


Vi har formidlet:

• Nasjonal og lokal 
forskning/dokumentasjon om 
friluftslivets og turlivets enorme 
betydning for folkehelsen

• Sentrale føringer 
(Folkehelsemeldingen og 
Friluftslivsmeldingen samt 
Handlingsplan for friluftslivet)

• Forskning som viser at økt 
skilting/tilrettelegging uten videre 
fører til økt bruk av nærnaturen

Kunnskapsinnhentingsfasen











Bidrar bedre informasjon og tilrettelegging til økt bruk?

• NINA: Forskningsprosjekt, Vestby og Brumunddal. Før/etter skilting. 



Ønsker



• Bidra til inkludering, folkehelse og livsmestring for alle grupper i Drammenssamfunnet

• 10-års satsing, start 2023 / HØP, videreføres i Temaplan som politisk satsing
• 1MNOK fra kommunen årlig fom 2023, søke eksternt for å flerdoble + etablere robust finansieringsplattform over tid
• Samarbeid Drammen kommune, Drammen Friluftsforum og foreningene, samt idrettslag som driver serveringshytter i marka
• = ca 500.000 årlig til drift, ca 500.000 årlig til investeringer

• Oppgradere infrastrukturen for nærfriluftsliv
• Løyper, turveier, maskinpark. Hovedfokus utenfor sentrale Drammen
• Skilting/merking, nytt turkart
• Drammen rundt til skogs: Vurdere skiltet tur fra Berger via Nordbykollen, Konnerud og Vestskauen til Mjøndalen og videre \ fra Krokstadelva til 

Bragernes
• Gapahuker, bålplasser, tarzanløyper, benker mm
• Pilotprosjekt: Utvikle 1-2 nye nærturområder (Svelvik, Nedre Eiker?) i tilknytning til nye boligområder

• Følgeforskning 

• Synlighet og omdømme
• Stimulere til bruk gjennom kommunen og foreninger
• Bygge Drammens omdømme gjennom fokus på de gode mulighetene for nærfriluftsliv i hele kommunen

• Styrke friluftsforeningene
• Bærekraftig fritid, både mtp livsløp, miljø oa

10-års satsing på egenorganisert friluftsliv



• Foreningene
• Beholde arenaer vi har
• Få tilgang på kommunale lokaler for de frivillige foreningene som ønsker dette

• Den nye, sentraliserte modellen for å få tilgang på rom i kommunale bygg, f eks skoler, fungerer ikke
• Låne av lokaler var enklere før

• Kommunen bør vurdere å gi foreninger tilgang til eller å få overta friluftseiendommer vederlagsfritt
• Eiendommen bør være i akseptabel byggteknisk stand – de fleste foreninger har ikke økonomisk løfteevne til 

større rehabiliteringsprosjekter. Hytter som har blitt tilbudt foreninger den senere tid, har vært i dårlig stand

• Befolkningen generelt
• Etablere flere gratis, lavterskel arenaer for alle

• Skilting/merking
• Gapahuker, bålplasser, tarzanløyper, benker mm
• Stimulere til at foreningshytter utvikler lavterskeltilbud (så som servering mm)
• Stimulere til bruk gjennom kommunen og foreninger

• Drammen rundt: Skiltet tur fra Berger til Vestskauen/Finnemarka/samarbeid idrettsdrevne markahytter

Arenaer



• Det må bli fokus på enklere prosesser for friluftsforeningers arenaer

• Temaplanen bør inneholde et kapittel om prosess mtp arenaer
• Noen kinkige «nøtter», f eks speiderhus i urbane omgivelser, speiderns 

båtplasser osv

• Forutsigbarhet og prinsipper

• Kontaktperson og «eier» / «ombud» i kommunen for anlegg som ikke er 
idrettsanlegg

• Prosessløpet må være definert og forutsigbart

• Prosess og modeller må formes ikke basert på vaner, hva som er 
enkelt eller hva som er billig, men hvilken prosess/modell som får 
flest i aktivitet!

Forslag: Prosess like viktig som midler/anlegg



• Jakt i Drammens kommuneskoger i gml Drammen
• Medlemskap i DJFF er åpent – foreslås som eneste betingelse

• Ikke basert på eksklusivitet og bekjentskaper

• Satsing på kvinner, barn og unge og flerkulturelle

• Trygg jakt

• En funksjon i forvaltningen som kan være frivillighetens faste kontaktpunkt ved 
spørsmål om arenaer

• En funksjon et sted i forvaltningen («frivillighetsombud»?) som kan hjelpe 
frivilligheten til å overholde lover og regler

• Enkelte foreninger vegrer seg for å opprette f eks foreningslokale pga risikoen for krevende og kostbare 
compliance-prosesser

Ønskede nye bidrag



• Friskus – bør satses på av kommunen og gjøres synlig for befolkningen, 
dersom dette skal være plattformen

• Frivilligbørsen bør omgjøres til møtested der mennesker som ønsker å bli 
frivillige, kan møte frivillige foreninger

• Nytt turkart for Drammen

• Utfartsparkering
• Sikre eksisterende utfartsparkeringer for fremtiden

• Svelvik: Flere utfartsparkeringer

Ønskede nye bidrag (2)



• Kommuneskoger

• Hytter

• Killingen

• Mm

Beholde friluftsarenaer i offentlig eie



• Drammen Friluftsforum ønskes videreført som paraplyorganisasjon
for friluftsforeninger og forkjemper for det egenorganiserte
friluftslivet

Rådsstruktur



• Settefisk fra DOFA (Drammen og Omlands Fiskeadministrasjon) er en 
forutsetning for fortsatt fiske i tjern og bekker i Drammensmarka og 
Finnemarka. 

• Drammen kommune er i prinsippet medlem i DOFA med fast styreplass. 
Har trukket støtten og deltar ikke i styrearbeidet etter sammenslåingen. 
Tidligere hadde både Svelvik, Nedre Eiker og Drammen 
styrerepresentanter, og alle tre kommuner ga tilskudd. 

• Ønsker:

• Drammen kommunes innsats i og tilskudd til DOFA re-etableres. 

• Fast årlig støtte på minst 150.000 pr år.

• Drammen kommune (eller fullmektig) tar igjen plass i styret. 

DOFA


