


En presentasjon om 
NTP, gåing, eksos, offentlig 

kommunikasjon 
og friluftsliv



Utgangspunktet mitt

«Led meg gjerne ut i 
fristelse»





Hva er en friluftsport?

•Et lavterskel aktivitetsanlegg for 
friluftsliv

•En port inn mot større 
friluftsområder 

•Informasjon



Har testet ut friluftsporter

•Etablert  fem friluftsporter i et 
nasjonalt pilotprosjekt fra 2014 

• Laget en veileder 

•Samarbeid med Statskog

Konsmoparken -
Lindesnesregionen

Friluftsport 
Vesledammen - FL

Vannbassengan - Dalane

Arboret Rogaland –
Statskog og Jæren

Barnas naturpark, 
Bleikvasslia -
Polarsirkelen



Friluftsporter hvor?

•Naturlig i utfartsområder
•Lett tilgjengelige ved 
knutepunkt
•Opplevelsesrik og variert natur
•Leder til attraktive områder 
lenger inn i naturen
•Hvor friluftsliv kan utøves i vid 
forstand, trening, lek og sosialt 
samvær
•Tilrettelegge og ta i bruk 
områdene slik at de framstår 
som attraktive



Tiltakskjeden



Sterk støtte  

NTP og nasjonal gåstrategi
Sømløs offentlig transport
Knutepunktstrategi
Stien
Informasjon



NTP og nasjonal gåstrategi

To hovedmål:
A) Det skal være attraktivt å gå for alle.
B) Flere skal gå mer. 

Målene er vedtatt av regjering og storting i 
NTP (2014-2023), som sier: «Regjeringen 
ønsker at flere skal gå mer, og at det skal 
være attraktivt å gå for alle.» 



Sømløst i en digital verden?

NTP og nasjonal gåstrategi

Sømløs offentlig transport 
og en knutepunktstrategi
Stien
Informasjon



Sømløs offentlig transport

På vei - jfr «Entur» appen som endelig er ute

Og en knutepunktkollektivsystemstrategi– som 
er bærekraftig?



Nøkkelinformasjon helt vesentlig? 

NTP og nasjonal gåstrategi
Sømløs offentlig transport og en 
knutepunktstrategi

Stien og informasjon



Informasjon og tilrettelegging viktig 
Et friluftsport - sted et utgangspunkt som er godt 
å komme til, møtes, hvile eller noe å gjøre, å se 
på 
- F.eks far leker og mor løper en tur 

Stien også et viktig premiss
- gå til bussen, toget, båten, badestranden 
en port til et nytt liv

Mennesket har ikke endret seg –
men omgivelsene 



En port til et nytt liv ved:
► Gå-app
► Gå-kart
► Gå-kafe
► Turforslag
► Gå-kalender: By og bygdevandringer, happenings, gatefestival, 
vintergåfestival, 
► Korttids møblering, installasjoner, lek
► Skilt, kart, reiseplanlegger, informasjon
► Stimulere lokale tiltak for å påvirke ulike befolkningsgrupper

Krever en klar kommunikasjonsstrategi

Mennesket har ikke endret seg –
men omgivelsene 



Friluftsporter – oppsummert

God info – her rett på rødbeten 
en viktig motivasjonsfaktor -
barna

Kulturminne med utgangspunkt i det 
lokale



Friluftsporter – oppsummert

Friluftsporter er innfallsporter til større 
natur- og friluftsområder som er tilrettelagt 
med sosiale møteplasser og for fysisk 
aktivitet og naturopplevelse. Friluftsporter 
skal være lett tilgjengelige og gi 
brukervennlig informasjon om 
naturkvaliteter og friluftsmuligheter som 
inspirerer til å utøve mer friluftsliv.



Friluftsporter og frilufts (liv)



Takk for meg

Innspill og ideer tar jeg gjerne imot

under mottoet:


«Store problemer kan ha små løsninger»
Vår veileder finner du her: 

www.friluftsrad.no/arbeidsomrader/friluftsporter 

asgeir@friluftsrad.no

tlf 406 46 081

mailto:asgeir@friluftsrad.no

