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Grønn Tur-møte, 16.september 2020 

 
1) Runde rundt bordet – hva er nytt/oppdateringer: 
Ingrid Wigestrand, FL: Var mye usikkerhet og frustrasjon i starten av korona-situasjonen. Endel 
kostnader knyttet til tiltak har gått veldig opp (Feks rengjøring/drift av toaletter). Men det har stort 
sett gått veldig greit i sommer – mange har vært ute.  
 
Nils Aal, Statskog: Stengte hyttene i starten av koronaen. Gjort tiltak på utleiehyttene i tråd med 
smittevernsreglene. Ikke fått noen telefoner til smitteverntelefonen/beredskapstelefonen. Stor 
pågang på hyttene i sommer. Folk har oppført seg bra. Har startet opp hovedprosjekt på 
Nordlandsruta. Det er et femårig prosjekt om å reetablere ruta (startet på 80-tallet). Friluftsrådet i 
Salten i nøkkelrolle. Startet opp forrige uke og er midt i blinken for Grønn Tur (har vært presentert 

ved to tidligere anledninger for gruppa)  
 
Haaken Christensen, IN: Krise i reiselivsnæringen - men juli ha vært bra. Venter mange konkurser 
utover høsten. Omstilling og  produktutvikling til nærmarked. Vært preget av at bookinger fra Norge 
kommer i siste liten. Store utfordringer i bransjen, men nyttig hvis man skal se det positivt i et lenger 
perspektiv. IN utarbeider nå – på oppdrag fra NFD – en nsjonal reiselivsstrategi. Frist for å gi innspill 
er 9.oktober.  
 
Berit Lein, Miljødirektoratet: Etablerte raskt en «Korona Task Force» med bredt samarbeid med 
aktører/organisasjoner. Gått greit - fikk ingen store kriser. Sommeren har vist stort potensial for 
grønn tur. Privatbiler har vært oppfordringen i sommer, men elbil i Nord-Norge går ikke hvis ikke vi 
får ladestasjoner. Shuttelbusser/kollektivtransport har vært begrenset - må gå tyngre inn og få mer 
kollektiv på populære turmål. Stor nedgang mange steder - feks på Verdensarvsenteret i Geiranger 
og Trolltunga ventet 130.000 personer i år.  
 
Trine Kanter Zerwekh: Åpnet flere nye punkter siden sist; Farstadsanden på Atlanterhavsveien / 
Hustadvika kommune + Lysefjorden + Flye 1389 (driftes av DNT Oslo) + den store satsningen ved 
Vøringsfossen. Den har fått massiv internasjonal oppmerksomhet.  
Flere ting på gang - toalettanlegg på Senja (Mefjordvær), fuglekikkerskur i Varanger, servicebygg på 

Moskenes i Lofoten. Har blitt tre færre på seksjonen, det merkes. Levert innspill til 

reiselivsstrategien.    
 
Eivind Farstad (TØI): TØI jobber med to forskningsprosjekter som er relevante for Grønn Tur - 
Creatur + Pathways. Creatur er forsinket pga korona og det har vært vanskelig å intervjue personer. 
Fokus på utstyrsdeling og transportbruk. Pathways handler om miljøvennlig fritidsreiser og 
undersøkelse om folk har tilbrakt ferien hjemme. Creatur: Resultatene foreligge relativt raskt, ila 

oktober/november Pathways: tidlig neste år - mange kan tenke seg å endre reisemål (12-15 prosent)

 Mye på gang på TØI ellers – ser endringer i transportbruken og delingsøkonomi (bildeling).  
 
Jan Bognes (Fjellstyrene): Har 100 års jubileum i år. Stengte ned hyttene (400 stk) som følge av 
koronaen, men voldsom interesse da de åpnet igjen. Hvordan gjøres disse endringene permanente? 
Jakt og fiske øker veldig - solgt mange fiskekort i år. Det skaper store, lokale ringvirkninger.  



 
Liv Jorstad Paulsen (Syklistene): Ny i gruppa - jobber med fritids og turistsykling i Syklistene/SLF. 
Masse henvendelser, mange prosjekter har stoppet opp og blitt utsatt. Tester nasjonale sykkelruter 

og kartlegger dem.   

  
Trine-Marie Fjelstad (BaneNor): Dårligere inntjening som følge av færre reisende.  Numedalsbanen 
er en mulig pilot der det er etablert en prosjektgruppe som jobber med framtidig bruk - muligheter 
for sykling på nedlagt jernbane, dresinkjøring. Også dialog om Kragerøbanen og eventuelle 
muligheter der. Konkretisering av bil og sykkelparkering på stasjonene og tilrettelegging med 
kollektivselskapene for mobilitetstjenester, satsning på friluftsliv er lagt død - tatt opp igjen når ting 

er litt tilbake til normalsituasjon.   
 
Trygve Sunde Kolderup (DNT): Ny i gruppa. Jobber som seksjonsleder for natur og bærekraft. DNT 
jobber med bærekraftstrategi som skal vedtas i juni 2021 og gå ti år frem i tid. Utstyrsdeling, kortreist 
friluftsliv og grønn transport er sentralt i den. Har levert innspill til Innovasjon Norges 
reiselivsstrategi. DNT melder om stor vekst i trafikken på ut.no  

  
1) Grønn tur i lys av korona: Hvordan tilpasser vi satsningen til dagens situasjon? Hvor må vi tenke 
nytt? Hva må evt justeres?  
 
Etterspørselen etter fritidstilbud kommer til å øke, flere vil velge å ferier i Norge. 
Nye brukergrupper inn, som ikke har erfaring med friluftsliv. Senke terskelen for uerfarne brukere av 
friluftsliv – de er et stort markedssegment. Tilpasse aktiviteter og tilbud til nye brukergrupper. 
 
Grønn tur må ta en rolle og bidra til bedre pakktering av tilbud.  
 
Kortreist og nærfriluftsliv er viktig – også som rekrutteringsarena til mer friluftsliv.  
 
Viktig må få bedre kollektivtilbud den siste biten til turmålets start. Hjelpe ikke å komme nesten 
frem.  
Det vil bli større press på veinettet på populære utfartstidspunkt/ ferier. Da er kollektivt et godt 
alternativ.  
 
Tidligere kriser i reiselivsnæringen har vist at naturbaserte opplevelser og det å reise i små grupper 
har vist størst motstandsdyktighet mot endringer. Fremtiden er derfor god for naturbasert reiseliv og 
opplevelse av at bærekraftsfokuset har blitt viktigere ila det siste halve året.  
 
Grønn Tur må planlegge for at kollektivtilbudet vil funke fremover, uavhengig av korona-situasjonen.  
 
3) Info om prosjektstilling (tidligere vedtatt). 
DNT er klar til å lyse ut denne.  
Tidligere er det vedtatt denne finansieringen: 
Miljødirektoratet går inn med 190’ 
DNT går inn med 100’ 
Statskog går inn med 50’ 
FL går inn med 10’ 
Syklistene går inn med 10’ 
TØI har også mulige midler gjennom et forskningsrprosjekt.  
 
Prosjektstillingen er et viktig tiltak for å sikre finansiering av piloter og konkrete prosjekter.  
 



4) Eventuelt  
Oppfordring til å gi innspill til Innovasjon Norges reiselivsstrategi. Innspillene må leveres før 9. okt.  
 
Diskusjon om feks SJ, Nor Way Bussexpress, GoAhead og evt tilsvarende aktører bør inviteres inn i 
gruppa. SJ har feks trafikken på Raumabanen og Nordlandsbanen, GoAhead har det på Sørlandet. Er 
aktører som er likestilt med Vy.  
Dette er viktige partnere i enkelte områder/konkrete prosjekter.  
 
Orientering om Nordlandsruta (se egen presentasjon) 


