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«No one will protect what they
don’t care about, and no one
will care about what they never
have experienced.»
-Sir David Attenborough.

Jo mer vi bruker naturen vi er så glad i,
jo mer ødelegger vi den. Gjennom hvordan
vi bruker den, hva vi har med oss og
hvordan vi kommer oss dit. Det er dette
som er Friluftsparadokset.
Det ligger store muligheter i å legge til rette
for at folk skal ta bedre og grønnere valg,
uten at det går på bekostning av naturopplevelsen eller naturen selv.
Norge har alle forutsetninger for å ta
spydspissrollen på disse løsningene, og
det nære og bærekraftige friluftslivet.

- Koble flere på naturen
Hvordan kan vi senke terskelen og tilrettelegge for at enda flere får naturopplevelser
på bærekraftige premisser?
- Redusere fotavtrykk
Hvordan kan vi lage produkter og tjenester
som muliggjør lavere fotavtrykk, med tanke
på utstyr, transport, mat, overnatting og
avfall?
- Skape håndavtrykk
Hvordan kan friluftsopplevelsen vår bidra
til å bedre vilkårene for naturen gjennom å
styrke økosystem og biologisk mangfold?
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Siden april 2018 har 17 aktører fra
næringsliv, offentlig sektor og ideelle
organisasjoner arbeidet sammen i
Friluftsparadokset, for å skape nye
løsninger for et mer bærekraftig friluftsliv.

Rammene for arbeidet har vært:

Vi må gjøre avstanden
til naturen praktisk
og mentalt kortere,
for flere!

UTEKLASSE
ROMMET
En digital plattform som gjør det enklere å
bruke naturen som klasserom. Innholdet har
fokus på læring gjennom praktisk aktivitet.
I tillegg til helsefordelene ved å få elevene
ut i bevegelse, har det å ta naturen i bruk
som læringsarena en rekke andre fordeler.
Ikke minst har det positiv innvirkning på
læringsutbyttet og på de sosiale relasjonene
elevene imellom.

DU HAR TID
FOR TUR
Det kan være vanskelig å finne motivasjon
og plan for å komme seg ut i hverdagen. “Du
Har Tid” viser deg hva som finnes av natur
og friluftsopplevelser der du er.
Det er viktig å forstå hvor ulik motivasjon
vi har for å endre vår atferd. “Du har Tid”
utforsker hvordan vi kan matche tilbud og
behov for den enkelte slik at det både føles
relevant og berikende i etterkant, uavhengig
av tid.

GREEN
INCLUSIVE
Flere av oss er nysgjerrige på naturbaserte
opplevelsesreiser, men samtidig blir vi også
mer bevisst på utfordringene reiselivet fører
med seg.
Publikum søker gode tilbud fra aktører som
gjør det enklere å finne frem til, og velge
klima- og miljøvennlige reiseprodukter.

FELLESBODEN
Nordmenn har boden full av utstyr for å ha
muligheten til å komme seg ut i aktivitet.
Kan vi oppbevare, vedlikeholde og leie ut
utstyret vårt slik at vi kan dele på det vi eier
og samtidig få bruke vårt favorittutstyr når vi
selv trenger det?

Vi må redusere vårt
avtrykk gjennom
sirkulær verdiskapning

VELBRUK
Gjennom å registrere vedlikehold på det
brukte utstyret vi selger kan vi øke tilliten til,
og samtidig gi en en økt opplevd verdi,
til tingene gjennom historien knyttet til dem.
Skaper vi et økt marked for gjenbruk vil også
produsenter kunne motiveres til å designe
produkter for lenger holdbarhet og enkelere
vedlikehold.

LEI EN HARDFØR
VIKING
Med en abonnementstjeneste på barnesko
kan foreldre enkelt møte utfordringene med
utskifting av sko etterhvert som barnet
vokser – riktig sko for årstid, riktig størrelse
og god kvalitet på fottøyet.

LÆR AV DE
LOKALE
Vi søker oss gjerne til de genuine og unike
opplevelsene. Det ligger mye gull skjult i
reiselivsnorge: En mulighet for å sikre lokal
verdiskapning, engasjere lokalsamfunn og
lokalmiljø på dets premisser.
Ved å tilby en unik og ekte naturopplevelse
gjennom lokal kutlur, lokale tilbud og lokalt
vertskap, får vi mer bærekraftig og mer
kunnskapsbasert turisme.
–Bedre for de tilreisende, de lokale og naturen.

NATURFADDER
Arealødeleggelse ved utbygging av veier,
hyttefelt og industri er en av de største
truslene mot natur og artsmangfold.
Folk har ofte sterke følelser for spesifikke
naturområder, og ønsker å bidra til bevaring.
Hvordan kan vi aktivere dette engasjementet
i vår tid?

Vi må gjøre natur og
lokalsamfunn til bedre
steder når vi er der

MED MENING I
RYGGSEKKEN
Mange av oss ønsker å bidra positivt.
Faktisk er det flere hundre millioner timer
lagt ned i frivillig innsats i Norge hvert år.
Samtidig er motivasjonen sterkest om vi får
bidra med noe vi er flinke til eller føler er
klart relevant for oss. Vi må tilrettelegge for
mer enn bare den tradisjonelle dugnadsaktiviteten for å engasjere flere i fremtiden.

NORDLANDSRUTA
Lenge har vi ønsket oss flere tilreisende
til norsk natur- men de siste årene har vi
i økende grad opplevd utfordringene ved
dette: Både for lokalsamfunn og naturen.
Vi må utvikle bærekraftige prinsipper for
reiselivsaktivitet og lokalsamfunn i utformingen av våre kommende nasjonale turiststier og andre naturbaserte reiselivstilbud.

Friluftsparadokset ble initiert av:

Når møtte du / din virksomhet friluftsparadokset?
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