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Arbeider med dr grads
prosjektet ”Læring av
friluftsliv”

• Hovedspørsmålene i prosjektet er

•

knyttet til voksnes læring av
ferdigheter og ulik kompetanse knyttet
til friluftsliv og havpadling.
Nå har jeg blitt utfordret til å gi
padleres ”nedenfraperspektiv” i forhold
til forvaltning og læring langs kysten

Havpadlingens gleder

• Gir mulighet for nærkontakt med natur og dyreliv,
• Gir læring av friluftslivsferdigheter og mestringsglede,
• Kan skape ”grønn læring” - økt bevissthet hos den enkelte for natur-, miljø- og
•

klimaspørsmål.
Nær 13000 organiserte og 70 000 uorganiserte padlere i Norge (NPF;

Andersen)

Barrierer for padlefriluftslivet langs
• ”Det er forholdsvis grov sjø på stille dager” (Indre Oslofjord), kysten
fra feltnotater, Oslopadler
• ”Det er bare å padle utaskjærs, så er vi kvitt dem”
(Motorbåtene), fra feltnotater – østfoldpadler.
• ”Nå er havet vårt” - informant i februar

Med livet som innsats krysser havpadler Frode L. Stangebye det åpne farvannet ved
Dyna fyr. Han vil ha flere fartsgrenser på sjøen. ( Foto: KNUT SNARE )

Enkelte steder kan du legge til med motorbåt for natten og
gå i land, men du som kajakkpadler får du ikke telte

Utbygging av strandsonen gjør det vanskeligere å gå i land
der det er skjermet farvann
Her fra Husøy – det er ikke bebyggelse i sikte

Konsekvenser

• Naturopplevelsen reduseres som en følge
av støy og forstyrrelser. Barn og unge,
funksjonshemmede og eldre kan få en
høyere terskel for å begynne med denne
formen for friluftsliv, færre som gjennom
å være nær i natur vil utvikle et miljø og
klimaengasjement

En mulig redusert opplevelse for noen, men
økt mestring for de som tør og vil padle
uansett

Konsekvenser

• Konflikter mellom ulike grupper

(hurtiggående motorbåter og havpadlere?)
• Må vi få ”møteulykker” før dette reguleres?

Konsekvenser: Padlere må reise lenger og/eller padle
om vinteren for å padle ”uforstyrret”

”Stillhet er en måte den frie natur taler til oss på ved å tie”
Nils Faarlund

Et paradoks – er det lettere å forby
nye enn tradisjonelle aktiviteter

• Surfer Markus Allen i Sandefjord Brettseilerklubb vil ikke anmode
•

•

klubbmedlemmene om å la være å surfe i området.
- Vi mener at det ikke er noe grunnlag for å ha noe forbud. Det er rart at man
kan seile med seilbåt, kjøre med motorbåt, bade og fiske når man ikke kan
surfe der. Fylkesmannen sier jo selv at de ikke har vitenskapelig
dokumentasjon at vår aktivitet er skadelig for fugl, sier han.
Naturverninspektør Karl Haglund hos fylkesmannen påpeker at en båt som
bare kjører forbi ikke gjør skade, fordi båtene ikke oppholder seg der

Mulige tiltak
• Regulering av motorisert ferdsel, som utmark, også på sjøen? – en skjerpet
•
•
•
•
•
•

friluftslivsdefinisjon
Bedre tilkomst til og i fra havet,
læringssoner knyttet til friluftsområder helt uten motorisert ferdsel. (”100
meterskog” eller ”tareskogen” for barn og unge langs kysten). I enkelte
områder tillatt med motor i tidsrommet mellom kl 17 – 19 i helgene om
sommeren. Fri ”ferdsel” i perioden november til april,
5 knops grense for motoriserte fritidsbåter i hele indre Oslofjord 300 meter
fra fastland og øyer, samt rundt friluftsområder langs hele kysten,
Co2 avgift for fritidsbåter for å redusere forbruket av fossilt brensel og
konfliktnivå,
lavere promillegrense (0,002),
læringssoner knyttet til friluftsområder helt uten motorisert ferdsel. (”100
meterskog” eller ”tareskogen” for barn og unge langs kysten). I enkelte
områder tillatt med motor i tidsrommet mellom kl 17 – 19 i helgene om
sommeren. Fri ”ferdsel” i perioden november til april.

Det kommer en dag da den syke kultur
vil fylle all verden med vånde,
en dag da maskinenes dunster og dur
Vil døyve og kvele din ånde.
Den dag vil du hilse det lukkede
land
og signe de fredede flyer
med rykende storm over ensomme
vann
og sol gjennom drivende skyer.
Theodor Caspari

