
Frivillighetens bidrag  
i lokalt folkehelsearbeid 

Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening 



Naturopplevelser for livet 

• 57 medlemsforeninger + lokallag 

• 250 000 medlemmer- ungdom / barn øker mest! 

• Over 500 000 dugnadstimer 2013 

• Fra gentlemannsklubb til folkebevegelse 
 

– En del av folks hverdag 

– DNT vil ha med alle på tur – ikke bare medlemmene 

 

 

 

Den Norske Turistforening 



DNT påvirker folkehelsen 

  

Naturopplevelser for livet 

• 22 000 km turstier 
• 507 hytter 
• >10 000 org. aktiviteter 
 
• Barnas Turlag 
• DNT ung 
• Fjellsport 
• Senior 
• «Voksne» 
• Bedrift 
 

• UT.no 
 



Naturopplevelser for livet 

Bevist og billig! 

  Syv av ti inaktive ønsker å bli aktive i friluftslivet  (4/5 er inaktive) 

 50 000 mer aktive = 2,3 milliarder i årlig velferdsgevinst!   

 Frivillighet  og friluftsliv gir flere gode leveår 

 Frivillighet og friluftsliv bygger sosial - og humankapital 

 Likhet: høy/lav sosioøkonomisk status ønsker å bedrive friluftsliv 

 Friluftsliv har nærvær der idretten og vgs har frafall 

 Rekordbruk av UT.no; hytter; ruter og aktiviteter - DNTs satsing funker  

 For alle; døgnåpent; gratis!   (Helsedirektoratet 2010; Miljøverndepartementet 2009; Synnovate 2010, osv.) 

 

 

 

 

 



1. Flere enkle tilbud i nærmiljøet – der folk bor 

2. Rekruttere- og inkludere flere til våre tilbud 

3. Rekruttere flere frivillige 
  

Naturopplevelser for livet 

Hvordan jobber DNT for å påvirke folkehelsen? 
 



 
• Folkehelse handler ikke bare om helsetjenesten!  

• Effekten av det DNT gjør er viktig for folkehelsen 

 DNTs rolle -ikke miste vår identitet 

 DNT er ikke en folkehelseforening eller behandlingsaktør 

 Turledere skal ikke bli pleiere! 

 DNT skal ikke drive med helseskremming eller opplysning 

 

 

 

Naturopplevelser for livet 

Tid for behandling! 
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Naturopplevelser for livet 

Fokus 
• Alle er velkommen 
• Naturopplevelser 
• Sosialt 
• Mestring 
• Fellesskap 
• Alle er ressurser  

• Turledere 
 



Eksisterende samarbeid 
 – Partnerskap kommuner / 

fylkeskommuner 

– Skoler  / Barnehager 

– Tjukkasgjengen 

– Sunne kommuner 

– Frisklivssentraler  

– NAV 

– Voksenopplæringen 

 

– Røde kors 

– Helsestasjoner 

– Eldreråd 

– Barnevern 

– Kiropraktorforeningen  

– Krisesentre 

– Fengsler +++ 

Naturopplevelser for livet 



 

 

 

Naturopplevelser for livet 

Fallgruver:  
 
• Demotivere frivilligheten 
• Ta på oss det offentliges / andres jobb 
• Kommunen /andre gjør det vi kan best 

 



 

 

 

• få enda flere friluftsopplevelser 

• male T’er, sette opp skilt, lage stier og pusse opp hytter  

• lede turer og aktiviteter 

• ha det gøy –sammen! 

 

 Mange har  jobb / studier på dagtid 

 Skal ikke slites ut! 

 

Naturopplevelser for livet 

DNTs frivillige er frie og villige til å  



  

Naturopplevelser for livet 

Samarbeidsmulighetene er mange! 
Potensialet er enormt!  

 



Samarbeid  
mellom kommuner og  
frivillige organisasjoner  

Anne Katrine Lycke 
Fagansvarlig for Naturforvaltning og Folkehelse  



 
• Stiftet 30. april 1887  

• 23 000 medlemmer 

• Mer enn 300 
Fellesturer, kurs og 
aktiviteter for alle 
aldersgrupper 

 

 

Stavanger  Turistforening 



43 hytter   
1250 km sommerløyper  

370 km vinterløyper 







SAMARBEID 
Stavanger kommune med ide + folkehelsemidler   

+ Stavanger Turistforening med frivillige   

= 52 hverdagsturer og 410 km merkede turløyper 
 

UTGANGSPUNKT i 2010:  
• Kommunen hadde støttet STF med midler til barn og unge, 

ikke annet samarbeid   
• Kommunen hadde etablert overordnet grøntstruktur  
• Kommunen ønsket økt bruk av grøntstruktur  
• Turistforeningen ønsket å utvikle et bedre tilbud i nærmiljøet 

i Stavanger 
 

STAVANGER 
fra by - til turkommune 











Friluftskommunen Sandnes 



Friluftskommunen Sandnes 

• Regionalt viktige friluftsområder 
 

• Langvarig samarbeid Sandnes kommune og Stavanger Turistforening  

–  STFs årbok 1998: «Turgleder i Sandnes» 

–  Merking av løyper 

–  STF deltok i kommunens tverrfaglige friluftsgruppe, nå Sunn by 
 

• Ikke penger til STF men…. 
 

• STF overtok driften av 2 flotte friluftseiendommer – renovasjonsobjekt  
• 40 års langsiktig driftsavtale  fra 2007-2008 

• Økonomisk støtte fra Sandnes Sparebank, Spillemidler og Sandnes Tomteselskap + stor 
dugnadsinnsats og egne midler i Stavanger Turistforening.  

 

 

 
 

 

 

 

 



Nodhagens venner  
passer godt på strandeiendommen 



 

 

• Store arrangement 

• Utleie 

• Søndagskafé 

• Gramstads venner 
 

Gramstad 

- 10 minutter fra Sandnes sentrum  
-  en overveldende suksess 

 







Klikk for å legge til tek 

www.UT.no 



Sandnes Turlag  
– et ungt og spennende turlag med mye futt og engasjement 

 



INFOTAVLER  
 

Plassert ved alle større 

STF-anlegg og viktige 

parkeringsplasser. 

 

 

 

BUDSKAP:  
• Opplyse om 

nærtilbudet 

• Fortelle at STF står 

bak 
 

 

 

UTFORMING: 
• Visuelt enkelt 

• Lett gjenkjennelig 

• Få elementer – lite 

tekst 

• Vekt på avstand og  

     veiviser nærmeste 

hytte(r) 

• Tydelig avsender 

(STF) 

 

 
 

Hyttebilde og  
faktaboks: Senger, 
sesong, avstand 

Hyttebilde og kort 

faktaboks: Senger, 

sesong, 

gangavstand 

Hyttebilde og 

faktaboks: 

Senger, sesong, 

gangavstand 

Hyttebilde og 

faktaboks: 

Senger, sesong, 

gangavstand 

Naturopplevelse

r for livet 

Merkede stier, 

kviste-løyper og 

fjellhytter 

vedlikeholdes og 

driftes av 



Drømmen for 
Friluftslivets År 

2015 



Landbrukskommunen Time 

UTGANSPUNKT: 
Time kommune  
• Friluftsliv gir bedre folkehelse. Folkehelsekoordinator er en turglad ildsjel.  
• Ønsker merkede løyper i nærmiljøet for å få flere ut å gå. Langsiktig mål er frivillige som 

kan være turvenner, organisere fellesturer. 
 

Stavanger Turistforening 
• Ønsker flere medlemmer og mer aktivitet i lokalmiljøet på Jæren. 
• Vil opprette lokallag på Jæren 

 
RESULTAT: 
• Samarbeid om nærturer startet i 2013.  
• 6 turer er ferdig merket og markedsført, og 4 er nesten klare. 
• STF får økonomisk støtte fra STF 
• Jæren Turlag snart 1 år.  7-800  har deltatt på turene. Turlaget vil organisere faddere for 

turløypene. 
• I 2015 samarbeide med Jæren Turlag, STF og kommunen.  

 



Nærturer på Jæren, i Time kommune 



Jæren Turlag som fyller 1 år i november  
har skapt mye ny aktivitet 

- turledere 

- løypefaddere 
- snart Barnas Turlag 

  



Oppsummering og suksesskriterier 

• Ulike roller men felles mål 
• Ulike utgangspunkt i kommunene - STF 
• Administrative ressurser i STF viktig  
• Administrasjonen i STF igangsetter frivillig arbeid. 

Deretter oppfølging og «gjødsling»  
• Ildsjeler og entusiasme gir de beste resultatene 
• Vinn-vinn situasjon løfter prosjektet 
• Langsiktig tenking - driftsfasen bør inngå i  

planleggingen 
• Samarbeid = likeverdige parter og gjensidig respekt for 

egenart 
 
 



 


