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Referat fra møte i Grønn tur 27. november 2019 kl 12-15 

 

Sted: DNT sentralt sine lokaler på Youngstorget 

Til stede: Torkel Skoglund, Statskog, Trine Kanter Zerwekh, Statens vegvesen, Marit Espeland, Statens 

vegvesen, Haaken M Christensen, Innovasjon Norge, Mats Larsen, SLF, Ingrid Larsen Wigestrand, FL, 

Trine-Marie M. Fjeldstad, Bane NOR Eiendom, Torgeir Lande, NFS, Jan Vidar Haukeland, TØI, Gunhild 

Lundblad, DNT Oslo og Omegn, Jøran Elisabet Lund, DNT, Anne-Mari Planke, DNT, Lars Wang, DNT, 

Eva Lill Kvisle, DNT og Dag-Terje Klarp Solvang, DNT. 

 

Velkommen / diskusjon om økonomisk støtte (Grønn tur fase to fra 2020) 

Dag-Terje ønsket velkommen og innledet, sammen med Lars, om hva vi kan oppnå ved å spleise på 
en prosjektstilling til Grønn tur. Det ble vist tre ulike nivåer for satsing på Grønn tur: 

• Fortsette som i dag med jevnlige nettverksmøter 

• Etablere et økonomisk spleiselag der alle Grønn tur-aktørene bidrar økonomisk 

• Økonomisk spleiselag med Grønn tur-aktørene samt bidrag for eksempel fra en stiftelse 

Det ble vist et forslag til budsjett som illustrerte hva man tenker de ulike aktørene kan gå inn med. 

Denne ligger vedlagt. 

Det var en runde rundt bordet der alle fikk presentert sine tanker om å bidra økonomisk. Mange 

svarte at det vil være lettere å støtte konkrete prosjekter enn å støtte en prosjektstilling. Samtidig var 

det flere som mente det ville være mulig å gå inn med et såpass lite beløp som forslaget viste. Det 

var enighet om at alle skulle sjekke med sin organisasjon og komme med tilbakemelding om hva de 

eventuelt kan bidra med. Ellers var bred enighet i gruppa om at Grønn tur er et viktig og nyttig 

nettverk med positive mål som er i tråd med bærekraftsatsingen, og alle ønsket å være med videre. 

Vidar minnet om at de venter på svar fra Forskningsrådet på veldig Grønn tur-relevant prosjekt 

(«Pathway»). Dette får de svar på den 10. desember. 

Haaken orienterte om programmet, Global Growth, Scandinavian Tourism, som er en satsing på 

nærturisme og baserer seg på buss og tog. Også dette er veldig relevant for Grønn tur. 

Lars spurte om Grønn tur kan betegnes som «bedriftsnettverk» og dermed være søknadsberettiget 

på midler Innovasjon Norge lyser ut. Haaken svarte at dette eventuelt må konkretiseres og følges 

opp, og at det da må argumenteres for at Grønn tur er samfunnsnyttig og bidrar til verdiskaping. 

Jøran kommenterte at det finnes en del lokale sparebankstiftelser som er positive til å støtte lokale 

tiltak. 

Mats minnet om at det kan finnes «restpenger» i diverse kommunekasser som må brukes opp i løpet 

av året. 

Dag-Terje orienterte om positivt møte med Vy og sa de ga positive signaler på samarbeid, spesielt 

med buss-divisjonen. 

Ved en eventuell ny prosjektstilling vil møtedeltakerne i Grønn tur fungere som styringsgruppe. DNT 

kan stille med kontorplass, men det kan være en fordel om dette går på rundgang. 
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Oppfølging: 

Alle sjekker med sin organisasjon og kommer med tilbakemelding om hva de eventuelt kan bidra 

med. Frist for tilbakemelding: 22. januar. 

 

Nye muligheter med Grønn tur – utkast til brosjyre 
Lars gikk gjennom utkastet til brosjyre, og gruppa ble oppfordret til å komme med innspill i møtet 
eller sende innspill i etterkant av møtet. Brosjyren legges frem igjen (revidert versjon) på det neste 
møtet. Her er noen kommentarer fra gruppa: 

• Den er litt «skrifttung», og behøver den være på papir? 

• Mye informasjon som er for lite spisset mot hva vi faktisk ønsker å oppnå, vurdere flere 
kulepunkter. 

• Når det står felles visjon bør denne gjøres mer kort og presis. Kanskje det burde utarbeides en 
felles visjon på maks en setning som tydelig vises i brosjyren? 

• Skal være mellomrom mellom Bane og NOR, dvs Bane NOR. 

• Hvem er målgruppa? 

• Er det rett å omtale aktørene som partnere? 

• Antall; 18 eller 19? 

• De etterlyser en felles Grønn tur-presentasjon som gruppa kan bruke 

• Sykkelruta på Senja /Andøya kunne vært nevnt i brosjyren. 

• Bør stå noe om fotavtrykk på klima og miljø. Her er Grønn tur et positivt bidrag. 

• Det med kultur blir litt vakt. Kulturarv bedre. 

• Unikt at så mange ulike aktører er med. Stort potensiale. Viktig å fremheve dette i brosjyren. 

• Spisse/tydeliggjøre at man skal kunne komme seg ut på tur på en bærekraftig måte. Transporten 
er bærekraftig. 

• Bruke bilder som ikke bygger opp under at allerede belasta steder skal brukes. 

• Bærekraftmål 17 bør fremheves. 

• Nasjonal turiststi. Mål om miljøvennlig transport. + bærekraftig reiseliv. 100 kommuner med. (Be 
Ingunn i IN presentere dette på et Grønn tur møte). 

 
Oppfølging: 

• Lars går gjennom brosjyren på nytt, i lys av innspillene som kom på møtet. Revidert brosjyre 
legges frem på neste møte. 

• Eva Lill lager en enkel Grønn tur-presentasjon som alle kan bruke. Denne legges frem på det 
neste møtet. 

 

Statsbudsjett 2021. -Utkast til Grønn tur-innspill 
Det ble i forkant av møtet sendt ut et foreløpig utkast til innspill til statsbudsjett for 2021 der 
budskapet var å oppnå et solid løft for Grønn tur. Dag-Terje sa i møtet at tilbakemelding må gis før 
helgen om dere ønsker å være med på felles innspill. SLF og Bane NOR har svart at de stiller seg bak / 
kan nevnes som en av aktørene. 
 
I innspillet vi diskuterte på møtet stod det at det trengs 2 millioner kroner årlig i hele 
programperioden. DNT sender et innspill til statsbudsjett for 2021 før jul, og her har vi moderert oss 
til 1 million kroner årlig. Vi skriver her at det er mange aktører som er med i Grønn tur-nettverket og 
stiller seg bak en tung satsing på Grønn tur, men vi ramser ikke opp aktørene. 
 
Hvis dere ønsker å se den endelige teksten til Grønn tur-innspill DNT sender til statsbudsjettet, er det 
bare å be om det. 
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Nasjonal Transportplan (NTP) for 2022-33. –Utkast til Grønn tur-innspill 
Det ble i forkant av møtet sendt ut forslag til innspill til NTP for 2022-2033. Lars gikk gjennom 
forslaget i møtet. Kan vi enes om et felles innspill fra aktørene i Grønn tur? 
 
Mats kommenterte at prosessen for NTP er endret, at alt skjer i departementet, og at det allerede 
har vært to innspillsmøter om NTP. Alt grunnlagsmateriale publiseres fortløpende på departementets 
nettside. Viktig å bidra på innspillsmøter i 2020. 
 
Det foreløpige forslaget fra DNT ble diskutert. Det ble kommentert at det er behov for å stramme inn 
innspillet og gjøre det mer konkret. Da blir det lettere å få tak i hva vi ber om. Det ble også 
kommentert at det er viktig å tydeliggjøre koblingen mellom turruter og kollektivtrafikk i Grønn tur-
satsingen, og at det kan være en god ide å bake inn FNs bærekraftsmål i innspillet. 
 
Oppfølging: 
DNT bearbeider innspillet og sender ut revidert versjon. Vi spør da på nytt hvem som kan stille seg 
bak innspillet, og dere får en frist for å melde tilbake til oss. 
 
 

Nasjonal satsing på friluftslivets ferdselsårer ved Eva Lill 
(presentasjon på nettsiden til Grønn tur) 
Eva Lill presenterte nasjonal, femårig satsing på stier og planer for friluftslivets ferdselsårer. 
Satsingen er midt i blinken for Grønn tur. 
 

Befaring i 13.-14. mai 2020? 
Eva Lill foreslo at vårmøtet for Grønn tur innlemmes i en befaring. Et alternativ er å ta Gjøvikbanen til 
Hakadal og gå eller sykle til utløpet av Akerselva. Da kan vi ha en overnatting underveis i en DNT-
hytte. En eventuell befaring må planlegges nøye med ulike diskusjoner underveis på turen. 
 
Vi diskuterer dette nærmere på neste Grønn tur-møte. 
 

Konferanse i 2020? (saken utsettes til neste møte) 
 
 

Korte orienteringer 
 
Samarbeid med Bane NOR om pilotprosjekt i Numedal, ved Trine-Marie Fjeldstad 
Det er satt av kr 400.000,- til arbeid med etterbruk av Numedalsbanen. Det pågår et mulighetsstudie 
for å finne ut hva banen skal brukes til; dresin (veldig dyrt), sykkelvei etc. Ettersom deler av banen er 
fredet, krever alle tiltak godkjenning fra vernemyndigheten. 
DNT-hytta, Solheimstulen og andre DNT-hytter i Haglebu-området kan være aktuelle å huske på i 
anledning oppgradering og ny bruk av Numedalsbanen. 
 
Grønn tur til Jotunheimen. Status for pilotprosjektet ved Vidar 
Det vil sommeren 2020 bli gjennomført forskning på piloten, Grønn tur til Jotunheimen. Piloten er 
ikke ferdig utformet, men vil ta utgangspunkt i turer DNT Oslo og Omegn planlegger sommeren 2020. 
Det blir et møte med relevante aktører i januar for å detaljplanlegge piloten. 
 
Omorganisering i Innovasjon Norge 
IN skal inn i en omorganiseringsprosess. Haaken orienterer om dette på et senere møte, 
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Omorganisering i Statens vegvesen ved Marit og Trine 
7000 ansatte skal bli til 4500, og de nye fylkeskommunene skal «få» 2000 av disse. Ansatte har fått 
forslag til innplassering, men mange vet ennå ikke hva de skal jobbe med i 2020. Det vil komme et 
«sekretariats-dokument» som vil si hva alle ansatte skal jobbe med. 
 
Marit starter i 2020 i ny jobb i Innlandet fylkeskommune. Hun vil fortsatt arbeide med sykkelsatsing, 
og vil gjerne fortsette å følge opp Grønn tur. 
 
Trine orienterte om store og overraskende kutt i Nasjonale turistveger. Til tross for dette, vil de bestå 
som Turistvegseksjon til neste år. 
 
 

Aktuelle møtedatoer i 2020 
Følgende forslag til møtedatoer ble sendt ut med innkallingen: 

• 26. februar 

• 13. mai 

• 16. september 

• 25. november 
 

Det er mange som ikke kan den 26. februar, så Eva Lill finner et nytt tidspunkt. 

De andre datoene blir som foreslått, med mulighet for befaring i mai, så hold av 13.-14. mai, 16. 

september og 25. november. 

 

Eventuelt 

Mats minnet om at det er Nasjonal sykkelkonferanse i Stavanger 25.-26. mai. 

Haaken nevnte en satsing som heter «Oslo hiking», der alle turene starter i sentrum. 

Mats nevnte et EU-prosjekt om sykkelsatsing i Østfold og Värmland, med kvalitetskriterier for 

kategorisering av ulike ruter, og han nevnte et sykkelprosjekt i Vestfold. 

 

 

 

 

 

Oslo den 12. desember 2019 

Eva Lill Kvisle, DNT 


