
Grønn Tur Møte 16. juni 2021 kl 12-13:50 
OPPSUMMERING 
 
Grønn Tur Sommermøte 
Digitalt/Teams-møte 
 
AGENDA 
  
12:00 - Grønn Tur Oppdatering 
12:15 - Reiselivstrategien 
12:35 - ARENA Grønn Tur? 
13:00 - Pause/buffer 
13:10 - Runde rundt bordet 
13:40 - Grønn Tur Adm 
13:45 - Eventuelt 
 
Grønn Tur Oppdatering 

• Oppdatering Grønt Kort. Lansert 3. juni med landingsside på DNT.no, pressemelding, 
nyhetssak, facebook + plakater og grønne kort på skjjermer 

• Videre fiansiering: Bedriftsnettverksordningen og Arena programmet – innspill til strategiske 
fellesprosjekter 

• Grunnfinansiering over statsbudsjettet (fokus på Samferdsel) – oppfølging med stortinget er 
ferdig – veldig positive møter – forsiktig optimist - samferdeselsperspektiv – inn mot 
statsbudsjett -> ny regjering -> ny regjeringsplatform. Fokus: Grønn tur som verktøy Piloter -> 
forskning – august konferansen – da «ferdigstilles statsbudsjettet» - tar en runde med 
påminnelser før. Følger opp når valget er gjennomført. Konkrete møter: 

 Transport og kommunikasjonskomiteen - Helge Orten (H) 
 Statssekretær Samferdselsdepartementet – John-Ragnar Kvam Aarset 
 Rådgiverne til stortingsrepresentanten i MDG – ref Grønn Nasjonal 

Transportplan  
 Samferdselspolitiker Arne Nevra (SV) og Rådgiverne  

 
Den nye Reiselivstrategien og betydningen for Grønn Tur  
Den nye Reiselivstrategien i lys av Grønn Tur satsningen. Vi ser bl.a. nærmere på tiltak nr 11 «Grønne 
reiser». Ved Haaken M Christensen, Seniorrådgiver Natur og friluftsliv, Innovasjon Norge 
 
ARENA Grønn Tur?! Veien til en ARENA-søknad  
ARENA Grønn Tur?! Veien til en ARENA-søknad i september 2021 -> 2022 for Grønn Tur nettverket. 
Vi har med oss Bård Jervan som har vært gjennom dette nåløyet, og lignende nåløyer, flere ganger. Vi 
diskuterer bl.a. ARENA-workshoppen og innspillene som har kommet i etterkant. Ved Bård Jervan, 
Mimir (https://mimir.no/TeamMimir/BaardJervan) 
 
 
Prepp til runde rundt bordet – reaksjoner, tanker og innspill – en mulig ARENA søknad 

a. Eventuelle reaksjoner eller tanker basert på Haaken sin presentasjon av 
reiselivstrategien – hva har dette å si for egen bedrift/organisasjon – og Grønn Tur 
nettverket  

b. Reaksjoner og tanker basert på Bård sin gjennomgang av erfaringer med ARENA 
programmet  

 
Runde rundt bordet: orientering fra aktørene 

https://mimir.no/TeamMimir/BaardJervan


c. Generell oppdatering – vektlegge satsninger som er relevant for Grønn Tur 
d. Egen bedrift/organisasjon i lys av en mulig ARENA Grønn Tur søknad – tanker om 

midler 
e. Kollektivtrafikk Foreningen: «målbildet for den nye normalen» 

 
Grønn Tur Adm 

• Kommende møter 

• Halvdagsseminar 

• Bruk av Teams kanal 

• Samhandling om dokumenter – innspill? Oppdater liste over kontaktperson og «vara» 

• Info: oppdatere oversikt over nettverket – representanter og kontakt info – ønskelig med 
både Primærkontakt og sekundærkontakt – ligger på teams 

• Logoer fra aktørene – der vet jeg at det er en som gjenstår 

• Grønn Tur Landingsside skal oppdateres 
 
** 
 
Kobling til opptak av presentasjon og oppmøte rapport: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YjBhYjQyY2MtZGQzNC00ZWIxLTk4MDgtOGQ0ZjNkN2YzYjg5%40thread.v2/0?co
ntext=%7b%22Tid%22%3a%2248c8cd81-8526-4036-95e1-
46d891d1bc66%22%2c%22Oid%22%3a%2284558651-6137-4003-8e84-ec6e364a8103%22%7d 
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