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VELKOMMEN

Stikonferansen arrangeres ett år etter at landet måtte stenges ned og bruken av stiene 
eksploderte. God tilgang til nærfriluftsområder, allemannsretten og en levende friluftslivskultur 
i befolkningen gjorde at vi kunne ta naturen og stiene i bruk som aldri før i moderne tid. Det 
var utrolig viktig for trivsel, psykisk og fysisk helse. Dette fortrinnet har gitt internasjonal 
oppmerksomhet. Vi har all grunn til å være stolte av og feire stiens betydning.

Det viruset som førte til oppblomstring av stibruken, gjør at vi ikke kan møtes fysisk til feiring 
på denne fjerde nasjonale Sti-konferansen. Det er synd. For Sti-konferansen skal være en 
møteplass for alle som arbeider med stien – myndigheter, organisasjoner og andre aktører og 
interessenter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Stien er en unik sosial arena – det ønsker 
vi at Stikonferansen også skal være. Vi håper det er første og siste gangen Stikonferansen må 
arrangeres digitalt.

Koronaviruset makter imidlertid ikke å svekke det faglige innholdet på konferansen. Det 
skjer utrolig mye interessant faglig og praktisk stiarbeid som vi skal få et innblikk i. Det store 
lokomotivet i stiarbeidet for tida er det nasjonale ferdselsåreprosjektet som vi får status fra. Vi får 
vite mer om bruk av stiene, om utviklings- og opplæringsarbeid – og ikke minst gode eksempler 
på praktisk arbeid. Økt bruk av stiene er fantastisk gledelig, men det gir også noen utfordringer 
som vi må finne gode løsninger på. Naturmangfold og kulturminner gir rike opplevelser, og vi 
må ikke tilrettelegge og bruke stiene slik at disse kvalitetene forringes. Det overordna tema for 
konferansen er derfor «rett sti på rett sted». Det belyses gjennom mange av innleggene, debatt 
og refleksjoner.

DNT og FL er ansvarlige for Sti-konferansen som arrangeres hvert andre år, men vi har med oss 
mange gode samarbeidsparter. Miljødirektoratet har gitt viktig økonomisk støtte til konferansen 
og bidratt i konferansekomiteen sammen med Viken fylkeskommune, Drammen kommune og 
DNT Drammen og omegn. Takk til alle! Vi vil også takke alle foredragsholdere som øser av sin 
kunnskap og kompetanse til glede for oss alle. Sammendragene i denne rapporten er en smakebit 
på alt det interessante som presenteres i foredragene.

For arrangørene

Anne-Mari Planke (DNT) og Morten Dåsnes (FL)



Program
Tirsdag, 16. mars

10.00   Åpning v/ Dag Terje Klarp Solvang, DNT og 
  Morten Dåsnes, FL

Åpningshilsen v/ Erna Solberg, Statsminister

10.10  Rett sti på rett sted v/ Ellen Hambro, Direktør i     
  Miljødirektoratet
10.30   Stien som kulturminne v/ Hanna Geiran,      
  Riksantikvar
10.50   Pause
11.00   Ferdselsåreprosjektet v/ Marit Birkeland,      
  Miljødirektoratet
11.15   Turruteplaner i Nærøysund kommune v/ Anne Lene    
  Gregersen og Ragnhild Wendelbo Melgård
11.30   Lokalt sti- og turrutearbeid
             v/ Viken fylkeskommune, Drammen kommune, 
  DNT Drammen og omegn
12.00   Pause
12.30   Hva vet vi om bruken av turrutene v/ Vegard Gundersen   
  NINA
13.00   Debatt: Rett sti på rett sted
  Deltakere: 
  Miljødirektoratet, FL, DNT, NINA, Viken Fylkeskommune
13.45    Avslutning



Onsdag, 17. mars
09.00     Åpning
09.05     Tanker om stier v/ Stein P. Aasheim
09.30     Nytt fra forskningsfronten
09.30    Hvordan kan klimaendringer påvirke stivandring?
  v/ Halvor Dannevig, Vestlandsforskning og Bjørn Vidar    
  Vangelsten, Nordlandsforskning
10.00    Meninger om slitasje og tilrettelegging av stien?
  Undersøkelser gjort langs Pilegrimsleden v/ Mattias    
  Jansson, Pilegrimsleden
  Undersøkelser gjort på Vettakollen v/ Konstantin Anchin   
  (NMBU)
10.30    Pause
10.50    Kurs og utdanning
10.50     Studietilbud i stibygging v/ Per Olve Tobiassen,     
  prosjektleder, Fagskolen Tinius Olsen og Lars W     
  Jenssen, styreleder, Opplysningskontoret for      
  terrengsykling
11.00     Stibyggjarskulen v/ Snorre Stener, Miljødirektoratet
11.10     Nytt kurs og opplæringsprogram fra Merkehåndboka 
  v/ Tina Skare, DNT
11.20     Praktisk 
11.20   Bruarbeid v/ Kristian Stoll, DNT Oslo og Omegn 
11.30     Opprusting av turrutebasen v/ Anne Kjersti Briskerud,    
  Kongsvinger Kommune
11.40     Fond for kompensasjon for friluftsliv i store utbyggingsprosjekt  
  – hensikt og forvaltning v/ Knut Sørgaard, Fellesprosjektet   
  Ringeriksbanen og E16
11.50    Stien videre v/ Dag Terje Klarp Solvang, DNT og 
  Morten Dåsnes, FL
12.15     Avslutning



Sammendrag fra innlegg tirsdag

Rett sti på rett sted
Ellen Hambro, Miljødirektoratet

Det er et nasjonalt mål at folk utøver friluftsliv jevnlig. Nordmenn er aktive friluftslivsutøvere, og 
koronaåret 2020 har vist oss betydningen av friluftsliv og tilgang til naturområder nært der vi bor. Naturen 
har fungert som grønne tilfluktsrom. Samtidig vet vi at fortetning og urbanisering legger press på disse 
viktige områdene. 

Å lykkes med å ta vare på viktige arealer og stimulere til friluftslivsaktivitet krever godt samarbeid med alle 
aktører; offentlige myndigheter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, samt frivillige lag og foreninger. Vi 
arbeider alle mot felles mål.  

Miljødirektoratet utvikler metodikk og veiledning, forvalter tilskudd, og sikrer og forvalter viktige 
friluftslivsområder. SNO har en viktig rolle som praktisk tilrettelegger og stibygger. Rett sti på rett sted er en 
viktig ledetråd i mange arbeidsoppgaver for Miljødirektoratet. 

Kunnskapsgrunnlaget er viktig for at rett sti blir lagt på rett sted. Omtrent 75 % av kommunene i Norge 
er ferdig med å kartlegge sine friluftslivsområder, og 15 % er snart i mål med arbeidet. Arbeidet har 
avdekket noe manglende kunnskap om de viktige ferdselsårene i områdene, og sammenhengen mellom 
friluftslivsområdene. 

For å øke kunnskap om de viktige ferdselsårene i områdene har Miljødirektoratet satt i gang en 5-årig 
satsing på friluftslivets ferdselsårer. En viktig del av satsingen er å få kommunene til å systematisere sitt 
arbeid med stier, løyper og leder, ved å lage planer for friluftslivets ferdselsårer etter metodikk utarbeidet 
av Miljødirektoratet. Målet er å identifisere, ivareta og utvikle ferdselsårene for å stimulere til mer 
aktivitet. Vi har tett samarbeid med fylkeskommunene som har etablert egne regionale prosjekt. 

Arbeidet med rett sti på rett sted gjelder ikke bare for arbeidet med friluftsliv, men også i arbeidet 
med vern. Nasjonalparkene og andre store verneområder er viktige arealer for friluftsliv og storslåtte 
naturopplevelser – også viktig for naturbasert reiseliv. Arbeidet med besøksstrategier er et viktig verktøy 
for å ivareta verneformålet og balansere hensyn, og derigjennom legge til rette for besøkende, formidle 
naturverdier og kanalisere trafikk vekk fra sårbare områder. 

I 2016 ble Nasjonale turiststier etablert som svar på utfordringer enkelte stier hadde med ekstraordinært 
høyt besøk, og med en stor andel internasjonalt besøkende. Nasjonale turiststier er en autorisasjons- og 
tilskuddsordning som skal bidra til å ta vare på opplevelses- og naturverdier, bidra til godt og forebyggende 
beredskapsarbeid, bred lokal verdiskaping og god besøksforvaltning som sikrer langsiktig og helhetlig 
planlegging. Per i dag er 3 stier autorisert: Fosseråsa, Prekestolen og Kjerag.
 
Miljødirektoratet arbeider med veileder i praktisk tilrettelegging – der utgangspunktet er klimarobuste 
stier. Det er et kompetansebehov i spennet fra plan til praktisk tilrettelegging som vi ønsker å dekke, og 
som skal gi veiledning til valg av tilretteleggingsmetode og teknikker og håndtering av vann. 
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Riksantikvaren – Direktorat for kulturminneforvaltning    /    Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo    /    Besøksadresse Dronningens gate 13
Telefon 22 94 04 00    /    Faks 22 94 04 04    /    E-post postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no 

Driftavegen gjennom Viglesdalen.
Foto: Gunvor Haustveit, Riksantikvaren

Stien som kulturminne

Fra de eldste tider det har vært mennesker her i lan-
det, og jakt og fangst, handel og kontakt med andre 
har satt spor etter seg i naturen. 

PILEGRIMSLEDENE
Stiene kan føre deg til kulturminner, men også være 
et kulturminne i seg selv. Et eksempel på dette er 
pilegrimsledene, et nettverk av historiske veier 
gjennom vakker natur, kulturlandskap og historiske 
steder. Veiene kommer fra alle himmelretninger til 
Nidarosdomen, som var det nordligste pilegrimsmål 
for kristenheten gjennom hele middelalderen. Ledene 
har kulturarv i flere lag – selve stien/veifaret, de 
fysiske sporene etter aktivitet langs veiene, men 
ikke minst opplevelsen av at du går i fotefarene til 
folk som har vandret stien i nesten tusen år. Nett-

opp samspillet mellom kultur og natur trekkes fram i 
Stortingsmeldingen om friluftslivet fra 2016. 
Det har også vært verdiskaping og økt næringsakti-
vitet knyttet til pilegrimsledene. Det finnes nå over 
230 overnattingssteder langs leden, mange i kultur-
historisk interessante bygninger. Gjennom prosjektet 
ble det opprettet 27 nye overnattingssteder bare i 
Oppland. 

FRILUFTSLIVET I NORGE ER KULTURARV
I Norge er det lange tradisjoner for merking og var-
der, bruker og klipper og turisthytter. Mange frivil-
lige legger ned stor innsats i sin fritid for vår felles 
kulturarv. Dette er store verdier for oss alle, også med 
hensyn til videreføring av kunnskap, erfaringer og 
praksis. 

Riksantikvar Hanna Geiran
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NORSK TURKULTUR FOR FLERE
Norsk turkulturer er knyttet til det enkle friluftslivet, 
med begrenset tilrettelegging. Samtidig er det et 
mål at flere kan ta i bruk naturen og oppleve kul-
turminner. Dette kan løses ved fysisk tilrettelegging 
av turveier, slik at noen er universelt tilgjengelige. 
Tilrettelegging kan også gjøre at slitasjen på sårbare 
kulturminner blir mindre, som for eksempel «stier av 
tre» på verdensarven bergkunstfeltene i Alta.

HISTORISKE VANDRERUTER 
Historiske vandreruter er turruter som går langs 
gamle stier eller veifar, og er et samarbeid mellom 
Den norske turistforening og Riksantikvaren. De 
historiske vandrerutene løfter fram kulturminner i 
turopplevelsene.

Samarbeidet startet i 2012, og til nå har vi 13 histo-
riske vandreruter. To ruter som illustrerer vandreru-
tene er Driftavegen gjennom Viglesdalen i Rogaland 
og Flyktningeruta fra Oslo til svenskegrensen. 
Viglesdalen har en 9000 år gammel historie knyttet 
til jegere som fulgte villreinen, driftevei med stein-
arbeider fra tidlig 1900-tall. Går du flyktningeruta så 
opplever du kulturminner knyttet til andre verdens-
krig og motstandskamp, og du kan føle på kroppen 
hvilken strabasiøs tur denne fluktruta var. I juni åpner 
den til nå siste ruta – Malmevegen til Røros.

Mars 2021

BRUK OG FORBRUK
En sti kan være et kulturminne, fredet etter kultur-
minneloven. Hulveiene er slike fredete kulturminner, 
spor etter de eldste stiene og veifarene. Hulveiene 
er slitasjespor, som en sti faktisk er. Kulturminner 
og kulturmiljø skal brukes og oppleves, dette er et 
overordnet mål for Riksantikvaren. Slitasje på kultur-
minner kan imidlertid være et problem når interessen 
for friluftsliv øker, slik den gjør i pandemisituasjonen. 
Ubetenksom bruk kan også skade sårbare kulturmin-
ner.  Allemannsretten gjelder, men «allemannsplik-
tene» er også relevant å minne om, slik DNT gjorde 
det i 2015.

KUNNSKAPEN MÅ VÆRE TILGJENGELIG
Kulturminner kan også ødelegges fordi man ikke er 
kjent med verneverdiene. Det er viktig at kulturmin-
ner og kulturmiljø registreres og dokumenteres i 
kulturminnedatabasen Askeladden eller Kulturmin-
nesøk, slik at kunnskapen er tilgjengelig. Merking og 
tilrettelegging er også viktig for å bedre tilgjengelig-
het og for å vite hva man kan og skal gjøre – og ikke. 
I løpet av 2021 kommer Riksantikvaren med revisjon 
av publikasjonen Gamle veger og vegfar, som er en 
håndbok i vern og tilrettelegging. 

OPPLØFTENDE UNDERSØKELSE
På oppdrag for Riksantikvaren gjorde Norstat en 
undersøkelse om sommerferien 2020. 73 prosent av 
de spurte at de er godt fornøyde med Norge som sitt 
nærmeste ferieland. 

Blant ferieopplevelsene vi likte best i 2020 er natur, 
matopplevelser og kulturminner. Hjemmeferie skårer 
også svært høyt.  I undersøkelsen til Norstat bekrefter 
flere at de i 2021 vil bruke nærområdene og regionen 
sin mer, til kortere turer og opplevelser. Da kan turen, 
eller stien gå til noen av de flotte natur- og kulturhis-
toriske stedene i Norge også i 2021. 

Historisk vandrerute. 
Foto: Gunvor Haustveit, Riksantikvaren
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Ferdselsåreprosjektet
Marit Birkeland, Miljødirektoratet

Miljødirektoratet startet i 2019 en 5-årig nasjonal satsning på Friluftslivets ferdselsårer. Satsningen er 
forankret i Stortingsmelding 18 og Handlingsplan for friluftsliv som kom i 2018. Oppdraget var formulert 
som følger: ”I 2019 igangsettes et flerårig prosjekt med formål å fremme planlegging, opparbeiding, 
skilting og merking av sammenhengende nettverk av turstier i kommunene.” 

En sentral del av prosjektet er å få kommunene til å lage planer for friluftslivets ferdselsårer for å 
identifisere, ivareta og utvikle ferdselsårene. Miljødirektoratet har laget en metodikk og veileder for 
hvordan kommunene bør gå fram for å lage slike planer.

Målet er å få flest mulig kommuner til å lage planer for ferdselsårene - ut fra egne målsettinger der 
kommunens behov er utgangspunktet. 

Miljødirektoratets rolle i arbeidet:

-	 Forvalter tilskuddsmidler til fylkeskommunene

-	 Drifter nettverk med fylkeskommunene

-	 Veileder fylker og kommuner

-	 Utvikler og videreutvikler veiledning og verktøy til arbeidet

Fylkeskommunene er en sentral samarbeidspart, som gjennom sine regionale prosjekt jobber for å 
motivere og stimulere kommunene. Det konkrete arbeidet skjer i kommunene. Friluftsråd, frivillige lag og 
foreninger har en viktig rolle i prosjektet gjennom å medvirke i lokale og regionale planprosesser.

Vi har i 2019 og 2020 fordel 10 millioner kroner til fylkeskommunene, og behandler nå søknader om 
midler for 2021. I 2021 er det satt av 6 millioner kroner.

Søknadskriterier:

•	 Å få data om kjente turruter inn i turrutebasen

•	 Stimulere flest mulig kommuner i sitt fylke til å igangsette planarbeid

•	 Tiltak som understøtter arbeidet med plan for friluftslivets ferdselsårer – og som har stor 
overføringsverdi 

Status per 1. mars 2021:

-	 Alle fylker er rekruttert med i prosjektet, med unntak av Oslo kommune.

-	 Om lag 120 kommuner har i prosjektperioden oppdatert Turrutebasen 

-	 Om lag 150 kommuner er rekruttert inn i prosjektet.

-	 16 kommuner har vedtatt ferdselsåreplan eller er nær ved å vedta plan

-	 To fylker rapporterer at de ikke har kommet ordentlig i gang i 2020, men vil styrke arbeidet i 2021.
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Plan for friluftslivets ferdselsårer i Nærøysund 

Hvordan jobbet vi fram oversikten over 
ferdselsårene i kommunen?

Kartlegge ressurspersoner 
Eksisterende kartgrunnlag
GPS – interne og eksterne ressurspersoner

Hvordan sikret vi motivasjon for tiltakene i 
planen?

Medvirkning og forankring 

Hvilke gevinster får vi ut av planen?

Oversikt – til saksbehandling og planlegging
Informasjon til befolkningen
Iverksetting av tiltak i samarbeid med frivilligheten 

11.3.2021

Anne Lene Gregersen og Ragnhild Wendelbo Melgård
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LOKALT STI- OG TURRUTEARBEID I DRAMMEN OG VIKEN
Ved Ivar Gaaserud Pettersen (Drammen kommune), Simon Torgersen (DNT Drammen og omegn) 
og Lise-Berith Lian (Viken fylkeskommune)

Vi tar dere med på en liten vandring i Drammen, fra byen og opp til Spiralen og der snakker vi sammen 
om Bynært friluftsliv. Oppstarten av samarbeid med DNT Drammen og omegn og Drammen kommune 
for å skape lavterskel friluftsliv der folk bor, startet opp i 2010, og kom skikkelig i gang i 2012. Involverte 
parter var FRIFO (Norsk Friluftsliv), Drammen kommune, DNT sentralt, samarbeidsorganisasjoner innenfor 
friluftsliv og ulike stiftelser som bidro økonomisk, samt sist og ikke minst frivilligheten. Målgruppen var og 
er særlig flerkulturelle, barn og ungdom, eldre og generelt de som ikke i dag er aktive innenfor friluftsliv. 
Gjennom satsningen har det blitt etablert flere friluftsarenaer/ -hytter. Utbedret og etablert nye godt 
merkede stier og løyper fra bykjernen, der folk bor, og ut i marka. Akkurat nå jobber vi med en DNT ung-
prosjekt med ny hytte i gamle Nedre Eiker kommune som ble en del av Drammen fra 2020. Resultatet av 
arbeidet er godt synlig i dag, og brukerne av marka er i dag mye mer mangfoldig en tidligere. Dette gjelder 
både innenfor organisert aktivitet og uorganisert.

Turskiltprosjektet i samarbeid med kommune og fylkeskommune har også bidratt i stor grad til godt og 
lett tilgjengelig friluftsliv. Gjennom dette arbeidet har en også sett behovet for etablering av Drammen 
Friluftsforum. Dette forum jobber for å samle de ulike friluftsorgansisasjonene i Drammen, litt på lik linje 
med Idrettsrådet. Denne satsningen er ganske unik i Norge. Vi har ansattressurser og er finansiert av 
kommunen. 

For å få til rett sti på rett sted må vi identifisere det vi har, kartlegge slitasje og behov og ut fra dette 
planlegge nye stier, legge om eller legge ned. Gjennom prosjektet Friluftslivets ferdselsårer har kommunene 
fått det verktøyet som skal til for å samordne og målrette arbeidet med stier og løyper, men hvordan sikrer 
vi at planene ikke blir av typen «jo mer tilrettelegging, jo bedre»? I Viken fylkeskommune forsøker vi å løse 
dette med sjekklister. Vi utvikler sjekklister foreløpig under seks temaer:

•	 Hva slags stier, løyper og turmål bør kartlegges?

•	 Hvilke mål bør vi sette oss?

•	 Hvor bør vi tilrettelegge?

•	 Hvordan bør vi tilrettelegge?

•	 Hvilke anlegg utløser hvilke krav? (grunneieravtaler, vedlikeholdsavtaler og tillatelser etter 
bestemmelser i plan- og bygningsloven)

•	 Hvem kan søke hvor om tilskudd til hva?

I foredraget la vi vekt på sjekklista som gir kommunene ideer om hvor vi skal tilrettelegge. Når målet er at 
vi skal legge til rette for et mangfoldet friluftsliv for alle, betyr det at vi må finne fram til hvordan vi ivaretar 
skalaen fra villmark til universell utforming. Tett på der vi bor og oppholder oss, kan vi tilrettelegge godt, 
både for å senke terskelen for at de som trenger tilretteleggingen kommer ut, men også for å dempe på 
slitasjen som oppstår når mange bruker et område. 

I Drammen er det en helt klar sonering der tilretteleggingsgraden er høy i sentrum og oppover i 
Bragernesåsen, men jo lenger innover i marka vi kommer, jo lavere blir tettheten av grus, skilt og klopper. 
Helt nord i Finnemarka ligger store verneområder som framstår nærmest som villmarksområder. Vi må 
tørre å sette av områder som ikke tilrettelegges av hensyn til de som oppsøker slike områder for å dra på tur 
vekk fra andre, og ikke minst fordi vi må la naturen være som den er og verne om de kvalitetene som ligger 
i «utemmet» natur.
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Hva vet vi om bruken av turrutene
Vegard Gundersen, seniorforsker NINA

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har lang historie med forskning på naturbruk. Forskningen 
inkluderer en bred tilnærming til de temaer som er aktuelle i samfunnet og i forskningsfronten. Det er 
utviklet kvantitative og kvalitative metoder for å måle og forstå mange former for naturbruk. I dette 
foredraget viser NINA noen resultater fra bruken av automatiske tellere og stordata dvs. treningsappen 
Strava. Vi viser hvordan intensiteten i bruken av turrutene varierer over tid, over areal og ikke minst med 
ulike former for tiltak.

Det er mange feilkilder knyttet til innsamling av data på naturbruk, og vi gir et lite innblikk i hvordan dette 
håndteres for tellerne. Folks bruk av natur har en dynamikk som i mange tilfeller er forutsigbar, og følger 
rytmer som sesong, fridag-arbeidsdag, og dag-natt. Dette betyr at hvert sted har sin egen bruk og rytme 
som er styrt av egenskaper ved lokaliteten, ved bruken eller den samfunnskonteksten lokaliteten befinner 
seg i. Vi gir eksempler på lokaliteter med ulik bruk, og hva dette skyldes.

Vi viser eksempel fra Oslo på hvordan naturbruken endret seg med Korona. Resultatene fra tellere og 
Strava viser at bruken av turrutene i grøntområder økte med nesten 300 % etter nedstengningen 12. mars 
og effekten vedvarte utover sommeren lenge etter at samfunnet åpnet opp igjen. Det var da korrigert for 
værforhold (temperatur, nedbør, soltimer, vind). Folk søkte seg til skog og vegetasjon til fots eller med 
sykkel og dataene viser at de spredte seg ut i terrenget. Derfor fikk stier med høy bruk mindre prosentvis 
økning enn stier med lav bruk. Økning i bruken av turrutene som følge av Korona er påvist i mange 
nærmiljøer i Norge.

Norgesferien i 2020 viste også en del interessant trekk på bruken av turrutene. Telledata fra en rekke 
lokaliteter viser jevnt over en nedgang i besøkstallene, og dette gjelder både de store attraksjonene og 
de mer perifere turrutene. Hovedårsaken til dette er redusert antall utenlandske besøkende. Vi viser et 
dypdykk i to lokaliteter som illustrerer dette på en god måte. Falkeriset i Vinje kommune ligger nær store 
hyttekonsentrasjoner og fikk en stor økning i bruken. Besseggen derimot, fikk en nedgang i totaltallet, selv 
om antall nordmenn økte. Vi viser noen interessante karaktertrekk med de som var på Norgesferie i 2020.

Så hvilken lærdom kan vi trekke ut av alt dette myldret? Det viktige er at den enkelte lokalitet har sin 
særegne bruk og rytme, og at denne kan «forstyrres» med både tiltak i lokaliteten eller med store 
samfunnsendringer. Turruter i grønne områder i nærmiljøene fungerer som tilfluktsrom. Det er vidt 
forskjellige preferanser for tilrettelegging av turruter i befolkningen, og tiltak i en lokalitet vil både kunne 
tiltrekke seg nye besøkende og presse bort dagens brukere.
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Tanker om stier
Stein P. Aasheim

 «Tanker om stier» er en ganske romslig tittel på et foredrag.  Som forfatter tenker jeg at den har en litt poetisk/
kunstnerisk undertone. Det eneste jeg er blitt bedt om å inkludere er «ferdselsetnografi». I arbeidet med 
foredraget oppdaget jeg at disse to var vanskelig å forene - saklig, konkret fakta med en mer poetisk tilnærming. 
I dette tilfelle ble det slik at fakta trumfer kunsten. Jeg skal snakke om ferdselsetnografi. Stier handler om 
ferdsel og kulturhistorie. Ferdselsetnografi befatter seg med nettopp det. Til syvende og sist handler det om 
unge menneskers forhold til friluftslivet.

Ferdselsetnografi er et emne ved friluftslivsstudiet på Idrettshøgskolen på UiT Norges arktiske universitet i 
Alta. Det er et 10-poengs studium som er lagt til tredje året på en bachelor i friluftsliv. Det kan best oversettes 
med noe sånt som ”læren om den reflekterte reisebeskrivelsen”. Faget befinner seg i skjæringspunktet 
mellom reiseskildring, kulturstudier, reportasjejournalistikk og storytelling.  Og, ikke minst: friluftsliv og 
naturopplevelser.

Målet er at studentene skal få et mer reflektert forhold til friluftslivet sitt. De skal bli mindre opptatt av 
selfiestanga og egne prestasjoner og evne å formidle noe om kulturen og menneskene der de ferdes. 
Studentene blir evaluert på hvorvidt de evner å ha noen refleksjoner og tanker om livet i fjellet - som gjør at 
leserne også får noe å tenke på, ikke bare noe å bli imponert av. 

Studentene lærer teknikker og metoder for å innhente informasjon, se sammenhenger, finne de gode 
”storyene” knyttet til kulturhistorien - og formidle det på en fengslende og «populær» måte.

Studentgruppene skal selv ut på en ukes tur i Finnmark. Turen skal resultere i en ferdselsetnografisk 
presentasjon. Her skal man vise at man kan flette sammen de gode turopplevelsene med kunnskap og 
refleksjon.

Konklusjonen etter seks-syv år er at dette er et fag som for mange av studentene har gitt friluftslivet en ny 
dimensjon. Flere har fått eksamensoppgavene publisert i diverse friluftsblader eller som lørdagsbilag i større 
regionsaviser.
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Hvordan kan klimaendringer påvirke stivandring?
Halvor Dannevig (Vestlandsforsking), Bjørn Vidar Vangelsten (Nordlandsforskning), 

Merete Kvamme Fabritius (Nordlandsforskning), Stephanie Mayer (Norwegian Research 
Centre NORCE og Norsk Klimaservicesenter), Kirstin Maria Flynn Steinsvåg og Kristin Wangen 
(Miljøfaglig Utredning)

Klimaendringene påvirker allerede naturen i fjellområdene våre, og har derfor også en påvirkning på 
fjellvandring og bruk av stier. Nedbørsmengdene øker og det har vært en økning i nedbøren, spesielt 
av den kraftigere sorten. Dette gir igjen økt slitasje på stier og annen infrastruktur. Breene krymper 
og den flerårige snøen og isen i fjellene forsvinner sakte men sikkert. Kombinasjonen av færre husdyr 
på beite og et varmere klima gjør at det blir mer busker og kratt. Samtidig har det blitt stadig mer 
populært å gå turer i fjellet. Økt ferdsel kan igjen skape økt eksponering for vær- og klimarelaterte 
utfordringer. I denne presentasjonen spør vi hvordan disse endringene påvirker fotturismen i 
Jotunheimen og fjellføring i Indre-Sogn og Nordfjord. Presentasjonen bygger på foreløbige resultater 
fra et forskningsprosjekt om klimaendringenes påvirking på naturbasert reiseliv i Norge. Prosjektet er 
finansiert av Forskningsrådet, med bidrag fra Turistforeningen og reiselivsnæringen. Vi har gjennomført 
ulike spørreundersøkelser rettet mot hytteverter, fotturister, fjellførere og fjellførernes gjester. Vi har 
også intervjuet hytteverter, fjellførere og andre representanter for turistnæringen i regionene. 

Fremskrivninger av klimaendringer som er utført i prosjektet viser at antall regnværsdager i 
de aktuelle regionene øker med 10-15 prosent  fram mot år 2100. Dette gjelder for alle årstider, med 
relativt sett størst økning om sommeren. Vegetasjonsanalyse utført i prosjektet viser at tregrensen 
kryper oppover med 0,5-1 høydemeter per år. Dette skyldes i all hovedsak endring i beiting, og ikke 
klimaendringer da skoggrensen i dag jevnt over ligger mye lavere enn klimatiske forhold skulle tilsi. 
Klimaendringer vil imidlertid kunne føre til at gjengroingsraten akselererer og at skoggrensen fortsetter 
videre oppover etter at den når dagens klimatiske skoggrense. Spørreundersøkelsen vi gjennomførte 
blant fotturister i Jotunheimen viser at et åpent landskap med god utsikt og gode stier de viktigste 
landskaps- og naturkvalitetene som trekker dem til området. Begge disse kvalitetene kan være truet 
framover på grunn av gjengroing, økt naturslitasje og stierosjon.

Spørreundersøkelsene viser videre at både fotturister og hytteverter har en opplevelse av at 
det har blitt mer kraftig nedbør og at stiene er preget av mer erosjon enn tidligere. Fjellførere er klare 
på at deres virksomhet er ganske motstandsdyktig mot endringer i vær og forhold, men krympingen 
til breer som er mye brukt til breføring og kurs har konsekvenser for drift og inntekter, spesielt på 
Nigardsbreen i Jostedalen. Både fjellførere og gjester utrykker stor fleksibilitet i å tilpasse seg krevende 
vær og føreforhold.

Hyttevertene i Jotunheimen har observert at de besøkende har stadig høyere forventninger 
til forutsigbarhet når det gjelder tilrettelegging, sikkerhet og vær, og at manglende turkompetanse 
spesielt om sommeren kan skape farlige situasjoner og behov for redningsaksjoner. Dette kan skape 
utfordringer og økt behov for informasjon og kursing i en framtid med mer uforutsigbart og mer 
ekstremt vær. En annen fremtidige utfordring er i hvilken grad klimaendringer øker behovet for 
vedlikehold av stier og hytter, noe som igjen kan skape problemer for frivillighetsmodellen som er 
sentral for Turistforeningens sin virksomhet.
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Meninger om slitasje og tilrettelegging av stien.
Bærekraftig utvikling av Pilegrimsleden
Mattias Jansson Seniorrådgiver Nasjonalt pilegrimssenter/ Masterstudent NMBU

Interessen for pilegrimsvandring og bruken av pilegrimsleder har hatt en stor oppblomstring i løpet 
av de siste årene, både i Norge og i utlandet. Det økende antallet pilegrimer blant annet i Spania har 
krevd utvikling av strategier og planverk for å ivareta bærekraften i disse områdene. I Norge finnes det 9 
godkjente pilegrimsleder, såkalte St. Olavsveger. På den mest trafikkerte av disse; Gudbrandsdalsleden, har 
antallet pilegrimer hatt en årlig økning på rundt 20 %, (før korona). Da denne leden til dels går gjennom 
sårbar natur og tett på kulturlandskap, øker behovet for undersøkelser som belyser utfordringer og 
muligheter for en videre bærekraftig bruk av leden også her.

I 2020 ble det gjennom et masterprosjekt på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet foretatt en 
undersøkelse av hvilke situasjoner og bruksmåter som påvirker bærekraften på Gudbrandsdalsleden 
mellom Oslo og Trondheim. Undersøkelsen omhandler negativ påvirkning på natur- og kulturmiljøet, 
holdninger til infrastruktur, bærekraftige tiltak og miljøsertifiseringer relatert til UNWTOs strategi for 
bærekraftig turisme del 1; bevaring av natur, kultur og miljø. 

Prosjektets datagrunnlag baserer seg på en kvantitativ undersøkelse av 120 vandrere på Pilegrimsleden, 
samt en kvalitativ undersøkelse med intervju av ti aktører knyttet til leden. Resultatene fra den kvantitative 
undersøkelsen viser at det viktigste for pilegrimsvandrerne er naturopplevelser og et ønske om å få gå 
i ro og fred. De pilegrimene som svarte på undersøkelsen vandrer i gjennomsnitt 16 dager, de uttrykker 
preferanser for god infrastruktur med tydelig skilting, merkede stier, klopplegging og rasteplasser, samtidig 
som de har positive holdninger til bærekraftarbeid og miljøsertifiseringer. Statistiske analyser viser at 
svarene fra norske og utenlandske pilegrimer i stor grad sammenfaller, men at de utenlandske pilegrimene 
oftere ønsker «å gå alene», «gå milevis uten å møte andre», samt i større grad mener at det er vanskelig å 
være miljøvennlig langs leden. 

Den kvalitative undersøkelsen avdekker synspunkter på at pilegrimsvandring i utgangspunktet er positivt 
for regionene, men at den også kan bidra til en negativ påvirkning av natur- og kulturmiljøet knyttet til 
telting, erosjon på stier fra vann og ujevnhet på sentral infrastruktur. De ti aktørene som ble intervjuet 
ønsker derfor et større fokus på informasjonsarbeid for å styrke bærekraftsituasjonen langs leden, samt 
infrastruktur som viser større hensyn til eksisterende kulturlandskap.  

I masterprosjektet drøftes utfordringer som omhandler prissetting, vertskapsrollen, mangel på søppel- og 
toalettfasiliteter, samt ulike aspekter rundt allemannsretten. Utfra dette anbefales det en videre satsning 
på tiltak innenfor seks konkrete områder; 

1. Infrastrukturelle tiltak 

2. Informasjonsarbeid 

3. Styrking av nettverkene 

4. Miljøsertifiseringer 

5. Overvåkning

6. Økt dialog og offentlig samarbeid

Disse momentene kan bidra til å styrke en videre bærekraftig utvikling av Pilegrimsleden.
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Meninger om slitasje og tilrettelegging av stien. 
Undersøkelser gjort på Vettakollen
Konstantin Anchin, seniorrådgiver på Fakultet for landskap og samfunn, NMBU

Vettakollen er en fjelltopp i Oslomarka. Kollen er kjent for sin spektakulære utsikt mot hovedstaden og 
Oslofjorden. I tillegg er det kort avstand fra byens grense, bratt terreng og variert natur langs stien. Denne 
kombinasjonen av beliggenhet, utsikt og terreng gjorde at Vettakollen ble et populært besøksmål. 

For å øke opplevelseskvalitet på stedet og tiltrekke flere turgåere til Marka, ble stien til Vettakollen foreslått 
som kandidat til Nasjonal turiststi. Det var Stiftelsen Varde som sto bak ideen. Prosjektforslaget innebar en 
rekke tilretteleggingstiltak for å avbøte mulig slitasje fra økt turisttrafikk. Blant dem var bedre skilting langs 
stien, grunnforsterking, klopping og steinlegging på spesielt utsatte steder. I tillegg ble det foreslått å bygge 
utsiktsplattformen på toppen av Vettakollen for å skape større attraksjon.

Før disse tiltakene ble satt i gang, var det det ønske om å gjennomføre en undersøkelse. Målet var å se på 
antall besøkende, deres demografi og holdninger til slitasje og mulig tilrettelegging på stien.

Sommer og høst 2018 ble det gjennomført ferdselstellinger på stien og datainnsamling gjennom 
svarskjemaer og svarkasse på toppen. Det var Konstantin Anchin, Stian Stensland og Trygve Sunde Kolderup 
som jobbet med undersøkelsen.

Ferdselstellinger viste at Vettakollen hadde rundt 41 000 besøk i løpet av 4 måneder f.o.m. juli t.o.m. 
oktober. Antall besøkende i fellesferien (juli) var betydelig lavere enn i øvrig observasjonsperiode. Antall 
besøk i helger var høyere enn i ukedager. Dette tydet på at besøkstallet korrelerte med urbant livsløp.

Det ble totalt samlet inn over 1016 svarskjemaer fra respondenter. Blant dem var utlendinger (11,1 %), 
beboere av Nordre og Vestre Aker (48 %), beboere av andre bydeler i Oslo (34,2 %), tilreisende fra andre 
steder i Norge (6,7 %). 

Mesteparten av respondenter var stort sett fornøyde med stien og tilrettelegging. Imidlertid var det en del 
forskjeller mellom respondentgrupper når det gjald mening om merking av stien. Besøkende som hadde 
bosted utenfor Oslo eller i utland, var mindre enige i at stien var godt merket og vedlikeholdt. 

Holdninger til foreslått tilrettelegging var mindre positive enn det var antatt. Tiltakene som krevde kun 
lettere fysisk tilrettelegging som skilting/merking langs stien, samt informasjon om natur, kultur og 
historie, var alle grupper nøytrale eller svakt positive påvirket av. De andre tiltakene som kan regnes som 
litt tyngre tilrettelegging, ble oppfattet som negative eller til dels nøytrale for turopplevelsen. De lokale 
beboerne skilte seg gjennomgående ut som mer negativt berørte av de mulige tilretteleggingstiltakene 
enn de andre gruppene. Toaletter og utsiktsplattform var de tiltakene som ble oppgitt å være mest negativt 
for turopplevelsen, og spesielt for de lokale. For utlandsgruppa var utsiktsplattform verken positivt eller 
negativt.

Undersøkelsen viste altså lav oppslutning til prosjektet og foreslåtte tiltak. I tillegg ble det observert en 
del motstand. Den artet seg i form av Facebookgruppa «Vettakolltoppen, spektakulær som den er. Si nei 
til kommersiell utbygging», hærverk på svarkassen, oppslag og svarskjemaer med negative kommentarer.

På bakgrunn av dette ble det bestemt å droppe planer om nasjonal turiststi i Oslomarka og tilrettelegging 
på stien til Vettakollen. I stedet ble T-banestasjon Frognerseteren valgt som tiltaksområdet.

Detaljert om undersøkelse: Anchin K. & Stensland S. (2020) Dagens stibrukere er skeptiske til tilrettelegging 
for nasjonal turiststi – en studie fra Oslomarka. Tidsskriftet Utmark, Hefte 1, 2020, NINA.
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Studietilbud i stibygging 
v. Per-Olve Tobiassen, Fagskolen Tinius Olsen og Lars W. Jensen, Opplysningskontoret 
for Terrengsykling 
  
Format: Video 
Lengde: 5-7 min 
 

 
 
DIRTT (Delevolping Intereuropean Resources for Trailbuilder Training) er internasjonalt 
samarbeid om utvikling av ny fagutdanning for stibygging. Prosjektet er forankret i 
Eramus+ prosjekt med partnere fra 6 land, og skal stå ferdig i 2022 med stibyggerlinje på 
Reiselivsfagskolen på Geilo. Prosjektet er forankret gjennom Fagskolen Tinius Olsen og 
Opplysningskontoret for Terrengsykling, og har nasjonal referansegruppe med deltakelse 
fra organisasjoner og fagpersoner innen stiforvaltning og -utvikling. 
 
Mens mange organiserte trenings- og fritidstilbud har vært stengt ned under pandemien 
strømmer folk ut i naturen. Utviklingen setter en tykk strek under friluftslivets betydning for 
nasjonal folkehelse. Gode nasjonale initiativ, som f.eks. det nasjonale skiltprosjektet og 
den digitale turbasen på Ut.no, har gjennom de siste årene vært med på å gjøre friluftsliv 
med fysisk aktivitet og naturopplevelser enda mer tilgjengelig. Med økt bruk følger 
imidlertid økt slitasje, og derfor blir det stadig viktigere for kommuner, organisasjoner og 
frivillige å øke kunnskapen rundt bærekraftig forvaltning av ferdselsårer i naturen.  
 
Det tradisjonelle flerbruksstiene er ofte ekstra utsatte i møtet med økende og mer 
differensiert bruksmønster og et klima som byr på stadig flere dager med ekstreme 
nedbørsmengder. Stiene har gjerne blitt til gjennom vedvarende bruk, uten at helning eller 
våte områder har blitt tatt med i betraktningen. Økning i bruk og nedbør kan i mange 
tilfeller være den utløsende faktoren som betyr at stien ikke lenger er funksjonell for 
brukeren, og at avtrykket på naturressursen ikke lenger er akseptabel for forvaltningen.  
 
Hvorfor oppstår problemområder på stiene? Hvordan kan stier tilpasses for bedre 
bærekraft, brukeropplevelse og mindre konflikt? Og hvor bør stiene plasseres for å 
gi mest mulig verdi til lokalsamfunnet eller reiselivsdestinasjonen?  
 
Det er ingen enkel sak å få til «rett sti på rett sted», men den profesjonelle stispesialisten 
kan være en viktig ressurs og sparringspartner for forvaltningen i planleggings-, 
opplærings- og tilretteleggingsprosessen. En ny fagutdannelse for stibyggere er nå 
underveis og klar til å slå dørene opp i 2022. Utdannelsen skal styrke og utvikle en 
allerede voksende profesjonell stibyggernæring i Norge, og kvalitetsikre de gode 
fagpersonene innen stiutvikling. 
 
I innlegget møter DIRTT-prosjektet nøkkelpersoner innen forvaltning, tilrettelegging og 
stibyggernæringen, for å få deres perspektiv på dagens utfordringer og forventningene til 
en kommende utdannelse. 
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Stibyggjarskulen
Snorre Stener, Miljødirektoratet

Miljødirektoratet startet i 2020 med å utarbeide en veileder om praktisk og klimarobust tilrettelegging 
og opparbeiding av stier, der også hensynet til natur- og kulturverdier, landskap og opplevelseskvaliteter 
ivaretas. Utarbeidelsen av veilederen skjer på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. 

Miljødirektoratet har flere veiledere rettet mot tilrettelegging for friluftsliv som: naturvennlig 
tilrettelegging for friluftsliv, plan for friluftslivets ferdselsårer og planlegging av by- og tettstedsnære 
naturområder. Stien har en sentral plass i disse veilederne, men på et litt overordnet nivå. En veileder 
om praktisk og klimarobust tilrettelegging og opparbeiding av sti vil være med på å gi kunnskap om den 
praktiske gjennomføringen av stiprosjektene, slik at man får rett sti på rett plass, og at tiltaket ikke er større 
enn hva behovet er.  

Stiskulen, som vi har valgt å kalle veilederen, vil ha en konkret tilnærming til gjennomføring av stiprosjekter 
og skal ta for seg hele prosessen fra prosjektering, gjennomføring til vedlikehold.  Samlet sett skal Stiskulen 
være med på dekke de hullene som eksisterende veiledningsmateriell ikke dekker. Det er også kontakt med 
DNT og FL for å sikre en god samgang med tilretteleggingstiltakene i Merkehåndboka.  Miljødirektoratets 
mål er at Stiskulen blir relevant for alle som arbeider med stitilrettelegging, og at Stiskulen bidra til å øke 
gjennomføringskompetanse i forbindelse med ulike stitilretteleggingsprosjekter. 
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Nytt kurs og opplæringsprogram fra Merkehåndboka 

Tina Skare, DNT  
 
Merkehåndboka består både av nettstedet merkehandboka.no og felthåndboka som kom ut i 2019.  
Merkehåndboka er en viktig ressurs for alle som tilrettelegger for naturvennlig ferdsel i norsk natur, 
og anses som en nasjonal standard for tilrettelegging og synliggjøring av turruter.  
 
Det har nå blitt utviklet en kursstige som skal gi god opplæring i innholdet i Merkehåndboka.  

Et felles nasjonalt system for tilrettelegging og synliggjøring av turruter bidrar til økt tilgjengelighet, 
trygghet, forenkling av arbeidet, forutsigbarhet og bidrar til naturvennlige tiltak. Kursstigen for turruter tar 
for seg disse temaene, og gjennom en felles opplæring i tilrettelegging og synliggjøring av turruter kan vi 
sikre god kompetanse og en felles holdning til hvordan dette arbeidet skal foregå.  
 
Turrutestigen består så langt av to trinn: 
Turrutekurs - tilrettelegging og synliggjøring av turruter (digitalt kurs 1,5 timer) 
Stikurs (fotrute) (teoridel 3 timer + praktisk del 15 timer)  
 
Målgruppe for turrutekurset er personer med turruteansvar; de som skal planlegge og lede arbeidet.  
Stikurset passer for de som skal gjøre den praktiske tilretteleggingen og merkingen av fotruter, som for 
eksempel en dugnadsgruppe.  Kursene passer både for frivillige organisasjoner, friluftsråd og kommuner 
som har ansvar for eller skal tilrettelegge turruter. Det vil seinere bli utviklet spesifikke turrutekurs for 
sykkelruter og ro- og padleruter.

Foredraget på Stikonferansen vil gi et innblikk i disse kursene, og det materiellet som finnes i tilknytning til 
dette arbeidet. Alt materiell vil være tilgjengelig fra www.merkehandboka.no. 
  
Kursene er utviklet av Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening. 

http://www.merkehandboka.no
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Bruarbeidet i DNT Oslo og Omegn  
DNT Oslo og Omegn tar ansvaret for vedlikehold av over 
250 bruer på rutenettet i de store fjellområdene i Sør-
Norge og i Oslomarka, samt at vi årlig bygger flere nye 
bruer på vårt rutenett. Dette driver vi med fordi det 
mange steder rett og slett er nødvendig med bruer for å 
kunne krysse elvene på en sikker måte, bruarbeid er 
dermed noe av det viktigste tilretteleggingsarbeidet vi 
gjør for friluftslivet.  

Bruene er nesten alltid på annen manns grunn og brukes 
av mange forskjellige brukere. Godt samarbeid med 
grunneiere, reguleringsmyndigheter og lokale brukere er 
derfor svært viktig. Vi bruker derfor mye tid sammen 
med Fjellstyrer, Nasjonalparkstyrene, SNO, Statsskog, 
skiklubber, utmarkslag og private grunneiere.  

Så selv om vårt primærfokus selvsagt er fotturister og 
skigåere, så skal bruene ofte også brukes av barn, 
hunder, sau, kyr, tråkkemaskiner, hester, snøscootere 
og av og til lastebiler og busser. Vi har både hengebruer, 
bjelkebruer, buebruer, sprengverk og fagverk, og vi har 
bruer av både tre, metall, betong og vaiersystemer.  

I 2017 etablerte vi Brubyggarlauget. Dette er en dugnadsbasert gjeng bestående av dyktige 
fagpersoner og handy fjellfanter som har 
gått sammen om å skape et fagmiljø for 
brubygging som gjør at DNT Oslo og 
Omegn nå kan være ansvarlig søker, 
utførende og prosjekterende for omtrent 
alle bruer vi bygger. Vi er også i gang med 
utvikling av et utvalg «standardbruer» for 
spennvidder opp til 30m. Disse skal kunne 
bygges med enkle midler, med minst mulig 
naturpåvirkning, være egnet for dugnad, 
være holdbare, godt dokumentert og være 
rimelige å bygge. Vi er godt i gang, men tar 
gjerne imot hjelp – vi blir gjerne flere 
Brubyggere! 

Mange av bruene våre er preget av tidens tann, og været blir stadig heftigere –noe som skaper et 
økende behov for reparasjoner og utskifting. Samtidig stiller myndighetene stadig flere krav til 
søknader, dokumentasjon og formell kompetanse. Samlet sett gjør dette at vi bruker mye innsats og 
penger for å holde bruene våre i stand – slik at rutene kan holdes åpne. Bare i 2020 reparerte vi 31 
skadede bruer, bygget 13 nye, monterte/demonterte 115 sesongbruer og utviklet en nye brutype. 
Brubudsjettet var på kr 4,5 millioner, det ble lagt ned 7435 dugnadstimer på bruene våre og 123 
personer var i sving. Og likevel står det igjen flere reparasjoner vi ikke rakk å fullføre. Spillemidler 
dekker noen av kostnadene ved bygging av nye bruer, men gir intet til rehabilitering av gamle bruer – 
noe vi mener er viktig at blir endret.  
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Opprusting av turrutebasen 
v/ Anne Kjersti Briskerud, Kongsvinger Kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Dronningens utsikt, Sæterberget Finnskogen 

Kvalitetsheving av kartdata for stinett og turruter i Sør-Hedmark 
Stinettet i skogene sør i Hedmark er ikke lett å få øye på ved hjelp av tradisjonell kartlegging 
fra flybilder. Enkelte bruddstykker kan være synlig, men kartet var tidligere dominert av 
tømmerutkjøringsveger som feilaktig var tolket som traktorveger. Enkelte merka turruter lå 
også i kartet, men med svært unøyaktig stedfesting. 

For å heve kvaliteten var det behov for omfattende feltarbeid, noe som ofte er både 
tidkrevende og kostbart. Samarbeid på tvers av kommuner og bruk av tilskuddsmidler fra 
ulike prosjekter gjorde kvalitetshevingsprosjektet realiserbart. 

En innleid ressurs jobber på timesbasis og gjør både feltarbeid og nødvendige registreringer 
i alle berørte kartbaser. Dette er mulig fordi vi samarbeider om:  

Organisering 
• Prosjektet er rigget under GIS-

samarbeidet i regionen som 
består av 5 kommuner 

• Samarbeider med DNTs 
lokallag om prioritering av 
områder som kartlegges 

• Deler metodikk, kompetanse og 
nødvendige verktøy 

• Rapporterer til styringsgruppa 
for GIS-samarbeidet 

Finansiering 
• Andel av tilskuddsmidler fra 

prosjektet «Kartlagte 
friluftsområder» fra alle 
samarbeidskommunene 

• Andel av tilskuddsmidler fra 
prosjektet «Friluftslivets 
ferdselsårer» fra alle 
samarbeidskommunene 

• Overskuddsmidler fra GEOVEKST-
prosjekter etter godkjenning fra 
partene 

• Egeninnsats overført fra Kartverket 
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Fond for kompensasjon for friluftsliv i store utbyggingsprosjekter 
– hensikt og forvaltning
Knut Sørgaard, leder planprosesser og samfunnskontakt, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Ringeriksbanen er den direkte jernbanetraséen mellom Sandvika og Hønefoss, og de første planene for 
denne går helt tilbake til 1858. Planene har vært tatt opp igjen flere ganger på disse vel 160 åra, med ulike 
forslag til trasé. Først nå ser det ut til at en realisering ikke er så langt unna, reisetida med tog Oslo – Bergen 
vil bli redusert med en time.

Bane NOR og Statens vegvesen har arbeidet sammen de siste seks-sju åra med et fellesprosjekt for ny 
E16 og Ringeriksbanen (FRE16). Etter en utredning av aktuelle traséer, bestemte regjeringen den endelige 
traséen våren 2016. Noe forenklet hadde regjeringen valg mellom to alternativ gjennom Hole og Ringerike 
kommuner. Det ene gikk over store areal med dyrka mark, samt hadde en nærføring til det historiske 
kulturlandskapet ved Norderhov kirke. Det andre, som ble valgt, går gjennom et verdifullt område for 
naturmangfold og gjennom viktige, lokale friluftsområder.

FRE16 startet våren 2016 arbeidet med en statlig reguleringsplan for ny bane og veg. Etter en omfattende 
planprosess vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet reguleringsplanen i mars 2020. 

Tidlig i planprosessen så vi at den korridoren regjeringen hadde valgt ville berøre viktige områder for 
nærfriluftsliv, særlig i Hole og Ringerike. FRE16 tok derfor initiativ til å opprette et fond for å kompensere 
for det planlagte inngrepet. Vi fikk opprettet en arbeidsgruppe, med representanter for prosjektet, de tre 
berørte kommunene, samt Buskerud fylkeskommune. FRE16 satte rammene for fondet, mens arbeidsgruppa 
kom fram til en fordeling av midlene mellom de tre kommunene, samt vilkår for hva det kan ytes tilskudd til 
og hvordan fondet skal forvaltes. 

Fondet er totalt på 15,4 mill, der Bærum får 770.000,-, og de to andre kommunene deler slik at Hole får 
noe mer enn Ringerike. For FRE16 har det vært viktig at midlene går til kompenserende tiltak som når de 
samme brukergruppene som vil oppleve negative konsekvenser for sin utøvelse av friluftsliv som en følge av 
utbyggingen. 

Kommunene har allerede mottatt det avtalte tilskuddet, før Stortinget ev. vedtar oppstart av FRE16. Formålet 
er at lokale, kompenserende tiltak om mulig kan komme i gang før anleggsarbeidene ev. starter opp.

FRE16 ønsker at kommunene beskriver planlagte tiltak i en tiltaksplan, som sendes oss. Slik ønsker vi å ha 
en viss innsikt i hva som blir prioritert av tiltak, samtidig som vi har respekt for at kommunene selv er den 
nærmeste til å se hvordan utbyggingen påvirker friluftslivet mest, og dermed prioritere tiltak som er mest 
aktuelle for kompensasjon.

Vi opplever at dette arbeidet er lite erfaring å bygge på fra andre prosjekter. Flere temaer har blitt grundig 
diskutert, og vi har til dels møtt ulike synspunkt i kommunene. Størrelsen på fondet, fordeling mellom 
kommunene, avklaring av type tiltak, avgrensing mot idrettstiltak, skille kompensasjon og erstatning, samt 
kommunenes frihetsgrad i bruk av midlene har vært sentrale diskusjonstema.

Etter at vårt planarbeid kom i gang, har forskriften om konsekvensutredninger inkludert bestemmelser om 
kompensasjon. Vi har hørt argument om at man kan «kjøpe seg fri». I vårt tilfelle var allerede traséen valgt av 
regjeringen da vi tok initiativet til fondet, men i andre prosjekt kan en slik diskusjon kanskje være relevant?
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Stien videre
Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær DNT, og Morten Dåsnes, daglig leder FL

DNT og FL starta samarbeidet om stien – friluftslivets viktigste tiltak – i 2014, og arrangerte den første Stikonferansen 
i Friluftslivets år 2015. På avslutningskonferansen for Friluftslivets år lanserte vi visjoner for «stien 2025». I dette 
innlegget tar vi en fot i bakken og gjør opp status omtrent midtveis i perioden. Er dette fortsatt relevante mål og 
tema, hva er status og er det realistisk å nå målene?

Dette er «stien 2025» slik vi la den fram i 2015:

- Ingen har mer enn 500 meter fra bolig til nærmeste sti.

- Stien er anerkjent som vårt viktigste anlegg for aktivitet og naturopplevelser.

- Et nett av stier er etablert i nærmiljøet, langs kysten, i skogs- og fjellområder.

- Stiene er viktigste ferdselsårene i nærområdene.

- Alle stier er registrert i kartbase.

- Lovverket fastslår at ingen sti kan bygges ned uten at det etableres en ny alternativ sti.

- Stier er sentralt tema i alle arealplaner.

- Turskiltprosjektet 10 år etter følges opp med storstilt dugnad for vedlikehold av stier med skilt og merking.

I hovedtrekk er dette fortsatt relevante mål for stien 2025. På mange av temaene er vi så godt på vei at det er 
realistisk at målene er nådd når vi oppsummerer på Stikonferansen 2025. Ikke minst har Friluftsmeldinga fra 2016, 
bidratt til å sette friluftslivets ferdselsårer på dagsorden, og gjennom Handlingsplanen for friluftsliv foregår det et 
omfattende arbeid med planer for friluftslivets ferdselsårer i kommunene. I innlegget går vi nærmere inn på detaljer.

Stien blir til mens vi går. I hverdagen er det mye arbeid i tett skog med busker og kratt. Men av og til kommer vi opp i 
høyden eller ut mot havet og får snev av oversikt og visjoner. Vårt stisamarbeid løftes og utvikles med tida. Derfor har 
vi nå fem nye varder til å lede oss videre på stien.

Den første staker ut vår kurs i temaet for årets konferanse – rett sti på rett sted:

Vi skal tilrettelegge stier på rett sted:

- slik at flere mennesker kommer ut i naturen

- slik at folk enkelt kan ferdes og ha gode opplevelser

- slik at folk med funksjonsnedsettelser kan ferdes

- slik at ferdselen kanaliseres dit naturen tåler det best

- for å unngå slitasje på omkringliggende natur

- som tåler klimaendringene med økt og kraftigere nedbør

- for sykling

- som Nasjonale turiststier slik at turister kan ha turer i norsk natur til spektakulære turmål

Men summen av dette skal ikke bli at vi bygger ned naturen med hellelagte myrer, sherpatrapper i alle fjell, 
kilometervis med gangbaner og tonnevis med grus.

De fire neste vardene som vi utdyper innholdet i på konferansen, har fått navnene:

	Kompetanse

	Samarbeid

	Informasjon

	Pådriver



Mål for konferansen:

-	 Sette stien på dagsorden, styrke faglig grunnlag og forståelse

-	 Øke oppmerksomheten om og forståelse for stiens betydning

-	 Styrke samarbeidet mellom alle som har ansvar for stier

-	 Sette fokus på stiens rettsgrunnlag og hvordan ivareta stien i plansammenheng

Tema for stikonferansen 2021 er «rett sti på rett sted».

Fo
to

: B
ra

ge
rn

es
ås

en
  M

S

Stikonferansen arrangeres av DNT og FL 
i samarbeid med: 

Viken fylkeskommune, Drammen kommune,
DNT Drammen og omegn,

Miljødirektoratet

Takk for din deltakelse og til alle bidragsytere.


