
 
 

 

Program

Sammendrag konferanseinnlegg

Deltakerliste



Stikonferansen
Stikonferansen arrangeres annet hvert år av Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes 
Landsforbund. Den første konferansen arrangerte vi i Friluftslivets år 2015 på Fornebu. Det 
var et ledd i vårt felles arbeid for stien som nasjonalt satsingsområde. Det satt spor. 

I Friluftsmeldinga (meld st. 18 (2015-2016) Friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvali-
tet) heter det:

«Regjeringen vil følge opp dette og vil prioritere ferdselsårer i friluftslivsarbeidet. Å etablere 
sammenhengende nettverk av stier og løyper er en viktig del av dette arbeidet.

Regjeringen vil legge til rette for at stier og løyper kartlegges, og at disse dataene innarbei-
des i det offentlige kartgrunnlaget (DOK), som er grunnlag for å utarbeide planer etter plan- 
og bygningsloven.»

Stikonferansen 2017
Mål:

Sette stier på dagsorden, styrke faglig grunnlag og forståelse

Øke oppmerksomheten og forståelsen for stiens betydning

Styrke samarbeidet mellom alle som har ansvar for stier

Sette fokus på stiens rettsgrunnlag og hvordan ivareta stien i plansammenheng

Progamkomité:

Anne Mari Aamelfot Hjelle, Den Norske Turistforening

Nils Yngve Berg, Miljødirektoratet

Kari Nilssen, Hedmark fylkeskommune

Anne-Mari Planke, Den Norske Turistforening

Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund

Stikonferansen 2017 arrangeres av DNT og FL i samarbeid med Miljødirektoratet og 

Hedmark fylkeskommune. Miljødirektoratet har gitt økonomisk støtte til konferansen. 

Takk for samarbeid og støtte!



PROGRAM

Onsdag 8. mars
10.30 Åpning v/ DNT og FL
 
 Kulturinnslag Frida Ånnevik 

10.50 Hvilke nye stier gir friluftsmeldinga, Ellen Hambro, Miljødirektoratet 
 Spørsmål og kommentarer

Møteleder: Nils Yngve Berg, Miljødirektoratet
11.30 Kartlegging og ferdselsårer i Sverige, Erik Hellberg Meschaks, Naturvårdsverket 

12.00 Lunsj og utstillingsbesøk

HVERDAGSSTIEN

13.15 Stier i kulturlandskapet - problem og nytte for landbruket og hverdagsfrilufts-  
 livet. Ilsengstiene som eksempel. Margrete Ruud Skjeseth, Hamar og Hede -  
 marken Turistforening og Trygve Slagsvold Vedum, grunneier og partileder, Sp.

14.00 Stioppskriften fra a til å. Nytt anlegg – fem tusen brukere. 
 Knut Eggen, Engerdal og Trysil Turlag.

14.30 Turskiltprosjektet – resultater og visjoner, Ingrid Tollånes, leder av styringsgruppen

14.50  Befaring på strandpromenaden, Jørn Haakensveen, Hamar kommune

REISELIVET PÅ NYE STIER
Møteleder: Anne-Mari Planke, DNT
16.15 Nasjonale Turiststier – svaret på reiselivets sti-utfordringer? Bente Rønning,   
 Miljødirektoratet.

16.45 Kommentarer til innlegget fra Nils Øveraas, DNT og 
 Per-Arne Tuftin, Forum for reiseliv 

17.00 Diskusjon og spørsmål fra salen 

17.30 Om vandring. Kåseri med Thor Gotaas 

18.00 Slutt for dagen

19.30 Middag

  

Torsdag 9. mars

STIEN INN I FRAMTIDA
Møteleder: Anne Mari Aamelfot Hjelle, DNT
0835 Stien og allemannsretten. Karin Andersen, Stortingsrepresentant, SV

0845 Stien i framtidas anleggspolitikk, Kjartan Pedersen Gurholt, Kulturdepartementet

0915 Sti i kart – grunnlag for både ferdsel og planverk, Kari Strande, Kommunal- og         
 moderniseringsdepartementet 

0945 Stier og gangveger til transport og fritidsbruk, samarbeid og rolledeling, 
 Liv Øvstedal, Vegdirektoratet

1015 Pause (utsjekk, frukt)

1100 Reiseliv og stisykling—mulighet og samarbeid for friluftsliv og folkehelse. 
 Haaken Christensen, Innovasjon Norge

1130 Hva tåler stiene? Effekt av sykling og ridning på stier i skog og fjell. 
 Dagmar Hagen, NINA
 
Spørsmål og kommentarer

1215 Pause
Møteleder: Morten Dåsnes, FL
1230  Ferdselsregulering på sti – hva er lov og hva er lurt?                         
 Marianne Reusch

1300 Turruteplaner – en planmessig tilnærming for å fremme stier og unngå konflikter.  
 Gudrun Hagen, Bodø kommune
   
Spørsmål og kommentarer

1345 Stien videre ved DNT og FL

1400      Lunsj



Hvilke nye stier gir friluftsmeldinga

Ellen Hambro, Miljødirektoratet

Stortinget behandlet i oktober 2016 regjeringens melding om ”Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet”. 
Gjennom meldingen vil regjeringen bidra til at enda flere driver med friluftsliv, og får oppleve friluftsliv som en kilde 
til bedre helse og høyere livskvalitet. Regjeringens hovedmål er at befolkningen utøver friluftsliv jevnlig.

Spaserturer i nærmiljøet og fotturer i skogen og på fjellet er de vanligste friluftslivsaktivitetene vi har i Norge. Stier, 
løyper og tur veier er dermed det viktigste anlegget for friluftsliv i hverdagen. Mye av arbeidet med friluftsliv har vært 
rettet mot ivaretakelse av arealer, mens verdien av ferdselsårene i seg selv og sammenhengene mellom arealene har 
blitt mindre prioritert.  Det var noe av bakgrunnen for at Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening 
satte stien på dagsorden som et nasjonalt satsingsområde i Friluftslivets år 2015 og arrangerte blant annet den første 
stikonferansen dette året. Regjeringen vil følge opp dette og vil prioritere ferdselsårer i friluftslivsarbeidet. Å utvikle 
sammenhengende nettverk av stier og løyper er en viktig del av arbeidet, men vel så viktig er å beholde det som alle-
rede finnes. Regjeringen vil derfor legge til rette for at stier og løyper kartlegges, og at disse dataene innarbeides i det 
offentlige kartgrunnlaget (DOK), som er grunnlag for å utarbeide planer etter plan- og bygningsloven. 

Ved planlegging er det faglige holdepunkter for å legge til rette for at det er mindre enn 500 meter fra den enkelte 
bolig til nærmeste allment tilgjengelige grøntområde eller sammenhengende sti- og turveinett. Friluftslivets ferdsels-
årer må også sees i sammenheng med målet om at veksten i persontransporten i de største byene skal tas med av 
miljøvennlige transportformer som sykkel, gange og kollektivt. 

Meldingen vil også bidra til å løfte frem de historiske ferdselsårene og andre sammenhengende nettverk av attraktive 
ferdselsårer for friluftsliv. Landbrukets veier i skog og utmark er en viktig del av ferdselsårene for friluftslivet, og regje-
ringen ønsker at landbruket, kommuner og friluftslivsorganisasjoner samarbeider om tilrettelegging for friluftsliv på 
slike veier. 

For å legge til rette for ferdselsårer er det blant annet behov for videreutvikling av eksisterende veiledningsmateriell 
for planlegging av stier og løyper, og regjeringen vil videreføre den økte satsingen på tilskudd fra spillemidlene til 
anlegg for idrett og områder for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv, der turveier, turstier og turløyper er prio-
riterte anleggstyper.  

 

Kartlegging og ferdselsårer i Sverige

Erik Hellberg Meschaks, Naturvårdsverket

I Sverige är intresset för leder för friluftsliv och turism stort just nu. Naturvårdsverket har ansvaret för leder inom 
nationalparker och naturreservat samt för det statliga ledsystemet i fjällen vilket om fattar ca 550 mil vandrings-, 
skid- och skoterleder. För långfärdsleder i låglandet (nedom fjällen) är ansvaret spritt mellan regioner, kommuner och 
föreningar. Kommunerna har också ansvar för leder i den tätortsnära miljön.

I friluftspolitiken, vars mål omfattar såväl folkhälsa, upplevelser samt landsbygdsutveckling, och i arbetet med Sveri-
ges miljökvalitetsmål anges leder för friluftslivet som viktiga åtgärder. För att utveckla friluftslivet har Naturvårdsver-
ket fått regeringens uppdrag att kartlägga arbetet med leder för friluftslivet och komma med förslag på utvecklings-
områden. Kartläggningen ska klaragöra ansvarsförhållanden, ledernas förvaltning och skick samt behov av utveckling 
av styrmedel för att stödja arbetet med låglandsleder. Uppdraget omfattar också förslag till utveckling av statliga 
ledsystemet i fjällen samt utveckling av leder i fjällnära skogar. Detta uppdrag pågår och ska redovisas i maj.

Naturvårdsverket har redan innan detta uppdrag genomfört ett stort arbete med det statliga ledsystemet i fjällen. 
2014 presenterades en kartläggning av ledsystemets skick och behov av upprustning. Denna klargjorde att det fanns 
ett upprustningsbehov på ca 100 miljoner SEK och att förvaltningen behövde utvecklas. Därefter har en stor upprust-
ningsinsats skett för att åtgärda prioriterade ledsträckor. Genom denna upprustning har 82 gamla och uttjänta broar 
ersatts med nya, 74 broar har renoverats, 24 nya rastskydd har ersatt gamla och förfalna och 32 rastskydd har reno-
verats, 123 mil led har fått förbättrad markering och 68 mil leder har röjts. Ca 70 % av upprustningshovet beräknas 
återstå. Utveckling av vägledning för skötsel och underhåll av ledsystemet har också skett för att säkerställa en bra 
och hållbar förvaltning av ledsystemet för framtiden. Den stora utmaningen nu är att anpassa ledsystemets omfatt-
ning till de befintliga resurserna så att framtida underhållsskulder inte uppstår.

Naturvårdsverket driver också ett omfattande arbete med att tillgängliggöra nationalparker och naturreservat. Inrikt-
ningen för detta beskrivs och exempel ges.



Stier i kulturlandskapet – problemer og nytte for landbruket og hverdagsfriluftslivet.

Ilsengstiene som eksempel.

Margrete Ruud Skjeseth, Hamar og Hedemarken Turistforening og Trygve Slagsvold Vedum, grunneier og 
partileder Senterpartiet.

Ilsengstiene

Et samarbeidsprosjekt mellom HHT og Ilseng IL og 22 grunneiere. Ilseng er et lite tettsted som ligger i Stange kommu-
ne, grenser mot Hamar i nord, Løten i øst. Ilseng var en skjult perle med fire elver, Svartelva, Fura, Lageråa og Starelva 
som bare lå og ventet på å bli oppdaget – å gå langs rennende vann har flere sanselige dimensjoner for hverdagsfri-
luftslivet. 

Starelva renner gjennom våtmarksområdet Starene der Østlandets største ringmerkingsstasjon ligger, Starene Feltsta-
sjon. Stedet Ilseng er ikke bortskjemt med stolt identitet og tilreisende som skryter av stedet 

Mange stier var opparbeidet, men sammenknytning manglet

Eksisterende stier og gamle ferdselsårer/driftsveier (i kulturlandskapet). Ilseng IL hadde lysløype og trimløyper i Il-
sengmarka (stier i skog). Starene Feltstasjon (Norsk Ornitologisk forening) ligger midt i aktuelt stiområde. Mye god 
matjord og dyrket mark.

Vi har tenkt mange alternative runder og tilførselsstier fra alle himmelretninger (se kart)

Ildsjeler og «se muligheter sammen»

2012: Initiativtager Hans Kroglund er innflytter til Ilseng og ser kvalitetene i dette geografiske området, kontakter og 
får på plass noen sentrale personer: HHT leder Margrete Ruud Skjeseth, HHT sti og kart Jan Schrøder, Ilseng IL som 
utbygger. Traseer blir kartlagt og et omfattende feltarbeid blir lagt ned for å finne fremkommelige stier og bruer over 
elvene. De viktigste grunneierne blir kontaktet først

2013: Våren 2013 ble en travel tid sammen med grunneiere om trasevalg, konstruere bruer, økonomi og hvem skulle 
utføre jobben. Kun et fåtall sa nei til turstiene, men alternative traseer ble funnet.

2014: åpning i mai med 500 på fellestur. Og stadig finner vi utviklingsmuligheter og flere stier blir koblet innpå.

Finansiering

SMIL-midler vurdert men skrinlagt, ble opprettholdt kun for Farmenkoia, privat prosjekt grunneier.

Spillemidler nærmiljø og kommunal støtte Stange - grunnarbeid

Turskiltprosjektet Gjensidigestiftelsen og Hedmark fylkeskommune - skilt, merking og infotavler

Andre gaver/støtte: til beitepusser mm

Budsjett total ca 400.000 kr

DUGNAD!!! (massevis av timer): Ilseng IL, HHT, Ilseng fengsel (innsatte på oppdrag), frivillige fra nærmiljøet (grunn-
eiere og andre aktive med og uten maskiner) – drift: stifaddere og Ilseng pluss + traktoravtale for beitepusserkjøring 
flere ganger i sesongen

Grunneiere med aktivt landbruk

Grunneieravtaler 10 år (Turskiltprosjektet) og 20 år (spillemidler)

Stikkord:  
Sammen om å finne gode løsninger for alle: møter, direkte kontakt, befaringer, dugnader, mailer, nettsideinfo, FB. 

Styringsgruppe med alle parter. Skriftlighet – «hevd». Gamle synder bli synlige (søppel). Standard kontrakt grunneier-
avtaler – gjensidig informasjon og løsninger

Beiter – må fungere for dyra, bonden, turgåere med og uten hund. Porter, alternativruter, vann, gjerder. God matjord 
betyr at det gror godt, stiene kjøres med beitepusser der det er mulig (bredde 1,9 m). Tre steder måtte vi gå over dyr-
ket mark. (Farmenjordet ca 400m, Tofsrud 75m og ved Gjerde, jordet til Bjørby 100m). Vi unngår alle tun. 
Nærmiljøanlegg: opparbeiding av sti, grus, bygging av 11 bruer, hogst/rydding, flomvurderinger og elvekanter som er 
mulig å gå på pga senkning av elvene og opparbeiding av kanter over lang tid

Nærmiljø friluftsliv

Tiden var moden for større fokus på friluftsliv i nærmiljøet. Turistforeningen, som mange andre har i de senere årene 
hatt bevissthet på folkehelse. Ilsengstiene imøtekommer dette på ulike vis.

De fleste har mindre enn 500m til en sti eller en tilførselsti. Stiene brukes også til skiløyper om vinteren. Flere bade-
plasser. Fire gapahuker. Farmenkoia, en ulåst koie med utedo og vedlager, driftes av HHT. Sju rasteplassbord. Mange 
mindre benker. Stiene har gjort at fiskeplasser har blitt mye mer tilgjengelig for flere, ikke bare de ivrige som uansett 
finner frem

Brukerne: gående/løpende, syklende, trillende, ridende (en liten strekning innmark & elvekant er stengt for hester). 
Vise hensyn. 

Informasjonskanaler

Infotavler og karttavler i terrenget (4 store, 150 treskilt, 15 karttavler, 35 infotavler temaer A3)

www.ilsengstiene.no Ilsengstiene har en hjemmeside der hovedopplysningene finnes. 

www.facebook.com/ilsengstiene På FB har vi over 1100 følgere. De får oppdateringer når det er noe å fortelle, ikke 
for ofte. Det gjør at de forblir følgere og ikke melder seg av.

www.facebook.com/ilsengpluss En FB side med fokus på tirsdagskaffe Brukes også noe for å fortelle om dugnader. En 
noe mer lokal/intern side for opplysninger.

www.ut.no Ilsengstiene har 5-6 turer med beskrivelse og kart på denne portalen

www.hht.no  Hjemmesiden til HHT, der finnes mye for turfolk.

To turpostkasser der brukerne skriver navn, trekker premier to ganger i året 

Ilsengstiene arrangementer

HHT fellesturer. En tur fast i mai

Siden åpningen har det vært på forskjellige steder FYSAK/turposter hvert år på Ilsengstiene

Mange andre legger turer til Ilsengstiene. Noen gjør det på egenhånd, noen ber om kjentmann.

Starene Feltstasjon. Norsk Ornitologisk Forening (NOF) ved Våtmarksgruppa har mellom 10-20 grupper til omvisning 
på Feltstasjonen.

«Fuglens dag»på Starene. En lørdag i mai er det Fuglens Dag med ringmerking, tursti med spørsmål, konkurranser, 
undersøke livet i dammen, fuglekassesnekkring og kaffeservering.

Ilseng Pluss. En uformell organisering av felles aktiviteter. Hver tirsdag felles kaffe/lunch på gapahuken på Bjørby kl. 
12. Det møter opp alt fra 10 til 20 stk som prater og koser seg.

http://www.ilsengstiene.no
http://www.facebook.com/ilsengstiene
http://www.facebook.com/ilsengpluss
http://www.ut.no
http://www.hht.no


Stioppskriften fra a til å

   

                   
	

Fakta om Skagsvola  
i  Trysil  
 
Rundtur 9,5 km med start fra bilveg i 
Brunnsdalen lengst nord i Trysil. 
Stien er tilrettelagt av DNT Engerdal og 
Trysil i samarbeid med Destinasjon Trysil. 
Har økt fra nær null til 6000 turer på tre 
sesonger. 
 
Høyde start: 715 moh. Høyde topp 932 moh. 
 

 
 
Skagsvola er en fjellrygg, ca 1,6 km lang.  
Bred fra starten i sør, smalere mot nord. De siste 
500 metrene kan kalles en egg. Bratt ned  mot 
Engeren i øst, 472 moh. 
 
Stien er tilrettelagt i samsvar med 
Merkehåndboka. Farge rød. Gradert rød, 
krevende, pga flere partier med ur. 
 
Skagsvola har vært et turmål for svært få, uten 
merking og skilting. Sommeren 2013 trykte 
Lokalavisa for Trysil og Engerdal en to siders 
reportasje. Den førte til at flere gikk turen fra ulike 
startpunkter og publiserte bilder og begeistring 
på Facebook.  
Reportasjen førte også til at DNT og Destinasjon 
Trysil satte fart på sine tanker om å gjøre en sti. 
Den ble åpnet i juni 2014.  
75 personer deltok på åpningsturen. 
 
 

 
DNT vil at flere skal gå tur. Destinasjon Trysil (DT) 
vil ha flere og bedre sommeraktiviteter i Trysil. 
Trysil er Norges største skisted. 
 
Antall turer per år: 
2014 2000, kvalifisert anslag 
2015 3200, antall navn i turboka 
2016 4600, antall navn i turboka 
2016 6037, teller i starten på  
 nordre oppstigning 
 
Alvhild Åsheim Holmseth er stifadder for stien. 
Hun samarbeider med styrelederen i DNT 
Engerdal og Trysil som for tiden er Knut Eggen. 
 
Utbedringer av stien: 
2014 Klopping 50 m over myr i nord 
 Røsing og merking over eggen 
2015 Klopping 50 m over myr i sør 
 Utbedring av stien gjennom ur 
2016 To snille sløyfer på toppen, der noen 
 synes at utsikten ned mot sjøen er 
 krevende 
 Planlegging og delvis røsing av nytt 
 utsiktspunkt sør 
2017 222 m klopper fordelt på 13 steder 
 pga slitasje 
 Vegvesenet skilter to vegkryss 
 Merking og skilting av nytt 
 utsiktspunkt sør 
 Planlegging av kvilkoie, to 
 gapahuker, to doer, benker og bord 
 
Markedsføring 
Flere reportasjer i lokalavisene og 
destinasjonsmagasinene i Trysil og Engerdal. 
Meget aktiv gruppe på Facebok (DNT Engerdal 
og Trysil). Turer til Skagsvola i regi av Radisson 
Blu og DT. Skagsvola bidrar selv til 
markedsføringen ved at fjellet står som en vegg 
opp fra Engerens vestside og viser seg fram for 
alle som kjører østsiden. 
 
 
KONTAKT: 
Knut Eggen, knut@eggen.no 
913 97 970

 

Turskiltprosjektet – resultater og visjoner 
Ingrid Tollånes, Gjensidigestiftelsen, leder av styringsgruppen for Turskiltprosjektet 
 
Gjensidigestiftelsen har siden 2010 samarbeidet med en rekke friluftslivorganisasjoner og etter hvert alle fylkeskom-
munene om Turskiltprosjektet. Prosjektet startet først opp i Vestlandsfylkene i 2010, og har fra høsten 2013 vært et 
nasjonalt prosjekt. 

Målet med prosjektet er å fremme folkehelse ved å få flere folk ut på tur. Virkemidlene for å få dette til har vært skil-
ting, merking, oppsetting av informasjonstavler, utarbeiding av turkort til lokalbefolkningen, turkart, og informasjon 
om turforslag og registrering av disse i Kartverkets database for å tilgjengeliggjøre informasjonen. 

Styringsgruppa har bestått av tre representanter fra Gjensidigestiftelsen, fylkeskommunene og en representant fra 
Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening. Etter hvert har Innovasjon Norge, Miljø-
direktoratet og Helsedirektoratet kommet til med en observatør hver.  
 
Fra 2010 og frem til i dag er det i sum brukt nær 100 millioner kroner i prosjektperioden, hvorav halvparten er midler 
fra Gjensidigestiftelsen og andre halvparten fra fylkeskommunene. Dette spleiselaget har vært helt sentralt for pro-
sjektets positive resultater og ringvirkninger. Fylkeskommunen har søkt om midler hos stiftelsen og fordelt midlene 
videre til kommuner, frivillige lag og foreninger som har stått for det meste av merkearbeidet.  
 
Fylkeskommunene har stått for all rapportering til stiftelsen. Fylkeskommunene har også administrert søknadsproses-
sen ut mot frivillige lag og foreninger, og benyttet sitt allerede eksisterende søknads- og tildelingssystem. Dette har 
vært en meget effektiv måte å organisere og drifte prosjektet på. Stiftelsen har finansiert en prosjektlederstilling og 
delt arbeidslederansvaret med Turistforeningen. 

I løpet av 2017 vil over 25 000 km merkede turruter i 328 av landets kommuner være skiltet og merket som et re-
sultat av prosjektet. Det er frivillige lag og foreninger som har stått for det meste av merkingen gjennom 866 lokale 
prosjekter. Idrettslag, turlag, friluftsråd og grendelag har vært de mest aktive. Hele 82 406 dugnadstimer er registrert 
i prosjektperioden. 

Et annet viktig og sentralt resultat av prosjektet er at partene har skapt en ny og verdifull plattform for å nå felles mål. 
Sammen har partene fått innsikt i hverandres virksomhet og har oppnådd nytenkning som hadde vært vanskelig å få 
til uten dette samarbeidet. Stiftelsens nøytrale rolle har bidratt til at koordineringen av arbeidet i det offentlige og i 
det frivillige apparatet har vært mulig.   

Norsk institutt for naturforskning (NINA) evaluerer prosjektet og skal levere rapport i slutten av 2017. Deres studie 
gjøres på oppdrag fra stiftelsen og skal undersøke hvilke effekter skilting og merking har for folks turvaner. Brukes 
stiene mer og nås flere brukergrupper? I Brumunddal og Ski gjøres før- og ettermålinger. Studien skal også undersøke 
brukernes opplevelser av at turruter er skiltet og at det er gitt bedre informasjon om turmuligheter. 

Prosjektperioden er over ved utgangen av 2018. Gjensidigestiftelsen håper statlige myndigheter og 
fylkeskommunene fortsetter å prioritere dette arbeidet gjennom faste tilskuddsordninger. For Gjensidigestiftelsen 
er det viktig å beholde nettverket av samarbeidspartnere. Arbeidet med å se på andre og nye samarbeidsmuligheter 
innenfor friluftsliv er allerede begynt. Samarbeidet i Turskiltprosjektet har vist at modellen gir merverdi på mange 
ulike måter, og kan inspirerer til nye satsinger innenfor friluftsliv.  



Nasjonale Turiststier – svaret på reiselivets sti-utfordringer? 
Bente Rønning, Miljødirektoratet

Bakgrunn

Sommeren 2016 har reiselivet i Norge økt gledelig mye. Mange nordmenn har lagt ferieturen til eget hjemland og 
utenlandske besøkende har også strømmet til. I markedsføringen av Norge preger naturopplevelser bildene. Luftige 
turmål med muligheten for spektakulære bilder blir delt på sosiale media. Disse mediene er effektive og informasjo-
nen spres meget raskt. Bildene har ført til stort trykk på enkelte turmål slik som Prekestolen og Trolltunga. Det er flott 
på mange vis. Folk kommer seg på tur og det blir klingende mynt i kassa. 

Utfordringer

Den eksplosive veksten i antall besøkende gir også utfordringer. Manglende parkeringsplasser, toalettfasiliteter og 
søppelhåndtering, ufremkommelige stier med fare for ras og turister som ikke er godt nok forberedt på turen. Alt 
dette kan snu fra en fantastisk turopplevelse, til dårlig og i verste fall skadelig utfall. Mange redningsaksjoner er dyrt 
for politi, redningsselskaper og kommuner og i tillegg er det en stor belastning for de mange frivillige hjelperne i fjel-
let.  Det førte til mange oppslag i medier og diskusjoner knyttet til redningsaksjoner, forsøpling, allemannsretten og 
den tradisjonelle turtradisjonen.  

Nasjonale tur(ist)stier

Trygve Sunde Kolderup, daglig leder i turoperatøren Hvitserk, lanserte på slutten av sommeren 2016 en ide om å se 
tilstrømningen av turister som en mulighet? Var det mulig å lære av Nasjonale turistveier? Var det mulig å satse på 
høy kvalitet og nyskapende arkitektur for å lage enda bedre attraksjoner ut av disse populære turene. Skal vi satse på 
nasjonale turiststier?  

Budsjettforliket 

Gjennom budsjettforliket i begynnelsen av desember 2016 ble denne ideen omfavnet og det ble gitt 7,5 millioner 
i tilskuddsmidler til nasjonale turstier over en av Miljødirektoratet sine budsjettposter. Midlene for 2017 skal gå til 
områder med betydelig andel internasjonale besøkende hvor utfordringene er størst knyttet til slitasje, sikkerhet, 
informasjon osv. Tre områder var nevnt spesielt, Preikestolen, Trolltunga og Kjerag. Det er derfor ikke rom for mange 
prosjekter. I tillegg vet vi at mange områder har de samme utfordringene som disse tre, om enn i en annen størrelses-
orden og med andre forutsetninger. 

Stien i framtidas anleggspolitikk
Kjartan Pedersen Gurholt, Kulturdepartementet

En andel av overskuddet til Norsk Tipping (spillemidlene til idrettsformål) er grunnlaget for statens idrettspolitikk og 
Kulturdepartementets bidrag for å legge til rette for at alle som ønsker det skal ha mulighet til å delta i idrett eller 
drive egenorganisert fysisk aktivitet. 

Tilskudd til anlegg for idrett og egenorganisert fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, er det viktigste virkemiddelet i 
idrettspolitikken. Over halvparten av spillemidlene til idrettsformål fordeles til bygging og rehabilitering av anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet. Spillemiddelordningen er en søknadsbasert ordning og tilskuddet utgjør en toppfinansiering. 
Hvilke anlegg som bygges, bestemmes ut fra lokale behov og prioriteringer. Vilkårene for å kunne søke om spille mid-
ler er bl.a. at anlegget er med i en kommunal plan, og at spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte 
eierformer. For overnattingshytter og løypetiltak i fjellet er det unntak fra vilkåret om kommunal plan. 

Departementet prioriterer ulike anlegg gjennom å fastsette tilskuddssatser og –prosent, samt definere tilskudds-
berettigede anleggstyper. Normalt kan det søkes om tilskudd på inntil 1/3 av godkjent kostnad, men med et øvre 
tilskuddstak. For enkelte anlegg, som bl.a. turveier, turløyper og turstier, kan det søkes om tilskudd på inntil 50 % av 
godkjent kostnad begrenset oppad til 1 mill. kroner. 

Regjeringen vurderer at tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv er viktig for å opprettholde og øke deltakelsen i frilufts-
liv. Regjeringen vil derfor videreføre den økte satsingen på tilskudd til anlegg og områder for egenorganisert fysisk 
aktivitet, der nærmiljøanlegg, turveier, turstier og turløper er prioriterte anleggstyper. Fra 2011 til 2016 er tilgjenge-
lige midler tilnærmet doblet. Det vil si at flere anlegg tildeles midler, men det er likevel langt fra nok til å dekke alle 
godkjente søknader.

Regjeringen nedsatte i 2015 et Strategiutvalget for idrett. Utvalget leverte sin rapport med anbefalinger til den stat-
lige idrettspolitikken i juni 2016. Et av hovedpunktene i rapporten var at det bør føres en anleggspolitikk som best 
mulig ivaretar behovene for organisert idrett, egenorganisert idrett samt friluftsliv i hele landet. Dette innebærer at 
det bl.a. bør gjennomføres gode lokale og regionale behovsvurderinger basert på gode analyser og medvirkning, og 
at man sikrer at det bygges anlegg for et mangfold av idretter og aktiviteter. 

Kulturdepartementet jobber med å følge opp innspillene fra strategiutvalget. Blant annet jobbes det med å se på 
hvordan det kan legges til rette for bedre lokale og regionale behovsvurderinger. 



Sti i kart – grunnlag for både ferdsel og planverk
Kari Strande, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Stien i kartet var tidligere et viktig tema for sikkerheten til folk som skulle på tur i fjell, skog og mark. Den tradisjonelle 
kartserien i målestokk 1:50.000 skulle ha inntegnet alle merkede og alle større tydelige stier. Mang en synfarer fra 
NGO og senere Kartverket brukte mye tid på å studere tidligere kart og skrifter, turistforeningsruter og etablere kon-
takt lokalt før de skulle på synfaring slik at de fikk med seg slike stier som ikke kunne oppdages fra flybildene. Etter 
hvert ble kartene viktig grunnlag for mange flere samfunnsområder og ikke minst som kunnskapsgrunnlag om hvor 
folk ferdes, hvor det tilrettelegges for ferdsel og som grunnlag for å ta hensyn til dette i planleggingen både på over-
ordnet nivå, men ikke minst i detaljregulering.  

Friluftsliv som tema i planleggingen er det blitt økende oppmerksomhet omkring. AREALIS programmet rundt århun-
dreskiftet var et program for å gjøre areal, miljø- og planinformasjon tilgjengelig for brukere i hele Norge. I dette pro-
grammet ble barnetråkk definert som datasett som beskriver barns bruk av veier og stier gjennom hele året, mens 
stier og løyper ble definert som datasett som inneholder merka og umerka stier og skiløyper, lysløyper, natur- og 
kulturstier og skiltede sykkelruter. 

Barnetråkk kom med dette programmet inn som begrep og er tatt i bruk i planleggingsprosesser i mange kommuner 
og hos veivesenet.  Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) bruker nå dette begrepet i sitt arbeid med medvirking 
og har opprettet barnetråkk som et digitalt verktøy og undervisningsopplegg som lar barn fortelle planleggere, kom-
munen og lokalpolitikere hvordan de bruker stedet der de bor og hva de vil ha annerledes.

Kartverket har en sentral rolle i standardisering, forvaltning og tilgjengeliggjøring av viktige datasett. AREALISpro

grammet er videreført gjennom Norge digitalt samarbeidet og viktige datasett for planlegging innarbeides i det of-
fentlige kartgrunnlaget (DOK).  FKB traktorvei sti kom i 2014 inn på lista over aktuelle datasett i DOK og i desember 
2016 forelå SOSI produktspesifikasjon for Nasjonal database for tur- og friluftsruter.

I etatstyringen av Kartverket har departementet lagt vekt på samarbeidet med Miljødirektoratet om etablering av 
nasjonal database for tur- og friluftsruter.  Kartverket legger også til rette for at alle som har informasjon om stier og 
annen informasjon i kartgrunnlaget kan bruke funksjonaliteten i ”Rett i kartet” til å melde fra om mangler i kartdata-
basene.  Det er spesielt lagt til rette for at løyper som er merket og tilrettelagt med støtte fra Turskilt-prosjektet kan 
meldes inn, kvalitetssikres og gjøres tilgjengelig i databasen for tur- og friluftsruter.

Oppdatert og tilgjengelig kunnskap om ferdsel, stier og løyper er viktig i kommunenes planlegging, både samfunnsde-
len og arealdelen.

Stier og gangveier til transport og fritidsbruk, samarbeid og rolledeling
Liv Øvstedal, Transportplanseksjonen, Vegdirektoratet

Nasjonal gåstrategi (20121) presenterer nasjonale mål, virkemidler og tiltak på utvalgte innsatsområder for å fremme 
gåing som transportform og hverdagsaktivitet. Strategien, som inngår som grunnlagsdokument for nasjonal trans-
portplan 2014-23, har hele befolkningen som målgruppe og definerer gåing bredt. Strategien har to hovedmål: 

•	 Det skal være attraktivt å gå for alle: Alle grupper i befolkningen skal oppleve at det er attraktivt å gå og at det er 
lagt til rette for at de kan gå mer i hverdagen. 

•	 Flere skal gå mer: Flere av befolkningens reiser skal gjøres til fots og alle grupper i befolkningen skal gå mer i 
hverdagen. 

Strategien er et rammeverk for ulike aktører, vektlegger ansvar og samarbeid og peker på innsatsområder for å nå 
målene. Siden det er mange grunner til å fremme gåing (som levende nærmiljø, bedre folkehelse og evt. mindre støy, 
utslipp og areal til trafikk), er det mange ulike aktører som bidrar med innsats lokalt, regionalt og nasjonalt! Kommu-
nene er sentrale som planmyndighet, veieier og aktør i folkehelsearbeidet. Andre målgrupper er beslutningstakere og 
forvaltning i flere sektorer på alle nivå, næringsliv, arbeidsgivere, utdanning, interessegrupper og andre. 

Strategien retter seg mot gåing i hverdagen. Vi kan gjøre det bedre å gå når vi må, og vi kan legge til rette for at flere 
velger å gå når de kan og har lyst. Potensialet er størst for å øke gåing til daglige gjøremål og som rekreasjon i nærmil-
jøet. De fleste gåturer er korte i nærheten av der vi bor, jobber eller går på skole. I snitt gjennomføres en av fem rei-
ser til fots, og gåturen tar om lag 15 minutter og er vel 2 km (RVU 2013/14). Vi går dessuten i snitt 86 meter til bilen, 
5-600 m til buss eller trikk og omlag en kilometer til toget. 

Utforming av fysiske omgivelser er langsiktige virkemidler. Det er godt dokumentert at vi går mer når det er kort 
avstand til ulike målpunkt, mange møtepunkt og valg mellom ulike ruter. Studier viser også sammenheng mellom 
avstand til parker og friluftsområder og hvor mye vi bruker dem. Målsettinger for fysiske omgivelser gjelder derfor 
fortetting med sammensatt arealbruk i sentra og langs kollektivårer, sammenhengende nett av gangforbindelser og 
kvalitet og opplevelser der folk går. Hva skal til for at nye bygg har fasader med variasjon, detaljer og aktiviteter som 
vender mot gangarealet og danner korte kvartalslengder? 

Langsiktig planlegging suppleres med tiltak som kan gjennomføres raskere, som enklere tiltak, midlertidig gatemøble-
ring, etablering av snarveier, kampanjer og arrangement. Mange trenger en grunn til å komme ut - noe å se på, møte 
andre eller noe å gjøre2 - og kanskje en turvenn. Ansvar og samarbeid er dessuten nødvendig for at vi skal velge å gå 
hele veien – i boliggata, på fortau, gangvei, turvei, ved kryssing av hovedvei osv. Det er lettere å velge å gå hvis det er 
lett å finne fram, jevnt underlag, plass til å gå i eget tempo, en benk å hvile på og forutsigbar drift og vedlikehold hele 
året. 

 1) Statens vegvesen (2012): Nasjonal gåstrategi. Strategi for å fremme gåing som transportforming og hverdagsaktivitet. Rapport 
87/2012. Vegdirektoratet. (http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljovennlig+transport/Gaende)
Statens vegvesen (2014): Lokale gåstrategier og planer for gående. Veiledning for kommuner. Rapport 280/2014. Vegdirektoratet
  2) Se f.eks. Kommunal - og moderniseringsdepartementet (2017): Byrom - en idehåndbok. Hvordan utvikle byromsnettverk i 
byer og tettsteder. (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/byrom---en-idehandbok/id2524971/) 



Reiseliv og stisykling—mulighet og samarbeid for friluftsliv og folkehelse 

Haaken Christensen, Innovasjon Norge

Aktiv ferie er i sterk vekst, og sykling er en av de raskest voksende aktivitetene. Innen sykling er terrengsykling er en 
raskt voksende aktivitet som drives av folk i alle aldre. I Norge selges det i dag 50% flere terrengsykler enn alpinski, og 
salget av fulldempede stisykler øker kraftig. Også internasjonalt utvikler terrengsyklingens popularitet seg nærmest 
eksplosivt, men aktiviteten er fortsatt å regne som ”ny” i norsk reiseliv. Etterspørselen etter sykkelopplevelser øker 
kraftig, både fra norske og internasjonale sykkelturister. I tillegg er sykling en trend i hverdagslivet, det er en grønn 
måte å komme seg frem på, det gir god folkehelse og fantastiske opplevelser i naturen. Stisykling er en friluftslivsopp-
levelse som er kommet for å bli. 

Med utviklingen og innovasjon i utstyrsbransjen følger noen spennende muligheter. Nytt utstyr åpner nytt terreng, og 
mange oppsøker et mer adrenalinfylt, actionbasert og fartsfylt friluftsliv. Mange oppsøker nye steder i naturen, ofte 
uten nødvendig kompetanse. Dette medfører nye krav til sikkerhet, og økt behov for kursing, guiding, informasjon, 
merking og skilting. For å kunne styre ferdselen til områder som tåler økt trafikk, vil det enkelte steder være behov 
for mer tilrettelegging og forebyggende tiltak. Det er snakk om enkel infrastruktur og tilrettelegging som vil minimere 
slitasje, øke sikkerheten og bidra til å få flere ut på tur – både turister og friluftsfolk. 

Utviklingen gjør også at grensen mellom friluftsliv og reiseliv blir mer diffus. Vi ser en kommersialisering av aktiviteter, 
og konkurransetrenden fører til at naturen blir mer sportifisert. Felles for alle som deltar er at alle har samme mål om 
å få gode opplevelser i naturen. Der vandrere som regel har et konkret mål for sin tur – en varde, hytte eller en topp, 
handler stisykling om å nyte selve stien. Vi kan her trygt si at det er veien som er målet. Små variasjoner i underlag, 
tekniske utfordringer i klatringer og nedoverbakker og fart kombinert med mestringsfølelse er viktige elementer i en 
stisykkelopplevelse. 

For reiselivet handler det om å utvikle bærekraftige, lokale sykkelopplevelser som kan skape verdi på flere måter. 
Attraktive tilbud med lokale guider, lokale attraksjoner som er unike for destinasjonen, og lokal mat, slik at destina-
sjonen tilbyr en opplevelse som viser fram den lokale egenarten. Skal vi lykkes med en bærekraftig sykkelturisme må 
utviklingen skje på en måte som er bærekraftig for både naturen, lokalbefolkningen og destinasjonene. Det er den 
delen av utviklingen innen sykkelturismen som er mest utfordrende: Hvordan tilrettelegge for større volum og de 
konsekvensene det gir for naturen og ressursene på destinasjonene. Med kunnskap, enkel tilrettelegging, styring av 
ferdsel og sunn fornuft, vil vi kunne klare å styre utviklingen i riktig retning. Det vil gi verdiskaping for reiselivet, gode 
opplevelser for både turister og friluftsfolk, og god folkehelse i hvert tråkk. 

Hva tåler stiene? Effekt av sykling og ridning på stier i skog og fjell
Dagmar Hagen, Marianne Evju, Siri Lie Olsen, Oddgeir Andersen og Odd Inge Vistad (alle fra Norsk insti-
tutt for naturforskning / NINA).

Å ferdes i naturen er et gode som myndighetene ønsker å legge til rette for. Samtidig kan ferdsel gi uønskede effekter 
på natur. Ridning og terrengsykling har økt i bruksomfang og intensitet de senere år. Den nye friluftslivsmeldingen 
«Friluftsliv. Naturen som kilde til helse og livskvalitet» åpner for å tillate sykling i nye områder, inkludert verneområ-
der, der det før var forbudt. For å drive god forvaltning trenger myndighetene systematisk og etterprøvbar kunnskap 
om effekten av sykling og ridning.

På oppdrag fra Miljødirektoratet registrerte forskere fra slitasje fra sykling og ridning i 202 stisegmenter langs 21 stier 
i skog og fjell. Vi målte stibredde og stidybde og registrerte vegetasjonstype, jordtype, fuktighet (tørt/fuktig) og hel-
ling (flatt/bratt). Bruksomfang ble registrert så godt det lot seg gjøre.

Figurene viser bredden på sykkelstier: Fuktige sykkelstier var omtrent dobbelt så breie som stier i tørre områder både 
i skogen og på fjellet, og effekten av økt bruk var større i fuktige enn i tørre områder. I tillegg viser våre data at stier i 
bratt terreng er dypere enn stier i flatt terreng.

Det er vanskelig å få gode data på den reelle bruken av stier og koble dette til slitasje fra enkelte brukergrupper. Den 
slitasjen vi observerer er resultat av samla bruk over tid. Noen stier er nye, andre er gamle. Noen stier brukes jevnt 
hele sesongen, mens andre har mye bruk konsentrert til korte tidsperioder. Samme stier brukes av syklister, hester, 
folk til fots og beitedyr. Studien vår tyder på den samlede ferdselen er avgjørende for slitasje på vegetasjonen og ter-
reng langs stiene. Detaljert kunnskap om effekter av enkelte typer bruk krever eksperimentelle studier med kontroll 
på bruksomfang og brukere.

Våre funn viser hvor det bør prioriteres innsats for å legge om stien eller forsterke underlaget for å minimere slita-
sjen. Dersom tiltak skal ha ønsket effekt, må de treffe både de forskjellige brukergruppene og verneinteressene. Det 
er ikke usannsynlig at forholdet mellom ulike friluftslivsaktiviteter kan bli en vel så stor utfordring framover som fri-
luftslivets effekt på naturen.

Hele rapporten kan lastes ned fra www.nina.no

Hagen, D., Evju, M., Olsen, S.L., Andersen, O. og Vistad, O.I. 2016. Effekt av sykling og ridning på vegeta-
sjon langs stier. Resultater fra en feltstudie. - NINA Rapport 1288. 50 s.

http://www.nina.no


Ferdselsregulering på sti – Hva er lov og hva er lurt? 
Marianne Reusch

Frihet i naturen. Er det ett sted vi fremfor alt vil verne om vår frihet, så er det ute i naturen. Allemannsretten er vår 
arv. Friluftsloven er klokkeklar: «I utmark kan enhver ferdes…»

Så langt, alt vel. 

Stien er mer populær enn noensinne. Enhver vil ferdes på stien, enkeltvis eller i grupper. Syklister, hundeluftere, ori-
enteringsløpere, jegere, grunneiere, ja, det hender faktisk eieren ferdes på sin egen eiendom, forskere, ryttere, skilø-
pere - hvis vinteren fortsatt finnes, bærplukkere, turister, og - turgåere. Vi må tross alt ikke glemme dem som bare er 
ute og går en tur. 

Noen ganger kan det kanskje bli for mange på en gang? Da kunne det være bra med klarere kjøreregler: Grønt lys for 
turgåere. Rødt lys for alle andre. Eller?

Hjemmel. Første spørsmål: Er det lov å regulere ferdsel i naturen? Det korte svaret er: Ja. Men du må ha en 
hjemmel. Som betyr at eventuelle ferdselsbegrensninger trenger forankring i lov eller avtale. Og her finnes det flere 
muligheter enn de fleste er klar over. 

Etter friluftsloven § 2 kan kommunen og grunneieren i fellesskap forby ferdsel på sti i utmark med sykkel, hest, kjel-
ke(!) og lignende, langs nærmere angitte strekninger. Denne bestemmelsen brukes, men ikke så mye. Ferdselsregler 
etter friluftsloven § 15 finnes det mange flere av, og med disse reguleres ofte ferdselen på stier. Ikke alltid på en like 
gjennomtenkt måte.

Tilrettelegging og skilting. Sykkelstier, klatrestier, ridestier, kyststier, pilgrimsleder, og snart kanskje nasjonale turist-
stier? Det tilrettelegges i betydelig utstrekning for stier som tilegnes bestemte formål. Disse stiene tiltrekker seg også 
gjerne andre brukere. Har noen fortrinnsrett? Og hvordan løses konflikter mellom forskjellige måter å bruke stien på? 
I foredraget ser vi nærmere på rekkevidden av friluftslovens hensynsregel, hvordan ferdsel kan reguleres gjennom 
skilting, ferdselsregulering gjennom bestemmelser i arealplan og hvilken betydning det har at tilrettelegging for et 
spesielt formål er gjort gjennom søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven. 

Det er altså en hel del som er lov. Men at noe er tillatt betyr jo ikke at det må gjennomføres. Så det viktigste spørsmå-
let er kanskje verdivalget, ikke det juridiske. Hva som er ønskelig. Hva bør vi gjøre? 

Turruteplaner - en planmessig tilnærming for å fremme stier og unngå konflikter

Gudrun Hagen, seksjon idrett og friluftsliv, Bodø kommune

Satsing på turuteplaner i Nordland; fylkeskommunen ga høsten 2016 et samla tilskudd på kr 800 000 til utarbeiding 
av turruteplaner/sti- og løypeplaner i kommunene. Pengene er bevilget for 2 år og har gått ut til fylkets 7 friluftsråd, 
som har fått i oppdrag å initiere og koordinere arbeidet.

Bodø kommune, med 50 000 innbyggere, har hatt en større satsing på oppgradering av hovedløypenettet rundt byen 
de siste årene gjennom STImuli-prosjektet. Fysisk tilrettelegging og infoarbeid har bidratt til at Bodøværingene er i 
økende aktivitet. Med flere på tur i nærmiljøet, både til fots, på sykkel, til hest og på ski, øker også behovet for tilret-
telegging og målretting av tiltak.

Hvorfor lage turruteplan? Vi har savnet et verktøy for å se løypenett, stier og tilretteleggingsbehov i sammenheng. 
Og for å tydeliggjøre stier og løyper som sentrale virkemiddel i målsettingen om å øke aktivitetsnivået i befolkningen, 
på linje med ulike typer idrettsanlegg. Bodø kommune er i oppstartfasen av arbeidet med å lage en turruteplan. Pre-
sentasjonen gir et innblikk i hvilke tanker vi foreløpig har gjort oss om innhold og fremgangsmåte.

Hva mener vi med begrepet turruteplan?

- En oversikt over prioriterte turruter; utvalgte stier og løyper. Turruteplanen vil IKKE omfatte alle stier og løyper, 
men definere et hovedrutenett med tilførselsårer og avstikkere.

- Prioriteringen av ruter vil følge av hvilke mål som settes. F.eks. at alle skal ha tilbud om en rundturløype innen en 
maks avstand på 500 m fra der de bor. Videre vil vi se på tilbud til ulike målgrupper og sette konkrete mål for dis-
se.

Turruteplanen skal inkluderes som en del av Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv, som revideres parallelt og 
vedtas for en ny fireårsperiode vinteren 2018. Prioriterte tiltak på sti- og løypenettet skal også forankres i kommu-
nens økonomiplan og kommuneplanens arealdel.

Hvordan lage en førstegangs turruteplan? Metodikk og fremgangsmåte – noen stikkord

- Kunnskapsinnhenting

- Målformulering 

- Analysearbeid

- Definere «hovedrute», «tilførsels-/materute» og «forgreiningsrute» og prioritering av ruter

- Aktuelle tiltak; hele bredden i verktøykassen tas i bruk – alt fra større fysiske tiltak til infotiltak og holdningsska-
pende arbeid

- Forslagene til prioriterte ruter og tiltak tas inn i utkastet til Kommunedelplan idrett og friluftsliv

- Arbeidsgruppe med ansvar for kunnskapsinnhenting etc. Utvidet prosjektgruppe for utarbeiding av mål og priori-
teringsforslag

- Workshop og møter med Bodø friluftsforum (referansegruppe) og enkeltorganisasjoner

- Offentlig høring gjennomføres i forbindelse med høring på kommunedelplanen

Kort oppsummert

Vi håper å tydeliggjøre sti- og løypenettet som en viktig del av «anleggene» for aktivitet i kommunen. Videre at utfor-
dringer med sameksistens mellom ulike friluftsaktiviteter kan løses på en god måte med dette verktøyet. Sameksis-
tens og hensyntagen ligger i bunnen



Deltakere 
Kolonn
e1 Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3

1 Aal Nils Statskog
2 Aas Ragnhild Fræna kommune
3 Aas Hans Petter Oslo og Omland friluftsråd
4 Aasmundsen Jonn
5 Almli Maria Friluftsrådenes Landsforbund
6 Andersen Karin Stortingsrepresentant
7 Andersen-Steinsland Bjørn DNT Sør
8 Arnkværn Rigmor Bærum Natur- og Friluftsråd
9 Arnkværn Erik

10 Athammer Turid Åmot kommune
11 Berg Nils Yngve Miljødirektoratet
12 Berge Perly Fjellstyrene
13 Betten Heidi G. Miljødirektoratet
14 Bjergene Liv Røhnebæk NMBU
15 Bjørnsgård Anders Jacilla AS/skisporet.no
16 Bjørnstad Andressen Marte
17 Bleken Marit Sande kommune
18 Bloch-Hoell Nils DNT
19 Blokhus Margrete Enern
20 Brandsdal Jan Robert Bergen kommune
21 Brandt Thor Nord-Trøndelag FK
22 Bredeli Ingbjørn FNF Møre og Romsdal
23 Bredesen Oddveig Sør-Trøndelag FK
24 Brendehaug Eivind Vestforsk
25 Brunborg-Næss Louise DNT
26 Brustad Alf
27 Brynildsen Vigdis Rygge kommune
28 Brækkan Dag Olav DNT Oslo og Omegn
29 Buck Ingrid Lier kommune
30 Buttingsrud Trond Erik Fylkesmannen i Buskerud
31 Bø Amund
32 Christensen Haaken Innovasjon Norge
33 Christiansen Peder Karmøy kommune
34 Dahlum Hans Martin Eidsvoll turlag
35 Dannevig Øivind Miljøverndepartementet
36 Dignes Kristina Akershus fylkeskommune
37 Dåsnes Morten Friluftsrådenes Landsforbund
38 Ege Anders Dalane Friluftsråd
39 Eggen Knut Engerdal og Trysil Turlag
40 Egger Martin Kartverket
41 Eide Arnstein Salthammer DNT
42 Eidsheim Roald Rekkje AS
43 Eie Anders Lindahl Karmøy kommune

44 Eiklid Tuva Oppland fylkeskommune
45 Ekker Magne Trollfjell friluftsråd
46 Eklund Thurid Fredrikstad kommune
47 Enge Wenche Ringsaker kommune
48 Figenschau Maria Storfjord kommune
49 Fiskevold Halvard Ringerike kommune
50 Fjeldstad Anne Sofie Fredrikstad kommune
51 Flakstad Nils Kartverket
52 Flatebø Øyvind Karmøy kommune
53 Fløgstad Jostein Finnmark fylkeskommune
54 Formo Øistein Skigard og Treskilt AS
55 Fossli Ole Morten FNF Oppland
56 Fremstad Tom Oslo og Omland friluftsråd
57 Gabrielsen Erlend
58 Gautier-Offerdahl Robert ARBA
59 Gisleberg Per Kristen Nittedal kommune
60 Godal Bjørn Salten Friluftsråd
61 Gotaas Lars Hedmark Fylkeskommune
62 Gramnæs Katrine DNT
63 Gram Kverneland Erik Stavanger Turistforening
64 Gregersen Berit Weiby Aust-Agder fylkeskommune
65 Gramnæs Katrine DNT
66 Grothe Eva Sparebankstiftelsen
67 Græsli Solveig Lesja kommune
68 Gulliksen Inger-Marie Oslofjordens Friluftsråd
69 Gurholt Kjartan Pedersen Kulturdepartementet
70 Gøtterup Thorsten Rogaland fylkeskommune
71 Haakensveen Jørn Hamar kommune
72 Haga Synnøve Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
73 Hagelien Per Gunnar Gudbrandsdalsmusea
74 Hagen Cathrine Våler kommune
75 Hagen Dagmar NINA
76 Hagen Gudrun Bodø kommune
77 Halland Alexander Nord-Odal kommune
78 Hals Annette Digermul Hattfjelldal kommune
79 Hambro Ellen Miljødirektoratet
80 Hansen Tom Harald
81 Hansen Bjørn Egil Gjensidigestiftelsen
82 Haug Guro Nittedal kommune
83 Haugen Kjell
84 Haugli Geir Martinsønn Sunnmøre Friluftsråd
85 Haukås May Britt Sunnmøre Friluftsråd
86 Havik Lise DNT Oslo og Omegn
87 Helgesen Kristian Helgeland Friluftsråd



88 Henriksen Per Stavanger Turistforening
89 Hille Bjørn Jæren Friluftsråd
90 Hjelle Anne Mari Aamelfot DNT
91 Holten Norunn Surnadal kommune
92 Horten Camilla DNT Oslo og Omegn
93 Husby Lilli Surnadal kommune
94 Husby Torfinn Hasvik Kommune
95 Høj Astrid Berger Friluftsrådenes Landsforbund
96 Høstaker Lillian Hvaler kommune
97 Ihle Trond Telemark Turistforening
98 Jansson Mattias Nasjonalt pilegrimssenter
99 Jensen Tomm Nordland fylkeskommune

100 Jensen Pål Erik Østfold FK
101 Jevne Ragnvald
102 Jodalen Helge L DNT Vansjø
103 Johannessen Fredrik Vestvågøy kommune
104 Johansen Ninette Moskenes kommune
105 Johansen Esben NOTS
106 Johansen Tom-Erik Ringerike kommune
107 Johanson Trond Kristiansand kommune
108 Johnsen Janne Midt-Agder Friluftsråd
109 Johnsen Rune Skaun kommune
110 Jonsson Kjell
111 Joramo Jørgen Rælingen kommune
112 Juell-Andersen Ellen Grafika AS
113 Kihle Kristian Kartverket
114 Kleist Aviaja Bodø kommune
115 Kleiveland Endre DNT
116 Knive Eirik Hordaland FK
117 Knudsen Asgeir Friluftsrådenes Landsforbund
118 Kolderup Trygve Sunde Hvitserk AS
119 Kongssund Line Ringsaker kommune
120 Kroglund Hans Hamar og Hedemarken Turistforening
121 Kvisle Eva Lill DNT
122 Kvæstad Martin Ås kommune
123 Landehagen Anita Asker Produkt
124 Langerud Britt-Mari Farsund kommune
125 Larsen Kari DNT Oslo og Omegn
126 Lerkelund Hans Erik Norsk Friluftsliv
127 Lian Lise-Berith Buskerud FK
128 Liljedal Bjørg Fredrikstad kommune
129 Lindemark Per Ove
130 Lindgren Vemund
131 Lund Oddvin DNT

132 Lund Maria Oldeman Kartverket
133 Lundberg Rebecca Hornli Friluftsrådet Sør
134 Lyngen Joakim Rælingen kommune
135 Lyngsaunet Espen Lyngen kommune
136 Lyngstad Else Hagen Gran kommune
137 Løvold Martine Klima- og Miljø departementet
138 Magnussen Kjell DNT Vansjø
139 Mangerud Hilde Skedsmo kommune
140 Maske Rabås Margrethe Tromsø kommune
141 Meland Siri Norsk Friluftsliv
142 Meløe Bård Vesterålen Friluftsråd
143 Meschaks Erik Hellberg Naturvårdsvärket
144 Måkestad May Kristine Rygge kommune
145 Narum Ragnhild DNT
146 Nesdal Kari Lillehammer kommune
147 Nesdal Knut Roger Gloppen kommune
148 Ness Tom Eirik Hammerfest kommune
149 Neverdal Kim Ove Vev-Al-Plast AS
150 Nilsen Tore
151 Nilssen Kari Hedmark Fylkeskommune
152 Nilsson Paul Terje Universitetet i Tromsø
153 Nisja Eli Grete Oppdal kommune
154 Nordberg Kjersti Levanger kommune
155 Nybakken Øyvind Levanger kommune
156 Nygård Finn Åmot kommune
157 Olsen Roar Hasvik kommune
158 Olsen Terje
159 Pedersen Martin Oslofjordens Friluftsråd
160 Pettersen Axel Akershus fylkeskommune
161 Planke Anne Mari DNT
162 Prestbakmo Espen Midt-Troms Friluftsråd
163 Qvam Terje Miljødirektoratet
164 Raad Ole Erik SafeZone AS
165 Randal Viggo Gulen kommune
166 Rasmussen Lillian Moskenes kommune
167 Reusch Marianne
168 Ringstad Øivind Fredrikstad kommune
169 Robertsen Henriette Tromsø kommune
170 Roll Anne-Margrethe Midtre Hålogaland Friluftsråd
171 Rosenberg Axel NIH
172 Rønning Kjersti Hedmark Fylkeskommune
173 Rønning Bente Miljødirektoratet
174 Saghaug Steinar Friluftsrådenes Landsforbund
175 Saltnes Odd-Bjørn Friluftsrådet Vest



176 Sandal Per Frode Dalane Friluftsråd
177 Sandberg Tore Storelvdal kommune
178 Sanderud Marianne Friluftsrådenes Landsforbund
179 Sandøy Ragnhild Midtre Hålogaland Friluftsråd
180 Schrøder Jan Hamar og Hedemarken Turistforening
181 Selvaag Sofie Kjendlie NINA
182 Siljebråten Mari Martinsen Midt-Troms Friluftsråd
183 Sjømæling Anne Oslofjordens Friluftsråd
184 Skarderud Ola Oppegård kommune
185 Skjellerud Nina Kartverket
186 Skjeseth Margrete Ruud Hamar og Hedemarken Turistforening
187 Skoglund Torkel Statskog
188 Slagtern Ottar Enebakk kommune
189 Smedshaug Erlend Klima- og Miljødepartementet
190 Solbakken Dag Asker kommune
191 Solbrekken Mari Åmot kommune
192 Solås Harald Friluftsrådet for Lindesnesregionen
193 Spjeld Britt Karen Hordaland fylkeskommune
194 Steinsvåg Cato Røyken kommune
195 Strand Frode Verdal kommune
196 Strande Kari Kommunal- og moderniseringsdept.
197 Svalestad Sigurd Anders Vestfold fylkeskommune
198 Svensson Rune Oslofjordens Friluftsråd
199 Sveri Thomas FNF Buskerud
200 Svoren Geir Kartverket
201 Syversen Ina Valdres friluftsråd
202 Sæter Torbjørn Eidsvoll turlag
203 Sørensen Maria Eline Bardu kommune
204 Sørensen Knut Friluftsrådet Vest
205 Tesaker Maria FNF Akershus
206 Thorsen Nils
207 Thorstensen Tom Egil
208 Tollånes Ingrid Gjensidigestiftelsen
209 Tomt Knut DNT Vansjø
210 Tuftin Per-Arne Forum for reiseliv
211 Tvedt Erik Bryn
212 Tvethaug Morten Nes kommune
213 Utsogn Magnus Jæren Friluftsråd
214 Vedum Trygve Slagsvold
215 Vestrheim Sigurd NOTS
216 Villa Britt  E. Asker Produkt
217 Vinje Trine-Lise Nes kommune
218 Vistad Odd Inge NINA
219 Vold Thomas NIH

220 Waaler Rune Universitetet i Tromsø
221 Walnum Haakon Rekkje AS
222 Wikborg Henning DNT Oslo og Omegn
223 Æsøy Tove Charlotte Aukra kommune
224 Øderud Tore Aasen Nedre Eiker kommune
225 Øien Ivar Gjensidigestiftelsen
226 Østgård Kenneth Valdres friluftsråd
227 Øveraas Nils DNT
228 Øvstedal Liv Vegdirektoratet
229 Ånensen Ådne Ryfylke friluftsråd
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