
Sesjon 2: 
Bærekraftig tilrettelegging for friluftsliv 
Ønska resultat fra sesjonen:  
Vi ønsker at dere som er med sitter igjen med tanken "Dette har vi itte tenkt på før" 

Vi håper at tilrettelegging etter sesjonen, skjer med fokus på planlegging og involvering før spaden 
eventuelt settes i jorda for bærekraftige, fysiske tiltak.  

Vi ønsker at besøksforvaltning sees på som en integrert del av den fysiske tilretteleggingen. 

Program: 
TID BESKRIVELSE  

0900 – 0905 Praktisk og program for sesjonen v/Bjørn Godal 
0905 – 0910 Kortreist eller langreist? Introduksjonsfilm om besøksopplevelsen 

med utgangspunkt i lokalt friluftsliv og turisten. v/Hanne Lykkja, 
Nordland fylkeskommune 

0910 – 0930 Innføring i besøksforvaltning med utgangspunkt i Miljødirektoratets 
veileder v/Heidi Ydse, SNO og Marie Selboskar Lier, Miljødirektoratet 

0930 – 0945 Konkret eksempel på bruk av besøksforvaltning i Meløy kommune 
v/Meløy kommune 

0945 – 0955 Tilrettelegging og søknadsplikt v/Bjørn Godal, Salten friluftsråd 
0955 – 1015 Stiskulen med fokus på konkret tilrettelegging v/Snorre Stener, 

Miljødirektoratet 
1015 – 1030  Pause 
1030 – 1140 Oppgaveløsning:  

Individuell refleksjon (10 min) og gruppearbeid (60 min) 
1140 – 1200 Presentasjon av gruppearbeid (3 min pr gruppe) 

 

Oppgaveløsning: 
Deltakeren velger en av fire oppgaver som tar utgangspunkt i følgende: 
I de to første oppgavene skal følgende bærekraftmål vurderes spesielt: 3; God helse og livskvalitet, 
11; Bærekraftige byer og lokalsamfunn, 12; Ansvarlig forbruk og produksjon og 15; Livet på land. 

• Bynært friluftsliv: I denne oppgaven skal casen ta utgangspunkt i dagligturlandskapet med 
bruk fra store befolkningsgrupper i potensielt godt tilrettelagte områder.  

• Småfriluftsliv: I denne oppgaven skal casen ta utgangspunkt i dagligturlandskapet med bruk 
fra små befolkningsgrupper i lite tilrettelagte områder, med lite bruk uten forventning om 
særlig stor økning i bruken. 

I de to siste oppgavene skal følgende bærekraftmål vurderes spesielt: 11; Bærekraftige byer og 
lokalsamfunn, 12; Ansvarlig forbruk og produksjon, 13; Stoppe klimaendringene og 15; Livet på land, 
vurderes spesielt. 

• Massefriluftsliv: I ferielandskapet der bruken er svært stor i perioder, gjerne i distrikt med 
lite fastboende. Fokus på relativt korte turer. Gjerne en «Instagramspot». I 
oppgaveløsningen må reiseliv og friluftsliv sees i sammenheng. 

• Fjellfriluftsliv: I ferielandskapet der bruken er moderat. Turene går gjerne over flere dagers 
vandring i fjellet. Ingen spesielle «Instagramspot». På mange måter det klassiske 
fjellfriluftslivet. 

Tematikken i eksemplene må egne seg både for de litt høytsvevende fritenkerne og de som trives 
best når ting blir helt konkret. 

Vi ber om at de som ønsker å delta på sesjonen sender inn mulige caser som kan passe tematikken 
til bjorn.godal@salten.no,  innen 29.04.22.  

mailto:bjorn.godal@salten.no


 

Aktuell bakgrunnsinformasjon for deltakerne: 
Veileder Besøksforvaltning: 
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/myndigheter/besoksforvaltning-
i-mye-besokte-naturomrader/  
Kræsjkurs Besøksforvaltning:  
https://www.nfk.no/besoksforvaltning/delprosjekter/krasjkurs-for-lag-og-foreninger/ 
  
Stiskulen:  
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/stiskulen/ 
  
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder: 
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/myndigheter/kartlegge-og-
verdsette-friluftslivsomrader/ 
  
Ferdselsåreplan: 
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/myndigheter/ivareta-og-utvikle-
ferdselsarer-for-friluftsliv/ 
 
FNs bærekraftsmål: 
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal  

 
Fem grunnleggende spørsmål i besøksforvaltning (Lokalsamfunnsperspektivet): 

1. Vil vi og evt. hvorfor vil vi ha besøk? 
2. Hva har vi å tilby? 
3. Hvor og når vil vi ha besøk? 
4. Hvem vil vi invitere hjem? 
5. Hvordan får tak i de ønska gjestene? 
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