
Hvordan promotere det nære 
friluftslivet? 

•   



En definisjon 

Med friluftsliv menes fysisk aktivitet i naturen. Mer spesifikt er 
det anvendelse av egen fritid i friluft. Med friluft forstås at 
denne aktiviteten foregår utendørs. Friluftsliv skiller fra sport 
ved mangelen på kunstige regler for hvordan den skal utføres. 
Unntatt her er da regler for sikker ferdsel, utøvelse og 
oppførsel. 



Hva er det å 
promotere? 

• Å promotere betyr å 
markedsføre, men å 
markedsføre er ikke 
en passiv handling 
som ikke viser 
tilbake på objektet 
som skal 
promoteres. 



Gjennom promotering endrer også 
objektet egenskaper 

• Fordi oppfatningen av det 
endres 
• Stygt kan bli pent, etc 

• Eller fordi det blir noe annet 
også reelt sett 
• Når nye brukere kommer til et 

sted så endrer det karakter 

• Eller fordi markedsføringen 
medfører at 
beslutningstakerne må 
endre objektet slik at 
markedsføringen ikke blir 
usann 



For å promotere hva må være på 
plass? 

• Kvalitet 

• Politikk 

 



Det nære? 

skogen byen 

Langs 
elva? 

? 



Det urbane friluftslivet? 

”..egen fritid i friluft” 
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Friluftsliv eller sport? 



Hva er et friluftsareal? 
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Hva er dette? 
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Loose 
space 

Tight 
space 

Kan vi tenke slik? 



Skogen er ikke alltid der 
 



Hvordan best tilrettelegge for nært 
friluftsliv 

• Å tilrettelegge best mulig for nært friluftsliv 
(kortreist, urbant, grått, grønt, blått – you 
name it) 

Loose 
space 

Tight 
space 



Best tilrettelegging må skje ved å ta 
utgangspunkt i menneskenes behov og 

lyster 

Hva vil folk ha? 
• Trygt 
• Vennlig 
• Pent 
• Sosialt 
• Uten for mye støy 
• Tilgjengelig 
• Grønt? 



tilgjengelig 
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trygt 



vennlig 
 



pent 



Lite støy 



sosialt 



sosialt 

 



Pent, trygt, vennlig, rolig, tilgjengelig, 
sosialt og litt grønt 



Byplanlegging for friluftsliv? 







Når man bygger nytt, må vi ha med oss 
grønt og friluftsliv inn i planleggingen 
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Hvordan best overbevise overbevise 
beslutningstakerne om at dette er 

viktig for den generelle 
samfunnsutviklingen? 

 

Nært 
friluftsliv 

Fysisk 
helse 

Psykisk 
helse 



Hvordan best overbevise overbevise 
beslutningstakerne om at dette er 

viktig for den generelle 
samfunnsutviklingen? 

 

Lave helseutgifter 

Deltagelse 
i 

arbeidsliv 

økonomi 



Markedsføring av det nære friluftslivet 

• Liveable cities 

– Investeringer 

 



Markedsføring av det nære friluftslivet 



Markedsføring av det nære friluftslivet 

• Byer konkurrerer, 
ergo må de ha 
noe å vise til 

• Bruk av 
rekreasjon som 
USP er mulig 

• Tiltrekker seg 
arbeidskraft 

• Globalisering 
med et positiv 
fortegn 
 



Brandig the city? 



Markedsføring uten byendring 
fungerer ikke 



By som merkevare forplikter 



Hva ville Drammen vært uten det nære 
friluftslivet? 


