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Naturlos 2018 
 

 

Til alle Naturlos-arrangører 
 

Vi vil takke de mange foreninger, lag og enkeltpersoner som har bidratt til flott deltakelse og 

innsats i 2017! Nå setter vi i gang igjen, og håper at dere har lyst til å føre Naturlos videre 

sammen med oss i 2018. Nye aktører er også hjertelig velkommen til å arrangere naturlosturer. 
 

Hva er Naturlos? 
«Naturlos» er organiserte turer og arrangementer i naturen. Turene skal være åpne for alle, og skal i 
utgangspunktet være gratis. Noen turer har tilbud om transport og annet for en rimelig penge. Det 
koster ingenting for dere som arrangør å melde inn turer til kalenderen, og det er en utmerket måte å 
nå store deler av befolkningen på. Brosjyren sendes ut til alle husstander i samtlige kommuner i Vest-
Agder, samt kommunene Iveland, Evje og Hornnes, Birkenes og Lillesand i Aust-Agder (ca. 92.000 
eks.). Se vedlagt PDF av fjorårets brosjyre. Naturlos har også en egen nettside hvor alle turene blir 
representert digitalt www.naturlos.no Den enkelte arrangør sørger selv for alle praktiske sider ved 
arrangementene/turene (også annonsering og annen mediedekning), og skal sørge for at alle 
deltakere ferdes trygt og at de finner frem på turen. 
 
 

De overordnede målene for naturlosprosjektet 
• Samle planlagte turer og arrangementer til lag og foreninger i en brosjyre/turkalender 

• Markedsføre turene mot allmennheten 

• Stimulere til et enkelt og naturvennlig friluftsliv 

• Spre kunnskap om natur og kulturhistorie 

• Stimulere til et sosialt felleskap hvor man kan dele naturopplevelsene med andre 

• Fremme god folkehelse gjennom sunn og enkel fysisk aktivitet 
 
 

Målgruppe for Naturlos 
Turene skal være for alle og målgruppa er allmennheten. 
Vi skulle gjerne hatt med enda flere turer for ungdom. Vi oppfordrer derfor alle 4H klubber, speider 
grupper, klatreklubber og andre lag og foreninger om å arrangere spennende aktiviteter og turer for 
barn og unge. 
 
Ellers så ønsker vi å få med enda flere funksjonshemmede på turene. Går turene på greie veier med 
fast underlag og liten stigning, kan denne gruppa delta på lik linje med andre. 
 

 

Hvordan bli med i Naturlos 2018? 

Legg turen direkte inn på online registreringen: http://registrering.naturlos.no Påmeldingsfristen er 

1. mars 2018! 
 
På grunn av produksjonstid for brosjyren er tidligste dato for turarrangement 1. mai. For å få med 
vinterarrangementer og skiturer, tar vi med turer til og med mars 2019. 
 
Vi håper på mange nye innspill og ideer til naturlosarrangementer! Husk at det er ingenting i veien for å 
gjenta tidligere turer. 
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Foto 
Vi oppfordrer alle naturlosarrangører til å sende inn bilder til turene. Send som vedlegg direkte i online 
registreringsskjemaet eller på mail. Bruk høyest mulig oppløsning. Husk å oppgi navn på fotograf. 
 

Annonsering, mediedekning og tilbakemelding 
Lag og foreninger oppfordres til å annonsere naturlosturene, samt ta kontakt med NRK 
Sørlandssendinga, lokalradio og andre medier. Det har tidligere vært mulig å søke om 
annonserefusjon på inn til 700 kr pr. arrangement. Denne ordningen faller dessverre bort fra og med i 
år, på grunn av mindre tilskudd fra økonomiske bidragsytere. 
 
På grunn av statistikk og rapportering vil vi gjerne at arrangørene melder inn antall deltagere på turene. 
Vi ønsker også at dere skal rapportere inn antall barn og unge med funksjonsnedsettelse, og antall 
deltakere med minoritetsbakgrunn som deltar på turene. For å få til dette er vi helt avhengig av 
tilbakemelding fra dere. 
 

Bakgrunn 
Midt-Agder Friluftsråd (MAF), Skogselskapet i Agder (SiA) og DNT Sør ble i 1995 oppfordret til å ta et 
initiativ for å dra i gang det såkalte «Naturlosprosjektet» i Vest-Agder. Senere er Friluftsrådet for 
Lindesnes Regionen (FLiR) og Lister Friluftsråd (FL) kommet med i prosjektet. Vi i naturloskomitéen 
står bare som arrangør for et fåtall av turene. Vår viktigste rolle er å lage en oversikt over 
arrangementer som lag, klubber og foreninger allerede har tenkt å arrangere. 
 

Økonomiske bidragsytere  
Naturlosprosjektet ble i 2017 finansiert ved tilskudd fra Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder 
fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforbund. 

 

Kontaktinformasjon 

Monica Roland, Midt-Agder Friluftsråd, 95 85 11 11, post@midt-agderfriluft.no, www.midt-
agderfriluft.no 
 
 
 

 
Vennlig hilsen naturloskomitéen 
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NB! HVIS DU ER FEIL MOTTAKER AV DETTE BREVET ER DET FINT OM VI FÅR BESKJED! 
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