
 
 

Grønn Tur Høstmøte 19. oktober – Friluftshuset Sørenga 
OPPSUMMERING 
 
FYSISK MØTE, Friluftshuset Sørenga, Oslo 
 
Til stede: 

• DNT Sentralt – 3 pers 
• Innovasjon Norge 
• Miljødirektoratet 
• Hurtigruten 
• EnTur 
• SJ Nord 
• TØI 
• Syklistenes Landsforening 
• Bane Nor 
• Norske Tog 
• Statskog 
• De Historiske 
• Hanen/Økologisk Norge 
• Norway Bussekspress 
• Friluftsrådenes Landsforbund 

 
+ 
Inviterte eksterne: 

• Krødsherad, Grønn Mobilitet 
• Applied Autonomy 

 
Ikke tilstede 

• Vy 

• Ruter 

• Kollektivtrafikkforeningen 

• GoAhead 

• Havila 

• Statens Vegvesen, Nasjonale Turistveier 

• Virke 

• NHO Reiseliv 
 
Info i forkant av møtet: 
Se gjennom agendaen og tenk gjennom innhold eller bidrag til Grønn Tur Seminaret som 
dere, samarbeidspartnere eller eksterne kan ha. 
Vi tar en godt runde på dette. 

• Seminaret blir på MESH Youngstorget - foreslått 8. desember kl 12-15 
• TEMA: Klimasmart tur- og friluftsliv: satsninger, fellesprosjekt og inspirasjon 
• Deltakere: for inviterte og interesserte fra  

o Grønn Tur nettverket (involvering av nøkkelpersoner i egen organisasjon) 



o Samarbeidspartnere 
o Politikere og embetsverket 

____ 
 
AGENDA: 

• Intro + Runde rundt bordet: relevante oppdateringer fra nettverket 
• Videre satsning for Grønn Tur 2022-2027 
• Oppdatering på Grøt Kort pilot – erfaringer fra 2021 og diskusjon om utvidelse 
• Grønn Tur seminar 8. desember: Klimasmart tur- og friluftsliv: satsninger, 

fellesprosjekt og inspirasjon. 
• INNLEGG/INSPIRASJON: Grønn Mobilitet Norefjell, ved Ellen Anne Bye prosjektleder 

Grønn og sømløs mobilitet Norefjell, og Marius Halle fra Applied Autonomy 
(teknologi partner). Tema: Norefjell - grønn og sømløs mobilitet for besøkende og 
fastboende 

 

 
 Presentasjonsrunde 
 

• Presentasjonsrunde (presentasjonsrunde – hvem en presenterer – hvorfor Grønn Tur 
nettverket er viktig  – relevante oppdateringer, satsninger) 

• Nye som er med – nye aktører, nye representanter 
• NorskeTog: Vibeke Bergmo 
• Hanen / Norsk Økoturisme: Agneta Linden Moen 
• EnTur: Anne Berard-Andersen 
• Statskog: Torkel Skoglund 

 
Videre satsning for Grønn Tur 2022-2027 

• Søknad til IN, søknadsutvikling ARENA-Grønn Tur 
• Hva er gjort 
• Hva skjer videre 
• hva er det vi ønsker innspill på 
 

• Christina Teige Apuzzo: Politisk arbeid i regi av DNT Sentralt/Myndighetskontakt 
• Hva er gjort – møter, innspilsrunder etc? 
• Ny regjering, nye muligheter – hva betyr regjeringsplattform, 

hva er relevant for Grønn Tur satsningen 
• Hva gjøres fremover – hvordan jobber aktørene i nettverket 

opp mot politikere og embetsverket? Samarbeid og 
synergier?? 

 
 
Oppdatering på Grøt Kort pilot – erfaringer fra 2021 og diskusjon om utvidelse 

– flere betjente DNT hytter, noen fra De Historiske eller Hanen? Kan varianter av 
Grønt Kort være interessant for noen av de andre aktørene i nettverket? 

 
Grønn Tur seminar - foreslått 8. desember: 



Klimasmart tur- og friluftsliv: satsninger, fellesprosjekt og inspirasjon. Mer info i 
presentasjon. 

 
INNLEGG/INSPIRASJON 
Grønn Mobilitet Norefjell, ved Ellen Anne Bye prosjektleder Grønn og sømløs mobilitet 
Norefjell, og Marius Halle fra Applied Autonomy (teknologi partner). Tema: Norefjell - grønn 
og sømløs mobilitet for besøkende og fastboende. 
Se presentasjoner. 
 

 


