
Referat fra møte i Grønn tur 12. september 2018 

 

Sted: NSB sine lokaler i Schweigaardsgate 23 

Til stede: 

Trine-Marie Molander Fjeldstad, Bane NOR Eiendom 

Trine Kanter Zerwekh, Statens vegvesen 

Marit Espeland, Statens vegvesen 

Mats Mikael Larsen, Syklistenes landsforening  

Halvard Dahle Lægreid, KS  

Asgeir Knudsen, Friluftsrådenes Landsforbund  

Haaken Christensen, Innovasjon Norge  

Heidi Nybrenna, NSB Reiseliv 

Martin Julseth, Hurtigruten 

Jan Vidar Haukeland, TØI 

Marit Holen, Møre og Romsdal fylkeskommune 

Jon Atle Holmberg, Telemark turistforening 

Stian Melby, Telemark turistforening 

Kirsten Lexberg, Buskerud Næringshage 

Trond Solem, Buskerudbyen / Buskerud fylkeskommune 

Lars Wang, DNT  

Anne Mari Aamelfot Hjelle, DNT  

Eva Lill Kvisle, DNT 

 

Lars ønsket velkommen, og det var en presentasjonsrunde for nye møtedeltakere. 

Alle Grønn tur-presentasjoner og møtereferat finner dere her: https://www.dnt.no/gronn-tur-2017-

2027/ 

 

Velkommen til Bane NOR. Orientering om arbeidet med nedlagte jernbaner, ved Trine-

Marie Molander Fjeldstad (presentasjon på nett) 

 

Bane NOR har som strategi at de skal selge eiendom de ikke kan bruke. De skal ha møte med 

Miljødirektoratet i høst for å gå gjennom nedlagte jernbanestrekninger som ikke er fredet, 

for å få vurdert om de er interessante som friluftslivsarealer / turveier. 

Trine-Marie orienterer fra møtet med Miljødirektoratet på det neste Grønn tur-møtet. 

 

 

Reise som de lokale («Travel like the locals»), ved Marit Holen i Møre og Romsdal 

fylkeskommune (presentasjon på nett) 

 

Noen av suksesskriteriene for «Travel like the locals» er: flotte områder, ønsket lokalt, ressurser, 

billettering. Det er stor interesse for satsingen nasjonalt, og de har hatt møter med mange fylker, 

https://www.dnt.no/gronn-tur-2017-2027/
https://www.dnt.no/gronn-tur-2017-2027/


blant annet fylkene i vest samt Oppland. I tillegg har de presentert satsingen i Kollektivtrafikk-

foreningen. Sogn og Fjordane er nærmest i å få til noe tilsvarende samt en avgrenset satsing i 

Rogaland. 

 

Kommentarer/spørsmål fra gruppa: 

 Trond S.: Har notert ivrig for å videreformidle til Buskerudbyen (bypakka i Buskerud). 

 Haaken C.: Spør om folk blir lengre i regionen. Marit svarer at det ikke er undersøkt. 

 Martin J.: Hurtigruta rigger seg mot 2021 da de vil løfte “hopp av hopp på” som satsing på 

skipene sine. Da er Travel like the locals-konseptet veldig aktuell og ønskelig langs hele 

kysten. 

 Asgeir K.: Turistene bidrar til å opprettholde tilbudet for de lokale. Men reiser de lokale? 

Marit svarer at ikke så mange lokale som reiser kanskje, men noen + bussjåføren da🙂. 

 Halvard: Dette vil han ta med og bruke i KS. Spør hvem man tar kontakt med. «Travel like the 

locals» er relevant for mange ulike perspektiv, men ingen vil ta ansvaret. Kanskje er det 

politikerne som kan se alle fordelene samlet. 

 Marit E.: Dette er miljøvennlig turisme. Bør kunne fremmes som tiltak til ny NTP. Hun spør 

om det er mange som ellers ville kjørt bil. Tror kanskje ikke det, svarer Marit H., men det blir 

færre charterbusser. 

 Trine Z.: Mange har hørt om FRAM / «Travel like the locals», men ikke innlysende hvem man 

henvender seg til lokalt for å få til noe tilsvarende. Lurt å starte med samferdselsavdelingen 

hos fylkeskommunen, og ta gjerne kontakt med leder for samferdselsutvalget i 

fylkeskommunen. 

 Jan Vidar H.: Satsingen treffer fordi den er autentisk og det er det folk ønsker. Han spør om 

fleksibiliteten. Det er noen tekniske barrierer i dag for å få til mer fleksibilitet i tilbudet, 

svarer Marit. 

 Kirsten L.: Dette burde bli en nasjonal satsing. 

 Anne Mari AH: Veldig positivt for de lokale som også får et bedre tilbud. 

 

Ta bussen til bushen, ved Jon Atle Holmberg i Telemark turistforening (presentasjon på 

nett) 

 

Satsingen er en del av Bypakke Grenland og et samarbeid med Telemark fylkeskommune. Noe av 

bakgrunnene for satsingen er å bidra til at det blir kort vei til turen (maks 500 meter til stien).   

Bussene brukes mye av barnehagene når de skal på tur. Telemark turistforening har en kystledhytte, 

og dit kan man reise fra Oslo ved å ta ekspressbuss og bytte til “Bussen til bushen” den siste biten. Så 

her er mange muligheter! 

 

Kommentarer/spørsmål fra gruppa: 

 Kirsten L.: Er tilbudet bare i Grenland? Ja, men utvidelsene tas gradvis, svarer Jon Atle. 

 Anne Mari AH:: Ut.no er en unik mulighet til å informere om dette tilbudet. 

 Halvard L.: Hva samarbeides det med kommunene om? Trenger kontakt med kommunene 

blant annet for å få kabelpåvisning før skilt settes opp, svarer Jon Atle. Ellers er samarbeidet 

mellom kommune og frivilligheten veldig viktig fordi frivilligheten kan søke om midler fra 

Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen, noe kommunene ikke kan. 



 

 

Reis grønt til Nansenfestivalen i Numedal, ved Kirsten Lexberg, Buskerud Næringshage (se 

presentasjon på nett) 

 

Numedal var viktig for Nansen, og Nansen var viktig for Numedal. Dette har vært glemt, men skal nå 

løftes. Nansenfestivalen skal være en festival man går til eller reiser grønt til. 

De samarbeider med Buskerud fylkeskommune, og de vil søke om midler fra “Kreativt Europa”. 

 

Kommentarer/spørsmål fra gruppa: 

 Asgeir: Anbefaler samarbeid med blant annet Nansenskolen og museet på Bygdøy. Det er 

allerede tatt kontakt, svarer Kirsten. 

 Martin J.: Kommer nytt hurtigruteskip som heter Fritjof Nansen. Skipet vil gå langs hele 

norskekysten, i hvert fall i starten. Kan være aktuelt å samarbeide med Nansenstiftelsen. 

Historien til Nansen er viktig for skipet.  

 

Korte orienteringer 

Planer som berører Nasjonal turistveg på Andøya, ved Trine Z. 

De hadde et møte på Andøya i juni. Kollektivtrafikkaktørene kom ikke, men det skyldes nok helst 

lang reisevei. Regional sykkelkoordinator i nord var med. Neste møte i nord er i oktober. Det var et 

ekstramøte med Odd Roger Enoksen ved Andøya Space Center. De planlegger nytt satellittsenter 

som vil ødelegge for nasjonal turveg på Andøya om planene gjennomføres. 

 

Møte med Samferdselsdepartementet (SD) den 13. juni, ved Anne Mari AH 

Følgende saker ble drøftet med politisk rådgiver og kommunikasjonssjefen i SD: 
- Sykkeltur med samferdselsministeren og DNT på Rallarveien 
- Profilering av ENTUR – gjerne koblet opp mot ut.no eller i alle fall noen av DNTs hytter og 

ruter 
- Alle som skal besøke en Nasjonal turiststi skal kunne komme dit med miljøvennlig transport 

(tog, buss, båt, taxi etc.) fra de store byene 
- Samarbeid med aktuelle aktører om å få åpnet den nedlagte toglinjen i Numedal for syklister 

med mulighet for overnatting på nedlagte togstasjoner 
- I ny Nasjonal transportplan er det ønskelig å ha et stort fokus på «en grønn nasjonal 

transportplan» i tråd med de foreslåtte tiltakene i Veikart for en mer bærekraftig 
reiselivsnæring 

- Mulig støtteordninger ble etterlyst, men Samferdselsdepartementet opplyste om at de 
dessverre ikke har aktuelle støtteordninger for slike prosjekter så langt 

 

Konklusjoner som ble fattet på møtet: 

- Rådgiver Gaarder Knutsen kommer tilbake til DNT med forslag til aktuelle datoer for en 

sykkeltur for statsråden med følge og DNTs nye leder Per Hanasand med følge. Aktuelle 

tidspunkt er i slutten av august eller i begynnelsen av september. Vi foreslår en rute / 

opplegg med tog til Finse, sykkel langs Rallarveien til Flåm, overnatting i Flåm, ferge inn 

Nærøyfjorden til Gudvangen, buss til Voss og tog tilbake til Oslo. Det kan være en god idé å 



lansere Grønn tur-satsningen under denne turen. Det kan være aktuelt å koble dette opp 

mot ENTUR også. Turen kan selvfølgelig gjøres både kortere og lengre. 

- Statsråden er også interessert i å teste en dresintur. DNT kan gjerne arrangere dette også. 
Veggli i Buskerud ligger ca to timer og 45 min unna Oslo, med tog og buss. Ca 2 timer med 
bil. Dette kan også kobles til turen langs Rallarveien med buss til Geilo og tog videre til Finse. 

 

Sakene er ikke blitt fulgt opp av departementet så langt. Bytte av minister er trolig årsaken til dette. 

DNT vil følge opp saken. 

 

Sykkel på Trysilbussen ved Haaken C. 

Kjører i gang en pilot til våren der det skal være lett å få med sykkel på Trysilbussen på enkelte 

avganger. 

 

Grønne sykkelturer ved Mats 

Syklistenes landsforening har mottatt prosjektmidler til en satsing på grønne sykkelturer. Det går ut 

på å se hvordan man kan få til sykkelturer i grøntdrag i de største byene, og at det oppnås i god 

dialog med turgåere. Veldig aktuelt å innlede om dette på et senere Grønn tur-møte. 

 

Kollektivtransport til nasjonale turiststier ved Anne Mari AH 

Dette ble tatt ut som kriterium for å få status som nasjonal turiststi, men er noe vi kan løfte som en 

pilot i Grønn tur. Kanskje kan Miljødirektoratet innlede om dette en gang? 

 

Diverse 

 DNT skal innlede om Grønn tur på markedsforum i Kollektivtrafikkforeningen den 29. 

november. 

 Ny representant i Grønn tur fra Miljødirektoratet blir Berit Lein. 

 Neste møte i Grønn tur er 27. november kl 12-15 hos Vegdirektoratet. Der blir det 

innledninger blant annet fra Kollektivtrafikkforeningen og fra DNT om turportalen, ut.no. Det 

ble stilt spørsmål ved om også Entur kan inviteres til det neste møte, sammen med 

Kollektivtrafikkforeningen. 

 

 

 

 

Referenter: Eva Lill Kvisle, supplert av Anne Mari Aamelfot Hjelle 


