
FORSKNING I 
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Konferansen arrangeres av Norsk Friluftsliv 

i samarbeid med Den Norske Turistforening, 

Vestfold fylkeskommune og Forum for   

natur og friluftsliv Vestfold. Konferansen 

støttes økonomisk av Forskningsrådet   

og Miljødirektoratet.

 V e l k o m m e n  t i l

www . n o r s k f r i l u f t s l i v . n o



Statssekretær i Klima- 
og miljødepartementet, 

Sveinung Rotevatn.
Foto: Foto: Olav Heggø, 

Fotovisjon

Vi tar forbehold om endringer i programmet!

O N S D A G  5 .  D E S E M B E R

10:00 Registrering

PLENUM

11:00 Velkommen til Forskning i friluft 2018 - Lasse Heimdal, Norsk Friluftsliv (Møteleder)

11:10 Velkommen til Vestfold - Rune Hogsnes, fykesordfører i Vestfold

11:20 Kulturelt innslag - Einar Flaa

11:30 Åpningsforedrag - Sveinung Rotevatn, statssekretær i Klima- og miljødepartementet  

12:00 Framtidige kunnskapsbehov, utfordringer og muligheter 
 - Annette Bischoff, USN, Kirsti P. Gurholt, NIH og Margrete Skår, NINA

12:15 Friluftslivsforskning - Eli Ragna Tærum, Forskningsrådet

12:35 LUNSJ

2:  NATUREN I  SKOLE OG BARNEHAGE
Møteleder: Gunhild Bondevik Størseth – Norsk Friluftsliv

13:30 Friluftsliv i morgendagens skole – lite nytt under 
solen? - Kristian Abelsen, NIH, Trond Egil Arnesen 

 og Petter Erik Leirhaug, HVL

14:00 Ville matopplevelser i barnehagen - Inger Wallem 
Krempig, Kari Wallem Bøe og Tove Aagnes Utsi, UiT 

 
14:30 Friluftsliv ved Knut Hamsun videregående skole, 

evaluering av et femårig forsøk - Eivind Sæther, 
 Nord universitet

15:00 Reglene er ikke så relevante ute i naturen 
 - Åsve Murtnes, USN

15:30 PAUSE

3:  NATURBA SERT
     REISELIV
Møteleder: Anne Mari Aamelfot Hjelle - DNT

16:00 Trender, framtidige aktiviteter 
og økt kommersialisering av 
friluftslivet - Peter Fredman, 
NMBU

16:30 Profitt eller livsstil som driv-
kraft for naturbasert reiseliv? 

 - Stian Stensland, NMBU

17:00 Pilegrimsleder – åndelighet, 
kulturarv og friluftsliv i 

 skjønn forening? - Hogne Øian 
og Odd Inge Vistad, NINA

17:30 Sikkerhets- og risiko-
 diskurser i norsk friluftsliv 
 og naturbasert reiseliv 
 - André Horgen, USN

 18:00 SLUTT

5:  HVERDAGSFRILUFTSLIV, 
     NÆRTUR OG FOLKEHEL SE
Møteleder: Siri Meland – Norsk Friluftsliv

16:00 Effekter av å skilte og 
 merke eksisterende turruter 
 - Odd Inge Vistad, NINA

16:30 Friluftsliv i nærmiljøet – hva 
gjør norske kommuner og 
fylkeskommuner? 

 - Kine Halvorsen Thorén, NMBU

17:00 NÆRTUR – hvorfor og hvordan? 
 - Terje Skjeggedal, NTNU

17:30 Å gå der du bor: Hverdagslig, 
men viktig – på ulike måter 

 - Margrete Skår, Stine Rybråten, 
NINA og Helena Nordh, NMBU

 18:00 SLUTT

4: FRILUFTSLIV –  BARN   
     OG UNGE
Møteleder: Bård Andresen – Vestfold fk

16:00 Børn og unges hverdags-
 friluftsliv i Danmark – forskning 

og udvikling - Søren Andkjær og 
Jan Arvidsen, Syddansk Universitet 

16:30 Å bli et vinterbarn: Barns  
erfaringer i en naturbarnehage  
- Jostein Rønning Sanderud, HVL 
og Kirsti Pedersen Gurholt, NIH

17:00 Ja, ungdom går på tur! 
 - Pål Lagestad, Tina Bjølstad og 

Eivind Sæther, Nord universitet

17:30 Besøksforvaltning – behov og 
unnfallenhet - Arvid Viken og 
Gaute Svensson, UiT

 18:00 SLUTT

18:20  SAGAEN OM VIKINGSKIPENE I TØNSBERG – Ole Harald Flåten m fl, Stiftelsen Oseberg vikingarv (oppmøte ute ved båtene)

19:15  APERITIFF

19:30  HISTORIE, SAGN OG FORBANDET DIKT – PÅ REISE I GAMLE NORGE – Tor Nicolaysen

20:15 MIDDAG OG SOSIALT SAMVÆR 

1:  HISTORISKE TILBAKEBLIKK
Møteleder: Elisabeth Sæthre - Miljødirektoratet

13:30 Frisk luft og sol er godt for alle, men aller mest  
for gutter? Historisk perspektiv på friluftsliv i  
skolen - Kari-Anne Jørgensen, USN

14:00 Skogens blå bånd: Fremveksten av Oslomarka 
som friluftsområde - Iver Mytting, NIH 

14:30 Regulering av fjellføring, før og nå 
 - Cleng Andersen Eikje, André Horgen, USN og Johan 

Arnegård, Gymnastikk- og idrettshøgskolan i Stockholm

15:00 Pilegrimsvandring som friluftsterapi 
 – en (ny) invitasjon til å satse på ‘grønn resept’
 - Nanna Natalia Jørgensen, Høgskulen i Volda

15:30 PAUSE
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6:  FRILUFTSLIV –  MANG-
      FOLD OG INKLUDERING
     Møteleder: Tamisha Kindberg 
 – Norsk Friluftsliv

08:30 Festivaler og levendegjøring 
av samisk naturbruk og 
naturforståelser 

 - Bente Ovèdie Skogvang, INN

09:00 Betydningen av barn-
 dommens landskap i 
 voksen alder 
 - Annette Bischof, USN

09:30 Ull innerst, fortsatt utenfor? 
Når flyktninger møter 

 friluftsliv 
 - Sarah Anderson, NTNU

10:00 PAUSE

10:30 Bynatur: Hvilken betydning 
har den i en norsk, 

 multikulturell kontekst? 
 - Margrete Skår, Stine Rybråten 

og Hogne Øian, NINA

11:00 Naturen – en arena også 
 for innvandrerkvinner! 
 - Catherine Lorentzen og 
 Berit Viken, USN 

12:00 LUNSJ

8:   FRILUFTSLIV OG BÆRE-
      KRAFTIG FORVALTNING
 Møteleder: Siri Parmann – NJFF

08:30 Reiseliv og friluftsliv i Ytre Hvaler 
og Færder nasjonalparker 

 - Jan Vidar Haukeland og Knut Bjørn 
Stokke, NMBU

09:00 Vil friluftslivet få bedre kår med 
grunneier- og partssammensatte 
verneområdestyrer? - Gunn Elin 
Fedreheim, Tone Magnussen, Aase K. 
Aa. Lundberg, Svein M. Eilertsen og 
Camilla Risvall, Nordlandsforskning

09:30 Moralen på Dovrefjell 
 - Frode Flemsæter og Alexander 

Zahl-Thanem, Ruralis

10:00 PAUSE

10:30 Unnskyld meg, hvor er 
 nasjonalparken? 
 - Sofie K. Selvaag, Line C. Wold,  

Vegard Gundersen og Odd Inge   
Vistad, NINA

11:00 Nytt forvaltningssystem for 
 fleirbruk av utmarka  
 - Eivind Brendehaug,   
 Vestlandsforskning

11:30 Endringer i rypejakta over 
 de siste 10 årene   
 - Mikkel Kvasnes og Oddgeir   

Andersen, NINA

12:00 LUNSJ

7:   FRILUFTSLIV – MENING     
      OG MOTIVA SJON
 Møteleder: Kristin S. Fredheim 
 – FNF Vestfold

08:30 Håndverksbasert friluftsliv  
og skaperglede: En øko- 
pedagogisk tilnærming 

 - Sidsel Sæterhaug og  
Per Ingvar Haukeland, USN

09:00 Friluftsliv som anledning til 
endring av motiverende verdier 
- Gunnar Liedtke og Bijan 

 Ghaffari, Universitetet i Hamburg

09:30 Kama Muta i friluftsliv - 
 emosjoners betydning for helse 
 - Evi Petersen, Jan Ove Tangen 

og Thomas Schubert, USN 

10:00 PAUSE

10:30 Opplevelser av skjønnhet i 
vinterfjellet - Helga Synnevåg 
Løvoll, Knut-Willy Sæther, 

 Høgskulen i Volda og Mark 
Graves, Fullar, USA 

11:00 Friluftsterapi for ungdom 
 - Carina Ribe Fernee, 
 Vibeke Palucha og Leiv Einar 
 Gabrielsen, Sørlandet sykehus

11:30 (Fra) virtuell (til) virkelighet: 
kan VR motivere til besøk   
i ekte naturområder? 

 - Siv Lena Birkheim, Sigbjørn 
Litleskare, Tore Litlere 

 Rydgren, Miranda Thurstonm 
 og Giovanna Calogiuri, INN

12:00 LUNSJ

PLENUM
Møteleder: Dag Terje Klarp Solvang - DNT

13:00 Kulturelt innslag - Elfi Sverdrup

13:15 Barndomens skogar - Gunilla Halldén, Linköping universitet

13:40 FNs bærekraftmål og det grønne skiftet, hva betyr det for friluftslivet? - Halvor Dannevig, Vestlandsforskning

14:05 Folkeforskning: Norge gror igjen - hva skjer i naturen og hvordan påvirkes ferdsel og opplevelser? 
 - Anders Bryn og Inger Kristine Volden, Naturhistorisk museum, UiO

14:30 Refleksjoner om friluftsliv og friluftslivsforskning - Odd Inge Vistad, NINA

14:55 Avslutning - Lasse Heimdal, Norsk Friluftsliv

15:05 SLUTT
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Norsk Friluftsliv har, sammen med samar-
beidspartnere, gleden av å ønske velkommen til 
Forskning i friluft 2018. Dette er sjette gangen 
Norsk Friluftsliv arrangerer en slik konferanse, 
denne gangen i forbindelse med Den Norske 
Turistforenings 150 års-jubileum. Konferansen 
inneholder et stort og spennende program som 
vi håper vil være til nytte og glede for deg som 
deltaker og for friluftslivet i Norge.
 
Det har vært stor interesse for konferansen med 
nesten 300 deltakere fra mange ulike miljøer, noe 
vi selvsagt er veldig glade for. En slik deltakelse 
legger også til rette for nye bekjentskaper og 
mulige samarbeidspartnere, blant annet mellom 
forskningen og ulike brukergrupper.
 
Med dette håper vi alle får et hyggelig og lærerikt 
opphold her på konferansen!

Hovedformålet med Forskning i friluft 2018  
er å formidle forskning om friluftsliv til de som  
er brukere av slik kunnskap, støtte opp under 
relevante forskningsmiljøer, styrke friluftslivs-
forskningens posisjon og skape gode møte-
plasser for denne.

Målgruppen for konferansen er forskere, 
offentlig forvaltning, universiteter og høgskoler, 
skoler og barnehager, frivillige organisasjoner og 
andre som har interesse av friluftslivsforskning.

Konferansekomiteen:
Annette Bischoff, Universitetet i Sørøst-Norge
Kirsti Pedersen Gurholt, Norges idrettshøgskole
Margrete Skår, NINA Lillehammer
Anne Mari Aamelfot Hjelle, DNT
Siri Parmann, NJFF
Hans Erik Lerkelund, Norsk Friluftsliv
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Hva skjer hvor? 
 
 
Konferansesal Oseberg: 

• Plenum begge dager 
• Sesjon 1: Historiske tilbakeblikk 
• Sesjon 3: Naturbasert reiseliv 
• Sesjon 6: Friluftsliv – mangfold og inkludering 

 
• Aperitiff 
• Historie, sagn og forbandet dikt – en reise i gamle Norge 
• Middag 

 
 
Konferansesal Ormen Lange 1: 

• Sesjon 5: Hverdagsfriluftsliv, nærtur og folkehelse 
• Sesjon 8: Friluftsliv og bærekraftig forvaltning 

 
 
Konferansesal Ormen Lange 2-3: 

• Sesjon 2: Naturen i skole og barnehage 
• Sesjon 4: Friluftsliv – barn og unge 
• Sesjon 7: Friluftsliv – mening og motivasjon 

 
 
Ute foran hotellet mot kanalen: 

• Sagaen om vikingskipene i Tønsberg 



DELTAKERE 
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Etternavn Fornavn Arbeidssted/studiested/organisasjon/annet    

A 
  

Abelsen Kristian Norges idrettshøgskole 
Aksnes Marte Telemark fylkeskommune 
Almli Maria-Terese Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling 
Amundsen Elisabet Sveingar Anno Norsk skogmuseum 
Andersen Emilie Westli  Høgskolen i innlandet 
Anderson Sarah NTNU 
Andkjær Søren Syddansk Universitet 
Andresen Bård Vestfold fylkeskommune 
Angard Ragnhild Margrethe Forum for natur og friluftsliv 
Arnesen Trond Egil Høgskulen på Vestlandet 
Arnkværn Rigmor Bærum natur- og friluftsråd 
Arvidsen Jan Syddansk Universitet 
Austeen Marius Trondheim kommune 
B 

  

Bejer Jes Lind Friluftsrådet i Danmark 
Bekken Hege Berg kommune 
Berg Nils-Yngve Miljødirektoratet 
Berre Ragne Elise Voss Videregående Skole 
Birkeland Inger Line Sandefjord kommune 
Birkheim Siv Lena Høgskolen i innlandet 
Bischoff Annette Universitetet i Sørøst-Norge 
Blom Else Vestfold fylkeskommune 
Bolsø Reidun Oslo kommune 
Borge Eivind Høstmark Troms fylkeskommune 
Borge Synnøve Forfatter/formidler 
Brandsdal Jan Robert Bergen kommune 
Brendehaug Eivind Vestlandsforsking 
Brunborg-Næss Louise Den Norske Turistforening 
Bryn Anders Naturhistorisk museum, UiO 
Brøste Ellen Nordrum Fylkesmannen i Hedmark 
Bøe Kari Wallem UiT Norges arktiske universitet 
Bøtun Sigbjørn DNT Drammen og Omegn 
Bårnes Ole Bjørn Telemark fylkeskommune 
C 

  

Carlsson Beate Krokan NJFF 
Cruickshank Terje Bodø Friluftsforum 
D 

  

Dalen Anne Marie Oslo og Omland Friluftsråd 
Dannevig Halvor Vestlandsforsking 
Dannevig Øivind Klima- og miljødepartementet 
Dignes Kristina Akershus fylkeskommune 
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Djuvik Dag-Øyvind Olsen DNT Telemark 
Dokken Sondre Rua DNT Sør 
Dolven Ingeborg Sølvsberg DNT Oslo og Omegn 
Druskiniene Juste Magma UNESCO Global Geopark 
E 

  

Eide Arnstein Molde og Romsdals Turistforening 
Eidsvik Elin Knut Hamsun vgs 
Eieland Wenche Flaa Birkenes kommune 
Eikje Cleng Universitetet i Sørøst-Norge 
Eiklid Tuva Oppland fylkeskommune 
Eilertsen Svein Morten Nordlandsforskning 
Eivindsen Tove Venstres fylkestingsgruppe, Trøndelag 
Ekker Bjørg Nord-Trøndelag Turistforening 
Engemyr Gry Gasbjerg Fylkesmannen Agder 
Esselström Jean Länsstyrelsen Västernorrland 
Eyde Esben Vestby kommune 
F 

  

Falkgjerdet Erlend Midt-Agder Friluftsråd 
Fedreheim Gunn Elin UiT Norges Arktiske Universitet 
Fernee Carina Ribe Sørlandet sykehus 
Fiskevold Halvard Ringerike kommune 
Fjeldseth Øyvind NJFF 
Fjellsøy Amalie Universitetet i Sørøst-Norge 
Flateland Lena Kleven Vennesla kommune 
Flemsæter Frode Ruralis 
Flobak Jenny DNT Telemark 
Fløystad Kristin Arendal kommune 
Fog Jørgen Skiforeningen/FNF Akershus 
Fossbråten Silje 4H Norge 
Fossheim Kjetil Midt-Agder Friluftsråd 
Fredheim Kristin FNF Vestfold 
Fredman Peter NMBU 
Fremo Ola Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 
Fremstad Tom Oslo og Omland Friluftsråd 
Frydenlund Nina FNF Østfold 
G 

  

Gisleberg Per Kristen Nittedal kommune 
Glesaaen Trond Norges Padleforbund 
Godal Bjørn Salten Friluftsråd 
Gramnæs Katrine Den Norske Turistforening 
Gregersen Berit Weiby Aust-Agder fylkeskommune 
Grenne Helge Trondheim kommune 
Grothe Eva Sparebankstiftelsen DNB 
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Gulliksen Knut Hjalmar Larvik og Omegns Turistforening 
Gundersen Siri Irén Valle kommune 
H 

  

Haakensveen Jørn Akershus fylkeskommune 
Hagen Silje Svalbard Turn 
Halldén Gunilla Linköpings universitet 
Halle Aurora Bærum Kommunale Dagtilbud 
Halvorsen Anne Lise Arendal kommune 
Hansen Rolf Heksedirektoratet 
Haslestad Karl August Birkebeineren Friluftsbarnehage 
Haugen Bengt FRIGO 
Haugen Kjell Festivalen Friluftsliv for alle 
Haukeland Jan Vidar Transportøkonomisk institutt 
Haukeland Per Ingvar Universitetet i Sørøst-Norge 
Havnebakken Bernt Ole Knattholmen kystleirskole 
Heimdal Lasse Norsk Friluftsliv 
Helle Cecilie Bergskås DNT Oslo og Omegn 
Hide Hanne DNT Oslo og Omland 
Hjelle Anne Mari Aamelfot Den Norske Turistforening 
Hobøl Vigdis Oslo kommune 
Hogsnes Rune Vestfold fylkeskommune 
Holgersen Cecilie Norsk Kennel Klub 
Holme Ann Christin Ferrari Universitetet i Sørøst-Norge 
Holmen Emilie Forbes  Oslo og Omland Friluftsråd 
Holte Mona Gea Norvegica Geopark IKS 
Holte Per Svein Midt-Agder Friluftsråd 
Homelien Guro Hansi AS 
Hop Caroline Norges speiderforbund 
Horgen Andre Universitetet i Sørøst-Norge 
Houe Kirsten Universitetet i Sørøst-Norge 
Hovland Endre NMBU 
Hval Johan Oslo og Omland Friluftsråd 
Häusler Lise Davanger Drammen kommune 
Høglien Stian Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal 
Høye Bente Norges KFUK-KFUM-speidere 
I 

  

Ince Havva DNT Drammen og Omegn 
Ingdal Kristian Vestfold fylkeskommune 
Isaksen Roar Stiftelsen Camp Norway 
Iversen Evald Bundgaard Syddansk Universitet 
J 

  

Jakhelln Linn Norsk Friluftsliv 
Johannessen Bodil Bærum Kommunale Dagtilbud 
Johnsen Arne Monrad Sogn og Fjordane fylkeskommune 
Jürgen Orf Vennesla kommune 
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Jørgensen Kari-Anne Universitetet i Sørøst-Norge 
Jørgensen Nanna Natalia Høgskulen i Volda 
K 

  

Kaldhussæter Remi Eventus Birk barnehage 
Karlsen Sissel Gregersen  Sparebankstiftelsen DNB 
Karsrud Magnhild Langedrag leirksole 
Kavli Ingvild Marie Akershus fylkeskommune 
Kindberg Tamisha Norsk Friluftsliv 
Kirkerud Tuva R. FRIGO 
Kittelsen Aud Irene Vinje Kommune 
Kjærnes Øystein DNT Vansjø 
Kleiveland Endre Den Norske Turistforening 
Kneppen Mats DNT Vestfold 
Kolbjørnsrud Mari DNT Oslo og Omegn 
Kolseth Øystein Oslo kommune 
Krempig Inger Wallem UiT Norges arktiske universitet 
Kronstad Ragna Sabima 
Kvanes Mikkel NINA 
Kvisle Eva Lill Den Norske Turistforening 
L 

  

Lae Erling Norsk Friluftsliv 
Lagestad Pål Nord universitet 
Landmark Christian Lister friluftsråd 
Langerud Britt-Mari Farsund kommune 
Larsen Brith Naturvernforbundet I Vestfold 
Larssen Sverre DNT Oslo og Omegn/FNF Akershus 
Lassen Bård Andreas Vest-Agder fylkeskommune 
Leikarnes Maria Holo Molde og Romsdals Turistforening 
Leirhaug Mari Jonstad Galleri Sør, Førde 
Leirhaug Petter Erik Høgskulen på Vestlandet 
Lerkelund Hans Erik Norsk Friluftsliv 
Liedtke Gunnar Universitet i Hamburg 
Lien Bård Sauda vidaregåande skule 
Lilleås Ole Norsk Friluftsliv 
Linda Oliver FRIGO 
Lindvik Anne Grete Langedrag Leirskole 
Lindviksmoen Paul Festivalen Friluftsliv for alle 
Lium Sigrid Nordland nasjonalparksenter 
Ljungström Annika Oslofjordens Friluftsråd 
Lorentzen Catherine Universitetet i Sørøst-Norge 
Lund Hanne Tretterud DNT Oslo og Omegn 
Lund Oddvin Den Norske Turistorening 
Lundblad Gunhild DNT Oslo og Omegn 
Lundeberg Kjetil Larvik kommune 
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Løding Bård Nordland Fylkeskommune 
Løvoll Helga Synnevåg Høgskulen i Volda 
M 

  

Martinsen Mari Kristin Akershus fylkeskommune 
Martinsen Willy Andre Skjeberg Folkehøyskole 
Mathisen Sonja Gitte Lesja kommune 
Meland Siri Norsk Friluftsliv 
Melby Stian DNT Telemark 
Melting Anne Helga Hamar og Hedemarken Turistforening 
Moland Jørgen Norsk Friluftsliv 
Molteberg Tore Det norske Skogselskap 
Mortensen Adrian FNF Oslo 
Moseid Camilla FNF Agder 
Murtnes Åsve Universitetet i Sørøst-Norge 
Myhre Kari-Anne Bærum Kommunale Dagtilbud 
Myhrvold Hilde Skiforeningen 
Myrseth Christine FNF Troms 
Mytting Iver Norges idrettshøgskole 
Mæhlum Vibeke Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager 
Møll Thea Midt-Agder Friluftsråd 
Månum Geir Arne Voss Videregående skole 
N 

  

Neegaard Henrik OsloMet-Storbyuniversitetet 
Nilssen Kari Hedmark fylkeskommune 
Nordli Sondre Lierbyen ungdomsskole 
Nordlund Ingeborg Ringsaker kommune 
Nordstrøm Wanda Nathalie Norsk Friluftsliv 
Nykrog Kristian Jager Friluftsrådet i Danmark 
Nyløkken Maren Bøhn  Bestum skole 
Næsje Ellen DNT Oslo og Omegn 
O 

  

Oftedal Kristin Den Norske Turistforening 
Olsen Karin Irene Naturvernforbundet i Nes 
Olsen Monika Ytre Hvaler nasjonalpark 
O'sullivan Karin Akershus fylkeskommune 
P 

  

Palucha Vibeke Sørlandet sykehus 
Parmann Siri NJFF 
Pedersen Martin Marvig Bak Oslofjordens Friluftsråd 
Pedersen Wenche Berg kommune 
Petersen Evi Universitetet i Sørøst-Norge 
Petersen Vegard Sines Oppegård kommune 
Pettersen Nina Nord-Trøndelag Turistforening 
Pettersen Rolf Inge Grimstad kommune 
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Planke Anne-Mari Den Norske Turistforening 
Planke Terje Universitetet i Sørøst-Norge 
Poulsen Susanne Holmestrand/Sande kommune 
R 

  

Radmann Aage Norges Idrettshøyskole 
Rafoss Kolbjørn UIT Norges arktiske universitet 
Ramstad Guri Steffensen Bærum Kommunale Dagtilbud 
Reiten Tone DNT Telemark 
Resink Tanja Nordhordland Turlag 
Roland Monica Midt-Agder Friluftsråd 
Romsaas Henrik Tromsø kommune 
Rosenberg Axel Norges idrettshøgskole 
Rotevatn Sveinung Klima- og miljødepartementet 
Ruud Knut Johan NJFF Buskerud 
Rylandsholm Line FRIGO 
Rødvik Ulf Tønsberg og Omegn Turistforening 
Rønning Kjersti Hedmark fylkeskommune 
S 

  

Sagen Anne-Wenche Halden Montessoriskole 
Sanderud Jostein Høgskulen på Vestlandet 
Sanderud Marianne Friluftsrådenes Landsforbund 
Sandness Thor Skedsmo kommune 
Sandøy Rune Trondheim kommune 
Schei Elizabeth NINA 
Selvaag Sofie NINA 
Setlo Trond Norsk Leirskoleforening 
Sjømæling Anne Oslofjordens Friluftsråd 
Skaanes Per Thomas DNT Sør 
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Frisk luft og sol er godt for alle, men aller mest for gutter? 
Historisk perspektiv på friluftsliv i skolen. 
 
Kari-Anne Jørgensen, Universitetet i Sørøst-Norge, USN 
 
 
Historisk tilbakeblikk som gir innsikt i prosesser som har formet hvordan friluftslivsemnet i 
skolen. Hva forteller læreplanene og læremidler for lærere i kroppsøvingsfaget og lesebøkene i 
norskfaget fra 1939 – 1960 om jenter og friluftsliv i skolen? 
 
For et fagemne som ble en del av kroppsøvingsfaget var frisk luft og sol, viktige aspekter ved 
friluftslivet knyttet til de første felles nasjonale læreplanene i kroppsøving. Her sto helse og 
danning sentralt for legitimering av kroppsøvingsfagets plass som skolefag. Men i disse 
læreplanene hadde jentene færre kroppsøvingstimer enn guttene og det var også ulikt innhold fra 
skolens mellomtrinn. 
 
Arbeidet som presenteres startet som et del-prosjekt knyttet til Lærebokhistorie og pedagogiske 
tekster. Når det gjelder læreplanen og de pedagogiske tekstene var innholdet i kroppsøvingsfaget 
kjønnsdelt frem til læreplanen av 1960.Kjønnsperspektiv på friluftsliv og ulike tolkninger av hva 
som er «ekte» friluftsliv er problematisert i tidligere studier, som «Det har bare vært naturlig» 
Gurholt Pedersen (2000), om kvinners beskrivelser og tolkning av friluftsliv. 
 
Metoden er analyse av læreplaner, instruksjonsbøker og veiledere for lærere i kroppsøving og 
tekster som inneholder fortellinger knyttet til friluftsliv i de tre første bind av Thorbjørn Egners 
lesebøker. Analysen bygger på Paul Riceours hermeneutikk og de tre mimesis – stadier knyttet til 
historie, nåtid og fremtidige praksiser I kroppsøvingsfaget finner beskrivelser av teknikk og 
aktiviteter for ferdsel i skog og mark. Alle læremidler som omhandlet friluftsliv i 
kroppsøvingsfaget er skrevet av menn og har brukt menn som eksempel i alle illustrasjoner. I 
lesebøkene finner fortellinger om barns friluftsliv. Lesebøkene fra 1950 tallet gir en kontekstuell 
forståelse av friluftsliv som en del av barnas hverdagsliv og beskriver friluftslivsaktiviteter 
aktiviteter der både gutter og jenter deltar. 
 
Gjennom å gå inn i pedagogiske tekster fra perioden 1939 – 1960 finner vi i kroppsøvingsfaget et 
fag som er rettet mot helse og danning, men som setter ulike mål for gutters og jenters opplæring. 
I lesebøkene derimot fremstilles friluftsliv som en del av hverdagen, leken og står ofte sammen 
med andre tekster som omhandler kunnskap om og nærhet til natur. 
 
Kanskje har vi mistet en dimensjon ved friluftslivet når fortellingene er borte. De gav emnet en 
felles referanse som var inkluderende og motiverende. Eller kan vi gjennom friluftsliv og 
naturferdsel i skolen skape nye felles fortellinger som deles og bidrar til inkludering av friluftslivet 
i barns hverdagsliv? 
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Skogens blå bånd: Fremveksten av Oslomarka som 
friluftsområde 
 
Iver Mytting, Norges idrettshøgskole, NIH 
 
 
Foredraget er basert på en doktorgradsavhandling som omhandler fremveksten av Oslomarka 
som friluftsområde i første halvdel av 1900-tallet, med hovedvekt på mellomkrigstida. På 1920-
tallet igangsatte et knippe friluftslivsorganisasjoner en omfattende tilrettelegging og kartlegging av 
landskapet, en prosess som rundt 1940 resulterte i de første argumentene for fredning av hele 
området. 
 
Foredraget tar utgangspunkt i et betydelig skifte som kommer til uttrykk i mellomkrigstidas 
tekster omhandlende Oslomarka, eller rettere sagt Oslo omegn. I begynnelsen av denne perioden 
skildres skogområdene rundt hovedstaden på en måte som skaper inntrykket av noe 
ekspanderende og grenseløst. Skogene bar på hemmeligheter, det fantes stadig nye, ukjente 
hjørner å oppdage. I løpet av få år forvandlet denne følelsen av noe åpent seg til sin motsetning. I 
stedet for en optimistisk følelse av stadig nytt terreng å oppdage, oppsto en bekymring for 
fremtiden og for at friluftsområdet skulle forringes. Grensene måtte trekkes opp for å holde 
destruktive krefter ute. Foredraget stiller spørsmål om hvordan dette skiftet kunne vokse frem så 
raskt og sikter seg inn på friluftslivsorganisasjonenes tekster om Marka. Det er dermed 
dynamikken mellom friluftsliv og landskapets forandringer som er foredragets tema, hvor jeg 
undersøker en tese om at Marka i én forstand er skapt og vokser frem i den aktuelle perioden. 
 
Det er altså en praksisform og et landskap jeg tar for meg og i spørsmålet om hva friluftslivet 
gjorde med Oslomarka i den gjeldende perioden. Det er nærliggende å tenke at friluftsliv i all 
hovedsak er menneskelig handling, noe som skjer der og da. Videre tenker en kanskje at det 
friluftslivet først og fremst gjorde med landskapet var å tråkke opp stier, sette opp skilt og bygge 
hytter. Men det er bare halvparten av historien. Marka er innhyllet i språk, på samme måte som 
friluftslivet som sådan er det. Utover på 1900-tallet florerer tekster om Marka. Det er fristende å 
lese denne utviklingen ganske enkelt som et uttrykk for en økende interesse for området, som en 
konsekvens eller refleksjon av bakenforliggende prosesser. Men representasjonene av Marka kan 
forstås som en kraft i seg selv. Det er mitt utgangspunkt. I presentasjonen ønsker jeg å presentere 
perspektiver på hva tekstene gjorde med landskapet, hvordan de bidro til å forme eller forandre 
det de beskrev og skrev om, hvordan landskapet til en viss grad ble skapt eller formet som 
friluftslivsområde av og i tekster. 
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Regulering av fjellføring, før og nå 
 
Cleng Andersen Eikje, André Horgen, Universitetet i Sørøst-Norge og Johan Arnegård, 
Gymnastikk- og idrettshøgskolen i Stockholm 
 
 
Fjellføring er regulert svært ulikt i Skandinavia og i alpelandene. I vårt forskningsprosjekt har vi 
undersøkt historisk likheter og ulikheter ved regulering av fjellføring i Norge, Sverige, Frankrike 
og Sveits. Perioden vår strekker seg fra 1820-tallet, ved starten av den moderne fjellsporten, og 
frem til i dag. 
 
Våre problemstillinger har vært: (1) Hvordan har fjellføring vært organisert og regulert i Skandinavia og i 
Alpene mellom 1820 og 2015? (2) Hva var de viktigste forskjellene og likhetene i Skandinavia og mellom 
Alpene og Skandinavia? 
 
I analysen har vi nyttet en definisjon av maktutøvelse på tre nivåer, utviklet av sosiologen Steven 
Luke. På første nivå ligger direkte makt, som ofte er formell. På andre nivå ligger indirekte makt, 
som utøves gjennom å forme agendaen og/eller gjennom å utøve normativ makt og 
defineringsmakt. På tredje nivå ligger diskursiv makt, der noen utøver makt gjennom å påvirke 
hva andre ønsker og mener. 
 
I Alpene representerte Frankrike og Sveits to ulike reguleringsmodeller på 1800-tallet. I 
Chamonix ble fjellføringen regulert gjennom et samarbeid mellom fjellførerorganisasjonen La 
Compagnie des Guides de Chamonix og lokale myndigheter. Førerne var her i posisjon til å 
forme agendaen og reguleringen av deres eget yrke. I Sveits regulerte kantonale myndigheter 
fjellføringen, sammen med Alpeklubben. Her var det kundene som fikk utøve indirekte makt på 
fjellførernes virke. Utover 1900-tallet fikk førerorganisasjonene stadig mer makt og i dag er det 
disse, gjennom den internasjonale fjellførerorganisasjonen IFMGA stiftet i 1965, som definerer 
standarden for fjellføring. I Norge har fjellføring på 1800-tallet vært regulert både offentlig, 
gjennom Bergenhus Amt, og privat, gjennom Turistforeningen stiftet i 1868. Disse reguleringene 
falt imidlertid bort og i etterkrigstiden ble det fokusert mer på utdanning av fjellsportdeltakerene 
enn nye guider. Det som kan identifiseres som en lekmannstradisjon ble formet. Tilhengere av 
denne har trolig utøvd diskursiv makt og vært medvirkende til dagens situasjon, med lite 
regulering. Utviklingen i Sverige har stort sett fulgt det samme mønsteret. Tidligere har en kunnet 
snakke om en nordisk modell for regulering av fjellføring, med lite offentlig regulering og stort 
ansvar og tillit til fjellførerne og bedriftene selv. I Sverige endret dette seg i 2008, da førere fra 
Svenska bergsguide organisationen stiftet i 1990, medlem av IFMGA, fikk enerett på føring i bre- 
og høgfjellsterreng med «särskild fallrisk». Svenske myndigheter gav herved IFMGA makt til å 
definere normene for fjellføring i Sverige. Fjellføringen i Norge er i dag ivaretatt av en rekke ulike 
aktører. Inntil videre nyter disse stor tillit fra myndighetene og er i høy grad selv ansvarlige for at 
deres kompetanse er tilstrekkelig.    
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Pilegrimsvandring som friluftsterapi – en (ny) invitasjon til 
å satse på ‘grønn resept’ 
 
Nanna Natalia Jørgensen, Høgskulen i Volda 
 
 
Pilgrimsferd kan ansees som den eldste formen for friluftsaktivitet og den største 
friluftturistindustrien idag med ca. 400 millioner som legger ut på pilegrimsreiser årlig, og tallet er 
stigende. Økningen i antall pilegrimer kan tolkes i lys av vår raskt omskiftende tid, hvor folk har 
behov for time-out i stillhet, kontemplasjon og langsomhet. Motivene for å legge ut på 
pilegrimsferd har derfor også gjennomgått en historisk forandring, og dreier seg mer om 
personlige anliggender enn det religiøse aspektet, slik tilfellet er langs den omlag 800 km lange 
post-sekulære pilegrimsleden, Camino Santiago i Spania. 
 
Tidligere MPhil forskning i psykologi av forfatteren (Jørgensen, 2008) basert på fenomenologisk-
hermeneutisk analyse av 12 intervjuer med pilegrimer langs Camino Santiago i 2006, viser at 
langvandring over tid i en natur- og sosialkontekst langs Caminoen er helsefremmende og har 
selvregulerende og selvterapeutiske kvaliteter. Pågående PhD forskning innen helse av samme 
forfatter undersøker om lignende terapeutiske faktorer er å finne langs den mindre bevandrede 
St. Olavsleden i Norge. Tematisk tekstanalyse av svarene til 53 respondenter som plukket opp 
spørreskjemaene langs leden i 2017, er så langt positive. De bekrefter bl.a. at det terapeutiske 
aspektet ved å gå Olavsveien sentrerer seg om å vandre over en lengre tidsperiode i naturen, og 
forener kropp, sjel og sinn. 
 
Forskningslitteraturen hva angår helseprosessene og -virkningene av å gå pilegrimsvandring er 
imidlertid mangelfull. Funnene er dermed verdt å studere nærmere fra et helseperspektiv, siden 
post-sekulær pilegrimsvandring virker å inneha et selvbehandlende potensial. Resultatene kan 
være med på å bane veien for et pionerende terapifelt: pilegrimsvandring som friluftsterapi. Siden 
respondenter forteller om visse strukturelle mangler og negative sider ved St. Olavsleden, foreslår 
forfatteren å styrke Olavsveiens infrastruktur gjennom et samarbeid mellom DNT og 
helsemyndighetene slik at leden blir bedre tilrettelagt og økonomisk overkommelig. 
 
Forfatteren inviterer så til slutt, på nytt (første gang var i 2008 i et brev til helse- og 
kulturministeren), å introdusere pilegrimsvandring som friluftsterapi på grønn resept. Ikke 
nødvendigvis som en erstatning for medisinbruk, men som del av behandlingen av ulike 
livsstilssykdommer og mildere former for psykososiale lidelser. Dette ville også muliggjøre aktiv 
pasientmedvirkning gjennom egne helseressurser, som er bestrebelig. Shetlands National Health 
Services, som mange andre, har innsett helseverdien av å oppholde seg i naturen. De er imidlertid 
de første på de britiske øyer som har fått hjemmel til å foreskrive turgåing på grønn resept. Er det 
ikke på tide at Norge med all vår natur og prakt gjør det samme? 
 
Nøkkelord: Pilegrimsvandring, St. Olavsleden, Camino, friluftsterapi, grønn resept, 
helsefremming, helseressurser, pasientmedvirkning, DNT, Helse- og Omsorgsdepartementet. 
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Friluftsliv i morgendagens skole – intet nytt under solen? 
 
Kristian Abelsen, Norges idrettshøgskole, Norges idrettshøgskole, NIH, Trond Egil Arnesen og 
Petter Erik Leirhaug, Høgskulen på Vestlandet, HVL 
 
 
Friluftsliv, ekskursjoner, lek og opphold i natur har vært en del av virksomheten i norsk skole 
siden tidlig på 1900-tallet. Selve ordet friluftsliv er første gang nevnt i Normalplanen av 1939, og 
med Mønsterplanen 1974 kom friluftsliv inn i fagdelen av læreplanene både som et 
læringsområde og tverrfaglig arbeidsmåte. Posisjonen ble styrket med skolereformene på 
nittitallet, og Kunnskapsløftet 2006 videreførte friluftsliv som fagovergripende danningsemne og 
tydeliggjorde det som et hovedområde med egne kompetansemål i faget kroppsøving. 
Læreplanen sier at elevene skal få varierte opplevelser i friluftsliv og opparbeide seg kompetanse 
til å kunne gjennomføre og verdsette enkle turer i norsk natur. Under Naturglede i generell del av 
læreplanen heter det at opplæringen skal fremme gleden over friluftsliv og nøre behovet for å 
oppleve og sette pris på naturen. 
 
Forskning tyder imidlertid på et gap mellom læreplanens intensjoner og det elever faktisk møter 
av friluftsliv i skolen. Undersøkelser forteller at elever på 1.-4. trinn i snitt har 7-9 turdager per år. 
Lærerne på samme trinn rapporterer god kompetanse i friluftsliv, noe som sannsynliggjør at 
elevene opparbeider seg grunnleggende friluftslivskompetanse. I kroppsøving er det en liten 
nedgang i tid brukt til friluftsliv for 5.-7. trinn, noe som betyr at elevene får færre dager med 
friluftsliv når friluftsliv blir eget hovedområde i kroppsøving. For 8.-10. trinn rapporterer over 
60% av kroppsøvingslærerne å bruke mindre enn fire timer per år på friluftsliv, og på 
videregående trinn er det et fåtall av elevene som møter friluftsliv i undervisning ut over tur- og 
aktivitetsdager. Uten at vi ut fra tilgjengelige undersøkelser kan si mye konkret om kvalitet og 
innhold i skolefriluftslivet, så gir omfanget av undervisning for de fleste elever neppe grunnlag 
for å utvikle friluftslivskompetanse. Noen vil hevde det er leirskole, idrettsfag og uteskole, samt 
nye valgbare innslag som programfag friluftsliv i videregående skole (etablert 2006) og valgfag 
natur, miljø og friluftsliv i ungdomstrinnet (etablert 2013) som i dag opprettholder friluftsliv som 
et god synlig fagområdet i norsk skole. En gjennomgang av empiriske studier 1974-2014 viser at 
friluftslivets sosiale aspekter er det elevene gjennomgående løfter fram. 
 
Hva så med friluftsliv i morgendagens skole? Innlegget ser på hvordan Stortingsmelding om 
friluftsliv, ny overordnet del for grunnopplæringen og utkast til læreplan i kroppsøving fremmer 
natur og friluftsliv som kilde til kunnskap, opplevelse og læring. Retorikk, føringer og ambisjoner 
er gjenkjennelig fra tidligere planer, men kan samtidig gi grunnlag for vitalisering av friluftsliv 
som faginnhold i skolen. 
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Ville matressurser og naturforståelse i barnehagen 
 
Inger Wallem Krempig, Kari Wallem Bøe og Tove Aagnes Utsi, Universitetet i Tromsø, Norges 
arktiske universitet, UiT 
 
 
Friluftsliv og bruk av naturen for læring, opplevelse og helsefremmende arbeid er nedfelt i ulike 
styringsdokumenter for barnehagen. Barnehagen skal bidra til at barna opplever og utforsker 
naturen samt får innsikt i matens opprinnelse og veien fra mat til måltid. Barna skal også oppleve 
tilhørighet til naturen. Høsting fra naturen er en del av den norske friluftslivstradisjonen, og 
høsting som pedagogiske aktivitet i barnehagen vil derfor være i samsvar med dette. I Melding til 
Stortinget 18 (2015-16) om friluftsliv poengterer departementet at høsting er en ideell arena for å 
rekruttere barn og unge til friluftsliv og på denne måte gi kunnskap om bærekraftig utvikling.  
 
Vår hovedproblemstilling i denne presentasjonen vil være: Hvordan kan høsting av ville 
matressurser gjennom ulike arbeidsmåter bidra til barns forståelse for naturen og hvor maten 
kommer fra? Og hvordan kan barna gjennom høstingsaktiviteter oppleve tilhørighet til naturen? 
 
Forskerne har fulgt en kommunal barnehage i Finnmark som gjennomførte et treårig 
utviklingsprosjekt knyttet til mat fra naturen. Barnehagebarna og de ansatte dro på turer i ulike 
naturmiljø – oftest i nærmiljøet. Sammen høstet de ulike råstoffer fra «vill» natur, utforsket, 
smakte på og laget måltider av disse ressursene.  
  
Presentasjonen bygger på lyd- og videoopptak samt feltnotater samlet på turer og andre 
aktiviteter ute og inne i barnehagen. I tillegg ble det gjennomført intervju av både barn og 
personalet, samt sendt ut skriftlig spørreundersøkelse til foreldrene. Det vil bli presentert et 
utvalg av data fra dette materialet.  
 
Resultater fra dette prosjektet viser at barn gjennom høsting i naturen og bearbeiding av 
råstoffene aktivt utforsker omgivelsene. De gjør erfaringer med hva som kan spises i naturen, og 
hvilket biologisk mangfold som finnes i nærmiljøet. Barna uttrykker interesse og engasjement for 
ville matressurser samt kunnskap om naturen og matens opprinnelse. Summen av disse 
opplevelsene kan sammen bidra til en opplevelse av tilhørighet til naturen. Barna fikk over tid 
ulike erfaringer med ferdsel i natur og ulike sosiale erfaringer. Det sosiale samspillet mellom barn 
og voksne samt personalets engasjement og kunnskap fremkommer som viktig for barns 
opplevelse og læring. 
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Friluftsliv ved Knut Hamsun videregående skole, 
evaluering av et femårig forsøk 
 
Eivind Sæther, Nord universitet 
 
 
Foredraget tar utgangspunkt i et forsøk med friluftsliv som studieforbedrende 
utdanningsprogram ved en videregående skole. Evalueringer av forsøket kan gi sikrere grunnlag 
for å beslutte om dette kan føre til et permanent utdanningsprogram i Norge. 
 
Mandatet til evalueringen er blant annet å se på det pedagogiske opplegget og 
kompetansebygning hos eleven. 
 
I foredraget blir elevens kompetansebygging vektlagt. Intervju med lærerne, deltakende 
observasjon og bla frafall blir ikke berørt i foredraget. Elevene skulle svare på et spørreskjema 
med stort sett åpne svaralternativ knyttet til blant annet hva de har lært, opplevd og hvordan de 
mener dette har påvirket deres liv. 37 av 43 elever fordelt på 1., 2. og 3. klasse deltok. 
Spørreskjema ble besvart i februar 2018. 
 
Tydeligste funn er at elevene forteller at de har lært praktisk friluftsliv i naturen «hvordan du trer 
inn i naturen» men også det å «skjønne andre mennesker» og å «samarbeide» med andre 
mennesker. Når elevene skal beskrive opplevelser forteller de også om måter de har lært på som 
«mestring» og «læreglede» og at det skjer i en atmosfære av «samhold». Opplevelser i naturen blir 
av elevene beskrevet som «rått», «fantastisk» og «uforglemmelig». Når beste opplevelser på tur 
med klassen skal beskrives kommer uttrykk som «..sykt spennende, kult og lærerikt og en helt 
enorm mestring». Hvordan har så friluftsliv påvirket elevene? En elev sier «..du blir mer åpen for 
hindringer i livet og du lærer mer om overlevelse ute i naturen» mens en annen sier «det har gjort 
at jeg er i bedre form og at jeg har endret synet på meg selv og hva som skal påvirke livet mitt». 
Er det dermed slik at friluftsliv ved KHVGS er et godt studietilbud eller ikke? Her svarer 37 av 
37 elever at det er et godt studietilbud. 
 
Hvordan inngår så disse inntrykkene og uttrykkene i en evaluering av KHVGS? Det er elevenes 
egne stemmer, meninger og perspektiver vi hører og de minner om levde erfaringer og bygd 
kompetanse. Elevene kan med sine opplevelser og erfaringer representere det som ligger i 
uttrykket «the proof of the pudding is in the eating» og med det være en indikator på hvordan det 
pedagogiske opplegget har virket. Ved å legge elevenes stemmer til grunn, kan det se ut til at 
KHVGS langt på vei har lyktes med det pedagogiske opplegget. 
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Reglene er ikke så relevante ute i naturen 
 
Åsve Murtnes, Universitet i Sørøst- Norge, USN 
 
 
Jeg forsker på friluftsliv på ungdomstrinnet, og bruk av naturen som klasserom. Dette er viktig fordi vi vet 
lite om elevenes opplevelse av friluftsliv i skolen. I læreplaner står det at elevene skal lære om lokale 
friluftslivstradisjoner, og om å være ute til alle årstider, og på den måten anerkjennes friluftsliv som viktig 
for elevenes læring og danning. Elevene skal få oppleve glede, mestring, og de skal lære seg å verdsette 
opphold i naturen. 
 
Gjennom arbeidet med mitt doktorgradsprosjekt «Friluftsliv på ungdomstrinnet – naturen som 
læringsarena», ser jeg at elevene ikke gjenkjenner friluftsliv i skolen som det de selv omtaler som friluftsliv. 
 
I denne presentasjonen vil jeg se nærmere på Hvilken forståelse av friluftsliv i skolen gir elever på ungdomstrinnet 
uttrykk for? 
 
Doktorgradsprosjektet er gjennomført som et aksjonsforskningsprosjekt, hvor forskeren har 
samarbeidet med lærere og elever på en ungdomsskole. Målet med prosjektet var at de i større 
grad skal bruke skolens nærnatur som en del av skolens plan for læring og danning - i alle fag.  
Elevenes forståelse av friluftsliv er kartlagt ved å gjennomføre to spørreundersøkelser hvor det er 
totalt 166 elevbesvarelser. Elevene har også arbeidet med å dokumentere egen læringsprosess i 
grupper ved hjelp av nettbrett. Totalt er det 101 digitale gruppebesvarelser fra fagdagene i form 
av digital læringslogg. Den digitale læringsloggen gir tilgang til elevenes fortellinger gjennom 
bilder, video, lydopptak, tekst og tegninger. Datamaterialet gir innblikk i elevenes forståelser av 
hva friluftsliv er utenfor skolen, i skolen og i fagdagene. De foreløpige analysen av materialet 
viser at elevene ikke gjenkjenner friluftsliv i skolen som friluftsliv. Friluftsliv forstås med 
utgangspunkt i hvordan friluftsliv er på fritiden. Denne forståelsen rekonstrueres gjennom 
aksjonsperioden. Elevene knytter etter et skoleår friluftsliv til etikk og moral, samarbeid og 
samhandling, og frihet og kreativitet.  
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Trender, framtidige aktiviteter og økt kommersialisering 
av friluftslivet 
 
Peter Fredman, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 
 
 
Friluftsliv har en lang tradisjon i Norge og andre nordiske land, men endringer de seneste tiårene 
viser en økende diversifisering, globalisering og kommersialisering. Utøvelse av friluftsliv bidrar 
direkte til et lands økonomiske verdiskapning (BNP) gjennom medfølgende konsum av varer og 
tjenester. Studier fra Sverige og Danmark viser at det handler om mange milliarder kroner. Ifølge 
Friluftslivsmeldingen fra 2016 (Meld. St. 18) er det et nært samspill mellom friluftsliv og 
verdiskaping, spesielt næringsområdet natur- og kulturbasert reiseliv. Friluftslivsaktiviteter 
innebærer behov for reising og overnatting, og reiselivets tilrettelegging i form av infrastruktur er 
til fordel for friluftsliv. Samtidig er tilrettelegging for friluftsliv ofte et sentralt element i natur- og 
kulturbasert reiseliv.  
 
Denne presentasjonen diskuterer den fremtidige utviklingen av norsk friluftsliv på bakgrunn av 
en studie av aktivitetstrender i forskningsprosjektet BIOTOUR – «fra stedsbaserte naturressurser 
til verdifulle opplevelser: Reiselivet i den nye bioøkonomien». Prosjektet har en bred tilnærming 
til naturbasert reiseliv og ser blant annet på hvordan typiske friluftsaktiviteter inngår i det 
naturbaserte reiselivet. BIOTOUR studerer utviklingen av miljø, samfunn og økonomi ved å 
analysere såkalte megatrender – endringer som påvirker mange aspekter ved samfunnet og har 
langtidseffekter på mer spesifikke trender. Prosjektet har analysert over 150 nasjonale og 
internasjonale publikasjoner innen ‘tourism’, ‘nature-based tourism’, ‘ecotourism’ og ‘outdoor 
recreation’. Funnene kategoriseres og presenteres med utgangspunkt i sosiale, teknologiske, 
økonomiske, miljømessige og politiske drivkrefter. 
 
En Delphi-undersøkelse er brukt til å identifisere framtidige aktivitetstrender og trender innen 
naturbasert reiseliv. Om lag 70 eksperter fra Norge, Sverige, Finland, Alpene og USA har 
medvirket i studien. Disse representerer forvaltningsmyndigheter, nasjonale og regionale 
reiselivsorganisasjoner, markedsføringsorganisasjoner, naturbaserte reiselivsbedrifter, 
utstyrsprodusenter, friluftslivsorganisasjoner, akademia/konsulenter, media samt 
ungdomsorganisasjoner. Funnene viser at viktige trender i Norge er tilknyttet lokal kultur, 
lokalproduserte produkter og matvarer, bærekraftige og ansvarlige reiser, kommersiell guiding, 
kursvirksomhet i naturen og autentiske natur- og kulturopplevelser. Ekspertene identifiserer også 
en voksende internasjonal etterspørsel. Det norske ekspertpanelet spår en fremtidig vekst innen 
viltsafari (å se på ville dyr), sykling på vei/sti, naturfotografering, fotturer («backpacking») og 
topptur på ski, og mener det er disse aktivitetene som har størst kommersielt potensial i Norge. I 
et internasjonalt perspektiv er det terrengsykling, bruk av elsykler og naturfotografering som har 
størst kommersielt potensial.  
 
Med utgangspunkt i friluftslivets økonomiske verdier vil presentasjonen gi en fremstilling av 
BIOTOUR-prosjektet og dets relevans for norsk friluftsliv. Den avsluttes med refleksjoner om 
hvorvidt utviklingstrekkene i det naturbaserte reiselivet bidrar til å øke kommersialiseringen av 
friluftslivet. 
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Profitt eller livsstil som drivkraft for naturbaserte 
reiselivsbedrifter?  
 
Stian Stensland, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 
 
 
Naturbasert reiseliv vokser raskt både på verdensbasis og i Norge, men mer kunnskap om 
tilbudssiden av denne «friluftslivsbaserte» delen av reiselivet trengs. En studie fra 2013 indikerer 
at de den gang rundt 2000-3000 naturbaserte reiselivsbedriftene i Norge er optimistiske om 
fremtiden og hovedsaklig drives av livsstilsmål. Siden den gang har antallet turister i Norge vokst 
mye. Hovedmålet med denne studien er å skaffe ny kunnskap og statistikk om naturbaserte 
reiselivsbedrifter i Norge. Vi laget et database over naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge ved å 
kontakte 60 destinasjonsselskaper over hele landet. Dette ble supplert og kvalitetssikret ved 
nettsøk, bruk av hjemmesider og bedriftsregistre. Vi definerte naturbaserte reiselivsbedrifter som 
«kommersielle foretak som mot betaling tilbyr aktiviteter i naturen». En spørreundersøkelse 
sendt de naturbaserte reiselivsbedriftene per e-post våren-høsten 2017 ga 558 gyldige svar, og en 
svarprosent på minst 27,5. En ikke-svarsundersøkelse per telefon viste at mange bedrifter i vår 
opprinnelige kontaktliste hadde lagt ned eller ikke tilbød naturaktiviteter. Reell svarprosent er 
derfor trolig 35-40%. 
 
Bransjen preges av store utskiftinger. Mange har lagt ned siden 2013 og 56 % av respondentene 
er i en oppstart- eller vekstfase. Disse er imidlertid generelt optimistiske om fremtiden for sin 
virksomhet. Livsstilentreprenører dominerer, hvor det å være ute og bruke naturen til aktiviteter 
er viktigere enn å tjene store penger. Å vokse i antall årsverk er lavt prioritert. Virksomhetene er 
relativt små. 90 % av dem har en totalomsetning på under 5 millioner og da er all 
næringsvirksomhet inkludert. I snitt kommer halvparten av totalomsetningen fra naturbasert 
reiseliv, og virksomhetene har 2-3 årsverk engasjert i naturbasert reiseliv. Mange av bedriftene 
driver altså et mangesysleri med flere inntektsstrømmer enn naturbasert reiseliv.  
 
Seks av ti virksomheter tilbyr fiskeaktiviteter, snaut halvparten tilbyr produkter basert på 
vandring, og 43 % tilbyr aktiviteter basert på kano, kajakk eller robåt. Deretter følger jakt, 
fjordcruise, sykling, naturfotografering og resten av de 60-70 ulike aktivitetstypene vi har 
registrert. De fem nordligste fylkene har nesten 60 % av bedriftene. 
 
Vi anslår at det er 2000-3500 bedrifter i Norge, men her kan det være store mørketall. At 
bedriftene i stor grad har livsstil- og bærekraftmotiver som drivkraft kan være både styrke og 
svakhet for utviklinga av næringa. Styrke for reiselivs-Norge fordi flere produkter blir tilbudt 
turistene enn om inntjening hadde vært hovedmålet. Svakhet fordi profesjonalisering og utvikling 
blir vanskeligere eller ikke prioriteres. 
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Pilegrimsleder – åndelighet, kulturarv og friluftsliv i skjønn 
forening? 
 
Hogne Øian og Odd Inge Vistad, Norsk institutt for naturforskning, NINA 
 
 
Pilgrimsvandring er et fenomen som internasjonalt har økt i popularitet. Dette merkes også i 
Norge. Gjennom flere år har det vært en jevn økning i antall vandrere langs pilegrimsleden 
mellom Oslo og Nidaroskatedralen i Trondheim, og særlig blant utenlandske. Som del av det 3-
årige prosjektet Heritage Routes (finansiert av Norges forskningsråd), har NINA i samarbeid med 
norske og utenlandske forskere sett nærmere på noen sentrale aspekter ved denne 
pilegrimsleden, som er gitt navnet Gudbrandsdalsleden. Hele strekningen fra Oslo til Trondheim 
er på ca. 640 km. Det kan ta godt over 3 uker å gjennomføre en slik vandring. Mange går bare 
deler av strekningen, men i gjennomsnitt er pilegrimene på vandring i 25 døgn, og utlendingene 
går lengst. En sentral målsetning med å legge til rette for pilgrimsvandringen har vært å knytte 
friluftsliv og naturopplevelser sammen med både kulturminner og åndelige eller religiøse 
opplevelser. Med tanke på hva pilegrimsleden skal representere, omfattes den av aspekter som 
ikke alltid er like enkelt å forene, så som friluftsliv og naturopplevelse, religiøse motiver og 
erfaringer, reiselivsnæring, samt lokal og nasjonal kulturarv. Blant de som på ulike måter er 
involvert i forvaltning av pilegrimsleden, men også blant de som bruker den, finnes det 
variasjoner når det gjelder hvordan og i hvilken grad disse ulike sidene vektlegges. Følgelig ligger 
det her kimer til motsetninger både med tanke på forvaltningen av Gudbrandsdalsleden og 
mulighetene til å utnytte den til verdiskapning og stedsutvikling, f.eks. gjennom å engasjere 
lokalbefolkningen i bruk av leden. En spørreundersøkelse blant de som vandrer langs leden viser 
at motiver og erfaringer er knyttet til mange aspekter. Likevel er naturopplevelsen det som trer 
tydeligst fram, samtidig som den langsomme vandringen over mange dager gir både tid og ro til å 
reflektere over livet på en måte som sjelden oppleves ellers. Det siste kommer ikke minst til 
uttrykk ved at relativt mange respondenter identifiserer seg med pilegrimsrollen og legger 
forholdsvis stor vekt på det som i spørreundersøkelsen benevnes som det spirituelle. Blant 
respondentene er en slik «indre reise» imidlertid relativt sjeldent forbundet med religion i 
betydningen en bestemt gudstro. Ikke desto mindre bærer dette bud om at pilgrimsvandring 
utgjør noe særegent. Selv om pilegrimsvandring har mange fellestrekk med andre former for 
turisme og friluftsliv, reiser dette spørsmål om i hvilken grad egenarten ved pilegrimsvandring 
kan opprettholdes dersom det innlemmes i en generell reiselivssatsing. 
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Sikkerhets- og risikodiskurser i norsk friluftsliv og reiseliv 
 
André Horgen, Universitetet i Sørøst-Norge, USN 
 
 
Bedre utstyr gjør flere i stand til å søke mer utfordrende toppturer og skibestigninger. Ulykker i 
forbindelse med friluftsliv og naturbasert reiseliv får ofte oppmerksomhet i media. Mediene har 
trolig innflytelse over utviklingen av hvordan vi snakker om ulykkene, hvordan vi forstår dem, og 
hvordan vi tenker at de skal forvaltes og forhindres. 
 
Mitt forskningstema er forbindelsen mellom språkbruk og sosial praksis i tilknytning til 
dødsulykker i friluftsliv og naturbasert reiseliv. Hovedtemaet er diskursive forhandlinger om 
forståelser for og forvaltning av dødsulykker innenfor friluftsliv og naturbasert reiseliv i Norge 
på 2000-tallet. Jeg har undersøkt hvordan sikkerhets/risiko-diskurser er vevd inn i andre 
samfunnsrelaterte diskurser. Videre har jeg undersøkt om det er en forbindelse mellom valg av 
ord/retoriske strukturer og makt. Dette har jeg gjort gjennom å svare på følgende 
problemstillinger: Hvilke diskurser, i media og offentlig debatt, bidrar til å skape mening og 
forståelse for sikkerhet/risiko innen friluftsliv og naturbasert reiseliv? Og: Hvilken betydning har 
mediene mht. hvilke diskurser som vinner fram og får tilslutning som hegemoniske? 
 
Bakgrunnen for at dette er viktig forskning er den betydning forståelsen for sikkerhet/risiko har 
for praksisfeltet, for forvaltningen, samt for jussen og lovverket som regulerer deler av det 
profesjonsrettete friluftslivet og det naturbaserte reiselivet. Denne forståelsen ligger til grunn for 
hvordan sikkerhet/risiko håndteres av ulike bransjer innenfor feltet, for hvordan sikkerhet/risiko 
forvaltes av forvaltningsmyndighetene, for hvordan domstolene agerer når det skjer fatale 
ulykker i forbindelse med organisert virksomhet, og for hvordan lovverket utformes og tolkes. 
 
Kildematerialet er medier som skrev om fire utvalgte dødsulykker i tidsrommet 2006 – 2015. På 
hver sin måte bidrar de til en utvikling av diskurser og praksiser. De identifiserte og utvalgte 
diskursene som er gjenstand for analysen er en juridisk diskurs, en energi-industriens-
sikkerhetsdiskurs, en profesjonsdiskurs og en forvaltnings- og friluftslivsdiskurs. Analysen 
konkluderer med at det gjennom media og offentlig debatt foregår diskursive forhandlinger hvor 
ulike diskurser trekker i ulik retning og påvirker forståelsen av sikkerhet og risiko innenfor 
friluftsliv og naturbasert reiseliv som praksisfeltet. Den juridiske diskursen, energi-industriens-
sikkerhetsdiskurs og profesjonsdiskursen trekker i retning av mindre individuelt ansvar for egen 
sikkerhet, mer institusjonelt ansvar, mer offentlig regulering og flere fysiske sikringstiltak for å 
redusere risiko. Mens forvaltnings- og friluftslivsdiskursen trekker i retning av fortsatt individuelt 
ansvar for egen sikkerhet, fortsatt begrenset institusjonelt ansvar og offentlig regulering, samt 
moderat fysisk tilrettelegging i naturen. I presentasjonen vil jeg avslutningsvis drøfte mulige 
forvaltningsmessig- og politiske konsekvenser av de diskursive forhandlingene som er undersøkt. 
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Børn og unges hverdagsfriluftsliv i Danmark – forskning og 
udvikling 
 
Søren Andkjær, Syddansk Universitet 
 
 
En lang række undersøgelser dokumenterer værdien af aktiviteter i natur og naturoplevelser i forhold til 
sundhed, samt i forhold til udvikling af motorik, sociale kompetencer og identitet. Sammenlignet med 
tidligere har naturen og uderummet imidlertid mistet betydning som social mødeplads og sted for børn 
og unge i fritiden. 
 
NatureMoves har som hovedmål at fremme børn og unges aktive udeliv og friluftsliv i hverdagen. 
 
Projektet har til hensigt at tilvejebringe ny viden om: 1) børns og unges aktive udeliv; 2) hvordan denne 
viden kan omsættes til praksis; 3) hvordan børn og unge vurderer, bruger og knytter sig til nye 
udendørs steder. 
 
Projektet der arbejder ud fra en socialøkologisk teoriramme og knytter an til forskningstraditionen 
Active Living (Sallis et al 2006) består af tre dele: 1) Forskningsdelen har til hensigt at tilvejebringe 
viden om børn og unges (10 – 15-årige) aktivitetsmønstre, oplevelser og præferencer i naturnære 
omgivelser i hverdagen; 2) I interventionsdelen bruges resultaterne til at udvikle og virkeliggøre nye 
steder og aktiviteter for børn og unges aktive udeliv i hverdagen i form af 6 konkrete visionsprojekter; 
3) Sidste del evaluerer interventionerne og udbreder den nye viden og erfaringer med projektet.  
Forskningsdelen består af to hovedstudier, hvor der anvendes såvel kvantitative som kvalitative 
metoder: 1) Et survey til en stor population af børn og unge (ialt 2039 børn fra 39 forskellige skoler, 
svarprocent: 69%), 2) Kvalitative casestudier med observation og gruppeinterviews af børn og unge på 
udvalgte steder for børn såvel som børns egne steder (Rasmussen 2006). 
 
Resultaterne viser at børn og unge kun i begrænset omfang kommer på offentlige naturområder 
samtidigt med at de gerne vil mere ud i naturen. Naturområderne bliver primært anvendt som sociale 
mødesteder, hvor børnene og de unge kan hænge ud eller deltage i varierende kropslige aktiviteter. 
Herudover bruges naturen som et frirum og til at koble af fra hverdagen, skole, pligter og søskende. 
Børnene og de unge opsøger ikke naturen for at få naturoplevelser eller æstetiske oplevelser, men det 
synes at være vigtigt for dem at de oplever ejerskab til deres steder. I forhold til aktiviteter, oplevelser 
og præferencer er der markante forskelle som kan relateres til alder og køn. 
 
Resultaterne peger på en række tematikker, som kan anvendes i udviklingen af visionsprojekter til 
stimulering af børn og unges aktive udeliv og friluftsliv i hverdagen. Det første projekt (NatureMoves 
på Nordfyn) er allerede indviet, og det er planen at alle projekter etableres og evalueres i løbet af foråret 
2019. 
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Å bli et vinterbarn: Barns erfaringer i en naturbarnehage 
 
Jostein R Sanderud, Høgskulen på Vestlandet, HVL og Kirsti Pedersen Gurholt, Norges 
idrettshøgskole, NIH 
 
 
Lek i og med snø og is er kjerneelement i vinterleken til mange norske barn og assosieres gjerne med en 
god barndom og estetiske erfaringer. Samtidig kan det se ut som om mulighetene for lek i/på/med snø 
og is reduseres på grunn av et mildere klima. Noen barnehager forsøker å bøte på dette ved å produsere 
egen snø slik at de fortsatt kan stimulere til utendørs ‘vinterlek’ og samtidig motvirke tendenser som 
gjør barns hverdag stadig mer digitalisert og distansert fra nærkontakt med natur. Presentasjonen 
undersøker hvordan barnehagebarn utforsker og skaper mening gjennom kroppslig og utforskende lek 
i/med/på snø og vinterlandskap. 
 
Presentasjonen bygger på et feltarbeid i en friluftsbarnehage. Deler av feltarbeidet ble gjennomført i 
den mørkeste og kaldeste tiden på året. I denne perioden var det ‘naturlige’ uteområdet dekket med snø 
og is og tilbød da barna sesongspesifikke lekematerialer. Utvalget består av 19 barn, 4-6 år. Barna er ute 
det meste av dagen, men avdelingen har tilgang på en uisolert ‘trelavvo’ med en vedovn som den eneste 
varmekilden. Metodene foto-intervju og deltakende observasjon ble benyttet i et forsøk på å gripe og 
forstå barnas egne perspektiver på vinterlek i naturen. 
 
Teoretisk bygger studien på en fenomenologisk-hermeneutisk tilnærming og en analyse av utvalgte 
empiriske eksempler av måter barna leker i vinter-landskaper og i/med/på tilgjengelige naturelementer. 
Inspirert av de teoretiske perspektivene ‘dwelling’ (Ingold, 2000), ‘embodiment’ (Merleau-Ponty, 1962) 
og ‘affordances’ (Gibson, 1979), diskuteres barnas lek i naturen som en kroppsliggjøring av landskapet 
generelt og vinter-materialene spesielt. Diskusjonen vektlegger de sanselige dimensjonene ved leken og 
interaksjon mellom barna og naturen. Interaksjonen blir forstått som samspill mellom ‘lekekamerater’ 
som, fra barnets perspektiv, inspirerer og utfordrer hverandre. 
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Ja, ungdom går på tur! 
 
Pål Lagestad, Tina Bjølstad og Eivind Sæther, Nord universitet 
 
 
Tradisjonelle norske friluftslivsaktiviteter kan hevdes å inkludere ungdom som faller utenfor den 
organiserte idretten, samtidig som friluftslivsaktiviteter er en viktig kilde til god fysisk og psykisk helse. 
Av den grunn er betydningen av friluftsliv i et helseperspektiv fremhevet i offentlige dokumenter i 
Norge. Det er imidlertid mangel på kunnskap omkring hvilke faktorer som predikerer inaktivitet i 
tradisjonelle friluftslivsaktiviteter blant ungdom i Norge. For å fremskaffe mer kunnskap på dette feltet 
besvarte 557 ungdommer i alderen 16-19 år fra en by i Trøndelag et spørreskjema omkring deres 
aktivitet i seks tradisjonelle friluftslivsaktiviteter (bærplukking, jakt, fisketurer, soppsanking, skiturer og 
gåturer), samt andre relevante spørsmål som tidligere forskning og teori indikerte kunne predikere 
inaktivitet i tradisjonelle friluftslivsaktiviteter. De statistiske analysene ble utført ved hjelp av bivariate 
korrelerasjonsanalyser og logistisk regresjon. Hovedfunnet fra analysene var at inaktivitet i friluftsliv var 
knyttet til hvorvidt ungdommene rapporterte at deltakelse i de ulike friluftslivsaktivitetene var noe deres 
familie «driver med eller ikke». Dette gjaldt alle de seks friluftslivsaktivitetene. Dersom ungdommen 
oppgav at familien ikke drev med en nevnt friluftslivsaktivitet, var oddsen for å bli inaktiv 4-17 ganger 
større. Resultatene fremhever betydningen av å legge til rette for at ungdommer opplever at det å være 
aktiv i tradisjonelle friluftslivsaktiviteter, er en naturlig del av sin families liv. Vi har argumentert for at 
dette funnet er nært knyttet opp til Bordieu sitt begrep «Habi+tus». Habitusbegrepet handler om at 
mennesket inkorporerer de objektive sosiale strukturer som det vokser opp med, oppdras og utdannes 
i. Kognitive disposisjoner styrer mennesket til å tenke, handle og oppfatte på en bestemt måte. 
Habitusbegrepet peker altså på at mennesker bærer på en sosial og historisk betinget forhistorie som er 
aktiv, da habitus fungerer som ”systemer af skjemaer for opfattelse, tænkning og handling” (Bourdieu, 
2000, s. 16). Habitus legger således føringer for hva som er mulig og ikke mulig for ungdom, blant 
annet i forhold til friluftslivsaktivitet.  
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Besøksforvaltning – behov og unnfallenhet 
 
Arvid Viken og Gaute Svensson, Universitetet i Tromsø, Norge arktiske universitet, UiT 
 
 
Regjeringen la i 2017 frem en ny reiselivsmelding som både påviser og inviterer til vekst i naturbasert 
turisme (Nærings- og fiskeridepartementet 2017) – det er flere som bruker naturen, flere brukere som 
ikke er friluftsfolk, flere som sett ulike former for spor i naturen. Dette reiser en del problemstillinger 
som dette paperet adresserer, med utgangspunkt i Troms. 
 
Flere naturbrukere betyr mer slitasje, bredere stier og økt erosjon, nedtråkking av kulturminner som 
tufter, gravplasser, gamle bygninger og så videre, samt forstyrrelser av dyrelivet. Økt tilstrømming 
utenfra bidrar også til et endret bruksmønster i lokalbefolkningen. En side ved denne problematikken 
er å bestemme hva som er tålegrensene, eller snarere hvilke endringer vi kan akseptere i naturen. 
Gjennom overvåkning kan tilstanden og endringer i naturen beskrives, men det er ofte vanskelig å si 
om det som observeres er et problem eller når det måtte bli det. På sett og vis er det et holdningsbasert 
eller politisk spørsmål. Men påvirkningene som friluftsliv og turisme fører med seg bør overvåkes, og 
møtes med ulike typer tiltak. En annen utfordring ligger i at nye brukergrupper ser andre verdier i 
naturen enn det tradisjonelle friluftslivet og naturbruk representerer. Derfor kan det være 
interessekonflikter både internt i friluftslivs- og turismefeltet og i forholdet mellom disse feltene og 
andre bruksområder. Et eksempel på dette er konflikter mellom turisme og verneinteresser, mellom 
«tradisjonelt» friluftsliv og nye måter å være aktiv på som sykling og hundekjøring, samt mellom turisme 
og reindrift. Berøringspunktene er mange. Spørsmålene hvem som skal håndtere den mer omfattende 
naturbruken og konfliktene som observeres. Hvem har ansvar og hvordan skal det utøves? Skal 
forvaltningen skje i regi av myndighetene, friluftsrådene, NGOer, eller gjennom grunneierne, eller i 
kombinasjon. Det norske systemet er preget av mangfold, hvordan kan man få til en samordning av 
aktørene?  Det er en del misnøye med og debatt om hvordan naturen og bruken av den forvaltes i dag. 
Utfordringene påpekes i media, og politikere presses til raske og dårlig gjennomtenkte svar. I dette 
paperet gjør vi en analyse av hva problemet eller utfordringene består i, og drøfter hva slags 
styringsbehov dette innebærer.  
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Effektar av å skilte og merke eksisterande turruter 
 
Odd Inge Vistad, Norsk institutt for naturforskning, NINA 
 
 
Eg vil dele presentasjonen i to:  
 
Del 1: Turskiltprosjektet har vore eit nasjonal samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen, 
Fylkeskommunane og dei store friluftslivsaktørane DNT, FL og NF. Kjerneideen har vore å 
finansiere merking og skilting av eksisterande turruter, ut i frå eit folkehelseperspektiv og ei tru på 
at skilting, merking og betre informasjon trekkjer til seg nye og fleire brukarar. 
 
NINA skisserte eit evalueringsopplegg for Gjensidigestiftelsen i 2015 der vi ville undersøkje: Er 
det faktisk slik at skilting og merking får fleire brukarar og nye brukarar ut på eksisterande 
turruter i folks nærmiljø?  Vi har undersøkt to nærtur-område (Vestby i Akershus, og 
Brumunddal i Hedmark). Vi har kombinert 3 metodar: 1) sjølvregistreringskasser med eit kort 
spørjeskjema og 2) automatiske teljingar langs dei same turrutene. Dette gav data om situasjonen 
før skilting og etter skilting. Og: 3) telefonintervju med dei som registrerer seg som nye brukarar 
etter skilting/merking. I alt 6 turstiar i folks nærmiljø vart kartlagt. 
 
Vi veit frå før at turstiar er den viktigaste forma for tiltak (dvs. som når fram til flest) innan 
friluftslivet. Gjennom turskiltprosjektet kan vi påvise at skilting og merking gjev ein umedelbar 
gjennomsnittsvekst i bruken på omlag 20 %; ein god del av desse er nye, uerfarne brukarar. Dette 
er i stor innflyttarar til nabolaget, eller folk som er uerfarne brukarar av nærskogen. Desse set stor 
pris på tiltaket. 
 
Del 2: Her vil eg legge vekt på norsk og internasjonal litteratur rundt stimerking og annan 
tilrettelegging av stiar, effektar av ulike tiltak, behovet for mangfald i tiltak for nærfriluftslivet, og 
spekulere litt rundt langtidseffektar av det å skilte og merke. 
 
Er det å diskutere/problematisere skilting og merking av sti særleg eit norsk og nordisk fenomen, 
knytt til tradisjonen med fri ferdselsrett i utmark og til delar den nordiske friluftslivskulturen? Det 
er i alle fall tydeleg at vurderingane blir ulike etter kva perspektiv ein legg til grunn: 
friluftslivspedagogikk, reiselivsutvikling, folkehelse, kulturhistorie, eller naturvern og 
naturforvaltning.  
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Friluftsliv i nærmiljøet – hva gjør norske kommuner og 
fylkeskommuner? 
 
Kine Halvorsen Thorén, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 
 
 
Formålet var å undersøke hvordan norske kommuner og fylkeskommuner arbeider for å fremme 
mulighetene til turgåing i nærmiljøet. Hovedfokus har vært på fysisk planlegging og tilrettelegging. 
 
Utgangspunktet var en kvalitativ studie fra 2016 av spillemidlenes betydning for å etablere 
turveier og turstier i nærmiljøet. Studien inngikk i NÆRTUR, et forskningsrådsprosjekt som 
NINA på Lillehammer hadde ansvaret for. Bakgrunnen er nærturens betydningen for folkehelse. 
Helsedirektoratet ønsket derfor å gjennomføre en mer omfattende undersøkelse for å se om 
funnene fra den kvalitative studien hadde gyldighet utover de femten kommunene og fem 
fylkeskommunene som inngikk i NÆRTUR. Perspektivet ble dessuten utvidet for å se på 
nærturarbeidet i en større sammenheng, ikke bare knyttet til spillemidlene. 
 
Det ble derfor gjennomført en spørreundersøkelse som omfattet alle landets kommuner og 
fylkeskommuner. På regionalt nivå deltok fylkesordførerne, fylkesplansjefene, 
folkehelseansvarlige og spillemiddelansvarlige. På kommunalt nivå deltok ordførere, plansjefer, 
folkehelseansvarlige og ansvarlige for kommunal planlegging for idrett (KIF-ansvarlige), fysisk 
aktivitet og friluftsliv. I tillegg inngikk følgende organisasjoner og råd: De interkommunale 
friluftsrådene, idrettsråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne og eldreråd. 
Svarprosenten var god, og svarene er representative for de fleste aktørgruppene som deltok. 
 
Undersøkelsen bekrefter mange av funnene fra den kvalitative studien, men har avdekket at 
spillemidlene og KIF-planen er viktigere enn det som ble oppsummert der. Følgende ble 
avdekket: 
 
- Nærtur prioriteres, men har svak strategiske forankringen. Planene er lite forpliktende. 
- Manglende plankompetanse blant KIF-ansvarlige.  
- Nærturarbeidet bygger på lite systematisk kunnskap om behov.  
- Det tas lett på medvirkning - høring er den vanligste metoden 
- Det er i stor grad enighet blant de ulike rådene og organisasjonene om prioritering av 

tiltak. 
- Spørsmål reises til effekten av det omfattende opplysningsarbeidet som foregår, bl.a. på 

regionalt nivå. 
 
Link til hele rapporten:  
https://www.nmbu.no/fakultet/landsam/aktuelt/node/35845 
 

  

https://www.nmbu.no/fakultet/landsam/aktuelt/node/35845
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NÆRTUR - hvorfor og hvordan? 
 
Terje Skjeggedal, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU 
 
 
Presentasjonen dreier seg om plan- og forvaltningsdelen i det såkalte NÆRTUR-prosjektet, som 
NINA Lillehammer har hatt hovedansvaret for. I denne delen har vi studert hvordan arbeidet 
med nærtur i kommunene er organisert og hvordan nærtur er integrert i kommunal planlegging 
og forvaltning. Eksempelkommuner er bygdekommunen Ringebu, småbyen Moss og storbyen 
Trondheim. 
 
Den umiddelbare forståelsen av nærtur er en form for friluftsliv som gåturer på turstier og 
turveier i «det grønne» i nærheten av boligen. I praksis starter disse gåturene likevel i det «grå», på 
bilvei, fortau eller gangvei. Det samme utgangspunktet har gåturer til arbeidsplasser, skoler, 
barnehager, osv. Disse turen må i prinsippet defineres som transport, og primært som 
nødvendige aktiviteter, men som også har mye til felles med friluftsliv og valgfrie aktiviteter. 
Begge typer turer er, nærmest uansett lengde og hastighet, gåing som bidrar til folkehelse. Alle 
disse aktivitetene henger mer eller mindre sammen. Det dreier seg om ulike former for arealbruk 
og er dermed viktige elementer i kommunal arealplanlegging. 
 
Undersøkelsen viser likevel at disse sammenhengene er svært lite synlige i kommunene, både når 
vi ser på hvordan arbeidet er organisering og på hvor vi finner nærtur i planlegging og 
forvaltning. Nærtur og friluftsliv er fortsatt stort sett knytta til grønne områder. Det er mye mer 
oppmerksomhet om at avstanden mellom den enkelte boligen og grøntområder/turstier som 
være mindre enn 500 meter, enn om hvordan disse 500 meterne av grå/grønne ferdselslinjer er 
utforma. Gåing utgjør vel 20 prosent av alle reiser/turer, likevel blir gåing sjelden nevnt i 
sammenheng med transport og transportplanlegging. Transport dreier seg fortsatt mest om biler, 
buss og bane og til dels sykkel. Hovednett for gåing er ikke med som arealformål i 
kommuneplanens arealdel eller reguleringsplaner. Nasjonale og lokale «gåstrategier» rokker ikke 
ved dette bildet. Nærtur og gåing er åpenbart folkehelse, men kommunene mangler arenaer som 
kombinerer folkehelse og den fysiske aktiviteten gåing med gåing som friluftsliv og særlig gåing 
som transport. I arealplanlegging blir nærtur behandla som friluftsliv og turveinett og i liten 
grad som transport og veinett. Dermed mangler den viktige sammenhengen mellom gangvei- og 
turveinett.  
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Å gå der du bor: hverdagslig friluftsliv med potensiale for 
trivsel og folkehelse  
 
Margrete Skår, Stine Rybråten, Norsk institutt for naturforskning, NINA og Helena Nordh, 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 
 
 
Forskningsprosjektet NÆRTUR (2012-2017), finansiert gjennom Folkehelseprogrammet, har 
hatt som mål å utvikle kunnskap om 1) Innbyggeres innspill om det å gå hjemmefra, og 2) 
kommuners arbeid for å stimulere til det å gå i nærmiljøet. 
 
I dette foredraget vil vi formidle resultater fra en studie blant innbyggere i Moss, hvor det både 
ble gjennomført en kvantitativ spørreundersøkelse og et kvalitativt intervjuarbeid. I tillegg ble det 
satt opp automatiske ferdselstellere i flere skogs- og parkområder. Resultater fra 
spørreundersøkelsen viser at omfanget av selvrapporterte gåturer ikke følger sosio-økonomisk 
status, til forskjell fra det man vet om deltakelse i mange idretts- og friluftslivsaktiviteter. Å gå er 
altså noe «alle» gjør, bare hundeeiere var mer aktive «gåere» enn andre i Moss. Gåing synliggjøres i 
studien som en breddeaktivitet med potensial til bedret helse og trivsel i den allmenne 
befolkningen 
  
Kvalitative intervjuer med gående i Moss viser at gåing ofte arter seg som en integrert del av 
hverdagslivet til den enkelte. På den måten bringer den enkelte sine egne liv og erfaringer inn i 
motivasjonen for, og opplevelsen av å gå i landskap der en bor. Intervjuene viste at folk går på 
ulike måter i ulike livsfaser, tilpasset livssituasjon, helse og andre forhold. En viktig karakteristikk 
av fenomenet å gå er at det er en fleksibel og dynamisk aktivitet som den enkelte tilpasser sine 
egne behov. Folk går sakte for å slappe av, eller de går fort for å trene. Noen går for å være alene, 
mens andre vektlegger det sosiale. En og samme gåtur kan inneholde ulike kvaliteter som 
motiverer for å gå. Samtidig opplever folk mange hindre for å gå i hverdagen. Kvinnene i studien 
uttrykte større verdi av det å gå i nærmiljøet enn menn, med særlige kjønnsforskjeller i 
aldersgruppen 30-60. Kunnskapsbasert tilrettelegging for gåing peker mot fysiske tiltak som 
stimulerer og trygger ulike typer av gåing og i ulike landskap, så vel som økt bevissthet rundt 
hverdagslige, sosiale hindre. 
 
Nordh, H., Vistad, O.I., Skår, M., Wold, L.C., Bærum, K.M. 2017. Walking as urban outdoor 

recreation: public health for everyone. Journal of Outdoor Recreation and Tourism. https:// 
doi.org/10.1016/j.jort.2017.09.005 

Rybråten, S., Skår, M. & Nordh, H. 2017. The phenomenon of walking: diverse and dynamic. 
Landscape Research. DOI: 10.1080/01426397.2017.1400527 
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Festivaler og levendegjøring av samisk naturbruk og 
naturforståelser 
 
Bente Ovedie Skogvang, Høgskolen i innlandet, INN 
 
 
Forskning viser at festivaler bidrar til å skape identitet og kulturelle løft med forankring i 
lokalsamfunn, noe som også er tydelig for samiske festivaler (Skogvang, 2013, Skogvang & 
Trollvik, 2018). Det viser seg at deres tyngde, gjennomslagskraft og oppslutning skaper 
ringvirkninger som påvirker menneskers og steders identitet, samt vårt behov for tilhørighet 
(Jæger og Mykletun, 2013). Friluftsliv og felles bevegelsesaktiviteter på tvers av språk og etnisitet 
kan gi kunnskaper som er med på å skape etnisk identitet, kulturforståelse og fellesskap.  
 
Gjennom et longitudinelt feltarbeid (2009-2018) har jeg satt fokus på friluftsliv, naturliv og 
naturforståelse i tilknytning til den internasjonale urfolksfestivalen Riddu Riđđu og syv andre 
samiske festivaler i Norge. Ulike kulturuttrykk fra den samiske befolkningen og andre urfolk fra 
hele verden presenteres og ett folk er i hovedfokus hvert år, «årets nordlige folk». Feltarbeid med 
38 dybdeintervjuer, 20 kortere intervjuer, samtaler og feltobservasjoner har belyst 
aktivitetsomfanget, samt hvordan de involverte opplever aktivitetene på festivalen. I tillegg til 
feltarbeidet på Riddu Riđđu er festivalledere fra syv andre samiske festivaler intervjuet. Statistikk, 
festivalnettsider og dokumenter fra Sametinget og over 1200 bilder fra Riddu Riđđu inngår også i 
datamaterialet.  
 
Festivalenes vektlegging av det å synliggjøre og formidle samisk kunst, kultur og språk gjennom 
aktiviteter i naturen, musikk og joik, samt være kulturelle møteplasser og kulturarenaer for barn 
og unge under 18 år, er i fokus. Internasjonal forskning på urfolksfestivaler i Australia trekker 
fram bærekraft og trygghet for urfolk og fastslår at ved å synliggjøre og anerkjenne 
urfolksfestivaler skapes steder for nytenkning rundt hvordan en skal skape bærekraftige, trygge og 
fullt utviklede nasjonale kulturer for alle basert på anerkjennelse på tvers av kulturer, respekt, 
utveksling og kreativitet (Phipps & Slater, 2010).  Samiske festivaler er langvarige sosiale 
institusjoner, feiringer av tradisjoner og skikker, og har kvaliteter til å skape og gjenskape 
identitet. Samtidig kan samiske festivaler være med på å skape kulturforståelse og fellesskap på 
tvers av nasjoner, etnisitet og religioner (Skogvang, 2016; Skogvang & Trollvik, 2018). Her gis 
rom for innovasjon i å skape bærekraftig kultur basert på tverrkulturell anerkjennelse, respekt, 
endring og kreativitet. Besteforeldregenerasjonen benyttes i sosialiseringen gjennom fysisk 
aktivitet og friluftsliv, og deltakerne deler aktiviteter og feiringer, knytter bånd til hendelser og 
steder og gjennom dette tilegner de seg polykulturell kapital (Mila-Schaaf & Robinson 2010). Folk 
fra ulike verdener møtes og kan ta det beste fra ulike kulturer, motgå det negative og utvikle 
kapital både fra minoritets- og majoritetskulturene. 
 
Nøkkelord: Samiske festivaler, urfolk, friluftsliv, fysisk aktivitet, polykulturell kapital 
Skogvang 
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Betydningen av barndommens landskap i voksen alder 
 
Annette Bischoff, Universitetet i Sørøst-Norge, USN 
 
 
Hvordan preges relasjonen til natur av barndommens landskap? Hvilken betydning har etnisitet 
for opplevelsen av norsk natur? 
 
I forbindelse med mitt PhD-arbeid (2012) om stier og naturopplevelse ble det tydelig for mig at 
den relasjon til den nære naturen som skapes i barndommen har betydning for oss som voksne. 
Både i forhold til hvordan vi relaterer oss til naturen, de preferansene for natur som vi utvikler og 
for hvordan vi opplever naturen. 
 
Dette arbeide er et forprosjekt til et større forskningsarbeid som må realiseres en dag . Det 
bygger på 12 av de livshistorie intervju som er knyttet til PhD-arbeidet, supplert med tematisk 
strukturerte intervju med 6 ikke etnisk norske personer som har bodd i Norge i mere enn ett år. 
Samtalerne med de etnisk norske personer havde fokus på den betydning naturen har haft for 
den enkelte gjennom livet, betydningen av hjemsted og oppvekst. Samtalene med ikke etnisk 
norske personer har hatt fokus på betydningen av den enkeltes barndomslandskap og etnisitet i 
møtet med den norske naturen og turkultur. Undersøkelsen er supplert med perspektiver fra et 
tidlig arbeid med bruken av friluftsliv for mennesker med stress og angst. 
 
Barndomslandskapet har stor betydning for den enkeltes oppfatning av og relasjon til natur samt 
for hvilke preferanser for natur som utvikles. Barndomslandskapet og naturen kroppsliggjøres i 
den enkelte og knyttes tett til dype følelser. Barndommens landskaper trer frem som en viktig 
følelsesmessig klangbunn og er en mulig ressurs for god livskvalitet i voksen alder. 
 
Etnisitet har stor betydning for hvilken relasjon der kan skapes til den norske natur. Møtet med 
norsk natur og friluftslivskultur synliggjør følelser, kultur og kontraster mellom den natur man 
kommer fra og den natur de kommer til. Det vesentlige er den mening som skapes i møtet med 
natur og kultur. Uavhengig av etnisitet er det grunnleggende de samme følelser som knyttes til 
barndomslandskapet og det sted en vokser opp – uavhengig av om oppveksten er på landet eller i 
byen. Det handler om opplevelsen av å være hjemme, å være forankret i et landskap og 
landskapet en del av deg, frihet, trygghet, fellesskap, glede og forbundethet. 
 
Arbeidet nyanserer hvilken relasjon til norsk natur og friluftslivskultur som er mulig å utvikle og 
hvordan. Resultatene i skaper grunnlag for en kulturkritisk drøfting av friluftslivets muligheter og 
begrensninger i integrasjons prosessen. Samtidig utfordrer dette tenkningen om at friluftsliv er 
for alle til enhver tid.  
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Ull innerst, fortsatt utenfor? Når flykninger møter friluftsliv 
 
Sarah Anderson, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, NTNU 
 
 
Friluftsliv og natur er i dag ofte brukt som inkluderingsarena, men vi vet fortsatt lite om hvorvidt, 
og i så fall hvordan, naturen faktisk fungerer til dette formålet. Friluftsliv er ideologisk og moralsk 
ladet, og innen friluftsliv finnes det mekanismer som er vel så ekskluderende som inkluderende. 
Denne studien løfter fram prosesser og mekanismer i spill i møtet mellom flyktninger og 
friluftsliv, og svarer på hvordan møtene utspiller seg i samspill med landskapet. Videre ser den på 
hva slags påvirkning disse møtene kan ha for inkludering eller ekskludering av flyktninger i det 
norske samfunnet 
  
Studien har Stryn i Sogn og Fjordane og Volda i Møre og Romsdal som case. Begge tettstedene 
har et levende friluftsliv og forholdsvis lang erfaring med bosetting og integrering av flyktninger. 
Studien viser at flyktninger oppsøker friluftsliv for å få kontakt med nordmenn utover de flittige 
møtene som oppstår i sentrumsrommet. Friluftsliv skaper rammer for samvær; et mobilt rom der 
deltakerne forplikter seg til samvær over et lengre tidsrom, med et felles tempo og en felles rytme. 
Stiens materialistiske kvaliteter låser turgåerne i samvær. Dette «låst møtet» åpner for et rom der 
flyktningene kan være sammen med nordmenn for å øve seg på språket og lære nyansene i norsk 
kultur og samfunn. Dette rommet er samtidig preget av en skjev maktfordeling, der både 
moralske forventninger og forskjeller i kondisjon, evne og erfaring kan skape opplevelser av 
ekskludering og utenforskap. 
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Bynatur: Hvilken betydning har den i en norsk, 
multikulturell kontekst?  
 
Margrete Skår, Stine Rybråten og Hogne Øian, Norsk institutt for naturforskning, NINA 
 
 
I en pågående studie om verdien av økosystemtjenester i by inngår en semi-kvalitativ studie om 
betydningen av ulike typer bynatur for en sammensatt befolkning. 
 
Tre studieområder i Oslo representerer tre typer bynatur: 1. Sammenhengende skogsområder i 
marka (Mariholtet i Østmarka), 2. Nærmiljøskog med lite tilrettelegging (Godliaskogen på 
Oppsal), og 3. Drabantbynatur med høy tilretteleggingsgrad (Furuset). I alle studieområdene har 
beboerne lett tilgang til naturområder, både i umiddelbar nærhet til sine hjem og til 
sammenhengende skogsområder litt lenger unna boligene. Mens majoriteten av befolkningen på 
Furuset i Alna bydel har innvandrerbakgrunn (mer enn 50 %), utgjør denne gruppen ca. 20 % i 
Østensjø bydel hvor Godliaskogen ligger. 
 
Studien bidrar til å fylle et kunnskapshull om hvordan en multi-kulturell bybefolkning bruker og 
opplever ulike typer natur. Ved å intervjue folk utendørs der de bor inkluderes også 
befolkningssegmenter som ellers er i mindretall i spørreundersøkelser om temaet, som 
innvandrere. Studien viser at innvandrere gir naturen stor betydning. På Furuset uttrykker 
beboerne at de bolignære grøntområdene er en viktig motivasjon for å leve her, og at det grønne, 
frisk luft og naturelementene bidrar til økt livskvalitet, folkehelse og stedsidentitet i. Litt 
overraskende viste studien at et stort flertall (inkludert kvinner) føler seg trygge utendørs. Dette 
står i kontrast til hvordan drabantbyene ofte blir portrettert i media. 
 
Både innvandrere og ikke-innvandrere understreket at den bolignære naturen har kvaliteter de 
ikke finner i marka. Mens mange nordmenn uten innvandringsbakgrunn ser på nærliggende natur 
som et viktig supplement til friluftsliv i tradisjonell forstand, beskriver mange innvandrere den 
nærliggende naturen som den viktigste og mest verdifulle kilden for å oppleve natur. Natur, 
mennesker og bygninger inngår i en viktig helhet for mange innvandrere, mens natur uten 
mennesker og bebyggelse gis en lavere betydning. Dette illustreres ved det hyppig benyttede 
utsagnet "vi trenger ikke å gå til skogen når vi har så mye natur her vi bor". Mens 
sammenhengende skogsområder utenfor boområdene er attraktiv og verdsatt som fritidsarena for 
de som faktisk bruker den, ble den bolignære naturen beskrevet som en integrert og verdifull del 
av folks hverdag. 
 
270 intervjuer ble gjennomført i de tre forskjellige studieområdene der forbipasserende personer 
ble bedt om å delta i kortere intervjuer på stedet. Spørsmålene fokuserte på beboernes faktiske 
bruk av sitt nabolag, hvilke kvaliteter som ble tilskrevet grøntområdene, og eventuelle negative 
faktorer og forbedringer de ønsket for områdene. Feltarbeidet omfattet sommer- og 
vinterintervjuer. 
 
Skår, M., Rybråten, S. og Øian, H.  2018. Underveis. Opplevelse av ulike typer bynatur i det multikulturelle 
Oslo. NINA Temahefte. 
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Naturen – en arena også for innvandrerkvinner! 
 
Catherine Lorentzen og Berit Viken, Universitet i Sørøst-Norge, USN 
 
 
Innvandrere i Norge opplever mange helseutfordringer. Dette gjelder særlig mange kvinner. 
Natur er trukket frem som en potensiell helsefremmende arena for innvandrere. Det eksisterer 
lite kunnskap om hvilket forhold innvandrere i Norge har til natur og hvordan de faktisk bruker 
naturen. Det er behov for kunnskap om disse forhold for å optimalisere folkehelsearbeidet på 
dette feltet. Vi har utforsket disse aspektene i en gruppe innvandrerkvinner i Norge. 
 
Data ble samlet inn gjennom individuelle intervjuer med 14 førstegenerasjons innvandrerkvinner 
mellom 27 og 70 år, de fleste fra ikke-vestlige land: Iran (2), Polen (2), Palestina, Afghanistan, 
Kongo, Kenya, Thailand, Russland, Portugal, Latvia, Colombia og Bulgaria. 
 
Det fremkom av analysen at disse kvinnene generelt hadde et svært positivt forhold til natur. De 
fleste uttrykte en sterk preferanse for å oppholde seg, og være aktiv, i naturomgivelser fremfor i 
by- eller boligområder. Mange av kvinnene poengterte at den norske naturen er spesielt vakker, 
frodig og variert. De fleste opplevde å ha pene, lett tilgjengelige og godt vedlikeholdte 
naturområder i nærheten av hjemmet sitt. De satte spesielt pris på skiltede turstier, strødde og 
opplyste turområder vinterstid, og lett tilgang til rekreasjonsområder ved vann. 
 
Generelt brukte kvinnene mange ulike typer naturområder til mange ulike aktiviteter - både i 
nærmiljøet og lenger unna. Mange snakket spesielt om skogen og om vann og sjø. Skogen ble 
først og fremst brukt til turgåing. Opphold ved vannområder fyltes gjerne med avslappende 
aktiviteter som å nyte utsikten, lese bok og spise et medbrakt måltid. Flere av kvinnene fortalte 
også om sterke naturopplevelser i eller rett utenfor deres bolig, for eksempel knyttet til stell av og 
utsikt til planter i leiligheten, på terrassen eller i hagen. 
 
Kvinnene hadde mange motiver for å oppholde seg i og bruke naturen. De fleste la spesielt vekt 
på naturens restituerende egenskaper. De oppsøkte naturen for å finne ro og komme i bedre 
humør.  Mange oppsøkte naturen for sosial omgang med nær familie eller venner, eller for å 
komme seg ut av en isolert innendørs tilværelse. Naturen ble også brukt som en arena for fysiske 
aktiviteter, men først og fremst turgåing, og til ulike nytteorienterte formål, inkludert transport, 
samling av mat og læring av norsk språk.  
 
Mange kvinner uttrykte samtidig ulike hindringer for bruk av natur. 
 
Denne studien gir et innblikk i noen innvandrerkvinner i Norge sitt forhold til og bruk av natur. 
Det er behov for å gjennomføre undersøkelser på et større og representativt utvalg av 
innvandrerkvinner for å få innsikt i generaliserbarheten av disse funn. 
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Håndverksbasert friluftsliv og skaperglede: En 
økopedagogisk tilnærming 
 
Sidsel Sæterhaug og Per Ingvar Haukeland, Universitetet i Sørøst-Norge, USN 
 
 
Hovedmål med forskningsprosjektet Friluftsliv og håndverk er å belyse merverdien håndverk har 
for naturopplevelse og livskvalitet for deltakere i friluftslivsbasert virksomhet innen helse/velferd, 
utdanning og oppvekst, og å utvikle en pedagogisk modell for å knytte håndverk og friluftsliv 
tettere sammen. Bakgrunnen for prosjektet er å forstå bedre hvordan håndverk utgjør en sosial, 
kulturell, økonomisk og miljømessig merverdi for friluftslivet, og hvordan vi som 
friluftslivsveiledere pedagogisk legger til rette for håndverk i friluftslivet på måter som fremmer 
både naturopplevelse og livskvalitet, helse og bærekraft. Prosjektet legger til grunn et 
økodidaktisk relasjonelt perspektiv som ser på ulike sider av læring, mens samspillet mellom 
håndverk og friluftsliv utdypes gjennom distinksjonen håndverksbasert friluftsliv og 
friluftslivbasert håndverk. Arbeidet er basert på kvalitative undersøkelser, samt deltakende 
aksjonsforskning med utvikling av opplegg i lag med samarbeidspartnerne. 
 
Feltarbeidet er gjennomført i 6 ulike kontekster; leirskole, ungdomsskolen, folkehøgskole, 
innvandrere, arbeidsrettet rehabilitering og blant egne studenter ved HSN, der vi har sett på 
hvilken betydning håndverk og friluftsliv har for den enkelte deltaker, hvilke rammer og 
forutsetninger som virker inn på utøvelsen av håndverk og friluftsliv og hvilken rolle 
friluftslivsveilederen har i prosessen. 
 
Vi finner at håndverk i og for friluftsliv beriker friluftslivet gjennom et bredt sett av verdier. Det 
foregår en bred verdiskaping som inkluderer sosiale, kulturelle, økonomiske og økologiske verdier 
og som kommer til uttrykk både på et personlig, organisatorisk og samfunnsmessig plan. 
Håndverk og friluftsliv egner seg like godt for helse og velferd som for skole og oppvekst, selv 
om de er ulike kontekster med ulike mål. Skole har et større fokus på læring, mens helse og 
velferd har større fokus på livskvalitet, mens fokuset på mestring er gjennomgående for begge. Vi 
finner at håndverket bidrar til å utvide og utdype naturopplevelsen for deltakerne, blant annet ved 
en inderligere sammenheng mellom natur og menneske gjennom konkrete produkter som 
synliggjør denne sammenheng. Vi finner i tillegg at miljøbevisstheten øker blant deltakerne og 
konkret kunnskap og ferdigheter til å delta i miljøforandring gjennom å lage ting selv, ta vare på 
og bli mer oppmerksom på naturens kvaliteter og mangfold. Veileder spiller en svært viktig rolle i 
denne prosessen, og vi har gjennom prosjektet funnet en pedagogisk modell i kombinasjonen 
mellom didaktisk relasjonsmodell og craftmaking. 
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Friluftsliv som anledning til endring av motiverende verdier 
 
Gunnar Liedtke og Bijan Ghaffari, Universitetet i Hamburg 
 
 
Bakgrunn: Friluftsliv ofte blir nyttet i pedagogiske eller terapeutiske sammenheng for å sette i gang 
atferds- eller livstilsendringer. For å endre atferds- eller livstilsmønster i en varig måte er der 
sannsyligvis nødvendig å endre eller justere underliggende verdier. Riktignok gjelder menneskelige 
verdier som grunnleggende psykiske komponent som nesten uforanderlig i voksenalder. Bare 
intensive opplevelser kan provosere en modifikasjon. 
 
I den foreliggende forsking blir undersøkt om friluftsliv kan være en anledning til endring av 
motijasjonale verdier som gjelder som fundamentet til både oppfatninger og atferd (Schwartz, 
2012). 
 
Metode: I tidsrom fra 2015-2017 ble 6 friluftsliv-reiser til Norge (Søgne og Åseral) med til sammen 
N=58 deltaker (alder M=26,2; SD=5,6; kjönn: 55% kvinner; studenter fra Uni HH) gjennomført. 
Reiser har strekt seg over et tidsrom av 8-10 dager. Endringer i motivasjonale verdier ble 
registrert med standart spørreskjema PVQ 21 (Schmidt et al., 2007) direkte og tre mander etter 
reisen. Resultater sammenlignes med en kontrollgruppe (N=52; alder: M=25,9, SD=3,1; kjönn: 
47% kvinner; studenter fra Uni HH). I tillegg 12 personer fra friluftsliv-gruppen ble intervjued 6-
8 uker etter reisen, intervjudata ble evaluert med kvalitative innholdsanalye. 
 
Resultater: Med hensyn til spørreskjema PVQ 21 viste seg at deltaker fra friluftsliv-reiser var i 
utgangspunkt svært forskjellige som kontrollgruppen. Friluftsliv deltaker er mye mer åpen til 
forandring har sterke verider i selv-transcendens og konservative verdier er mindre viktig 
sammenlignet med kontrollgruppen. 
 
Etter friluftsliv reisen viste seg en liten positiv gruppeeffekt på verdiendring for selv-transcendens 
(universalisme, humanisme) og en liten negativ verdiendring for selv-forhøyelse (prestasjon, 
makt). Etter tre måneder var endringer med spørreskjema ikke lenger påviselig. 
 
Selv om gruppeeffekten var liten, viste det seg at det var noe store individuelle effeker i nesten 
alle verdi-kategorier. 
 
Intervjudata viste at friluftsliv opplevelser var fra stor betydening for mange deltakere og førte til 
individuelle endringer på ernæringsmåten, tid tilbrakt i natur, omfang av bevegelse, tid tilbrakt 
allene og uten aktititet og andere mer. Også viste intervjudata at overgang fra friluftsliv-erfaringer 
til hverdags-erfaringer var vanskelig for mange deltakere. 
 
Referanse: 

Schmidt, P., Bamberg, S., Davidov, E., Herrmann, J. & Schwartz, S. (2007). Die Messung 
von Werten mit dem «Portraits Value Questionnaire». Zeitschrift Für Sozialpsychologie, 38(4), 261–
275. http://doi.org/10.1024/0044-3514.38.4.261 

Schwartz, S. H. (2012). An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online 
Readings in Psychology and Culture, 2, 1–20.  

http://doi.org/http://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1116 
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Kama Muta i friluftsliv – emosjoners betydning for velvære 
og helse 
 
Evi Peteresen, Jan Ove Tangen og Thomas Schubert, USN 
 
 
Å være i naturen – det føles godt. 
 
Forskning viser at friluftslivsaktiviteter har en gunstig innflytelse på flere faktorer knyttet til 
livskvalitet, men de underliggende synergistiske mekanismene er ikke fullstendig forstått eller 
utforsket. Det pågår en vitenskapelig diskusjon om fysisk aktivitet som antyder at emosjoner har 
større innflytelse på erfaringer og tilknyttede velvære- og helseeffekter enn opprinnelig antatt. 
 
Men hvor mye vet vi egentlig om den emosjonelle siden av hvordan friluftsliv oppleves og påvirker 
oss? Er det i det hele tatt mulig å forske på det emosjonelle? 
 
Dette er utgangspunktet for foredraget, hvor jeg skal presentere en del av min PhD-forskning. 
Tematikken krever til dels nye teorier og at gamle metoder blir anvendt på en ny måte. Fra et 
sosialpsykologisk perspektiv, utforsker jeg betydningen av følelser som ‘å være rørt’ ved blant annet 
å introdusere det nye forskningsområdet Kama Muta - en teori som betegner emosjoner der man 
føler seg tilknyttet for eksempel andre mennesker, men også til naturen eller jorden. Gjennom en 
teoretisk tilnærming skal jeg først framheve hvorfor og hvordan friluftslivsaktiviteter på en særskilt 
måte gir grobunn for disse følelsene. Etterpå skal jeg forklare hvordan slike følelser, som ‘å være 
rørt’, kan bidra til velvære og stressreduksjon. Det sentrale konseptet i denne sammenheng er 
virkningsprosessen mellom selvbevissthet og det å miste følelsen av å være et eget individ. 
 
Feltforskningen min fra 2018 tilbyr muligheter for å belyse fenomenet. Dataene ble generert 
gjennom en metodisk blanding av spørreskjema, observasjoner, bilder og intervjuer med norske og 
tyske studenter på tur i 4 til 12 dager. Jeg skal presentere empiriske eksempler på hvordan 
informantene opplever: å være i møte med dyr, vandringen i skogen, utsikten over et vakkert 
landskap eller en fortryllende soloppgang. 
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Opplevelser av skjønnhet i vinterfjellet 
 
Helga Synnevåg Løvoll, Knut-Willy Sæther, Høgskulen i Volda og Mark Graves, Fullar 
(USA) 
 
 
I hverdagsspråket snakker vi om ”naturopplevelse” som noe allmennmenneskelig og som om det 
er et kjent fenomen. Imidlertid er det mange spørsmål som knyttes til dette fenomenet: Hva betyr 
vår personlighet for evnen til å oppleve skjønnhet i natur? Hva er typiske objekter for sterke 
naturopplevelser? Hvordan føles en sterk naturopplevelse? Og ikke minst: hva betyr disse 
opplevelsene for vår psykiske helse og opplevelsen av et godt liv? 
 
Med en tverrfaglig tilnærming til estetiske opplevelser, basert på filosofiske, psykologiske, 
spirituelle og religionsteoretiske tilnærminger, utforskes naturopplevelser først gjennom relevante 
standardiserte spørreskjemaer. Studien har deretter en utforskende tilnærming gjennom narrativer 
(mixed method study). Siden estetiske opplevelser er lite utforsket gjennom friluftsliv, er et nytt 
spørreskjema under utvikling. En pilotstudie fulgte studenter på en 5-dagers vintertur under svært 
krevende værforhold i 2017. Studien ble gjentatt på en ny 5-dagers vintertur i 2018, denne gangen 
med 46 studenter. Det ble foretatt målinger før og etter turen og hver dag underveis på turen, i 
tillegg til daglige beskrivelser av en sterk opplevelse av natur.  
 
Pilotstudien viser at allerede før turen utkrystalliserer det seg mønster for evnen til estetiske 
opplevelser: Gjennom faktoranalyser blir en tofaktor-struktur identifisert, der den ene faktoren 
relateres til klassiske definisjoner av skjønnhet (slik som å like vakker utsikt), mens den andre 
faktoren relateres til spirituelle dimensjoner (slik som søken etter sammenheng og mening). 
Denne to-strukturen ble også identifisert gjennom episoder i vinterfjellet, valgt ut som ”sterke 
opplevelser av natur”. Den narrative utforskingen viser også mer kompleksitet i en estetisk 
erfaring. Flere utsagn underbygger betydningen av undring og følelsen av ærefrykt. Dermed åpnes 
opp for empiridrevne tilnærminger til videre teoriutvikling. Opplevelser av skjønnhet har høye 
korrelasjoner med personlig vekst og en preferanse for ikke-tilrettelagt natur. Opplevelser av 
spiritualitet på den annen side høye korrelasjoner med livstilfredshet. Flere analyser er under 
utvikling. 
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Friluftsterapi for ungdom 
 
Carina Ribe Fernee, Vibeke Palucha og Leiv Einar Gabrielsen, Sørlandet sykehus 
 
 
Et klinisk forskningsprosjekt som benytter naturen i behandlingstilbud for ungdommer har 
pågått i Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) ved Sørlandet sykehus HF de siste fire 
årene. Wilderness therapy ble tilpasset til en norsk behandlingskontekst, blant annet ved å integrere 
friluftslivstradisjonen, som resulterte i en gruppeintervensjon kalt friluftsterapi (FT).  
 
Første versjonen av FT var et ti ukers program bestående av åtte enkeltdager og to 
overnattingsturer; en tre-dagers tur til en gapahukleir og en seks-dagers ekspedisjon. Gruppene 
bestod av 8-10 jenter og gutter i alderen 16-18 år, som ble fulgt av et tverrfaglig terapeutteam på 
tre personer. Diagnoser inkluderte sosial angst, depresjon, tilpasningsvansker, og kronisk 
utmattelse.  
 
En Mixed Methods studie undersøkte effektiviteten av friluftsterapi som behandlingsform. 
Studien inkluderte fire FT grupper, totalt 32 ungdommer.  Spørreskjemaer ble administrert før og 
etter intervensjonen, samt igjen etter ett år. Deltakende observasjon ble gjennomført i to av 
gruppene, etterfulgt av intervjuer (N=14) ved avsluttet behandling og igjen etter ett års tid.  
 
Datamaterialet ble analysert sekvensielt ved at spørsmål som fremkom i de kvantitative 
resultatene, ble videre utforsket kvalitativt. De kvantitative resultatene viser at det 
gjennomsnittlige symptomtrykket og mål på velvære forholdt seg statistisk sett det samme fra 
pre- til posttest. Med andre ord var det ikke betydelig forbedring i psykiske helse på gruppenivå i 
løpet av intervensjonen, med unntak av et selvrapporteringsskjema som viste bedring. Tolv 
måneder senere forekom flere signifikante endringer både sammenlignet med pre- og posttest, og 
ingen forverring.   
 
Første runden med individuelle semi-strukturerte intervjuer antydet at deltakelse i FT igangsatte 
terapeutiske prosesser som i flere tilfeller ikke opplevdes avrundet samtidig med intervensjonen. 
Enkelte opplevde at gruppebehandlingen fikk en brå slutt, mens andre betegnet det som at FT 
initierte en endring som de selv matte videreføre på egenhånd, eventuelt ved hjelp av videre 
oppfølging fra Abup. Usikkerhet knyttet til grad av endring og utfall av deltakelse i FT på sikt, 
kan muligens forklare en eventuell reservasjon mot å rapportere bedring på posttest. 
 
Ett år senere var de påbegynte endringsprosessene videreført i mange tilfeller og ungdommene 
rapporterte en rekke små og store endringer i deres daglige liv som de selv tilskrev deltakelsen i 
FT; ofte kombinert med egeninnsats ved at de fortsatte å utfordre seg selv i etterkant. 
Endringene varierte fra person til person og inkluderte alt fra større selvinnsikt, fornyet mot, 
samt nye strategier for å etablere ro, balanse og regulere følelser i møte med stress og vansker i 
hverdagen. 
 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673843.2018.1528166 
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(Fra) virtuell (til) virkelighet: Kan VR motivere til besøk i 
naturen? 
 
Siv Lena Birkheim; Sigbjørn Litleskare; Tore Litlere Rydgren; Miranda Thurston; Giovanna 
Calogiuri, Høgskolen i innlandet, INN 
 
 
Perspektiv og bakgrunn: Naturområder har et stort folkehelsepotensial siden det kan gi en rekke 
helsefordeler og samtidig legge til rette for fysisk aktivitet. VR har dukket opp som et verdifullt 
verktøy innen livsstilsendrede tiltak, men kan det brukes for å motivere folk til å besøke ekte 
naturområder? Problemstilling i denne studien:  

- Hvilket potensial har virtuell virkelighet (VR) som verktøy for å motivere mennesker til å 
besøke naturområder? 

- Vil kombinasjonen av VR og fysisk aktivitet (dvs å gå på en tredemølle) gi en større 
motiverende effekt, enn å se på VR uten fysisk aktivitet? 

 
Metode: Denne studien er en del av et større prosjekt som undersøker opplevelser av virtuelle 
friluftsaktiviter (Calogiuri et al., 2018). I et eksperiment gjennomgikk en gruppe friske voksne en 
‘sittende-VR’ og en ‘tredemølle-VR’. VR-briller ble brukt for å vise en 360o video av en gåtur ved 
Glomma. Etter hvert eksperiment ble følgende variabler samlet inn: opplevd motivasjon for å 
besøke naturområdet i virkeligheten (‘motiverende effekt’), trivsel, humør, opplevd nærvær i den 
virtuelle verdenen, og miljøets restorativ kvalitet (‘fascinasjon’ og ‘komme vekk’). I tillegg ble 
kvalitative data samlet inn for dypere innsikt i deltakernes oppfatninger og meninger.  
 
Resultater: Det var stor variasjon i den motiverende effekten blant deltagerne, men det var ingen 
signifikant forskjell mellom de to VR-forholdene (tredemølle/sittende). En korrelasjonsanalyse 
viste signifikante sammenhenger mellom den motiverende effekten opplevd nærvær (‘realisme’ og 
‘være der’), miljøets restorativ kvalitet (‘fascinasjon’ og ‘komme vekk’) og kun i tredemølle 
intervensjonen, trivsel. I tråd med de kvantitative funnene, viste den kvalitative analysen at dårlig 
videokvalitet, det at flere ble svimmel og uvel var avgjørende for opplevelsen av VR/ potensialet 
for å motivere folk til å besøke naturområder. Deltakerne mente at en VR video med mer 
fascinerende naturområder ville vært positivt for den motiverende effekten. Men selv om 
deltakerne opplevde at VR ikke kunne gi ‘ekte’ naturopplevelser, gjorde VR videoen deltakerne 
nysgjerrige, slik at de fikk lyst til å gå ut og oppleve naturen. 
 
Konklusjoner: Funnene antyder at VR kan ha et potensiale som verktøy for å motivere mennesker 
til å besøke ekte naturområder. Videoer med bedre kvalitet og mer fascinerende naturområder 
kunne ført til en større motiverende effekt. Det er ingen tydelige funn på at kombinasjonen av 
VR og fysisk aktivitet fører til en større motiverende effekt. «Cybersykdom» en stor utfordring. 
Det er behov for videre forskning med oppfølgingsmålinger av deltagernes atferd for å vurdere i 
hvilken grad VR kan føre til at man besøker naturområder. 
 
Calogiuri, G., Litleskare, S., Fagerheim, K. A., Rydgren, T. L., Brambilla, E., & Thurston, M. 
(2018). Experiencing Nature through Immersive Virtual Environments: Environmental 
Perceptions, Physical Engagement, and Affective Responses during a Simulated Nature Walk. 
Front Psychol, 8(2321). doi:10.3389/fpsyg.2017.02321 
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Reiseliv og friluftsliv i Ytre Hvaler og Færder 
nasjonalparker 
 
Jan Vidar Haukeland og Knut Bjørn Stokke, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 
NMBU 
 
 
Denne presentasjonen inngår i PlanCoast-prosjektet, som studerer utfordringer knyttet til 
integrert planlegging og forvaltning av kystsonen i Norge. I en av arbeidspakkene ser vi nærmere 
på to av de relativt nye nasjonalparkene langs kysten; Ytre Hvaler (2009) og Færder (2013). Den 
overordnede problemstillingen er i hvilken grad det institusjonelle rammeverket som lovverk, 
organisering av verneforvaltningen etc., som tradisjonelt er utformet med tanke på vern av 
fjellnatur, er godt nok tilpasset kystsonen der det er et langt større og mer mangfoldig brukspress 
på naturressursene. 
 
I denne presentasjonen drøfter vi hvordan interesser knyttet til reiseliv og friluftsliv er inkludert 
og håndtert i forvaltningen og planleggingen av Ytre Hvaler og Færder nasjonalparker og deres 
randsoner, bl.a. i arbeidet med besøksstrategier. Analysene bygger på intervjuer med 
representanter for nasjonalparkforvaltningen, nasjonalparksentra, kommunene og reiselivs- og 
friluftslivsaktører som opererer i nasjonalparkene. 
 
Intervjumaterialet viser at reiselivs- og friluftslivsinteressene bare i begrenset grad er involvert i 
planlegging og forvaltning av nasjonalparkene og deres randsoner. Likevel ser disse interessene et 
økende potensial for å bruke nasjonalparkstatusen som en ressurs. For å kunne lykkes med å 
integrere reiseliv og friluftsliv er man avhengig av engasjerte enkeltpersoner i forvaltningen og av 
aktive lokale nettverk. Dette kan være en fordel fordi det bidrar til en sterkere lokal forankring, 
men denne organiseringen er samtidig en utfordring fordi den er sårbar og basert på frivillighet, 
der ingen har reell koordineringsmyndighet. 
 
Reiselivsnæringen er i begge områdene relativt svak og fragmentert, med liten tradisjon for 
samarbeid. Oppmerksomheten om de mulighetene som nasjonalparkene gir, er likevel større i 
Færder enn i Ytre Hvaler. Denne forskjellen har trolig sammenheng med at opprettelsen av 
Færder nasjonalpark er et resultat av et lokalt initiativ, mens Ytre Hvaler nasjonalpark allerede i 
utgangspunktet inngikk i den statlige nasjonalparkplanen. I Færder har en også hatt tilgang på 
kompetanse på besøksforvaltning. 
 
Oslofjordens friluftsråd (OF) er en viktig aktør for å fremme friluftsliv og naturbruk i de 
geografiske områdene som dekkes av både Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker. Rådets 
engasjement for å sikre kystområder til allmennhetens friluftsliv allerede på 1930-tallet og senere 
har vært avgjørende for at det i det hele tatt har vært mulig å opprette nasjonalparkene i Ytre 
Oslofjord. I OF finnes mye oppsamlet erfaring med tilretteleggingstiltak for friluftsliv, men til 
tross for denne kompetansen på besøksforvaltning er OF relativt lite integrert i 
nasjonalparkforvaltningen. 
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Vil friluftslivet få bedre kår med grunneier- og 
partssammensatte verneområdestyrer? 
 
Gunn Elin Fedreheim, Tone Magnussen, Aase K Aa. Lundberg, Svein M. Eilertsen og 
Camilla Risvoll, Nordlandsforskning 
 
 
Norges forvaltning av verneområder er i endring, og ulike modeller for å sikre grunneiere og 
andre interesser større innflytelse i forvaltningen av Norges grønne gull testes nå ut. Som en del 
av dette sikres også friluftsinteressene større medvirkning gjennom representasjon enten i 
verneområdestyret eller i rådgivende utvalg. To ulike forvaltningsmodeller testes nemlig ut i 
Jomfruland nasjonalpark, Raet nasjonalpark, Trollheimen landskapsvernområde og Skarvan og 
Roltdalen nasjonalpark. Forsøket startet i 2017 og varer ut 2019, og følgeforskes og evalueres av 
Nordlandsforskning på oppdrag fra Miljødirektoratet.  
 
Formålet med følgeevalueringen er å evaluere om forsøksordningen bidrar til forenkling og 
effektivisering, bedre lokal medvirkning og om verneverdiene påvirkes. En oppstartsrapport 
danner grunnlaget for presentasjonen. I tillegg til å presentere følgeevalueringen, vil noen av 
funnene presenteres. Presentasjonen vil i tillegg fokusere spesifikt på friluftsinteressene, og 
friluftsinteressenes medvirkning i verneområdeforvaltningen. Videre vil de to ulike modellene for 
medvirkning presenteres og diskuteres nærmere. Eventuelle konsekvenser av de ulike 
forvaltningsmodellene for ivaretakelsen av friluftsinteressene vil løftes frem og problematiseres.  
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Moralen på Dovrefjell 
 
Frode Flemsæter og Alexander Zahl-Thanem, Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning 
 
 
Hva er riktig og hva er galt på Dovrefjell? Hva er passende og hva er upassende, greit og ugreit? 
Og hva er det som er styrende for denne «moralen på Dovrefjell»? På grunnlag av resultatene i 
det tverrvitenskapelige prosjektet Horisont Snøhetta, et samarbeid mellom Ruralis – Institutt for 
rural- og regionalforskning (tidl. Bygdeforskning) og NINA, har det blitt etablert en skyttelbuss 
langs Snøheimvegen på Dovrefjell. Bakgrunnen for dette var at området langs Snøheimvegen 
mellom Hjerkinn og Snøheim er en viktig trekk-korridor for villreinen i Snøhetta villreinområde, 
og det er ønskelig å redusere menneskelig bruk og opphold langs denne aksen. Ruralis har 
gjennom en spørreundersøkelse blant befolkningen i de seks kommunene som grenser til 
Dovrefjell og Sunndalsfjella, undersøkt lokalbefolkningens bruk av fjellet og holdninger til 
forvaltningen. Spesielt har vi sett på bruk og holdninger i forbindelse med Snøheimvegen. Grad 
av purisme er ofte brukt i forskningen for å beskrive folk sine preferanser og verdier i tilknytning 
til hvordan de oppfatter og bruker naturen. Det er ofte vist til at puristene foretrekker liten grad 
av tilrettelegging og teknisk infrastruktur i naturen. Hva folk legger i miljø- og naturverdier og 
miljø- og naturpåvirkning varierer i midlertid kraftig, og dermed er hva folk oppfatter som positiv 
eller ødeleggende for disse verdiene vel så påvirket av ens egne holdninger enn de faktiske 
konsekvensene av inngrep i naturområder. Vi presenterer funn fra den nevnte 
spørreundersøkelsen på Forskning i friluft 2018, og spesielt vil vi belyse forholdet mellom 
friluftsliv og naturvern. Vi har analysert folk sine friluftslivspreferanser opp mot holdninger til 
bussen langs Snøheimvegen og vernet om villreinen. Mye tyder på at purisme henger sammen 
med moralske oppfatninger om hvilken type friluftsliv som “hører hjemme”, som er passende og 
greit. Hva er det da egentlig som er styrende for «moralen på Dovrefjell» - er det omtanken for 
naturverdiene eller er det hva som er et «riktig» utøvd friluftsliv? 
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Unnskyld meg, hvor er nasjonalparken? 
 
Sofie K. Selvaag, Line C. Wold, Vegard Gundersen og Odd Inge Vistad, Norsk institutt for 
naturforskning, NINA 
 
 
NINA har gjennomført analyser av brukerundersøkelser i flere nasjonalparker og større 
verneområder de siste årene. I forbindelse det lokale forvaltningsarbeidet med å utarbeide 
Besøksstrategier for nasjonalparker/større verneområder, har Miljødirektoratet finansiert 
brukerundersøkelser i områder der kunnskapsgrunnlaget om bruken var dårlig. 
Brukerundersøkelsene består av et kortfattet spørreskjema som er utplassert ved innfallsportene 
til verneområdene. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om brukeren (demografi) og turen de er 
på, i tillegg spørres det om e-postadresse og de som oppgir dette blir invitert til å delta i en mer 
omfattende nettbasert undersøkelse. I den nettbaserte undersøkelsen kartlegges blant annet 
bruken av området gjennom året, overnatting, aktivitetsutøvelse, årsaker for å besøke området, 
miljøpreferanser og holdninger til tilretteleggingstiltak. Vi har etter hvert nye og sammenlignbare 
data fra mange verneområder, og i tillegg finnes data fra nasjonalparker som tidligere er kartlagt, 
av NINA eller andre. Bare for årene 2016 - 2018 vil NINA ha data fra anslagsvis 12-15 «nye» 
nasjonalparker/verneområder som i stor grad vil være godt egnet for sammenligning.  
 
Dette gir oss etter hvert mulighet til å gjennomføre mer overordnete analyser av hvem 
friluftslivsutøverne i norske nasjonalparker er. Aktuelle spørsmål kan være: hvilke segmenter av 
brukere finnes? Hvilke variasjoner av brukere og preferanser finnes innad i en og samme park? 
Mellom ulike parker? Kan vi skille ut ulike «typer» nasjonalparker basert på brukere og 
brukerpreferanser? Dette er et viktig tema når både lokale besøksstrategier for enkeltområder skal 
på plass, men også for den overordnete Merkevare-satsingen for reiseliv i norske nasjonalparker. 
Hva skal en slik merkevare være?  
 
Vi vet i utgangspunktet at det er stor variasjon mellom parkene, når det gjelder besøkspågang, 
andel utlendinger, grad av tilrettelegging, lokale ønsker om satsinger og om posisjonen til beite- 
og landbruksinteresser osv. Foreløpig er det fjell- og innlandsparkene som har fått mest 
oppmerksomhet (brukerundersøkelser), men de senere år har det blitt opprettet flere 
nasjonalparker i kystsonen – med helt annen bruk og utfordringer. Å se nærmere på de nevnte 
variasjonene er viktige innspill for å i større grad sikre en dynamisk og tilpasset balanse mellom 
friluftsliv, verneinteresser og reiselivssatsing i den enkelte park. 
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Nytt forvaltningssystem for fleirbruk i utmark. 
 
Eivind Brendehaug, Vestlandsforsking 
 
 
Fleire stader på Vestlandet har vi hatt utfordringar med å kombinere ulike aktivitetar i utmark, 
m.a. vandring, sykling og hjortejakt innanfor eit avgrensa område. Prosjektet skal presentere 
resultat frå eit prosjekt om korleis kommunane kan utvikle si forvaltning for å redusere 
konfliktpotensialet, ivareta ålmenta og grunneigarane sine rettar og styrke attraktiviteten til 
områda. Resultata er relevante for andre delar av landet der det oppstår spenningar mellom ulike 
brukargrupper. 
 
På nasjonalt plan ser vi ein line i politikken med styrking av ålmenta sin ferdselsrett, frå 
Fjellteksten i 2002 til Friluftsmeldinga 2017. I friluftsmeldinga tek regjeringa til orde for å likestille 
ferdsel med tråsykkel med ferdsel til fots. I den grad det oppstår konfliktar mellom ulik bruk viser 
Stortingsmeldinga til aktsomheitsplikta: om alle viser aktsemd vil ein unngå konfliktar meiner 
regjeringa. Det fører meg til spørsmålet:  Er det så enkelt? Våre data viser at når etablerte 
brukstradisjonar og haldningar vert utfordra av ny bruk oppstår det lett konflikt. Kva 
verkemiddel har kommunane i denne situasjonen? Dei mjuke verkemidla som informasjon og 
haldningsskapande tiltak er ressurskrevjande og vil aldri nå alle, medan dei harde verkemidla som 
regulering vegrar kommunane å bruke fordi ein då lett endar i ein fastlåst negative relasjon til 
grunneigar.  
 
Vi har m.a.o. ein situasjon der sentrale styresmakter vil styrke og harmonisere allemannsretten for 
ulike type bruk, medan  kommunane verken har ressursar eller verkemiddel for å løyse dei 
utfordringane som oppstår. Dette opnar for prosessar som påverkar korleis lokale brukarar lokal 
oppfattar og praktiserer ferdselsretten. Våre data viser at det skjer forhandlingar om ønska 
ferdselspraksis mellom lokale aktørar, så som ein sykkelklubb, og grunneigarar. Dei avtalene som 
då vert etablerte kan vere problematiske ifht intensjonen og reglane om allemannsrett. For det 
andre viser materialet at grunneigar kan oppnå avgrensing i ferdselsretten gjennom frivilleg vern. 
Vi har også døme på at brukargrupper har oppnådd betre tilgang til friluftsområdet ved å løfte 
spørsmålet om tilgang opp på det lokalpolitiske nivået. 
 
Dette viser for det første at lokale aktørar må ta omsyn til at avtalane som skal regulere ferdsel 
har politisk legitimitet. For det andre at kommunar bør kontrollere om innhaldet i lokale avtalar 
er politisk akseptable. For det tredje at kommunane sin kapasitet og sine verkemiddel for styring 
av utmarksbruk bør styrkast, og at staten ikkje har ein heilskapleg politikk for å styrke 
ferdselsretten i utmarka.  
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Endringer i rypejakta over de siste 10 årene 
 
Mikkel Kvasnes og Oddgeir Andersen, Norsk institutt for naturforskning, NINA 
 
 
Rypa betegnes som «folkeviltet» i Norge, om lag 50 000 jegere jakter ryper årlig. Jakta 
kjennetegnes med store bestandsvariasjoner mellom år. Gjennom endringer i bestandsnivå og 
forvaltningsmetoder er det rimelig å anta at rypejaktas innhold og mening også har endret seg. I 
2017 er det 10 år siden rypejegerundersøkelsen ble gjennomført i regi av 
«Rypeforvaltningsprosjektet». I løpet av disse årene har det imidlertid skjedd en del endringer i 
måten ryper blir forvaltet, og jakten gjennomført på. I tillegg havnet ryper på Norsk rødliste for 
arter med status som «nær truet» i 2015. Begrensninger av uttaket har i de siste årene blitt langt 
mer vanlig i forvaltningen av rypebestander. Enkelte områder har også stengt for rypejakt dersom 
bestanden er liten. Disse endringene har lokaløkonomiske virkninger for rettighetshavere og 
aktører innen jaktturisme, hytteutleie, i tillegg til kjøp av forbruksvarer lokalt. Det er av betydning 
for tilbydere av rypejakt å vite noe om i hvilken grad regulereringer har betydning for rypejaktas 
attraktivitet og jegernes betalingsvilje. Eksempelvis om rypejakt med muligheten til å kun skyte ei 
rype per dag (som dagskvote) er for lite til at man prioriterer å reise på jaktturer som varer mer 
enn noen få dager. 
 
Prosjektet samlet inn data på hvordan nåværende forvaltningspraksis har påvirket rypejegernes 
innsats og økonomiske forbruk. Datainnsamlingen ble gjennomført som en nettbasert 
spørreundersøkelse som ble sendt ut via epost til jegere som hadde jaktet hos fjellstyrer, Statskogs 
SF’s eiendommer og på Finnmarkseiendommen.  Vi fikk 3911 svar (28%). 
 
Det kan virke som rypejaktas innhold og mening har endret seg i løpet av de siste 10 årene. Blant 
annet finner vi økende aksept for reguleringsformer som dagskvoter, sesonglengde og antall 
jegere som kan jakta samtidig, men samtidig ser vi en økende motstand mot å dele jakta opp i 
kortere perioder med færre jegere i terrenget. Vi finner en reduksjon i tidsbruk på nærmere to 
døgn når det gjelder både li- og fjellrypejakt, sammenlignet med 2007. Det samme gjelder 
økonomisk forbruk som er redusert med 880 kr per jeger siden 2007. Sett fra et brukerperspektiv 
tyder våre funn på at rypejaktas betydning er svekket i 2017, sammenlignet med 2007. Dette 
skyldes trolig flere forhold som henger sammen: økende grad av regulering av jakta er en direkte 
følge av lave bestandstettheter, noe som igjen gjør jakta mindre attraktiv for mange. 
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Barndomens landskap 
 
Gunilla Halldén, Linköpings universitet 
 
 
Barndom och natur kopplas ofta samman och naturen ses som god för barn. Natur är ett starkt 
värdeladdat begrepp och vistelse i natur ses som viktigt speciellt för barn. Skogen framställs ofta som 
den goda platsen där lekarna blir fria, där konkurrens och bråk minskar och där rörelsefriheten kan 
kombineras med ett lugn. 
 
Hur har dessa tankegångar uppstått och vad hänger de samman med? Idéhistoriskt kan de kopplas 
till romantiken och de pedagogiska idéer som utvecklades under 1800-talet. Det är ett internationellt 
fenomen, men det finns mycket som talar för att det är särskilt framträdande i Norden. Inom 
nationalromantiken som var starkt företrädd i Norden under senare delen av 1800-talet och början 
av 1900-talet kopplas naturen till nationen och viss natur blir symboler för nationen. Parallellt med 
framväxten av en syn på naturen som god växer också en ny syn på barn fram där barn ses som 
oskyldiga och goda fjärran från bilden av barnet som bärare av arvsynden. I det Barnets århundrade 
som Ellen Key proklamerade för 1900-talet blev barnets frihet liksom dess närhet till naturen viktigt. 
 
Hur ska då dessa ideal realiseras i den tid vi lever? Vilken naturkontakt förekommer i 2000-talets 
barndom? Vilka platser kommer att utgöra våra barns minnesplatser och i vilken grad är de relaterade 
till olika landskap? 
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FNs bærekraftmål og det grønne skiftet, hva betyr det for 
friluftslivet? 
 
Halvor Dannevig, Vestlandsforsking 
 
 
Friluftslivet og natur- og miljøvernet har et overlappende verdigrunnlag og historisk utgangspunkt. Norsk 
friluftslivspolitikk var også opprinnelig tuftet på troen om at økt friluftsliv gir økt oppslutning bærekraft og 
naturvern, i tillegg til de gunstige virkningene for folkehelsen. Den tradisjonelle natur- og miljøvernpolitikken 
har etter hvert glidd over i og blitt en del av en bredere bærekraftpolitikk, og – som siste tilskudd i 
begrepsverden – politikk for det «grønne skiftet» for å adressere klimaendringene. Dette har også medført et 
endret syn på forholdet mellom friluftsliv og miljøpolitikk. Plutselig er vi blitt klar over at reisingen til og fra 
turmålene, hyppige utstyrskjøp og giftige materialer i utstyret gjør at friluftslivet ikke alltid er spesielt miljø- og 
klimavennlig. 
 
De siste tre årene har FNs 17 nye bærekraftsmål satt sitt preg på den globale diskursen om klima og miljø, og 
her hjemme har vi vår egen diskurs om det grønne skiftet. De nye bærekraftsmålene dekker de fleste områder 
som bidrar til fremskritt for menneskeheten, men noen av målene kan også taes til inntekt for at friluftslivet 
må ta bærekraftutfordringen på alvor. Det «grønne skiftet» ble kåret til Norges nyord i 2015, og referer til en 
omstilling av samfunnet hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. Kan bærekraftsmålene og det 
grønne skiftet ha noen effekt eller konsekvenser for nordmenns friluftsliv? Det som er sikkert er at det 
hersker betydelig grad av målkonflikter mellom mulighetene til å drive friluftsliv og mål som lanseres som 
innfrielse av bærekraftsmålene og det grønne skiftet. Nordmenn kjøper mest friluftsutstyr og klær pr. kapita i 
hele verden, hele 17 mrd i 2017 og vi bygger store energikrevende hytter i tregrensa landet over for å få 
naturen nærmere innpå oss. Hytteturer og tradisjonelt friluftsliv kommer ut med henholdsvis den tredje og 
fjerde største energibruken av i alt 30 kategorier fritidsforbruk som ble analysert i vår undersøkelse 
 
Det grønne skiftet trekker opp en annen målkonflikt mellom friluftsliv og fornybar energi: Økt vann- og 
vindkraftutbygging er i direkte konflikt med muligheten for utøvelsen av friluftsliv. Om man aksepterer 
fornybarbransjens definisjon på det grønne skiftet, skifter det grønne skiftet bevisbyrden over til friluftslivet: 
Hvordan kan friluftslivet bidra til den grønne samfunnsomleggingen som både bærekraftsmålene og det 
grønne skiftet legger opp til? For det første kan friluftslivet bli mer bærekraftig hvis en reduserer forbruket av 
reiser og utstyr. For det andre viser nyere miljøpsykologisk forskning at friluftsliv under gitte betingelser kan 
bidra til livsstilsendringer i bærekraftig retning, noe som bekrefter et underliggende normativt ideal i den 
norske friluftslivstradisjonen slik den er definert i den filosofisk- og politisk orienterte friluftslivslitteraturen. 
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Folkeforskning: Norge gror igjen - hva skjer med naturen, og 
hvordan påvirkes ferdsel og opplevelser? 
 
Anders Bryn og Inger Kristine Volden, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, UiO 
 
 
Skoggrensa i Norge er på vei oppover. Fra flyfoto og vegetasjonskart ser vi tydelig at det er 
seterlandskapet som er spesielt utsatt, men også i mer grisgrendte strøk gror fjellet igjen. Gjentak av 
gamle registreringer, noen over 100 år gamle, viser at skoggrensa har hevet seg med godt over en 
halv meter i året enkelte steder. Prosessen og mekanismene knyttet til disse endringene forstås 
fremdeles ikke fullt ut, men klimaendringer er en svært sannsynlig årsak i begge tilfeller. I 
seterlandskap vil høyere temperaturer påskynde gjengroinga etter redusert utmarksbruk, og i 
utilgjengelige områder vil oppvarminga alene hjelpe skogen høyere oppover. 
 
Mer skog kan ved første øyekast virke forlokkende. Har ikke skoggrensene vært høyere før, dekket 
de ikke en gang Hardangervidda? Joda, skoggrensa har gått høyere før, men ikke med så høye 
konsentrasjoner av CO2 i atmosfæren som nå. Det klimatiske potensialet for endring er altså langt 
større i dag enn noen gang før. Samtidig har de trua artene i fjellet aldri vært utsatt for et større 
arealpress enn nå. Fjellrev, snøugle og andre fjellspesialister må med utgangspunkt i historisk lave 
populasjoner tilpasse seg en dramatisk reduksjon av leveområdet på langt kortere tid enn hva 
naturlige svingninger i klima tilsier. Neppe et godt utgangspunkt. Neppe særlig bra for 
friluftsopplevelsen heller. Hverken det at du ikke ser noe fjellrev, eller at du for den saks skyld heller 
ikke ser fjellet. Skog er flott, men mye tyder på at vi preferer åpne landskap, og at vi gjennom ferdsel 
og hytteliv tilpasser oss et varmere klima. 
 
I et forsøk på å bevisstgjøre folk på endringene som skjer i naturen, har Naturhistorisk museum i 
Oslo og Den Norske Turistforening utviklet folkeforskningsprosjektet Natur i endring. Skjelettet i 
prosjektet er en app, som gir turgåere anledning til å registrere de øverste skogene og trærne. Appen 
gir folk en plattform som de selv kan utforske det norske landskapet ut ifra. Deltakerne må løfte 
blikket på jakt etter høytliggende trær og skoger. Samtidig vil de forhåpentligvis reflektere over 
hvorfor disse trærne befinner seg akkurat der. Allerede da har de tatt inn over seg noe essensielt, at 
naturen påvirkes av oss mennesker. Da blir det kanskje lettere å forstå hvorfor klimaendringene ikke 
bare smelter is på Nordpolen, men at de er med på å endre det norske fjellandskapet i dag.  
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NORSK FRILUFTSLIV er en fellesorganisasjon for 17 norske frivillige friluftslivs-
organisasjoner, med over 940.000 medlemskap og flere enn 5.000 lag og foreninger. 
Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har 
mer enn 10.000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert 
konkurranseaktivitet som hovedformål. 

NORSK FRILUFTSLIV arbeider for 

• et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som 
gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle. 

• å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre 
aktuelle målgrupper. 

• helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser. 
• å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen. 

Vår visjon er et samfunn som verdsetter og legger til rette for friluftslivsopplevelser for 
alle. 

Les mer om Norsk Friluftsliv på www.norskfriluftsliv.no 

 

 

http://www.norskfriluftsliv.no/
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