen sportsklubb. Godt samarbeid med en lokal organisasjon som befolkningen kjenner til og har tillit til. 2) 
Kontinuitet. Vi har erfart viktigheten av at oppmøte for turene er på faste dager, på et fast sted sentralt på Tøyen og 
til en fast tid. 3) Lavterskel. Turene er gratis, det er ingen påmelding, de er barnevognvennlige og det er korte turer 
der en enkelt når utgangspunktet for turen med kollektivtransport.

Barnefamilieturene har blitt støttet av Sparebankstiftelsen og Extrastiftelsen.

Introduksjon til Friluftsliv

Tom Fremstad, Oslo og Omland Friluftsråd

Oslo og Omland Friluftsråd har siden 1936 arbeidet for at alle kan drive friluftsliv som helsefremmende, 
trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig. Vår region er i sterk utvikling. 
Befolkningsveksten medfører endringer i befolkningens sammensetning, hvor eksempelvis opp mot 1/3 av Oslos 
befolkning er innvandrere.

OOFs visjon er «Friluftsliv for alle», og har siden 1993 hatt et spesielt fokus på å introdusere Marka og friluftsliv for 
nyankomne innvandrere i regionen. Deres største opplæringstilbud «Introduksjon til Friluftsliv» gir alle elever ved 
voksenopplæringsklasser og mottaksklasser i Oslo og Akershus muligheten til å delta i en rekke friluftslivsaktiviteter 
knyttet opp mot de ulike årstidene, bli kjent med Marka og lære om allemannsretten. Alle opplæringsdagene foregår 
i skoletid, noe som gjør at cirka 3450 elever årlig får utbytte av dette opplæringstilbudet. 

I tillegg til Introduksjon til Friluftsliv arrangerer OOF ferieleir for flyktninger i samarbeid med Bærum kommune, der 
flyktningfamilier får muligheten til å dra på ferieleir og delta på en rekke ulike friluftsaktiviteter i regi av OOF. 

Siden 2016 har OOF arrangert det stadig voksende friluftsfestivalkonseptet Flerkulturell Friluftsfest, der alle elever 
ved mottaksklasser og voksenopplæringsklasser i regionen er velkommen til en festdag ved Sognsvann i Oslo. Det er 
et gigantisk samarbeidsprosjekt der 17 ulike friluftslivsorganisasjoner bidrar for å tilby et variert aktivitetstilbud til 
deltakerne, med alt fra kanopadling, fugletitting, sykling, klatring, orienteringsløp, spikking og fisking med mer. I 2019 
var det 2750 deltakere på Friluftsfesten og alt tyder på at konseptet vokser og vokser. 

Hør om hvordan opplæringstilbudene gjennomføres og effekten av dem når generalsekretær i OOF Tom Fremstad 
forteller om dette i sin Pecha Kucha torsdag 23. mai klokken 0900 i sesjonen «Flerkulturelt Friluftsliv i Praksis».



Skiforeningens inkluderingsarbeid
Erik Eide, Generalsekretær
Skiforeningen tror på idretten og friluftslivet som møteplasser med kraft til å utjevne forskjeller. De samler oss og 
engasjementet for Marka og ski-idretten er enorm.

Inkludering har alltid vært en av Skiforeningens grunnverdier. Helt siden oppstarten i 1883 har foreningen vært åpen 
for alle. Foreningens formål har alltid vært å fremme ski-idrett og annet friluftsliv. I dag er Skiforeningen en av landets 
største friluftslivsorganisasjoner med over 72 000 medlemmer. Kjerneoppgavene er tilrettelegging for ski og sykkel 
i Marka gjennom løypepreparering, skilting og stuedrift, i tillegg til opplæring i ski og helårs friluftsliv for barn og 
voksne.

Turer i Marka på ski, sykkel eller til fots er en viktig og selvfølgelig del av hverdagen for mange. Det bidrar til aktive 
og rike liv. Vi ser likevel, og i stigende grad, at mange unge i dag vokser opp uten å få den kunnskapen som skal til 
for å benytte seg av friluftslivsmulighetene vi har i Norge. Derfor er det så viktig at friluftslivsorganisasjoner som 
Skiforeningen, som har kompetansen, også tar ansvaret for å gi den videre.

Skiforeningen har en rekke tilbud til barn, unge og voksne hele året, der målet er å legge grunnlaget for et livslangt 
forhold til ski og friluftsliv.  Viktige tilbud og tiltak er: Barnas skiskole, skiskole for mottaksklasser, gratisplasser og 
utlånsutstyr, prosjektet Friluftsglede rettet mot skoler med høy minoritetsandel, gratis aktivitetsdager for hele 
familien.

Sikker ferdsel på, i og ved vann
Ann Helen Helgemo, Fagleder, Skaun voksenopplæring
Voksenopplæringa i Skaun kommune har voksne elever med innvandrerbakgrunn som elever, både flyktninger og 
familiegjenforente, som har rett og plikt til undervisning i norsk og samfunnskunnskap. Vi er opptatt av å ta i bruk 
varierte undervisningsmetoder for at våre elever skal kunne utvikle kompetanse i det norske språk, og om det å leve 
og bo i Norge. Friluftsliv og nærmiljø er viktige arenaer for oss, i tillegg til klasserom med bøker, smartboard, Ipad, PC, 
gruppearbeid og alt vi ellers forbinder med tradisjonell skole. 

Å bli kjent i eget nærmiljø og med de muligheter som finnes, kan være krevende når du kommer som innvandrer. 
Allemannsrett er et fremmed begrep, mange er vant til at land er privat område. Skilting, turstier, frivillige lag og 
organisasjoner er også ofte fremmed. Ved å ta i bruk friluftsliv og nærmiljø får våre elever direkte kjennskap til hvor 
de bor og lever, det norske språket utvikles og vi ser positive effekter på det psykososiale læringsmiljøet. 

Skaun kommune ligger med nærhet til både fjord og vann, og kompetanse i hvordan man ferdes sikkert på vannet, 
i vannet og ved vannet mener vi er viktige ferdigheter å inneha. Med bakgrunn i det ligger det fast i vårt årshjul at 
vi har opplæring i dette. Vi underviser i klasserommet, lærer ord og begreper som oversettes i de ulike morsmål. 
Deretter er vi ute med praktiske øvelser på, i og ved vann, og har opplæring i førstehjelp. De elever som ønsker får 
mulighet til å ta utendørs livredningsprøve. 
Innlegget til Skaun voksenopplæring viser hvordan vi gjennomfører undervisning i sikker ferdsel på, i og ved vann. 

ALLEMED
Kristin Urrang, ALLEMED
Andelen barn og unge som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt i Norge, er sterkt økende. Barn i 
lavinntektsfamilier deltar sjeldnere i organisert fritidsaktivitet enn andre barn, noe som kan føre til en økt opplevelse 
av å ikke høre til.
Fritidserklæringen er signert regjereringen, KS og en rekke frivillige organisasjoner. Erklæringens mål er 
at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta jevnlig i organisert fritidsaktivitet, uavhengig av familiens 
økonomiske og sosiale situasjon. For å nå målet, er det avgjørende å få til lokale løsninger der barn og unge 
bor.
ALLEMED er et dialogverktøy som setter barns rett til fritid og barrierer for deltakelse, med særlig fokus på økonomi. 
Verktøyet er gratis, og består av dialogkort og en enkel kjøreplan samt støttematerial. Verktøyet er laget for å kunne 
tas i bruk uten opplæring. 
ALLEMED brukes i en dugnad (workshop) der alle deltakere involveres og utfordres til å reflektere rundt hvordan vi 
sammen kan senke barrierer for deltakelse i fritidsaktivitet.



ALLEMED-verktøyet finnes i to versjoner, et for bruk i kommune og et for frivilligheten.
ALLEMED i kommune kan brukes for å styrke bevissthet og samarbeid mellom etater og sektorer innad i kommunen, 
og for å skape samhandling mellom kommune og frivillighet. Over 40 kommuner har alt tatt i bruk verktøyet for å bli 
enda bedre på å sikre at barn og unge ikke står igjen på sidelinja. 
ALLEMED i frivilligheten er utviklet for at lag og foreninger kan utfordre seg selv på hvordan man aktivt kan jobbe 
for å senke barrierer for deltakelse. Verktøyet kan brukes på styremøte, foreldremøte eller ledersamling. Over 30 
nasjonale organisasjoner har tatt i bruk ALLEMED, og jobber aktivt for å implementere verktøyet i egen organisasjon. 
ALLEMED er utviklet av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU). NDFU er et bredt 
fellesinitiativ bestående av norske frivillige organisasjoner, fagmiljø og foreninger

Erfaringer fra Levanger kommune, Ingvild Rønning Radwan og Kjersti Nordberg
Trøndelagskommunen Levanger jobber aktivt for at Fritidserklæringens mål skal bli virkelighet. For å få kommune 
og frivillighet til å samhandle bedre har Levanger kommune tatt i bruk ALLEMED-verktøyet. For Levanger kommune 
bidrar verktøyet til å gjøre kommunens mål og strategier om til virkelig ved at aktører som kan bidra til å gjøre en 
forskjell, kommer sammen og diskuterer konkrete løsninger. I sitt innlegg deler Levanger sine erfaringer med bruk av 
verktøyet, og hvilke faktorer de erfarer er avgjørende for å lykkes i sitt arbeid.

Erfaringer fra Fotballklubben Kvik, Linda Skjervold
Fotballklubben Kvik holder til i Trondheim, og har en visjon å være en klubb for ALLE. FK KVIK jobber aktivit for at 
alle skal kunne delta i idrett uavhengig av foresattes økonomi og sosiale status. Klubben bruker aktivt ALLEMED for å 
utfordre seg selv, og se hvordan de kan senke terskelen for oppmøte for alle. Klubben har satt i gang en rekke tiltak 
for å være aktiv og synlig i nærmiljøet, med blant annet gratis aktivitetsdager, kveldsmat etter trening og et tett 
samarbeid med nærskolen. I sitt innlegg deler Fotballklubben Kvik sine erfaringer om arbeid med inkludering, både 
når det gjelder å nå målgruppen og hvilke resultater ulike tiltak gir.

Friluftsliv tilrettelagt for mennesker med utviklingshemning/DNT Tilrettelagt
Eirik Dahl, DNT

Far til datter med utviklingshemning. Mor er spesialpedagog med master i spes ped. Storesøster er lege og skrev sin 
master om Angelmansyndrom og søvnforstyrrelser.
Etter hvert som Frida (min datte) ble eldre og hennes styrker mer fremtredende så vi at flokken hennes ble mindre. 
Fritidstilbudene ble og færre. Mens venners barn dro videre i livet til studier sto vår datter stort sett på samme nivå.
Der er og mange negative følgekonsekvenser av å være utviklingshemmet: innaktivitet, passivitet, vektproblemer, 
medisinering, isolasjon og kortere levetid. Aktivitetstilbud og tiltak for bekjempelse av dette er sporadisk. Mange har 
ikke verbalt språk og trenger noen til å formilde sine ønsker, tanker og drømmer.
Hele vår familie er friluftsinteresserte. Jeg fikk da ideen: Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede i regi av DNT. 
Startet som frivillig i DNT Drammen med to piloter: FTU på Eiksetra i Lier og FTU på Sæteren gård i Bærum. 
Konseptet består av tre bestanddeler: Friluftsliv – sosialt samvær – kommunikasjon
Friluftsliv:Friluftsaktiviteter da dette er det norskeste av det norske, ref Aftenposten. Det er og en arena som er 
tilgjengelig for de aller fleste og her trenger man ikke noe utstyr, lavterskel.
Dette også grunnet fysisk aktivitet er blant våre mest potente medisiner. 

Sosialt samvær (viktigheten av å høre til i en flokk): Per Fugelli sin formel for god helse er sentral i prosjektet: 
God helse= kroppen x ånden x flokken2 (andre potens) altså at det sosiale er i annen potens så viktig for god helse.
Det sosiale er viktig for den enkelte person med utviklingshemning men også for familie, venner og støtteapparat. For 
å lære av hverandre og få nye venner.
Kommunikasjon: Forskning viser at dårlig tilgang og kvaliteten på informasjon er viktige årsaker til at barn og unge 
med funksjonsnedsettelser ikke deltar i fritidsaktiviteter. Vi har derfor utviklet FTU appen. Dette er gjort av frivillig 
uten kostnader for DNT. Hjelpe til og legge til rette for at deltagerne skal få informasjon om aktiviteter på en måte de 
forstår og kan ta beslutning fra.
FTU finnes nå ca 25 steder rundt om i Norge og flere steder er under oppstart. Det er da 2 – 2.500 personer på tur en 
gang pr mnd eller oftere, hele året i regi av prosjektet etter ca 2 års full drift.
Det forskes på prosjektet. Det er skrevet flere master oppgaver. FTU blir fag ved vernepleiestudiet i Bergen høste 
2019. Dette har da og utviklet seg til å bli DNT Tilrettelagt. : https://www.dnt.no/dnt-tilrettelagt/
Klart det går! (for mennesker med funksjonsnedsettelser) https://www.dnt.no/funksjonshemmede/
FTU (for mennesker med utviklingshemning) https://www.dnt.no/ftu/
Tilrettelagte hytter i DNT

https://www.dnt.no/dnt-tilrettelagt/
https://www.dnt.no/funksjonshemmede/
https://www.dnt.no/ftu/


Friluftsliv som nettverksbygger
Stian Estenstad (Leder for Oslo Røde Kors Nettverk etter soning & Tilbakeføringssenteret G26)
 
Nettverk etter soning - tidligere straffedømte på vei til et nytt liv 
Røde Kors Nettverk etter soning (NES) er et tilbud til straffedømte som ønsker å endre sin livssituasjon. Faren for 
tilbakefall er størst i det første året etter løslatelse. Det er derfor viktig med et godt støtteapparat rundt den løslatte i 
denne perioden. Målet med Nettverk etter soning er å gi straffedømte en sjanse til å øke sin livsmestring, og bidra til 
at de kan etablere et liv som ikke er styrt av kriminalitet og rus. 
 
I løpet av snart 15 år har Røde Kors Nettverk etter soning blitt den største frivillige aktøren på tilbakeføringsfeltet med 
om lag 450 frivillige som er koblet opp mot mer enn 600 deltakere. Tiltaket har 16 ansatte i distriktene og fagansvarlig 
på Nasjonalkontoret. Tilbudet finnes i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Møre og Romsdal, Østfold og Akershus 
med ulikt omfang og organisering. 
 
Norges første Tilbakeføringssenter 
18. oktober 2017 åpnet Røde Kors Norges første Tilbakeføringssenter i Oslo. Dette har gitt et enda bedre og mer 
helhetlig tilbud til denne utsatte gruppen. I dag huser senteret i Grefsenveien 26 i Oslo kafé og sykkelverksted for 
arbeidstrening, Grønland voksenopplæringssenter, Nav og RøverRadioen. Dette i tillegg til NES egne tilbud om 
nettverk og fritidsaktiviteter, et Nettverk Ung tilbud, økonomirådgivning, arbeidstrening og bistand til å komme i 
ordinært arbeid. Røde Kors tror det er en styrke at et tilbakeføringssenter springer ut av en frivillig organisasjon 
som samarbeider med relevante offentlige instanser, og at senteret virkelig blir en «alt på ett sted»-mulighet for 
deltakerne, noe som øker sjansen for endring. 

Friluftsliv som Nettverksbygger 
Foruten en innledning om Nettverk etter soning, og målgruppens utfordringer. Er hoved fokuset på dette innlegget; 
Hvordan friluftsaktiviteter aktivt benyttes for å inkludere en gruppe mennesker, som vi sier går fra å være «innestengt 
til å bli utestengt». Videre å dele erfaring med å bruke natur og friluftsliv som arena for inkludering.



Sesjon 2: STILLHET OG RO I FRILUFTSLIVET

Derfor trenger vi mer stillhet
Olga Lehman, Institutt for psykologi, NTNU
Why do we crave for nature AND silence, and what do we actually experience when “in silence”? How has a 
Colombian-German researcher experienced “friluftslivet og stillhet” in Norway? In this presentation, Dr. Lehmann 
will summarize some of her research findings regarding the meanings and effects of silence-phenomena in everyday 
life. She has devoted great part of her career to explore silent settings and the ways in which they support the way 
we create meanings, and process our feelings and emotions. In addition, she has been studying the phenomenon of 
“poetic instants”, and the function that appreciating beauty in our everyday lives convey for our wellbeing. Nature is 
a great resource for both silent experiences and poetic instants for many individuals and therefore, some connections 
with the notion of friluftsliv will be addressed in her lecture as well as well.  

Verdsetting av natur - folk sin opplevelse av stillhet og ro.
Margrete Skår, NINA
I dette foredraget ønsker jeg å formidle opplevelsen av stillhet og ro i naturomgivelser som en subjektiv opplevelse. 
Gjennom eksempler fra egen forskning ønsker jeg å vise hvordan følelsen av stillhet og ro ikke nødvendigvis henger 
sammen med det fysiske lydnivået, men mer med stemningen på stedet, ens eget følelsesmessige modus og hvordan 
landskapet er utformet. En studie i Oslo av gravlunder som grønne byrom viste hvordan opplevelsen av stillhet og lyd 
var svært variert mellom brukere på samme sted, men også avvikende fra det fysiske støynivået. Gravlunder som sted 
gir brukerne assosiasjoner mot eksistensielle spørsmål rettet mot liv og død, og bidrar til langsomme tanker. Samtidig 
bidrar også utforming av gravlunder med hekker og skjermete grønne rom ikke bare til fysisk lyddemping, men en 
følelse av stillhet selv om det fysiske lydnivået er høyt. 

Jeg ønsker også å sette opplevelse av stillhet inn i en dagsaktuell kontekst hvor dette ikke lenger er en selvsagt ting, 
hverken i naturopplevelser eller i hverdagslivet ellers. Det har lenge vært kjent at naturopplevelse med stillhet og ro 
som sentralt element har en helende effekt for mennesker, både i psykisk helse og når en er i krisesituasjoner. I dag 
er stress en folkesykdom. Behovet for å oppleve avkopling og energiinnhenting gjennom rolige naturerfaringer er 
derfor større enn aldri før, men likevel i sterk konkurranse om deltakelse i aktiviteter i et gjøremålsorientert samfunn. 
Det å ha opplevd stillhet i natur er ikke lenger en selvsagt og positiv ting, men noe noen oppsøker og opplever 
gevinster av. I sin bok «Gleden ved å stenge verden ute» viser Erling Kagge hvordan grenseløse landskaper fylt av 
stillhet ga rom for en sterkere opplevelse og en ikke-språklig dialog med landskapene han har vært en del av.  Egen 
forskning om nærmiljønatur i hverdagen illustrerer noe av det samme som Kagges beskrivelser, hvor opplevelse av 
stillhet og ro også står helt sentralt når folk gir nærmiljønaturen betydning som pusterom. Psykologen Olga Lehmann 
framhever hvordan erfaringer med stillhet tjener til dialoger med indre og ytre stemmer i løpet av livet, noe som 
hjelper oss å imøtekomme vanskelige beslutninger ved å aktivere eller deaktivere hva som  gir betydning i livet. 
Sikring av arealmessig tilgang til stille grøntområder, men også det å motivere til å oppsøke og erfare det,  er derfor 
viktig i et folkehelseperspektiv. 

Et stort forskningsfelt underbygger hvordan positive opplevelser av stille natur har en helsebringende effekt. Men 
skillet mellom godlyd og støy lar seg ikke definere via en felles grense som måler fysisk lydnivå. I debatter om for 
eksempel vindmøller poengteres gjerne forskjellen mellom selvvalgt støy og støy som ikke er selvvalgt. Ikke selvvalgt 
støy har selvsagt større potensial i seg til å føles forstyrrende og irriterende. Når lyd føles som støy så er den også 
helseskadelig. 

Fenomenologien bidrar til å se på menneske-natur relasjonen som temporær og relasjonell. Altså som en slags 
dialog der ens egen kropp, tanker, følelser og erfaringer bidrar til opplevelse av en natur som gir deg noe tilbake. 
Dette er ikke en varig opplevelse, men noe som skjer der og da. Stillhet bidrar til en sansemessig forsterking av 
naturopplevelsen.  For noen kan stillhet utendørs oppleves som skremmende, for noen er stillhet i natur som ren 
medisin å regne. 

I dagens samfunn er ensomhet en annen folkesykdom. Opplevelse av stille natur forsterkes når man er alene. I 
foredraget vil jeg ta utgangspunkt i de engelske begrepene «solitude» og «loneliness» for å belyse hvordan det å 
søke ut mot stille naturopplevelser kan være preget av ulike følelser og stemninger, knyttet mot det å være alene. I et 
fenomenologisk perspektiv på menneske-natur er disse følelsene bevegelige. En refleksjon over hvordan vi ser på det 
å være alene i stille natur kan åpne opp for en større bevissthet om potensialet som kan ligge i dette, med gevinster 
for avkopling og kontemplasjon - om det føles positivt.



Pilegrimsvandring og kontemplasjon
Mattias Jansson, Nasjonalt pilegrimssenter

Pilegrimer har siden 1000-tallet opplevd stillheten og roen i naturen og de estetiske sinnsstemninger som 
kulturlandskapet og de levende kulturmiljøene bidrar til på ferden. Dette er elementer som er like viktige for 
pilegrimen i dag og som kan gi grunnlag for kontemplasjon og ettertanke.

Pilegrimsvandring er i en renessanse, både i Europa og i Norge. Hvert år øker mengden pilegrimer og vandrere på 
pilegrimsledene i Norge. Siden starten på den offentlige satsingen med å reetablere pilegrimsleder i 1997, er det 
merket og tilrettelagt 8 pilegrimsleder i landet.

Disse ledene, «Pilegrimsleden- St.Olavsvegene til Trondheim» er godkjente som europeiske kulturveier hos 
Europarådet siden 2010 og består av; 

Gudbrandsdalsleden. Fra Oslo til Trondheim

St.Olavsleden. Fra Selånger via Stiklestad til Trondheim

Østerdalsledene. Fra Rena/ Trysil til Trondheim

Nordleden. Fra Grong til Trondheim

Romboleden. Fra Skarddøra i Sylan til Trondheim

Borgleden. Fra Halden til Oslo

Valldalsleden. Fra Valldal til Dombås

Kystpilegrimsleia. Fra Egersund til Trondheim langs hav og kyst.

I tillegg er det mange regionale leder som eksempelvis St.Sunnivaleden, Røldalsleden og Valdresleden.

Hva er det som driver vandrere langs pilegrimsledene? Er det å oppleve norsk natur, kulturminner og lokalmat? Er 
det tradisjonelt reiseliv med støvler på føttene, eller er det en kristen tro- og tradisjonsvandring mellom alle de vakre 
kirkene vi har i Norge?

Svaret er mangfoldig, og bakgrunnen for en vandring så ulik og unik. Fellesnevneren ser ut å være det å oppleve 
stillhet. Pilegrimsvandring som konsept eller tradisjon bygger på syv nøkkelord der flere av disse henspiller på den 
kontemplative stemningen som oppstår når man er ute og vandrer

1. Langsomhet, 2. Frihet, 3. Enkelhet, 4. Bekymringsløshet, 5. Stillhet, 6. Deling og 7. Åndelighet.

Undersøkelse fra Norsk institutt for naturforskning i 2014 påpekte at det viktigste motivet for vandrere på 
pilegrimsleden var «ro og fred». Det er snakk om «den indre og ytre reisen». Pilegrimene ønsker mulighet til 
refleksjon og søking. 

Kan dette være et utrykk for behovet av en stund med ro og enkelhet i dagens krevende samfunn der mange kanskje 
opplever at de kommer langt bort fra både naturen og seg selv? På Pilegrimsleden er det et mangfold av vandrere 
fra både Norge og mange europeiske land. Her er det barnegrupper, enkeltvandrere i 60 åra, venninnegjenger og 
ungdommer med telt på sekken.

Pilegrimsleden brukes også i stor grad på regionalt nivå av turvandrere, konfirmantgrupper og skoleklasser. Med 
over 3000 km med merket led, som ofte passerer bygd- og bysentrum, så er dette et lavterskeltilbud også for 
lokalbefolkning som ønsker en lang eller kort opplevelse av ro, fred og ettertanke på tilrettelagde og vakre
pilegrimsleder.



Stille uteområder i Trondheim
Susanne Saue, Trondheim kommune

Stillhet og ro er elementære kvaliteter i frilufts- og rekreasjonsområder, men blir truet i en stadig tettere by 
med konkurranse om arealene. Selve opplevelsen av disse verdiene er vanskelig målbare og har hittil fått lite 
oppmerksomhet. Ofte blir de tilsidesatt i planleggingen på grunn av et sterkt fokus på fortetting. 

I “Handlingsplan mot støy i Trondheim 2018-2023” er stille områder definert som ”områder med verdifulle kvaliteter 
for rekreasjon (opphold, ferdsel, lek og mosjon) for alle bruker- og aldersgrupper og skal være offentlig tilgjengelig.” 
Og at “Stille områder og større sammenhengende grønnstruktur i tettsteder (hovedturveger, gravlunder, parker 
og friområder) skal ha støyverdier tilsvarende Lden 50 dB eller lavere, og stille områder, nærfriluftsområder og 
bymark utenfor by/tettsted skal ha støyverdier tilsvarende Lden 40 dB eller lavere.” Målet for handlingsplanarbeidet 
er å ivareta og sikre stille områder mot ytterligere støy, og å bedre støysituasjonen for viktige sentrumsnære 
rekreasjonsområder. Blant annet er det beskrevet at det kan det være aktuelt å heve opplevelsesverdien av et 
område med hjelp av vegetasjon og kunst for å styrke opplevelsen av stillhet.

I “Plan for friluftsliv og grønne områder” er temaet “Stillhet og stille områder” omtalt med konkrete 
oppfølgingspunkter:

● Få oversikt over områder med ”grønne/stille” kvaliteter.

● Utarbeide retningslinjer for å redusere støy i områder som kan bli stille områder.

● Sikre god tilgjengelighet til et mangfold av stille områder.

● Se på lokale tiltak for å redusere støy i områder som kan få redusert støynivå til under 50 dB.

I midtbyen jobber vi ut ifra “Byromsstrategien 2016” hvor visjonen er: «Bra byrom for bruk», en visjon for å styrke 
bylivet i sentrum. Her fokuseres det på byrom som oppholdsplasser og opplevelsesverdi. Dokumentet beskriver 
mål, virkemidler for gjennomføring og en handlingsplan. Med dette utmerkede dokumentet har Trondheim fått flere 
oppgraderte byrom i sentrum, men opplevelseskvalitetene stillhet og ro har kanskje ikke fått stor nok plass?

Hvordan vi sanser og opplever støy i et gitt område er bestemt av konteksten og forventningen til området. Kanskje 
må begrepene stillhet og ro kombineres med bynatur og begreper som identitet, harmoni og verdighet for at vi skal 
lykkes med å skape eller bevare opplevelsen av ro og stillhet i et uterom?



Hvordan planlegge for friluftsområder med lite støy etter etablering av 
kampflybasen
Ogne Undertun, Ordfører i Bjugn kommune

Bjugns viktigste opplevelsesområde for kulturarv ligger i nord i kommunen. Dette er fjorden Koet som ligger omlag 15 
minutters kjøretur fra Botngård mellom tettstedene Oksvoll og Vallersund. Her finner man en fjord bestrødd med en 
av de største tetthetene av gravminner fra eldre jernalder som finnes i Norge. 

I over 10 år har Bjugn kommune håndhevet en hensynssone langs nordkysten av denne fjorden. Dette for å skjerme 
området for utbygging og for å legge til rette for en større utvikling av kulturminne- og friluftslivverdiene langs 
fjorden. På grunn av dette kan du i dag vandre i fem mil langs fjorden, fra Valseidet og nesten helt til enden av Koet, 
uten å se et eneste spor av moderne kulturpåvirkning. Hovedveien og gårdene som eier grunnen langs nordkysten 
ligger bak en fjellrekke som skjermer fjordlandskapet fra bygda og veien. Ved fjorden finner man derfor ingen hus, 
høyspentkabler eller veier. Det eneste som preger området er den enorme rikdommen av gravrøyser fra eldre 
jernalder og et frodig og dramatisk fjordlandskap. 

Behov for tilrettelagte og stille friluftsområder er et voksende moderne behov. Vårt bidrag til dette er nettopp denne 
fjorden. Bjugn kommune har bevilget et betydelig beløp til utviklingen av området og skal utvikle dette i samarbeid 
med fagmiljøet på Ørland kultursenter. 

Grunneierne i området er positive og vi ønsker derfor å gå i dialog med Miljødirektoratet, fylkesmannen og 
fylkeskommunen ila. inneværende år for å diskutere et partnerskap i dette utviklingsarbeidet. 

Ørland kultursenter mottok i 2017 støtte av fylkeskommunen for å lage en utviklingsplan for blant annet Koet. Bjugn 
kommune samarbeider med kultursenteret om dette utviklingsprosjektet og vi skal nå begynne et skoleringsprogram 
for å trene frivillige i kulturminneregistrering sammen med fylkeskommunen. Målet med dette er å bruke både 
innleide fagfolk og frivillige til å finne ut hvor stor kulturminnetettheten faktisk er i den delen fjorden vi skal utvikle. 

Vi skal nå starte et omfattende program for å rydde området for vegetasjon og restaurere kystlynghei i en så stor del 
av landskapet som mulig. Vi har lokal kompetanse på slik skjøtsel både gjennom grunneiere og fra landbrukskontoret 
da øygruppen Tarva har vært et spesielt tilskuddsområde for slik kulturlandskapsskjøtsel i en årrekke. Det å 
bruke dette prosjektet til å restaurere en truet naturtype er dermed også et overordnet mål for oss. Til slutt skal 
gravrøysene ryddes, området tilrettelegges med stier og publikumsinfratruktur og en omfattende beiteplan etableres 
for hele landskapet. 

Vi i Bjugn kommune er sikre på at vi med dette vil skape en betydelig ressurs for lokal livskvalitet med dette 
prosjektet. Og det gjør vi samtidig som vi rydder og restaurerer vår viktigste kulturminneattraksjon i et fem mil langt 
fjordbelte. 

Vi håper dere finner dette prosjektet spennende og vi gleder oss til å vise fram resultatet!



Sesjon 3: FRILUFTSLIV OG PLAN

Overordnede forventninger fra regjeringen  for å ivareta friluftsinteressene i 
regional og kommunal planlegging
Terje Kaldager, Planavdelingen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

De nye nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging er vedtatt. De utarbeides hvert fjerde år for å 
fremme bærekraftig planlegging i hele landet. De skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes planlegging 
og legges til grunn for statlig medvirkning i planleggingen. 

Nasjonale forventninger skal inneholde gjeldende, vedtatt politikk, slik den framkommer av tidligere nasjonale 
forventninger, regjeringens meldinger til Stortinget og Granavoldenplattformen. Regjeringen er opptatt av at det skal 
utvikle seg et bærekraftig velferdssamfunn i Norge. Derfor har det vært naturlig å rette oppmerksomheten mot FN’s 
bærekraftmål, at de skal implementeres i planleggingen i fylkeskommuner og kommuner.

Forventningene er denne gangen delt i fire hovedbolker, alle er relevante for å ivareta friluftsinteressene: Planlegging 
som verktøy for helhetlig og bærekraftig, Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet, Bærekraftig areal- og 
transportutvikling og Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve.

Det er viktig å understreke at planprosessene kan være lange og at de derfor krever en viss årvåkenhet fra dem som 
har interesser å ivareta, men som ikke steller med planlegging etter plan- og bygninsloven hver eneste dag. Det 
legges vekt på et mer forpliktende engasjament i oppfølging av de regionale planen.

Gjennom planleggingen skal man identifisere hvilke klimamessige utfordringer det er viktigst å ta hensyn til. 
Bærekraft gjelder også i landbruks-, natur, frilufts- og reindriftsområder. Det er viktig med overordnet og langsiktig 
planlegging i disse områdene – på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Kollektivknutepunktene skal utvikles med kvalitet. Det skal legges til rette for økt bruk av kollektivmidler, sykkel og 
gange. Det må gjelde både i arbeid og fritid, både som transport- og rekreasjonsmiddel.

Byene og tettstedene vår må ivareta folks levekår og legge til rette for utjevning av sosiale forskjeller. Det frivillige 
arbeidet spiller en viktig rolle for å få til slik integrering og utjevning. Den enkelte by og hvert tettsted har en egenart 
basert på natur- og kulturgitte forhold. 

Hvordan kan friluftinteressene ivaretas i planleggingen? Og hvem kan gjøre det?  Dette ligger både på kommuner 
og fylkeskommuner gjennom deres planarbeid og arealdisponering basert på nasjonale forventninger, regional, 
omforenet politikk og egen vedtatt politikk. Men det er også viktig at de frivillige organisasjonene påvirker 
planprosessene gjennom aktiv deltakelse. Det er de som sitter med førstehånds kunnskap.

Medvirkningens rolle i planprosesser med fokus på hvordan detkan legges til 
rette for innbyggerdeltakelse, med utgangspunkt i ny digital veileder
Ingvil Aarholt Hegna, prosjektleder DOGA  

Bakgrunn 
Folketråkk er et prosjekt, initiert av DOGA, og gjøres i nært samarbeid med blant annet Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD). 
Folketråkk skal frembringe større innsikt i behov, opplevelser og preferanser hos befolkningen slik at kommuner, 
utbyggere, politikere og andre får et bedre og mer helhetlig kunnskapsgrunnlag for utvikling av byer og tettsteder. 
Folketråkk kan gjøre medvirkning mer målrettet og effektivt, samtidig som den skaper verdi for befolkningen og 
samfunnet. Tjenesten vil kunne brukes av flere enn dem som jobber med planlegging, for eksempel vil den kunne gi 
et godt kunnskapsgrunnlag for byggherrer og arkitekter
Folketråkk er inspirert av Barnetråkk – et digitalt verktøy der barn registrerer på kart hvordan de opplever og bruker 
sine omgivelser. Barnetråkk ble utviklet av Fylkesmannen i Vestfold på 1980-tallet, og videreutviklet som digitalt 
verktøy av Norsk form i samarbeid med Statens kartverk i 2005. I 2014 lanserte DOGA en fornyet versjon som er 
utprøvd i kommunene Bodø, Giske og Ski med gode erfaringer. Les mer her.

https://doga.no/Aktiviteter/arkitektur/folketrakk/
https://www.barnetrakk.no/
https://doga.no/aktuelt/medvirkning-ma-bli-rutine/


Medvirkning for alle 
Gjennom arbeidet med Barnetråkk, har DOGA sett behovet for å utvikle et verktøy for alle grupper i samfunnet. 
Høsten 2015 startet arbeidet med å utvikle prosjektet Folketråkk. Sammen med Prologue og Comte Bureau 
utarbeidet DOGA et forprosjekt, en kvalitativ analyse, som ga innsikt i hva innholdet i et slikt verktøy skal være og 
hvordan opplevelser av livskvalitet skal kunne måles. Mette Mossige i Prologue har skrevet en artikkel om dette 
arbeidet i Magasinet KOTE: Nye verktøy for medvirkning i planlegging. 
Konklusjonen fra forprosjektet er at et nytt verktøy ikke kan løse utfordringene med medvirkning i seg selv. Slik 
oppstod ideen om å utvikle en tjeneste som kan hjelpe kommunene og andre å gjøre medvirkning mer treffsikkert, i 
de rette fasene med de rette verktøyene og med de rette aktørene. 
Lansering av første modul  
Tilbakemeldingene fra kommunene og andre aktører er at Folketråkk i en eller annen form er svært etterspurt. I en 
behovs- og mulighetsanalyse, gjennomført i samarbeid med Designit, anbefales utviklingen av en digital tjeneste 
som kan samle all innsikt og tilgjengeliggjøre metoder og verktøy for planleggere og andre som gjør medvirkning i 
planprosesser. 
Gjennom pilotarbeid med kommunene Drammen og Flesberg 2017-19, har vi kommet frem til en første modul av en 
digital plattform, som skal lanseres 23.8.2019. 
Foredraget vil ta for seg innsikt fra behovs- og mulighetsanalysen, samt fortelle om den digitale plattformen.

Plan for friluftsliv og grønne områder i Trondheim kommune
Helge Grenne, Trondheim kommune

Høsten 2017 vedtok et enstemmig Bystyre Plan for friluftsliv og grønne områder (PFG). Planen omfatter “alle grønne 
områder” i Trondheim kommune med relevans for rekreasjon og friluftsliv - langt over halvdelen av kommunens 
samlete areal. Planen favner ut over tradisjonelle fag- og forvaltningrenser og omfatter et spenn fra tradisjonell 
friluftslivsproblematikk for markaareal og annen overordnet grønnstruktur med stier og løyper, via nærmiljøanlegg og 
lekeområder, til parker og helt ned til enkelttrær i byen.

Hele planarbeidet ble lagt opp rundt en digital plattform som gjorde det enkelt for alle involverte å samhandle under 
vegs, og som i tillegg gjorde det svært lett å få til gode medvirkningsprosesser opp mot publikum i prosessen. Ikke 
minst gjør den digitale plattformen den ferdig vedtatte planen med alt av tekst og kart lett tilgjengelig for alle - både 
publikum, politikere og fagfolk.

Planlegging for friluftsliv har tradisjonelt hatt 3 hovedtilnærminger - de tre “A”-ene: Areal, Anlegg og Aktivitet. Vår 
plan gjenspeiler også dette, men arealfokuset tar en nokså stor andel av oppmerksomheten. Det oppdaterte areal- og 
anleggsregisteret for rekreasjon og friluftsliv utgjør, i tillegg til å gi oss god statusinformasjon, et godt grunnlag for 
analyser og målrettede tiltak.

Plan for friluftsliv og grønne områder erstatter blant annet den tidligere Markaplanen fra 2002 for kommunen. 
Målformuleringene i den nye planen er knyttet til “Nok”, “Nært”, “Variert” og “Sammenhengende”. Av disse er 
fokus på nærhet det som kanskje i størst grad skiller denne planen fra tidligere planer. For å konkretisere bildet av 
befolkningens tilgang til ulike grønne arealer, er det i planen synliggjort resultater fra tilgjengelighetsanalyser som 
viser befolkningens tilgang (gangavstand) til ulike arealtyper og anlegg.

Hovedinfrastrukturen for friluftslivet defineres i planen som nettet av stier og løyper mellom viktige målpunkt - fra 
der folk bor eller på annen måte starter sine turer, til naturlige viktige turmål sommer og vinter. Dette utgjør den 
delen av sti- og løypenettet som prioriteres ved kommunens egen tilrettelegging. Dette grunnlaget danner også basis 
for hvordan vi jobber med oppgradering av turskiltingen i all grønnstruktur i Trondheim kommune.

Planens handlingsdel er løftet opp på et relativt overordnet nivå slik at den lettere kan beholde aktualitet over tid og 
samtidig være godt egnet til å løfte fram og holde fokus på de større sakene.

Plan for friluftsliv og grønne områder er ikke en juridisk bindende plan. Planen er allikevel ment å være førende for 
kommunens videre plan- og budsjettarbeid. Vår erfaring så langt er at planen har gitt bra uttelling i både politisk 
oppmerksomhet og penger. Planens kart  med tilhørende arealbeskrivelser vil utgjøre hovedinnspillet fra “grøntsida” 
til neste revisjon av kommuneplanens arealdel. Formålet med det er langsiktig sikring av de viktigste arealene for 
friluftslivet som ikke allerede er juridisk sikret i plan.

http://www.magasinetkote.no/artikler/2017/3/29/e2bzwftgok8ye74a6zvpvjkka8sne8
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/pfg/start


Sesjon 4: BARN, UNGE OG AKTIVITET

Mer uteskole og friluftsliv med nye læreplaner?
Egil Galaaen Gjølme, førstelektor Institutt for Lærerutdanning, NTNU

Uteskole kan forstås som en samlebetegnelse for den undervisningen og de læringsaktivitetene som foregår utenfor 
klasserommet - i skolen fysiske og sosiale omgivelser (Jordet, 2010). 

Med nye læreplaner og tverrfaglige tema kan det være fristende å tenke at det kommer til å bli mer friluftsliv og 
uteskole.  De nye tverrfaglige målene: Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og livsmestring og 
folkehelse er skreddersydd for tverrfaglige prosjekter. 

Tidligere erfaringer tyder på at det tar lang tid å implementere nye læreplaner, og at det kan være utfordrende å få 
skoler til å arbeide på tvers av fagene. 

Lærerstudenter og nyutdannede lærere rapporterer at deres utdanning har svak kobling til oppgavene i skolen, og 
utdanningen er kritisert for å være lite praktisk (Engvik, 2016) Rammeplanstyrte utdanninger som lærerutdanningen 
gis klare føringer for hva opplæringen skal inneholde, deriblant arbeid med alternative læringsarenaer og elevaktive 
undervisningsformer.

I denne presentasjonen vil jeg vise funn fra en studie gjennomført i tilknytning til NTNUs uteskoleprosjekt. Studien 
baserer seg på fokusgruppeintervju samt spørreskjemadata. Der vurderte 199 av lærerstudentene uteskole som 
læringsaktivitet og sitt eget læringsutbytte gjennom åpne og lukkede spørsmål. Viktige funn viser at studentene 
opplevde det som positivt å ta i bruk alternative læringsarenaer, gjennomføre uteskole og å reflektere over hvordan 
uteskole kan fremme læring og motivasjon. Videre trekker studentene fram at uteskole utvider verktøykassen som 
lærer, at det tilrettelegger for tverrfaglige læringsaktiviteter og at kan være en brobygger mellom generell pedagogikk 
og didaktikk.

Hvordan få mer friluftsliv i skolen? Mulige løsninger.
Gunhild Bondevik Størseth, Norsk Friluftsliv

For det første er det veldig vanskelig å definere hva «friluftsliv i skolen» er. Noe av det viktigste i definisjonen på 
friluftsliv er jo at det er på fritiden og det føler nok ingen barn og unge at skolen er. Ellers er det også vanskelig å se 
hva de mener med friluftsliv aktiviteter og friluftslivstradisjoner i læreplanene. Det som står konkret er ski og skøyter 
der det er mulig (og det forsvinner med de nye læreplanene), orientering og overnatting. Det kan derfor bli kjedelig å 
bare gjenta orientering år etter år og overnatting får man ikke tid til selv i en dobbelttime… Vi har derfor sett på hvilke 
ting barn og unge kan lære som de kan få bruk for - eller som bare kunne vært ekstra greit hvis de vil dra på tur og 
klare seg ute på egenhånd. Mange lærere tenker at de ikke kan nok om friluftsliv til å lære elevene dette, men hvis de 
får se denne listen så kan de nok plukke ut mye de kan gjøre i løpet av en skoletime og i hvert fall en dobbelttime. 

Hvis de nye læreplanene blir lik de som er på høring, så blir det ikke lenger et eget kjerneelement som heter 
friluftsliv, men «Uteaktiviteter og naturferdsel». Det passer godt til vår definisjon og føles sikkert ikke like utilgjengelig 
for lærerne.
Prosjektet «Friluftsliv i skolen» ble opprettet for å nå ett av hovedpunktene i regjeringens handlingsplan for friluftsliv: 
«Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge». Det betyr at vi ikke bare 
skal få lærerne til å ta elevene ut for å bare lære friluftslivsaktiviteter.  Vi vil at de skal lære om ting de ser i naturen, 
praktiske måleoppgaver og lignende. Vi vil at de skal ta i bruk naturen fordi det her er lettere å bruke varierte og 
fysiske læringsmetoder som krever plass og samarbeid. Naturen er også en ideell plass for å jobbe med relasjoner, 
klassemiljø og mobbeforebyggende tiltak. Det er også påvist mye positivt rundt frilek i natur. 
Vi ønsker derfor velkommen til så mye som mulig aktivitet utenfor klasserommet. 

Hvordan kan vi få til det? 

De ansatte i skolen trenger motivasjon, inspirasjon og støtte. Vi prøver å gi dette gjennom en nettside med gode 
artikler, undervisningsideer og informasjon om utstyr. På FB- siden gir vi tips om hvor man kan søke om midler (til 
turutstyr), tips om hva andre gjør, aktiviteter man kan være med på og friluftslivutfordring. Disse utfordringene har 



forskjellige tema. I skrivet er det funnet frem bakgrunnsstoff og forslag til aktiviteter. De utfordringene som har vært 
+ nye som blir lagd skal til sammen bli et årshjul for uteskole og kan passe for 1. – 10. trinn. 

Gjennom dette arbeidet har vi funnet mange gode undervisningsopplegg og tiltak der eksterne aktører tar imot 
klasser eller kommer til skolene med opplegg. Dette kjente jeg ikke til hverken da jeg var lærer eller inspektør. 
Utfordringene er å få formidlet dette og få skolene til å ta det i bruk. I tillegg til nettsidene og informasjon på 
samlinger så lager vi kurs for ansatte i skolen med tema «Naturen som læringsarena i alle fag». Kursene skal være et 
samarbeid mellom Universiteter/ høyskoler, Friluftsrådene, medlemsorganisasjoner til «Norsk Friluftsliv» og andre 
aktuelle aktører. Det skal være lokale aktører som skolene kan ha kontakt med i etterkant av kursene. 

Kunnskapen om alle disse undervisningsoppleggene, tiltak fra friluftslivorganisasjoner og opplæring i 
uteskolepedagogikk ønsker vi at skal inn i lærerutdanningen for alle. Vi mener at de skolene som ikke har det må 
starte med det nå slik at Fagfornyelsen fører til den praksisendringen den legger opp til. Mer variert, praktisk og aktiv 
undervisning er noe vi ser frem til og som er til elevenes beste!

Friluftsliv som kulturell kompetanse
Jørgen Moland | www.tryggavnatur.no | jorgen@tryggavnatur.no | 91785793
Jørgen Moland er styremedlem i Norsk friluftsliv. Han jobber til daglig med natur som livsmestringsarena for barn og 
unge i det ideelle foretaket Trygg av natur. 

I dette innlegget argumenteres det for at bærebjelkene i Norsk friluftslivstradisjon må ses i sammenheng. 

Naturgrunnlaget: Natur vi kan ferdes i, leve med og av 

Rettsgrunnlaget: Retten til å ferdes, fyre bål, høste, raste og campe i utmark 

Kulturgrunnlaget: Kompetansen som kreves for å velge tur etter evne og forhold, ta vare på seg selv og andre – og 
naturen

Av disse tre pilarene vil innlegget særlig dvele ved kulturgrunnlaget. Tas den kulturelle kompetansen som kreves for å 
utøve friluftsliv for gitt? 

Dersom Friluftsliv er hensynsfull ferdsel på eget ansvar, hvor og hvordan lærer vi i dag å ta hensyn og ansvar?

En mulig tilnærming ligger i friluftsliv som mestringsarena. En mestringsarena er kjennetegnet av medbestemmelse, 
handlingsrom, tillitt og tilhørighet. 

Hva skal til for at de unge skal finne gleden ved å ta vare på, videreutvikle og dele slik at vi som borgere også om 50 
år har rett til fri ferdsel på eget ansvar? 

Hva skjer om vi voksne styrer og bestemmer litt mindre og gir barn flere muligheter til å finne og følge egne grenser? 
Hva skjer om vi lar møtet med natur skje mest mulig lystbetont og selvstyrt? 

Kan vi slippe til de unges vilje også i møte med andre livsområder? Eller er skolen for viktig og skoleveien for farlig til 
å inngi handlingsrom og tillitt? 

http://www.tryggavnatur.no
mailto:jorgen@tryggavnatur.no


PECHA KUCHA

Norges speiderforbund og ungt engasjement
Silje Kroken, Norges speiderforbund

Speiding er friluftsliv året rundt og opplevelser sammen med andre. Speiding er samarbeid om oppgaver, og speiding 
er vennskap som oppstår og utvikles underveis – også på tvers av landegrenser, for speiding foregår over hele verden 
og er en internasjonal, ideell bevegelse med 50 millioner medlemmer i mer enn 150 land. Speiding handler om 
å engasjere seg for andre enn seg selv, både for dem du har rundt deg og for mennesker du ikke kjenner. Norges 
speiderforbund har ca. 20 000 medlemmer, de fleste av dem barn og ungdommer. 

Grunnene til å drive med speiding er mange: Ha det gøy, være ute i naturen, være sammen med gode venner og få 
nye venner, utfordre seg selv, lære og oppleve noe nytt og spennende, reise på leir og mye mer. Men formålet er å 
utvikle selvstendighet og ansvarsbevissthet hos barn og unge.

Barn og unge ønsker å bli sett, de vil ha ansvar og tillit, oppleve mestring og være flinke i noe, de vil lære mer, særlig 
gjennom lek og aktivitet sammen med andre barn og unge.  

Det kan vi tilby dem i speideren, særlig gjennom måten vi gjør ting på, som tar utgangspunkt i speidermetoden.

Allerede fra barneskolealder får speidere praktisk ledererfaring gjennom å lede andre i samme aldersgruppe i små 
grupper – patruljer. Rammen er som regel friluftsliv, og det meste av læringen er praktisk –  learing by doing –  ikke 
teoretisk. Leken spiller en viktig rolle, og de voksne holder seg ofte på god avstand, i bakgrunnen. Deres oppgave er å 
legge til rette for god aktivitet og, ved behov, veilede speiderne i gjennomføringen.

Patruljeturene er et høydepunkt for mange speidere. Patruljen, som består av 4–8 speidere i alderen 10–16 år, 
planlegger og gjennomfører dagsturer eller overnattingsturer året rundt uten voksne til stede. Den nødvendige 
kunnskapen om kart og kompass, bål og turmat, klær og turutstyr, samarbeid, førstehjelp og risikoanalyse har de fått 
gjennom veiledning og praktisk øving. Patruljen ledes av to av speiderne, en patruljefører og en assistent.  Gjennom 
kursmoduler med patruljeførerkurs blir speiderne trygge på å lede patruljen. Etterhvert som speiderne får mer 
erfaring, øker lengden og vanskelighetsgraden på turene. Det skjer steg for steg, slik at progresjonen følger naturlig. 

Etter turen, gjør speiderne en evaluering: Hvordan gikk turen? Hvordan løste vi utfordringer? Er det noe vi burde 
gjort annerledes? Hva kan vi lære til neste tur? Det bidrar til godt utbytte av patruljeturene, også når ikke alt går etter 
planen. Slik blir speiderne “alltid beredt”. 

Unge Naturtalenter
Mats Kneppen, DNT Vestfold

Unge Naturtalenter er et årslangt opplæringsprogram i friluftsliv, frivillighet og turledelse. 15 ungdommer i alderen 
15-19 år får en sammensatt pakke med kurs, turer og erfaring fra mange ulike typer friluftsliv. Ungdommene får en 
bred erfaringsbase som vil sette dem i stand til å arrangere et bredt spekter av turer og aktiviteter for annen ungdom 
og på egenhånd.

Tanken bak – bygge et miljø. Den viktigste årsaken til at noen ikke driver med en friluftslivsaktivitet er at man ikke 
har prøvd den ut før, og hvor blir man introdusert for den enorme mengden spennende aktiviteter der ute?

Ved å gi 15 ungdommer et solid kompetansegrunnlag i ulike aktiviteter settes de i stand til å ta ansvar for seg selv 
og andre i naturen på en trygg måte. Ved å erfare et så variert friluftsliv kan de øke bredden i aktivitetstilbudet for 
øvrigheten. Vi har tenkt at vår oppgave er å vise frem DNT og friluftsliv på en så god måte som mulig. Deretter er det 
opp til deltakerne selv om de ønsker å være med videre, ta styreverv, og arrangere turer for andre. Høy trivselsfaktor 
og positive erfaringer sørger for at de ønsker å være med videre! Parallelt har vi hatt fokus på å knytte bånd mellom 
eksisterende DNT ung-grupper og naturtalentene for at de skal arrangere turer og skape seg erfaring på egenhånd.

Innhold: Det aller viktigste innholdet har vært at de unge trives på tur. Så følger basisferdighetene og erfaringene det 
gir å være på tur i et fellesskap. Gjennom å bidra opplever ungdommene mestring.



Utover dette har vi hatt en liste med temaer og aktiviteter vi har valgt å ha med i kursopplegget:

Grunnkurs Kano (Norges Padleforbund)
Grunnleggende Turlederkurs (DNT)
Grunnkurs Havkajakk (Norges Padleforbund)
Gourmethelg ute – ulike matlagingsmetoder
På tur i vinterfjellet - snøbolig, skred og orientering
Klatring, brattkortkurs og intro uteklatring (NKF, NF)
Sommerturlederkurs (DNT)
Teatersport – ta scenen og by på seg selv!
Lobbykurs - påvirkning av politiske prosesser

Resultater: I Vestfold nærmer vi oss ferdig med kull nr.2 av Unge Naturtalenter. Av de første 15 anser vi ca. 12 som 
aktive frivillige i dag. De neste 15 er godt etablert inn i de lokale gruppene rundt i fylket og er i full gang med å sette 
opp turer for annen ungdom. Det er ingen tvil om at DNT ung i Vestfold har fått et stort løft i både mengden frivillige 
og type aktiviteter som blir gjennomført! Turprogrammet har aldri vært mer omfattende, og de er i ferd med å 
planlegge flotte arrangementer.
Flere av de unge har oppdaget har friluftsaktiviteter byr på mye spenning, glede og mestring. De har også oppdaget 
en arena hvor man bare er sammen på en annen måte enn man er vant med. For mange av ungdommene er 
friluftsliv blitt en viktig del av personligheten, og hvordan man tilbringer fritiden sin. 
Mange av ungdommene har opplevd stor personlig vekst, og tar med seg erfaring de får bruk for i andre områder i 
livet.
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Instagram-inspirasjon eller prestasjon– hva gjør sosiale medier med unges 
forhold til friluftsliv?
Johanne Refseth, psykolog.med.sovepose

Bakgrunn: Høsten 2018 startet Tonje Blomseth en debatt rundt hvorvidt friluftslivet har blitt for jålete og oppdollet, 
det ble kjapt fulgt opp av Julie Bjanes som mente at nettopp jålete bilder kunne inspirere en annen type mennesker 
til friluftslivet. Debatten engasjerte store deler av friluftsnorge og ble fulgt opp med en rekke innlegg i landets store 
aviser. Det store spørsmålet ble om fine bilder på instagram førte til inspirasjon og demokratisering av friluftslivet 
eller om fenomenet førte til prestasjonpress og ekskludering.  

Johanne Refseth er psykolog med bred erfaring både fra forskning og klinikk, hun står bak instagramkontoen @
psykolog.med.sovepose der hun formidler friluftsliv og psykologi til henne om lag 30 000 følgere. I dette innlegget 
vil hun se på ovenstående problemstilling med psykologøyne og snakke om de bakenforliggende prosessene i denne 
tematikken. 

Fremlegget vil bl.a diskutere hvorfor utseendepress oppstår og hvordan vi kan forstå hvorfor inspirasjon for noen blir 
prestasjonspress for andre. Er influenceren i ferd med å bli en kulturbærer i friluftsnorge og hva vil dette i så fall bety 
for oss? Videre vil hun snakke om hva det å skulle poste på sosiale medier gjør med tilstedeværelsen i naturen. Kan 
delingskulturen og smarttelefonen kan leve i skjønn forening med friluftsopplevelsen og stillheten eller er de dømt til 
å være konkurrenter til hverandre?   

Line Victoria Sverdrup 
www.instagram.com/linevsverdrup    www.linevsverdrup.blogg.no   www.facebook.com/linevsverdrup

Da de planlagte studiene ble avlyst, valgte Line Victoria Sverdrup fra Bærum å flytte til Østerdalen med sin 
Grønlandshund, for å drive med friluftsliv på heltid. Hun kjente at ved å bo så isolert på bygda uten familie og jobb, 
måtte hun ha et prosjekt. Prosjektet gikk ut på at Line skulle tilbringe 100 netter i norske nasjonalparker. Dette 
prosjektet fikk mye oppmerksomhet i media, og Lines blogg og Instagram-profil ble til en plass der flere folk ville 
hente inspirasjon, turtips, fototips og generelt stille spørsmål om Line og hennes friluftsliv. Prosjektet ble avbrutt og 
Line valgte å fokusere på å dra på turer som ga henne noe mer enn prosjektet gjorde og følgerne fulgte etter.

http://www.instagram.com/linevsverdrup
http://www.linevsverdrup.blogg.no
http://www.facebook.com/linevsverdrup


Sesjon 5. INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD

Hva er interkommunale friluftsråd?
Morten Dåsnes, daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund

Sesjonen omfatter en presentasjon av interkommunale friluftsråd med organisering og aktuelle oppgaver, og er 
særlig beregna på kommuner og regioner der en vurderer danning av nye friluftsråd eller innmelding i eksisterende 
friluftsråd.

I dette innledningsforedraget presenteres hovedrammene for interkommunale friluftsråd, mens representanter for 
tre friluftsråd vil gå nærmere inn på sitt konkrete arbeid etterpå. 

På landsbasis er det nå 28 interkommunale friluftsråd med ca 235 medlemskommuner som er tilslutta Friluftsrådenes 
Landsforbund. FL styres av et årsmøte med representanter fra alle medlemsfriluftsrådene, og det er et valgt styre 
på medlemmer. FL har en administrasjon med 5 medarbeidere med kontor i Sandvika. Vi er dels serviceorgan for 
medlemsfriluftsråd – faglig, økonomisk og organisatorisk, og dels felles talerør og samarbeidspart til nasjonale 
myndigheter og organisasjoner.

Et interkommunalt friluftsråd må bestå av minst to kommuner. Det interkommunale friluftsrådet overtar 
friluftslivsoppgaver fra medlemskommunene, men har også et handlingsrom for å ivareta oppgaver ut over 
det kommunene normalt ville gjort. Det er et viktig moment at etablering av friluftsråd skal føre til et bedre 
friluftslivstilbud i regionen enn før etablering. Det er et viktig prinsipp at friluftsrådet ikke overtar oppgaver som løses 
godt av frivillige organisasjoner.

Hvert friluftsråd styres av sine medlemskommuner gjennom årsmøte og styre, og bestemmer sjøl sin arbeidsform 
og arbeidsoppgaver. Noen friluftsråd er utførende og gjennomfører sikring, tilrettelegging og forvaltning av 
friluftslivsområder i egen regi og/eller aktivitetstiltak, mens andre er koordinatorer og pådrivere for at tiltakene 
gjennomføres.

Aktuelle arbeidsoppgaver for et friluftsråd er bl.a.:
- Høringsuttalelser og annet engasjement for å ivareta friluftslivsområder, herunder sikring.
- Tilrettelegging av stier, turruter, og friluftslivsområder
- Etablering av friluftsporter
- Forvaltning og drift av stier, turruter og friluftslivsområder
- Rydding marin forsøpling
- Ulike typer informasjonstiltak for å fremme friluftsliv
- Turregistreringsopplegg (TellTur)
- Organiserte turtilbud (Naturlos, Ordførerens tur o.a.)
- Bruk av naturen i barnehage og skole
- Friluftsskoler, basecamps og leirer for barn og ungdom
- Introduksjon av friluftsliv til nye landsmenn
- Folkehelsetiltak i samarbeid med kommunenes frisklivssentraler

Friluftsrådenes arbeid finansieres av en fast kontingent fra medlemskommunene, driftsstøtte fra fylkeskommune og 
stat (via FL), og prosjektmidler. I 2018 utgjorde kontingenten fra medlemskommunene i snitt ca 20% av friluftsrådenes 
omsetning.

Friluftsaktivitet
Tove Amundsen Fuglem, daglig leder i Midt-Troms friluftsråd

Målsetting er å fortelle hvordan Midt-Troms friluftsråd arbeider for å få flere innbyggere ut i friluft.

Innledning:  Midt- Troms friluftsråd (MTF) består av 8 kommuner fra Senja i vest til Målselv og Bardu i øst.  Det bor 
vel 30 000 mennesker i Midt-Troms fordelt på 8.632 km2. 

• Stiftet i 2006 , 2 ansatte i 100 % stilling 
• Vår rolle er å motivere og stimulere til aktivitet, men vi drifter ikke områder / anlegg. 
• Styret i MTF består av en representant fra hver av de 8 kommunene



Arbeidsområder

• Forum for folkehelse og friluftsliv 
• Læring i friluft der målet er mer og bedre uteundervisning i skolene
• Friluftsskoler og friluftscamper der vi tilbyr barn og ungdom ferietilbud
• Turer for spesielle grupper (PU, psykiatri, våre nye landsmenn)
• Tilrettelegging for aktivitet
• Enkeltarrangement for å øke fokus på friluftsliv.

Økonomi

Oppsummering / konklusjon 

o Kommunene er fornøyde med hva de får igjen for pengene 
o Friluftsliv er lett å selge inn – både som egenverdi og nytteverdi
o Avhengig av gode samarbeidsparter og ildsjeler for å få gjennomført tiltak

o Vi er gode på samarbeid, men vi har utforinger i arbeidet med «Læring i friluft”

Sikring, tilrettelegging og drift av friluftslivsområder
Oddvin Øvernes, Friluftsrådet Vest

SIKRING 
Gjør et grundig forarbeid, sjekk planstatus for det aktuelle området.
Nærfriluftsområde eller dagsutfartsområde, landfast eller båtutfartsområde? 
Informer ALLTID berørte grunneiere så tidlig som mulig, helst via telefon før en skriftlig henvendelse sendes ut!
Inviter til samarbeid hvis det er aktuelt og formålstjenlig, f.eks ved sikring trase av turvei/skogsvei/p-plass/ 
opplagsplass tømmer.
Første prioritet er kjøp, servituttavtaler bør helst være 40 år.
Ved inngått avtale når et område er sikret, lag en markering og inviter grunneier, ordfører, styret og andre 
samarbeidsparter og selvfølgelig pressen! 

TILRETTELEGGING 
Følg prinsipper for naturvennlig tilrettelegging i samsvar med håndboka til Miljødirektoratet.   «Minst mulig, men 
likevel nok».
Lag forvaltningsplan for området, sett opp en liste over aktuelle tiltak, prioriter basistiltak som tilkomst med vei, 
p-plass, skjøtsel, toalett, infotavle, skilting, hvilebenker, brygger ve båtutfartsområder
Ha alltid fokus på universell utforming og kvalitet og god standard på bygninger, brygger, sittegrupper, turveier 
mm.  Det koster mer, men vedlikehold og driftsutgifter blir lavere. Legg ressurser i kvalitet og utforming av 
friluftslivsområder!



DRIFT
Lag en driftsplan/forvaltningsplan for området.  Riktig utstyr/matriell til ulike arbeidsoppgaver er viktig og personell 
som er opptatt av å gjøre en god innsats med driftsoppgaver. Arbeid med kompetanseheving, etabler gode rutiner 
for drift og vedlikehold hele året. Engasjer ekstra personell i sommersesongen, etabler gjerne samarbeid med båtlag, 
kystlag, m.fl som kan utføre drifts og tilsynsoppgaver på et område.

Prøv alltid å ha en viss fleksibilitet i driftsopplegget, i 2018 kom sommeren 4 uker før «normalt», lenge før 
ekstrahjelper/sommervikarer startet å jobbe.

God tur! 

Forankring og engasjement i kommunene
Etablering av friluftsråd – og hvordan oppnå suksess?
Hugo Tingvoll, Finnmark friluftsråd, Nord-Troms Friluftsråd

• Gjennom mitt arbeid i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, Finnmark Friluftsråd, Nord-Troms Friluftsråd og FNF 
Troms, har jeg fått 31 kommuner til å gjøre vedtak om medlemskap i friluftsråd.

• Besøk i kommunene har vært viktig for å få til dette.
• Har utarbeidet komplett saksframlegg med budsjett, vedtekter, organisering og arbeidsprogra for behandling i 

kommunestyrene.
• Fokus på viktigheten av å satse på friluftsliv og folkehelse, men den prioritering diss områdene har i samfunnet.
• Også fokus på det å arbeide for å oppnå resultater som kommunene vanskelig kan oppnå alene.
• I tillegg har det å oppnå tilskudd utenfra til ulike prosjekt og aktiviteter vært prioritert.
• Relativt lav medlemskontingent har vært prioritert der medlemskontingenten utgjør en relativ liten andel av 

friluftsrådets totale budsjett.
• God organisering av friluftsrådet med administrativ kontaktperson i hver kommune, samt nettverk som deltakelse 

fra ulike avdelinger, tjenester og virksomhetsområder.
• Konsentrere arbeidet om oppgaver og prosjektet som oppfattes som positive, er synlige og som bidrar til å 

framheve kommunens arbeid med friluftsliv og folkehelse.
• Nettopp folkehelse har blitt en stadig viktigere del av friluftsrådets arbeid.
• Stort fokus på informasjon: Synlig i media, gode nettsider, aktiv på Facebook, blant annet med grupper for de 

fleste arbeidsområdene.
• Turkasse-aktivitet har vært en stor suksess og som har bidratt til stor oppmerksomhet om friluftsrådenes arbeid 

(Stikk UT!, Ut i NORD, Perletur).

• Stor variasjon, bredde og mangfold i arbeidsoppgavene.



Erfaringer fra medlemskap i et friluftsråd 
Ordfører Ingrid Aune, Ap, Malvik kommune 

Malvik kommune har vært en del av et interkommunalt samarbeid for friluftsliv siden oppstarten av Trondheim og 
omlands friluftsråd i 1936. 

Da som nå er Malvik med sin lange strandlinje, marka og skogen, og godt utviklede turstier og turområder – sommer 
som vinter – ikke bare en viktig del av identiteten for oss som bor her, men et yndet utfartssted for innbyggere fra 
hele regionen. 

Slik sett stod også Malviks friluftsområder i sentrum da friluftsrådet i vår region ble startet opp for 83 år siden: 
Utgangspunktet for samarbeidet de første årene var innbyggernes sterke hjerter for vårt friluftsområde på 
Vikhammerløkka. Stedet var truet av Jernbaneverket ønsket å bygge boliger på denne perlen. Dette var feriested 
«nummer én» for arbeiderklassen i Trondheim. For de mange som ikke hadde bil, men tok toget hit på sommerferie. 
Det ble da motstand mot disse planene og for å ha et organ til å koordinere og ivareta dette viktige friluftslivsområde, 
ble friluftsrådet etablert. Noen steinkast lengre bort fant forretningsmannen Adolf Øien sitt livs paradis på landstedet 
sitt på Midtsand. 

Siden den gang har gode krefter jobba sammen i og med Trondheimsregionens friluftsråd for allemannsretten, for 
folkehelse, livskvalitet, bolyst og friluftsliv – for alle. Gjennom dette sterke samspillet har vi fått drahjelp til å ta vare 
på våre fellesgoder i friluft: sammen med friluftsrådet klarte vi å få frigjort deler av jernbaneskinnene i kommunen, 
og med støtte fra dugnadskrafta hos innbyggerne våre og Miljødirektoratet har vi realisert Malvikstien – en universelt 
utformet tursti som har gjort sjøen og naturen åpen for flere. Om du kommer på to bein, med stokk, i rullestol, på 
sykkel eller med rullator kan du i dag komme deg ut på tur her. Mange bruker den også for å velge en aktiv rute på vei 
til kollektivtrafikk og jobb. 

Friluftsrådet holder fanen for disse fellesgodene som vi er så glade i, i Malvik høyt. Og stiller alltid opp – når vi 
åpner skiruter mellom Malvik og Trondheim, når ordføreren inviterer alle innbyggere ut for å oppleve Storfossen i 
Homlavassdraget og alle turrutene, og når vi har fått åpnet opp et avstengt militærområde og skapt Midtsandtangen 
friluftsområde. Her strømmer tusenvis av lokale, regionale og internasjonale gjester til om sommeren. Før 
hadde ingen av oss adgang: nå er denne delen av Malvikrivieran, stranda, de 4500 frukttrær og bærbusker, og 
grøntområdene her åpne for alle. Frukta er for alle som vi sier - og har bygd en frukthage for alle som finner glede av 
det i fellesskap. 

Malvik kommune har stor nytte av, ikke minst av den koordinere rollen Trondheimsregionens friluftsråd har i en 
region med stor befolkning. Friluftsliv og aktive innbyggere finner vi på tvers av kommunegrensene og gjennom 
vårt tette samarbeid med Trondheimsregionens friluftsråd vil Malvik legge til rette for at våre egne og regionens 
innbyggere går på tur uansett hvilken kommune de kommer fra og går på tur i. Derfor er det interkommunale 
samarbeidet for å tilrettelegge for innbyggernes friluftsliv, rekreasjonstilbud og livskvalitet viktig. Og hadde ikke 
dette vært en suksessfaktor i kommunene,- ville nok ikke det lengstvarende interkommunale samarbeidet i regionen 
gjennom friluftsrådet, hatt livets rett. 

Derimot ser vi et vitalt samarbeidsorgan, som fremdeles etter 83 år, er tilstedet for viktige saker idag og for 

fremtiden. 
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Statleg friluftslivspolitikk
Atle Hamar, statssekretær, Klima- og miljødepartementet

Denne regjeringa meiner at friluftslivet er viktig. Friluftsliv bidreg til betre livskvalitet og trivsel for svært mange. 
Friluftsliv er den vanlegaste forma for fysisk aktivitet i Noreg, og i 2017 deltok heile 93% av befolkninga i ein 
friluftslivsaktivitet. Friluftsliv er har også ein jamn deltaking i befolkninga, og er den forma for fysisk aktivitet der 
sosiale skilnader i minst grad spelar inn. Aktivitetsnivået er også høgt, då vi i gjennomsnitt utøvde friluftsliv 104 dagar 
i 2017. Fotturar er den vanlegaste aktiviteten, med ein oppslutnad på 85%. Utandørs bading kjem på andre plass, 
medan spaserturar i naturomgivnader er den tredje mest utbreidde aktiviteten.
Samtidig har den auka turismen i naturen gitt oss utfordringer som vi ikkje hadde for berre for år sedan, til dømes når 
det gjeld sikkerheit, slitasje og forsøpling.
Vi ønsker at alle skal ha moglegheit til å oppleve friluftslivets gleder. Difor har vi lagt fram ei Stortingsmelding 
om friluftsliv, 15 år etter at det vart gjort sist, for å styrke det samla friluftslivsarbeidet. Vi har i tillegg laga ein 
handlingsplan som konkretiserer oppfølginga av meldinga, som innheld fleire nye tiltak. 
Skal vi nå måla for friluftslivsarbeidet, er samarbeidet mellom staten og fylkeskommunar og kommunar, og mellom 
det offentlege og dei frivillige organisasjonane, heilt avgjerande. Eg opplev at dette samarbeidet er svært godt, og at 
vi gjennom våre ulike roller i fellesskap får gjort svært mykje. 
Samlingar som til dømes Landskonferansen for friluftsliv, er viktig for å få dette samarbeidet til å fungere godt. 
Stortingsmeldinga om friluftsliv slår fast at friluftsområde i nærmiljøet skal prioriterast i dei statlege verkemidla, slik 
at flest mogleg skal kunne utøve friluftsliv jamleg. Til dømes inneber dette at friluftsområde nær der folk bur skal 
prioriterast i ordninga statleg sikring av friluftslivsområde. 
Terskelen for friluftsliv skal vere låg. Meldinga slår også fast at barn og unge skal prioriterast, i tillegg til personar som 
er lite fysisk aktive og personar med innvandrarbakgrunn. 
Det er viktig å vite kva for type aktivitetar og tiltak som fungerer best. For å få meir kunnskap om dette løyva 
regjeringa 2,8 mill. kroner i budsjett for 2019 til et fleirårig prosjekt som skal kartleggje og vidareutvikle vellykka 
aktivitetstiltak innan friluftsliv for barn og unge. Prosjektet blir leia av Friluftsrådenes Landsforbund, og arbeidet skjer 
i et nært samarbeid med dei andre friluftslivsorganisasjonane.
I både stortingsmeldinga og i Handlingsplan for Friluftsliv er ferdselsårar ein raud tråd, med fleire konkrete tiltak. 
Mellom anna har Miljødirektoratet i år sett i gang eit eige ferdselsåreprosjekt. Prosjektet er fleirårig. Målet er å bidra 
til etablering av eit nettverk av turstiar og turvegar i kommunane. 
Merking, skilting og tilrettelegging bidrar til høg aktivitet. Samstundes er det viktig å tilpasse omfanget av 
tilrettelegging. Dei besøkande kan få ei dårlegare oppleving dersom det er for mykje skilt og merking. Difor bør 
tilrettelegginga differensierast.
For å auke merksemda om historia til dei gamle stiane, og for å skape nye attraktive turmoglegheiter, har Den Norske 
Turistforeining og Riksantikvaren gått saman om prosjektet Historiske Vandreruter.  I prosjektet skiltar og merkar ein 
ruter som byr på mange kulturminner og særleg interessant historie. Frå og med i år gir også regjeringa driftsmidlar 
til prosjektet.
I 2017 oppretta regjeringa tilskotsordninga Nasjonale turiststier. Ordninga gir økonomisk stønad til stigar som har 
ekstraordinært stort besøk, og der internasjonale turistar utgjer ein stor del av dei besøkande. Ordninga har bidratt 
til at talet på ulykker og redningsaksjonar har gått betydeleg ned. Slitasje og forsøpling av naturen har òg vorte 
vesentleg redusert på stiar som har fått støtte gjennom ordninga. Regjeringa vil vidareutvikla ordninga, og har starta 
arbeidet med å autorisera stigar til å få tittelen Nasjonal turiststi. Til saman kan det autoriserast inntil 15 stiar som 
Nasjonal turiststi. 
Prosjektet Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområde starta opp i 2014, og målet var at alle kommunar i 
landet skulle ha kartlagt og verdsett sine friluftslivsområde innan 2018. For å i størst mogleg grad nå dette målet 
har regjeringa forlenga prosjektet med eit år, til ut 2019.  Gjennom prosjektet har vi fått mykje meir kunnskap om 
friluftslivsområda. No kan alle som driv med arealforvaltning lett sjå kvar friluftslivsområda er. Framover blir det 
viktig å oppdatere registreringene som er gjort. Miljødirektoratet er i gang med å lage verktøy og rettleiing for dette 
arbeidet.
Regjeringa meiner det er viktig å legge til rette for at friluftslivet kan utvikle seg. Difor har vi varsla nokre 
moderniseringar i friluftslova. Lova er i frå 1957, og mykje har skjedd med friluftslivet sidan 50-talet. Det er behov for 
nokre endringar i lova for å tilpasse den til nyare former for friluftsliv. 
Friluftsliv er ein integrert del av alle sektorar i staten. Sjølv om hovudansvaret for friluftsliv ligg i Klima- og 
miljødepartementet, er friluftsliv eit omsyn som det blir tatt omsyn til i alle relevante sektorar. Dette inneber ei sterk 
samla statleg satsing på friluftsliv.



Friluftslivet & FNs bærekraftsmål
Ellen Hambro, Miljødirektoratet

I 2015 samlet verdenssamfunnet seg om mål for fremtiden vår – FNs bærekraftsmål. Målene er universelle og 
forplikter alle FN-land, også Norge. Hvert land må følge opp med virkemidler og tiltak som vil påvirke måloppnåelsen 
både innenfor og utenfor landets grenser. Norge er ett av få land der friluftsliv og friluftslivspolitikk er relevante 
virkemiddel.

FNs bærekraftsmål reflekterer hvor kompleks verden er. Det nytter ikke å se ulike mål adskilt fra hverandre. Tiltak 
innenfor ett bærekraftsmål vil som oftest påvirke måloppnåelsen på andre mål. Friluftslivspolitikken og -arbeidet har 
nasjonale mål som sammenfaller med, og virkemidler som bidrar til, flere av FNs bærekraftsmål.

Friluftslivets bidrag er blant annet knyttet til bærekraftsmålene om god helse, mindre ulikhet, stoppe 
klimaendringene, bærekraftige byer og samfunn, liv under vann og liv på land.

Friluftslivet gir vesentlige bidrag til bærekraftsmålet om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett 
alder. Bidraget er bl.a. knyttet til opplevelsen av natur, av stillhet og ro, til fysisk aktivitet, mestring og sosialt samvær 
og har positiv effekt på fysisk og psykisk helse. Studier har vist at opphold og aktivitet i naturen gir stressreduksjon, 
færre bekymringer, mindre angst og depresjon og bedre selvopplevd helse.

Friluftslivet bidrar til FNs bærekraftsmål om mindre ulikhet i samfunnet ved å være den formen for fysisk aktivitet 
som både har høyest og jevnest deltakelse i befolkningen på tvers av sosiale klasser. Særlig har enkle aktiviteter 
som fiske, fotturer og spaserturer små forskjeller i deltakelsen mellom høyere og lavere sosiale lag. Flere sentrale 
trekk i friluftslivspolitikken bidrar til å opprettholde denne situasjonen. Det satses på å tilrettelegge områder og 
ferdselsårer der folk bor, på å tilby rimelige, organiserte aktiviteter som gjennomføres i nærmiljøet og på etablering 
av utstyrssentraler med gratis/rimelig utleie.

Friluftslivspolitikkens fokus på nærmiljøet innebærer at det gis viktige bidrag både til målet om å stoppe 
klimaendringene og til målet om bærekraftige byer og samfunn. Friluftsliv i nærmiljøet er fokus i egne satsinger på 
tilrettelegging og aktivitet, i kunnskapsinnhenting og er prioritert i tilskuddsordninger til sikring og tilrettelegging av 
areal og til aktivitet. 

Friluftslivet er avhengig av et vidt spekter av intakte naturområder fra små, grønne lunger i byene til store, urørte 
nasjonalparker. Friluftslivet trenger livskraftige økosystemer med rent vann, ren luft, planter og dyr for å sikre godt 
grunnlag for fiske, jakt, rent vann å bade i, bær å plukke og fugler å oppleve. Det gjør at friluftslivet er avhengig av at 
vi lykkes med flere bærekraftsmål, som liv under vann og liv på land.

Oppsummert bidrar mange av FNs bærekraftsmål til et attraktivt og rikt friluftsliv og friluftsliv i nærmiljøet bidrar til 
mange av bærekraftsmålene. 



Friluftslivets plass i Oslo som miljøhovedstad 
Reidun Bolsø, Bymiljøetaten, Oslo kommune

To tredjedeler av Europas befolkning bor i byer. Byer står for 80 prosent av den globale økonomien og 70 prosent 
av planetens energiforbruk, og på verdensbasis vil andelen mennesker som bor i byer øke i årene som kommer. 
Også Oslo vokser raskt. Innen 2030 viser prognosene fra SSB at byen vil ha 100.000 nye innbyggere. Konsekvensen 
av urbaniseringen er at de største klima- og miljøutfordringene har utspring i byene. Det har også løsningene. Skal 
vi lykkes med den grønne omstillingen og nå de internasjonale klimamålene, må lederne for byene gå i front og 
sørge for at byene vokser smart. God planlegging av kollektivtransport og smart byutvikling gjør at byene kan vokse 
samtidig som vi tar vare på natur og biologisk mangfold. En god by skal ha ren luft og rent vann, gi innbyggerne 
tilgang til grøntområder og mulighet til å få fred fra byens larm. Samtidig som vi jobber for å redusere utslipp, må 
byene skape nye jobber, sørge for boliger, og jobbe for økt livskvalitet for innbyggerne. Med dette som bakteppe 
ønsket Europakommisjonen å øke fokuset og innsatsen for klima og en grønn hverdag for innbyggerne i Europas byer. 
Et viktig mål var å stimulere byene til å lære av hverandre og løfte frem forbilder som kan vise til gode resultater. 
Derfor etablerte Kommisjonen «European Green Capital Award» i 2010. Fra Stockholm var første by ut i 2010, har 
prisen utviklet seg til å bli en kåring som gir stor oppmerksomhet, både internasjonalt og nasjonalt.

EU kåret Oslo til europeisk miljøhovedstad 2019, i skarp konkurranse med 13 andre byer. Søkerbyene konkurrerte i 12 
kategorier, blant annet arbeidet for å redusere klimautslipp, bedre vann- og luftkvalitet, miljøinnovasjon, øke tilgang 
til grøntarealer, sikre biologisk mangfold og tilrettelegge for syklende og gående. Oslo skåret høyest i hele 8 av 12 
konkurransekategorier. I begrunnelsen peker juryen på helheten i Oslos byutviklingsarbeid, altså at klima og miljø går 
som en rød tråd gjennom alle politikkområder i byen vår – fra folkehelse til integrering. At målet til syvende og sist er 
en by for alle, som fremmer livskvalitet og setter menneskene først. Presentasjonen vil belyse friluftslivets plass i Oslo 
som miljøhovedstad. Hvordan bidro kommunens langvarige innsats for å styrke friluftslivet og ivareta naturområder 
til at Oslo ble kåret som miljøhovedstad? Hvordan friluftslivsmuligheter skal synliggjøres i miljøhovedstadåret vil også 
bli presentert.

Hvem forsvarer friluftslivet i kommunal arealplanlegging? 
Knut Bjørn Stokke, NMBU

Som tittelen antyder handler dette foredraget om hvem som forsvarer friluftslivet i kommunal arealplanlegging 
etter plan- og bygningsloven (PBL), eller mer presist: hvem forsvarer naturgrunnlaget for allmennhetens friluftsliv. 
Jeg bygger på mange års forskning på feltet, først på NIBR og senere på NMBU. Det som ledet meg til dette 
spennende feltet var strategisk instituttprogram Friluftsliv i endring 2004 – 2008, som var et samarbeid mellom 
NIBR, NINA og NIKU. Her hadde vi et delprosjekt om arealforvaltning hvor vi studerte friluftslivets plass i kommunal 
arealplanlegging, med Bodø og Kristiansand som casekommuner. De områdene vi studerte var bynær strandsone, 
bymarkene og korridorer imellom. Et viktig funn var den viktige rollen som lokale forsvarere i sivilsamfunnet betydde 
for å ivareta bymarkene for allmennhetens friluftslivsmuligheter. Kystsonen derimot hadde ikke den samme sterke 
støtten fra lokale forsvarere for friluftsliv og natur, og hvor det var grunneier- og utbyggingsinteressene som i større 
grad dominerte (Stokke et al. 2008, Skår et al. 2008). Dette har igjen sammenheng med hvordan disse to områdene 
er blitt oppfattet. Mens bymarkene i stor grad ble oppfattet som et kollektivt gode, uavhengig av de faktiske 
grunneierforholdene, ble kystsonen oppfattet som mer privat.

Et oppfølgende forskningsprosjekt fra Norges forskningsråd, Goverec1, bekreftet langt på vei viktigheten av lokale 
forsvarere for å ivareta bynære friluftsområder som er gjenstand for utbyggingspress. En underleggende hypotese i 
dette prosjektet var at aktiv bruk av et område vil bidra til at lokalbefolkningen mobiliserer når de opplever trusler, 
noe som igjen påvirker planleggingen, som igjen påvirker tilretteleggingen, og som vil bidra til mer bruk. På den 
måten får man en god sirkel. En studie av Mosseskogen i Moss kommune bekreftet langt på vei denne hypotesen. 
Mosseskogen er et bynært friluftsområde som var planlagt utbygd til boligformål. Det oppsto imidlertid en kraftig 
mobilisering mot disse planene fra lokalsamfunnet, som klarte å få betydelig gjennomslag og hvor de store 
utbyggingsplanene i stor grad ble nedskalert. Dette tyder på at aktiv bruk av grønne områder kombinert med sterke 
lokale organisasjoner som makter å dra i samme retning er viktig for å bevare friluftsområder (Stokke og Falleth 
2010). En underliggende faktor var områdets betydning som et nært og kjært, og godt tilgjengelig friluftsområde for 
lokalbefolkningen, som bidro til at folk ville bruke så mye av sin fritid på dette engasjementet (Aarås 2010). 



Det er imidlertid for mye for langt å overlate bevaringen av viktige natur- og friluftsområder til lokale ildsjeler 
alene, særlig i kystsonen hvor presset er så stort og hvor utbyggingen i så stor grad har skjedd «bit for bit» 
(Stokke et al. 2009). Våre undersøkelser tyder på at Fylkesmannens miljøvernavdeling har en svært viktig rolle i 
kommunale plansaker, både som veileder og som innsigelsesorgan. I et pågående prosjekt, kalt PlanCoast2, studerer 
vi hvordan den «nye» PBL fra 2009 og Statlige planretningslinjer for differensiert strandsoneforvaltning (SPR) fra 
2011 fungerer. I den nasjonale politikken ligger det nå en ambisjon om at strandsone forvaltningen både skal være 
restriktiv og samtidig differensiert, en svært krevende øvelse som skal ivaretas gjennom planlegging. Ved siden av 
SPR, er også byggeforbudet i PBL § 1-8, 3. ledd om «annen byggegrense et sentralt virkemiddel for differensiert 
strandsoneplanlegging. SPR legger opp til en differensiering langs Norges kyst, hvor man skal være veldig streng 
i sone 1 (Oslofjorden) og mindre streng i sone 3 (rurale kommuner på Vestlandet og Trøndelag, samt hele Nord-
Norge), og sone 2 (Sørlandet og urbane deler av Hordaland og Trøndelag) i en mellomposisjon. PBL §1-8 om 
«annen byggegrense» er et sentralt virkemiddel for differensiert strandsoneplanlegging innad hver kommune, og 
hvor kommunen gjennom plan kan erstatte byggeforbudet i 100-metersbeltet med en grense som ligger nærmere 
enn sjøen enn 100 meter. Staten har imidlertid ikke gitt føringer for hvordan kommunene skal håndtere «annen 
byggegrense», utover de generelle retningslinjene i SPR, noe som potensielt kan uthule hele vernet av strandsonen. 

Gjennom PlanCoast-prosjektet har vi studert planpraksis i Vestfold, samt noe i Østfold og Hordaland. Vestfold er et 
fylke som har arbeidet aktivt med hvordan kommunene kan håndtere «annen byggegrense», og fylkeskommunen 
har utarbeidet og vedtatt en regional kystsoneplan med nærmere retningslinjer og en egen veileder for «annen 
byggegrense» i 2014. Et hovedfunn bekrefter at det er stort behov for nærmere retningslinjer for hvordan reglene 
om «annen byggegrense» skal følges opp. Fylkesmannens miljøvernavdeling er en svært viktig aktør og forsvarer 
av friluftslivets naturgrunnlag, både som veileder og innsigelses organ overfor kommunal planlegging, for å unngå 
at virkemiddelet «annen byggegrense» uthuler hele formålet med byggeforbudet og forringer allmennhetens 
friluftsmuligheter i strandsonen (Stokke og Hage in prep.). Også forskningsprosjektet EvaPlan3 bekrefter at 
innsigelsesordningen er viktig for å bevare viktige natur- og friluftsområder, og at svekkelsene av ordningen er dårlig 
nytt i så måte (Winge og Holth 2018).
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