
Landskonferanse Friluftsliv

12-14. juni 2013

Rica Park Hotel Sandefjord

Direktoratet for naturforvaltning - Friluftslivets fellesorganisasjon 
og Friluftsrådenes Landsforbund

i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd, Sandefjord kommune og Vestfold fylkeskommune

Konferansen arrangeres av:

Foto: Nils Kavlie Borge



Onsdag 12. juni

Torsdag 13. juni

11.30 Åpning med kulturinnslag:  Ordfører Ole Bjørn Gleditsch, Sandefjord
    Henry Tendenes, Styreleder Friluftsrådenes Landsforbund (FL) 
12.00 Visjoner for friluftspolitikken, Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell
12.30 Organisasjonenes forventninger til friluftspolitikken
 Kommentarer fra Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) og Henry Tendenes, styreleder FL 
 Kommentarer og spørsmål fra salen
13.00 Avslutningskommentarer fra Bård Vegar Solhjell
13.15 Lunsj
14.30 Svensk friluftslivsforvaltning - hva kan vi lære?
 Christina Frimodig, Samordnare friluftslivspolitiken, Naturvårdsverket, Sverige 
15.15 Endres friluftspolitikken ved regjeringsskifte? 
              Siri Meling (H) 2. nestleder Stortingets Energi- og miljøkomite
15.45 Pause
16.15 Friluftslivets plass i Folkehelsemeldinga
 Nina Tangnæs Grønvold, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet
16.45 Kommentarer Berit Kjøll, styreleder Den Norske Turistforening (DNT)
17.00 Nasjonal handlingsplan for friluftsområder
 Torbjørn Lange, avdelingsdirektør Miljøverndepartementet
17.30 Kommentarer Morten Dåsnes, daglig leder FL
17.45 Befaring - 2 alternativer, ca 45 min:
 A. Friluftsliv i byen. Turen går gjennom Badeparken til Hvalfangstmonumentet. Derfra til “Kurbadet” og tilbake  
 til Badeparken. Her ser og hører vi om parken som kulturarena, tilrettelegging for ulike idretter, lekeplass og de   
 mange skulpturene.
 B. Bynært friluftsliv. Fra hotellet går vi opp i Hjertnesskogen. Vi ser hvordan stier, aktivitetsplasser med mer   
 er tilrettelagt. Hensikten er anlegg for hyggelige ettermiddagsturer i nærmiljøet.

19.00     Middag (grilling ute) 

Frokost
08.30 Åpning
08.45	 Barn	og	natur	-	en	truet	relasjon.	Arne	Johan	Vetlesen,	professor	i	filosofi,	Universitetet	i	Oslo
09.15 Naturopplevelse i bynære områder. Kirsti Gurholt Pedersen, professor Norges Idrettshøgskole
09.45 Pause
10.15 Parallelle sesjoner:
1. Jus i strandsona
-  Høyesterettsdommer om allemannsretten i Oslofjordområdet. Ivar Otto Myhre, kommuneadvokat, Sandefjord kommune
-		Opplevde	ferdselsmuligheter	og	konflikter,	Margrete	Skår.	Forsker	I,	Norsk	institutt	for	naturforskning
-  Fjerning av ulovlige tiltak i strandsona. Anita Kotte Syversen, prosjektleder Strandsoneprosjektet, Hurum kommune
-  Ny forskrift - lettere å telte i strandsona? Øivind Dannevig, rådgiver, Miljøverndepartementet

2. Forvaltning av friluftsområder
-  Marin forsøpling - hvor stort er problemet? Liv-Marit Hansen, seniorrådgiver, Oslofjordens Friluftsråd
-		Ulike	finansieringsordninger	for	opprydding	i	forsøpling.	Hannah	Hildonen,	rådgiver,	Klima	og	Forurensningsdirektoratet
-  Skjærgårdstjenesten - resultater fra evalueringa.
-  Hva kan vi lære av svenske skjærgårdsstiftelser? Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

3. Friluftsmuligheter for alle
-  Att bemästra friluftslivet som funktionsnedsatt. Jonas Andersson, Tilgänglighetsrådgivare, Strömstads Kommun
-		Universell	utforming	av	statlig	sikra	friluftsområder	i	Buskerud.	Anette	Monsen	Londalen,	Landskapsarkitekt,	Norconsult
-  Merkehandboka - lik gradering, merking og skilting til nytte for alle. Anne Mari Aamelfot Hjelle, assisterende 
   generalsekretær, DNT

4. Naturen som læringsarena
-  Lærerutdanning med fokus på det utvida klasserommet. Sven Erik Forfang, rektor Høgskolen i Nesna
-  Stedsbasert læring - et verktøy for skolen. Lise-Berith Lian, Friluftskonsulent, FL
-  Naturveiledning i Danmark. Jes Aagaard, Naturvejlederforeningen
-		Naturveiledning	i	Statens	Naturoppsyn	-	målretta	virkemiddel	i	miljøpolitikken.	Torfinn	Rohde,	seksjonssjef,	SNO



5. Frivillige organisasjoner - viktige aktører og samarbeidsparter
-  Friluftslivet og samhandling med lokal forvaltning - erfaringer fra Aktiv i friluft. Vibeke Clausen og Audhild
   Sannes, prosjektledere i Drammen og Haugesund
-		Sportsfiskets	år	2014.	Steinar	Paulsen,	sportsfiskekonsulent,	Norges	Jeger-	og	Fiskerforbund
-  Aktiv i 100 - samarbeid om turgrupper i bydelene. Heidi K. Syrdahl Rustand, DNT og Guro Øvsthus, prosjektleder 
   Bergen Turlag
-  Involveringsprosjektet i Lillesand. Janne Johnsen, friluftskonsulent, Midt-Agder Friluftsråd

12.30  Lunsj

14.00 Befaringer (inntil 3,5 timer)
Tur 1.  Østerøya:  Ferdsel i strandsonen og tilrettelegging for funksjonshemmede. Vi kjører fra Park Hotel, forbi 
vikingbyen på Hegna, til Hafallen/Skjellvika. Vi får se både eldre og nyere tids kulturminner og tilrettelegging for kyststi 
og friluftsliv i vid forstand. Turen fortsetter til Yxney. Her går vi på kyststien, og orienteres om ulike interesser i synet på 
både tilrettelegging og muligheter for ferdsel.

Tur 2.  Vesterøya: Lovverket som verktøy for å sikre ferdsel i strandsonen. Fra Park Hotel tar bussen oss til 
Buerhagen og Furumoa. Her blir vi orientert om regulering som verktøy for ferdsel i strandsonen, før vi hører om tilrette-
legging for badeliv, kyststi og sjikanøse stengsler, samt Fruvika, som er regulert til hytteutvekslingsområde. Siste stopp er 
Folehavna, hvor vi ser på avbøtende tiltak som kombinerer allment friluftsliv og private interesser.

Tur 3. Preståsen – Gokstadhaugen: Kulturminner som del av turopplevelsen. Vi tar ”apostlenes hester” fra hotellet, 
via Badeparken og opp i Preståsen. Nyere tids kulturminner og tilrettelegging for bynært friluftsliv står i fokus. Turen går 
videre med buss til Gokstadhaugen.	Her	belyses	vikingtid,	UNESCO	prosjekt	og	skjøtsel	av	friområde.

Tur 4. Bugårdsparken og Midtåsen:  Parken som turområde. Ferden går med buss til Bugårdsparken. Her har 19 
ulike idretter og allment bynært friluftsliv felles arena. Etter en rundtur i parken fortsetter vi til skipsreder Anders Jahres 
private hage på Midtåsen,	et	av	byens	flotte	utsiktspunkter.	Vi	blir	orientert	om	kulturminner,	tilrettelegging	og	skulptur-	
paviljongen. De som ønsker kan ta beina fatt ned til hotellet.

Tur 5. Goksjø: Sikring av naturområder for fremtiden. Bussen tar oss fra sentrum, til Haukerød idrettspark på toppen 
av raet. Vi lærer av erfaringene med å sikre tilgjengelighet for idrett og friluftsliv ved utbygging av E18. Vi kjører videre 
ned til Goksjø, hvor vi går inn til bygdeborgen ”Røver’n”. Fokus blir på tilrettelegging for friluftsliv på, i og rundt vannet.

Tur 6. Det urbane friluftsliv: Mangfoldig bruk av arealene. Vi går ut langs ”hesteskoen” i indre havn. Vi ser på tilrettel-
egging for ulike idretter, bobil camping mv. Turen går videre via havneområdet med Hvalfangstmonumentet, og opp i 
Preståsen. Her står kulturminner og friluftsliv i fokus. Via ”Gapastokken”, Byparken og Torget kommer vi tilbake til 
Badeparken – en sports-, fritids- og kulturarena.

19.00 Middag. Markering av Oslofjordens Friluftsråd 80 år

Fredag 14. juni
Frokost
09.00 Åpning
09.15 Veien videre etter åtti år for friluftsliv i Oslofjorden. Rune Svensson, direktør Oslofjordens Friluftsråd
10.00 Færder Nasjonalpark - friluftslivets muligheter. Bjørn Strandli, prosjektleder Fylkesmannen i Vestfold
10.30	 Utfordringer	ved	vern	av	områder	med	stor	bruk.	Anders	Tysklind,	Nationalparkschef,	Kosterhavets			
 nationalpark
11.00 Pause
11.30 Friluftslivets plass i regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Linda Lomeland, rådgiver, 
 Regionalavdelingen. Vestfold fylkeskommune
12.00 Hvordan løfte friluftspolitikken i neste Stortingsperiode?
 Paneldebatt med toppkandidater fra Vestfold
13.00 Friluftslivets år 2015.
 Lasse Heimdal, FRIFO og Roar Skuterud, seksjonssjef Direktoratet for Naturforvaltning

13.15 Avslutning og lunsj



TIL:

Praktisk informasjon
Tid og sted: 
12-14. juni 2013, Rica Park Hotel Sandefjord, Strandpromenaden 9, 3212 Sandefjord, tlf 33 44 74 00

Påmelding og påmeldingsfrist: 
Påmelding og hotellbestilling innen 28. april til Friluftsrådenes Landsforbund. Påmeldingsskjema med 
hotellbestilling på www.friluftsrad.no eller e-post marianne@friluftsrad.no

Konferanseavgift:
Konferanseavgift kr. 1900. Påmelding etter fristen 28.4 så langt det er plass mot et tillegg på kr 500. 
Konferanseavgiften refunderes ikke ved avmelding etter 28. april

Hotellpriser: 
Onsdag-fredag i enkeltrom med full pensjon: kr 3915.-
Onsdag-fredag i dobbelrom med full pensjon: kr 3435.-
Dagpakke per dag: kr 495.-

Betaling:
Konferanseavgiften faktureres fra Friluftsrådenes Landsforbund etter påmelding. Betaling for hotellopphold 
direkte til hotellet. Ved avbestilling etter 5. juni, vil oppholdsutgiftene bli fakturert.

Retur: Friluftsrådenes Landsforbund, Eyvind Lyches vei 23 B, 1338 Sandvika

Foto: Terje Rakke


