
Velkommen til

Landskonferanse Friluftsliv
Stavanger, Clarion Hotel Energy

6. - 8. juni 2016

Påmelding innen 10. april!

Konferansen er en møteplass for alle som arbeider med friluftsliv. Friluftsliv i  nærmiljøet er         
     hovedtema, m

en det s
om

 e
r n
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rm
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 fo
r noen, er reisemål for andre. Vi fokuserer også på hvilke utfordringer og muligheter postin

g av sp
ektakulæ

r n
atur i s

osiale medier gir oss. Scan QR-koden og lær mer!

I samarbeid med: FNF Rogaland, Stavanger Turistforening, Stavanger kommune, Jæren Friluftsråd og Rogaland Idrettskrets.

Bla med piltastene

http://www.friluftsrad.no


 kl tema
10:00 Registrering med kaffe/te og frukt

11:00 Velkommen til Rogaland og Stavanger 
Solveig Ege Tengesdal, fylkesordfører, Rogaland 
fylkeskommune og Bjørg Tysdal Moe, varaordfører, 
Stavanger kommune

11:10 Resultater og erfaringer fra Friluftslivets år 2015 
Johanna Ring Solberg, prosjektleder, Norsk Friluftsliv

11:30 Presentasjon av Stortingsmelding om friluftsliv 
Lars Andreas Lunde, statssekretær, Klima- og 
miljødepartementet

 Kommentarer til stortingsmeldingen 
Åsmund Aukrust, Arbeiderpartiet, Morten Dåsnes, 
Friluftsrådenes Landsforbund og Lasse Heimdal, Norsk 
Friluftsliv, og fra salen

12:30 Lunsj

14:00 Kulturelt innslag

14:15 Mennesket i naturen og naturen i mennesket  
- Hva gjør natur med oss? 
Dag O. Hessen, professor, Universitetet i Oslo

14:45 Pause

 kl tema
15:00 Erfaringer og resultater fra nærmiljøsatsingen 

Ellen Hambro, direktør, Miljødirektoratet

15:30 Helhetlig samarbeid om friluftsliv i nærmiljøet: 52 
hverdagsturer. Torgeir Esig Sørensen, park- og veisjef og 
Aina Hovden Lunde, natur- og friluftsrådgiver, Stavanger 
kommune og Ann Kristin Kro, folkehelse, Stavanger 
Turistforening

16:00 Informasjon om befaringene 
Lokal arbeidsgruppe

16:30 Avslutning

17:00 Befaringer i nærmiljøet

 a) 52 hverdagsturer – Eiganesturen
 b) På el-sykkel: Ny turvei langs Hafrsfjord
 c) På el-sykkel: Stokkavatnet – samarbeid mellom  

 kommunen og det frivillige
 d) Innføring i geocaching
 e) Mangfoldig friluftsliv langs Mosvatnet

19:30 Middag på hotellet

Program mandag 6. juni

Friluftsvorspiel søndag 5. juni
Ønsker du å komme allerede helgen før, er du hjertelig velkommen til å delta på friluftsvorspielet! 
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Bla med piltastene

http://www.friluftsrad.no


Program tirsdag 7. juni
 kl tema
07:00     Morgentur rundt Mosvatnet 

med fugleguiding ved Øyvind Gjerde, NOF.  Maks 25 pers. Påmelding på 
liste i resepsjonen innen mandag kl 20:00

09:00  Parallelle sesjoner

 a) Friluftsliv – vern og bruk
 b) Kysten som nærfriluftsområde
 c) Friluftslivområder – identifisere, ivareta og utvikle
 d) Friluftsliv i et folkehelseperspektiv
 e) Friluftsliv – fra park til villmark
 f ) Friluftsliv for barn og unge

12:15 Lunsjutdeling

13:00  Avreise med busser til befaringer 

 a) Jærkysten – friluftsliv og verneinteresser
 b) Friluftsliv og kulturvern – Tungenes fyr, Fjøløy Fort 

 og Utstein kloster
 c) Topptur til Dalsnuten – gradert tilrettelegging i 

 populært friluftsområde
 d) Båtliv for alle – Tilrettelegging og drift
 e) Friluftsliv for barn og unge – Lundsvågen Naturskole, 

 Ulsnes barnehage og Langøy friområde
 f ) Universelt tilgjengelige flerbruksanlegg for idrett,  

 friluftsliv og litt til

16:30  Befaringene avsluttes på felles møtested for transport i 
båt til årets konferansemiddag Sjernarøy Maritim på 
Bjergøy i Finnøy kommune. Det blir servert sjømat.

Program onsdag 8. juni
 kl tema
09:00 Friluftsliv - nært og spektakulært i sosiale medier 

En liten smakebit

09:10 Sosiale mediers makt - forvaltningens hodepine eller 
en gavepakke? 
Elisabeth Wesenlund Hauge, næringsrådgjevar, Odda 
kommune

09:50 Hva er det med natur og sosiale medier? Om kraften i 
sosiale medier – hvorfor tar det av? Hva trigger? 

10:30 Pause

11:00 Opplevelsesturisme og sikkerhet ved naturbaserte 
aktiviteter 
Haaken Christensen, seniorrådgiver, Innovasjon Norge

11:45 Paneldebatt

12:25 Norsk friluftslivskultur – formidling og bevaring 
Anne-Mari Planke, fagsjef friluftsliv, Den Norske 
Turistforening

12:55  Avslutning

13:00  Lunsj

Forandringer i program kan forekomme.

les mer på www.friluftsrad.no

Bla med piltastene

http://www.friluftsrad.no


Påmelding og frister
Påmelding og hotellbestilling gjøres på www.friluftsrad.no - scan koden. Påmeldingsfrist 
er 10. april. Senere påmelding mulig så langt det er plass mot et tillegg på kr. 500,-

Konferanseavgift
Hele konferansen: kr 4580,-
Mandag: kr 2000,-   //   Tirsdag: kr 2000,-   //   Onsdag: kr 1000,-

I tillegg kommer overnatting som betales direkte på hotellet ved avreise: kr 1119,- per 
natt i enkeltrom eller kr 611,- per natt per person i dobbeltrom.

Betaling
Konferanseavgiften faktureres fra Friluftsrådenes Landsforbund etter påmelding.  
Betaling for hotellovernatting skjer direkte til hotellet ved avreise. 

Fotografer: Hans Olav Sandvoll, Vegard Næss, Aina Hovden Lunde og Torgeir Esig Sørensen.

Trykk Esc for å avslutte

http://www.friluftsrad.no

