
Referat fra møte i Grønn tur 27. november 2018 

 

Sted: Statens vegvesens lokaler i Brynsengfaret 

Til stede: Berit Lein, Miljødirektoratet, Marit Espeland, Statens vegvesen, Anne Ogner, Statens 

vegvesen, Liv Øvstedal, Statens vegvesen, Silje Strand, Statens vegvesen, Trine Kanter Zerwekh, 

Statens vegvesen, Trine-Marie Molander Fjeldstad, Bane NOR Eiendom, Torkel Skoglund, Statskog, 

Mats Mikael Larsen, Syklistenes landsforening, Eivind Farstad, TØI, Eirik Andersen, Ruter, Martin 

Julseth, Hurtigruten, Olov Grøtting, Kollektivtrafikkforeningen, Lise-Berith Lian, Buskerud 

fylkeskommune, Regine Mørk, Ås-student som har engasjement i DNT, Lise Bergmann, DNT Ung, 

Endre Kleiveland, DNT, Eva Lill Kvisle, DNT, Anne Mari Aamelfot Hjelle, DNT og Lars Wang, DNT. 

I tillegg deltok Lars Christensen, Statens vegvesen Region, nord på skype 

 

Velkommen til Vegdirektoratet ved Marit Espeland 

Marit ønsket velkommen og orienterte kort om Vegdirektoratet. Se egen presentasjon på nettsiden 

til Grønn tur samt denne filmen: https://www.youtube.com/watch?v=zicPN7UY-r8 

 

Oppfølgingspunkter fra forrige møte 

Trine-Marie Molander Fjeldstad fra Bane NOR Eiendom orienterte fra møte med Miljødirektoratet 

om nedlagte jernbaner. Direktoratet inviterte BN for å se på et mulig samarbeid om 

etterbruk/eventuelt salg av nedlagte banestrekninger. Det kan ikke lenger avhendes vederlagsfritt, 

men direktoratet har noe midler til dette (statlig sikring av friluftslivsområder). Man er avhengig av 

driftsavtale med aktuelle kommuner. 

Bane NOR er i gang med en avhendingsstrategi for Kragerøbanen og har hatt dialog med Kragerø 

kommune vedrørende denne. 

Trine-Marie orienterte også om at Numedalsbanen ikke er en del av dette fordi den er fredet. Her må 

man forholde seg til kulturminneloven og Riksantikvaren. Det ble orienterte om at Buskerud 

fylkeskommune ved kulturminneavdelingen har dialog med lokale aktører. 

 

DNT orienterte om at møte med samferdselsministeren planlegges våren 2019. 

 

Hvilken rolle har Kollektivtrafikkforeningen? ved Olov Grøtting, Kollektivtrafikkforeningen  

(presentasjon på nettsiden til Grønn tur) 

Olov Grøtting reklamerte for EnTur og muligheten for kombinert mobilitet og etter hvert én billett. 

Hun inviterte til samarbeid og stilte spørsmål om det er aktuelt med et nasjonalt prosjekt. Hun trakk 

frem Travel like the locals, Bussen til bushen og Stikk ut som gode eksempler. Lise-Berith Lian fra 

Buskerud fylkeskommune orienterte kort om Stikk ut. Grøtting understreket viktigheten av å lage 

ferdige «pakker» som presenteres for publikum. Gjerne rundturer. 

https://www.youtube.com/watch?v=zicPN7UY-r8


 

Trine Kanter Zerwekh etterlyste mulige partnere til satsingen på Andøya og Senja. Troms fylkestrafikk 

er aktuell her. 

Nasjonale Turiststier skal etterstrebe å ha kollektivtransport til utgangspunktet for tiltakene. Berit 

Lein i Miljødirektoratet vil innlede om dette på et av møtene i 2019. 

Hurtigruten informerte om opplegg / «pakker» på land, og de minnet om at det skal være 120 plasser 

tilgjengelig på Hurtigruten for kollektivreisende (de som reiser korte avstander). 

Valdresflya har et stort potensial for utvikling med for eksempel miljøvennlige busser. DNT tar på seg 

ansvaret med å være en pådriver her. 

 

Ut.no, hele Norges turportal, ved Endre Kleiveland, Den Norske Turistforening 

Endre Kleiveland presenterte nye ut.no som blir den nasjonale turportalen. Nye ut.no publiseres 

tidlig på nyåret. Hvis man oppretter bruker på ut.no, skal man kunne lage sin egen tur. I en senere 

versjon skal man kunne bestille hytter her, og i en enda senere versjon skal man kunne kjøpe reise i 

EnTur fra ut.no-portalen. 

Hurtigruten bruker ut.no allerede (Aksla), og de kommenterte at det er viktig med både engelsk og 

tysk. 

Statskog ønsker gpx-filer av turforslag. Endre orienterte om at dagens Sjekk ut-app skal bli ut.no-

appen i fremtiden. 

 

Grønne turer i Buskerud, ved Lise-Berith Lian, Buskerud fylkeskommune (presentasjon på 

nettsiden til Grønn tur) 

Lise-Berith Lian presenterte grønne turer i Buskerud fylke. Hvordan inspirere til f.eks. bilfri ferie og 

bilfri søndag? Viktig å vise gode eksempler, f.eks. Kjekstadmarka på tvers, kiting på Spikkestadjordet 

etc. 

Mange spennende satsinger i Buskerud; Tråkk'n roll, stibyggerskole i Hallingdal og «pumptrack» i 

Geilo sentrum (sykkeldestinasjon med tog rett ved). Marit Espeland supplerte med at nasjonal 

sykkelrute 4 og 5 går gjennom Geilo. 

Lise-Berith orienterte også om den nasjonale satsingen på «Planer for friluftslivets ferdselsårer». 

Dette innebærer blant annet oppdatering av tur- og friluftsdatabasen hos Kartverket samt innsats for 

å få kommunene (eller andre) til å utarbeide planer for friluftslivets ferdselsårer. 

Fylkeskommunene er forskjellige, og det er viktig å vise frem de som lykkes med satsinger som har 

overføringsverdi. 

 

Grønn tur i 2019; fokus, satsinger og eventuelle arrangement 

Innspill fra gruppa: 

• Konferanse og/eller studietur i 2019? 



• Lokal satsing ved Kornsjø stasjon. Fint utgangspunkt for padling, sykling og vandring, men toget 

stopper der ikke lenger. Initiativtakerne ønsker å presentere seg på et Grønn tur-møte i 2019. 

• Hva er hensikten med programmet/prosjektet? 

• Prosjektet bør bedre kjent. 

 

Aktuelle utviklingsprosjekt / tiltak i 2019 som ble nevnt i møtet: 

• Numedal 

• Andøya 

• Møte med departementet 

• Oslo – Bergen 

• Lage en struktur – konkrete satsinger 

 

Det var enighet i gruppa om at 2019 brukes til å utvikle satsingen videre – utover erfaringsutveksling. 

Klarer vi for eksempel å løfte noen prosjekter sammen? «Hjemmelekse» til neste møte er at alle 

partene i Grønn-tur gruppa diskuterer internt hva de kan bidra med i Grønn tur-satsingen. 

 

Møtedatoer i 2019 

27. februar kl. 12-15, møtet blir hos Miljødirektoratet på Helsfyr 

15. mai kl. 12-15 

11. september kl. 12-15 

4. desember kl. 12-15 

 

Eventuelt - kort om Hurtigruten ved Martin Julseth 

Store endringer i Hurtigruten. Fra 2021 blir det to selskap langs norskekysten; Hurtigruten og Havila. 

Alle skipene skal ha 120 kollektivplasser slik at skipene kan fungere som «kystens jernbane». 

Hurtigruten fortsetter sin Expedition satsing der Grønn tur er topp aktuelt. Over 50% av 

virksomheten vil være utenlandssatsing. 

Berit Lein spurte om elektrifisering. I dag er noen skip tilrettelagt for landstrøm, og noen kan gå på 

strøm. Hurtigruten har som mål å bli helelektrisk/LMG. 

 

 

Oslo 4. desember 2018 

Eva Lill Kvisle og Anne Mari Aamelfot Hjelle, DNT 


