Svalbard Turn, Aktiv i friluft
Sluttrapport prosjekt nr. 14/26
2014 - 2017

Aktiv i friluft arrangerer blant annet trimbingo, aktivitetsuka, overnattinger i felt og # tur med mening.
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1. Innledning
Med prosjektet «Aktiv i friluft» (AiF) ønsket Svalbard Turn å bygge erfaringer rundt hvordan friluftsliv kan være et
virkemiddel i folkehelsearbeidet i Longyearbyen. Hovedmålene som ble skissert ved første søknad til Svalbards
Miljøvernfond var som følger:
•
•
•
•

Drive frem miljøvennlige aktiviteter i friluft som bidrar til å fremme folkehelsen.
Økt bevissthet om helsefremmende aktiviteter.
Prøve ut samarbeidsrelasjoner med andre organisasjoner og lokal forvaltning knyttet til aktivitetene. Det var
ingen formelle nettverk for dette arbeidet fra før.
Etablere faste tilbud om friluftsaktiviteter, som en del av folkehelsearbeidet i Longyearbyen.

Målgruppen for prosjektet var hele Longyearbyens befolkning, med særlig vekt på nye grupper og småbarnsfamilier.
«Aktivitetene skal gi deltakerne en god opplevelse av å bevege seg ute i naturen og en følelse av mestring. For å drive
aktivitetene er det en målsetting å finne aktivitetsledere som er engasjerte og kunnskapsrike innen miljøvennlig friluftsliv
og som kan gi deltakeren en god friluftsopplevelse».

Oppstart for Aktiv i friluft ble november 2014 og planlagt tidsramme for prosjektet var 2,5 år med en 50 % stilling. Ved
utgangen av 2017 er prosjekt 14/26 nå ved veis ende og rapporten gir en oppsummering av oppstart og drift for noen
aktive friluftsår i Svalbard Turns historie.

Læring i friluft og mål for øyet. Troels Ø. Yttredal er lærer ved Longyearbyen skole og tok dette bildet i 2016. Han tok med
skoleklassen på tur til Topptrimmens barnekasse ved Isdammen. Naturen er en fantastisk læringsarena når man vet å
bruke den.
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2. Prosess/Sammendrag
Den største ressursen i Aktiv i friluft (AiF) har uten tvil vært de frivillige som har gitt av sin tid og bidratt med engasjement,
initiativ og friluftsglede. Prosjektleder har startet mange av aktivitetene for så å invitere frivillige til å ta del i videre arbeid
med å opprettholde og ivareta tilbudet. Ressurspersoner har delt sine erfaringer og bidratt til å skape muligheter for et
organisert friluftsliv som i økende grad gjør villmarken rundt Longyearbyen mer tilgjengelig for alle. Turgruppa har blitt en
fin integrasjonsarena for nye til å bli kjent i nærmiljøet og møte andre turinteresserte. Behovet for våpen på turer utenfor
bygrensen gjør det ekstra attraktivt for nye «Svalbardianere» å delta til de får innvilget eget våpenkort for
isbjørnbeskyttelse og har trent tilstrekkelig til å ferdes alene med våpen i naturen.
I tidlig fase ble det et mål å utvide stillingen for Aktiv i friluft. For kontinuitet og ikke minst for å jobbe målrettet med et
prosjekt med stort potensiale. 29.01.2015 sendte prosjektleder inn ny søknad til Svalbards Miljøvernfond om ytterlige
midler til nye tiltak og lønn i 20% stilling. Søknaden ble innvilget og stillingsbrøken på 20% ble iverksatt 1.09.2015 –
31.08.2016. Stillingen ble igjen utvidet med 20% for nye tiltak og siste prosjektperiode ut vinteren 2017.
Det har vært et utstrakt mål å jobbe for samarbeid med andre organisasjoner i Longyearbyen og høyst hensiktsmessig å
se muligheter for samarbeid, sambruk og kunnskapsdeling til en felles målgruppe. Aktiv i friluft har hatt samarbeid med
blant annet, Longyearbyen Jeger og fiskeforening (LJFF), Longyearbyen Røde kors hjelpekorps (LRKH), Longyearbyen
feltbiologiske forening (LoFF), Longyearbyen hundeklubb, Longyearbyen seilforening, Longyearbyen folkebibliotek,
Longyearbyen Skole og Longyearbyen Lokalstyre for å nevne noen. Prosjektet har også opplevd velvilje, samarbeid og god
støtte fra det private næringslivet i Longyearbyen. Støtten fra - og samarbeidet med daglig leder i Svalbard turn, først
Helle Myhrvang Jakobsen og fra 2016 Nina Lines, har også vært med å forme prosjektet. Det må rettes en stor takk for
innspill og godt samarbeid til alle involverte.
Kommunikasjon med frivillige gjøres gjennom bruk av facebook, turer og møter. Det er opprettet egen gruppe for
turledere som administreres av engasjerte frivillige og prosjektleder. Det er også lagt opp til informasjonsflyt på
facebooksiden Aktiv i friluft Longyearbyen og opprettelse av event for at folk skal kunne finne frem til de ulike tiltakene.
Websiden aktivifriluft.no har vært et mål om å legge til rette for de som ikke er på facebook, men erfaringen er at
opprettholdelse av en aktiv nettside tar for mye tid i forhold til hvor mye den blir brukt. Ved utgangen av 2017 hadde Aktiv
i friluft Longyearbyen i overkant av 1600 «likes», med andre ord er det mange personer som følger siden på facebook.
Enkelte av innleggene som deles på siden når opp (post reach) til ca. 4 – 5000 personer, noe som tilsier at sidens innhold
når langt flere enn kun de som bor i Longyearbyen.
Prosjektleder har brukt mye tid på å kartlegge hvilke tilbud som finnes og hvor ressursene ligger for at prosjektet skal
kunne oppnå gode aktiviteter som er attraktive å delta på. Å skape samlingsplasser som eks. Palleloungen i Sjøområdet
har gitt inspirasjon til nye aktiviteter og det selvorganiserte friluftslivet har, av hva prosjektleder har observert, økt i
området. I perioden har Aktiv i friluft fått et stort nettverk spesielt i Longyearbyen, men også ned mot fastlandet.
Erfaringen tilser at et organisert friluftsliv trenger å koordineres for å ivareta kontinuitet og ikke minst videreføring av
kompetanse og erfaringer. Longyearbyen preges av stor utskifting hvert år og det er vesentlig at noen holder tak i
fremdriften for å ivareta tilbudet og gjennomføringen.
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Tiltak

3. Aktiv med kart
Tiltaket «Aktiv med kart» hadde som målsetting å legge
til rette for enkel orientering med orienteringsposter i
byen og området rundt med hovedfokus på barn og
barnefamilier.
Starten ble et enkelt lavterskeltilbud som i
utgangspunktet var et etablert tilbud fra før, nemlig
Nissemarsjen 2. juledag i 2014. Gjennom Nissemarsjen
ble det laget en refleksløype med skattejakt for de
minste. Gode tilbakemeldinger fra de som deltok gjorde
at dette tilbudet nå er implementert og Svalbard Turn
fortsetter gjennomføringen av Nissemarsjen som før.
For å utvikle «aktiv med kart» ble det gjennomført en ny
synfaring av det opprinnelige O – kartet i 2015. Det ble
gjennomført kurs og opplæring i dataprogrammet OCAD
der skolen også fikk tilbud om å delta. Ida Vår Kierulf
Dirdal ble engasjert til både synfaring og kursing i OCAD.
Under sitt første opphold ble Pål Gunnar Ellingsen kurset
og på bakgrunn av dette ble han en god ressurs til å
etablere nye O-aktiviteter i byen i startfasen. Ida Vår
hadde også undervisning med lærere og elever i
orientering i 2015 og 2016, hun har laget Julekalender
appen som benyttes i Aktiv i frilufts Julekalender og
bidro til å etablere «O – Påskekrim». Pål Gunnar
Ellingsen har bidratt til å sette ut poster og arrangert Oløp for alle. I dag er det opprettet egen O-gruppe under
Svalbard Turn, men gruppen er foreløpig med få
deltakere. Fra Svalbard Turns perspektiv kan større O-løp
bli etablert på sikt og være et arrangement på lik linje
som Spitsbergen Marathon da O – miljøet i Norge og
utlandet er stort og det er attraktivt med O – løp på nye
og eksotiske destinasjoner. Aktiv i friluft har ivaretatt
tilbudet «Aktiv med kart» gjennom Julekalender,
Påskekrim og Trimbingo som lavterskelaktiviteter i regi
av prosjektet AiF. I mai 2017 var Ida Vår Kierulf Dirdal i
Longyearbyen for ny synfaring av O-kart da byutvikling
også krever at O-kartet oppdateres jevnlig.

Julemila er et etablert tiltak der AiF bidro til små
justeringer som gjorde det litt ekstra spennende å gå på
tur for de minste.
5

3.1. Julekalender
Aktiv i frilufts julekalender har blitt gjennomført i 3 år og hatt en gradvis økning i antall deltakere og registreringer.
Julekalenderen administreres gjennom en app som brukeren laster ned på sin mobil. Hver dag kommer det opp en ny vott
på kartet i appen som viser hvor dagens post står. Det blir også målet for turen og brukeren kan registrere posten med en
QR kode eller registrere dagens kode på PC når han/hun kommer hjem. De 24 postene plasseres innenfor byens grenser
der det er trygt å ferdes uten isbjørnbeskyttelse. Hver dag trekkes en vinner som får utdelt premien i kiosken i
Svalbardhallens åpningstid. Næringslivet har bidratt med sponsede premier og hvert år har Skinnboden AS levert et
reinskinn til hovedpremie som trekkes blant de som har registrert alle postene første uken i januar. Ved oppstart i 2015
ble kun 19 av 24 poster benyttet da aktiviteten måtte stanse grunnet skredulykken og øvrig skredfare i terrenget. Det er
benyttet både Webside og facebookside i formidlingen, men i 2017 har dette vært gjennomført kun på facebook da dette
er klart enkleste og mest tilgjengelige måte å administrere informasjon om vinnere pr dag/helg.

Aktiv i friluft Julekalender
2015

Deltakere:

119

Registreringer: 690

2016

Deltakere:

112

Registreringer: 997

2017

Deltakere:

135

Registreringer: 1383

Aleksey Shestov og sønnen Lev
deltok på aktiv i frilufts julekalender
i 2016. posten på Gruve 2 ga gutta
en fin tur. Glede og mestring over å
finne posten, samt fine bilder av en
tøff gutt og et vakkert belyst
Longyearbyen.

Foto: Aleksey Shestov
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3.2. Påskekrim
Påskekrim ble gjennomført i 2016 og 2017. I 2016 i samarbeid med Longyearbyen Folkebibliotek som leverte krimgåten og
elever ved Longyearbyen skole som stilte opp for bilder og ble historiens ansikt utad. Premien ble utlevert i
Svalbardhallen, noe som hadde større grad av utfordring med logistikk og åpningstider. I 2017 gjennomførte Aktiv i friluft
påskekrim i samarbeid med Svalbardposten. For alle som løste gåten ble det premie og i 2017 ble dette løst gjennom
avtale med MIX kiosken som var åsted for siste post og som delte ut påskeharens påskegodt på vegne av AiF til stor glede
for de minste.

Avisartiklene fra Aktiv i frilufts påskekrim i 2016 og 2017. Logoen til Svalbard Turn har endret seg gjennom, men Svalbards
Miljøvernfond er den samme og synlig på det meste som gjennomføres i regi av Aktiv i friluft.

3.3 Trimbingo

Trimbingo er en flott aktivitet som kan gjøres sammen med venner, familien, bikkja eller alene. Initiativet kom fra
fastboende som hadde med seg erfaringer fra fastlandet og som ønsket å bidra til gjennomføring. Aktiv i friluft kjøpte inn
7

utstyr og premier før oppstart. Deltakerne kjøper lodd og på forhånd har AiF lagt opp ei rute med bingotall som deltakerne
må se på mot sine lodd. Arrangøren kan velge vanskelighetsgrad og i AiFs trimbingo legges opp til store vinnersjanser og
nyttige premier tilpasset alle aldre. Det ble inngått avtale med Better Moments (BM) om å benytte Kuhaugen som turmål
og på den måten fikk vi til et godt samarbeid som både la til rette for å gi fastboende mulighet til å se de fine lokalene til
BM, men også komme inn og få varmet seg etter tur. Reiselivsaktøren på sin side får mulighet til å bidra tilbake til
lokalsamfunnet og markedsføre sine lokaler til de besøkende. Turen starter i Longyearbyen øverst i vei 230 og går over
tundraen til lokalene på Kuhaugen der det er tilrettelagt for grilling utendørs og kjøp av vafler og kaffe innendørs. Frivillige
bidrar til loddsalg og utsetting samt innhenting av postene. En fin måte å skape nærmiljøaktiviteter i samarbeid med
næringslivet.

Lokalene til Better Moments har polarhistorie i veggene og skaper en myk og lun atmosfære for de som tar turen inn for en
kaffe og kakao.
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4 Topptrimmen
4.1 Fellesturer med Topptrimmen
Målet var å arrangere månedlige søndagsturer til en av Topptrimmens turmål i tursesongen. Aktiv i friluft etablerte raskt
kommunikasjon med komiteen i Topptrimmen og diskuterte dette. Å arrangere fellesturer på en søndag i tursesongen på
Svalbard har sine utfordringer da de aller fleste som egner seg som turledere ofte er på tur selv. Dermed ble det en
avveining og fokuset på fellesturer ble heller lagt i «Turgruppa for kvinner». Likevel har vi gjennomført fellesturer til
Topptrimmens turmål de helgene det har vært turledere tilgjengelig og/eller vi har hatt andre aktiviteter som eksempel
Natt i naturen i Bjørndalen der det er lagt opp til fellesturer til både Fuglefjellet og Varden i Bjørndalen. Intensjonen i en
slik målsetting er god, og en helt konkret løsning kan være å jobbe videre med å for eksempel etablere barnas turlag eller
liknende. Å møtes i naturen gir unike muligheter for integrering i samfunn og miljø.

I 2017 var det totalt 15 turmål for Topptrimmen:
1. Platåberget
2. Sukkertoppen
3. Sverdruphammeren
4. Lindholmhøgda
5. Blomsterdalshøgda
6. Morena ved Longyearbreen
7. Sarkofagen
8. Trollsteinen
9. Lars Hiertafjellet
10. Nordenskiöldfjellet
11. Endalen
12. Bjørndalen
13. Fuglefjellet
14. Tenoren
15. Sneheim
Barnas Topptrim: se side 9

Elisabeth Leinan Johannessen sendte inn dette bildet av Noah og Ada Agathe som deltok på turer til Topptrimmens
turkasser i tidlig alder. To glade barn som nådde kassen på Morena.
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4.2 Klassifisering av turløyper for Topptrimmen
I 2016 ble det byttet logo i Svalbard Turn. Samtidig ble det etablert nye nettsider i regi av FUNN AS. Topptrimmens leder
på daværende tidspunkt Espen A. Øverdahl tok oppgaven med å oppdatere innholdet for Topptrimmens nettside og det
ble en generell bedring av tilgjengelig informasjon for Topptrimmens turmål. Klassifisering av turløyper for topptrimmens
turmål er startet, men vi har ikke kommet i mål med dette prosjektet. Derimot har Aktiv i friluft inngått et samarbeid med
LoFF om et bokprosjekt som etter planen skal gjennomføres i 2018. Her vil Aktiv i friluft bidra til en felles klassifisering som
først og fremst er rettet mot fastboende og samkjører arbeidet som er lagt ned i Topptrimmen.

Forsiden til Topptrimmens nettside. Utviklet med et enkelt design som gjør det lett for brukeren å finne informasjon om
turene.

4.3 Fellesturer til Topptrimmens kasser
Målet med fellesturer til Topptrimmens kasser var å etablere et nettverk for de som ønsker å gå forskjellige topper. Her
ble Facebook benyttet og dette er også førsøkt tidligere uten kontinuerlig bruk. Derimot ser vi at Turgruppa for
kvinner/Turgruppa som arrangeres hver onsdag har vært en inngangsport for nettverk og fellesturer da deltakerne har
samme mål for øyet. Aktiv i friluft har fått en rolle som koordinator for fellesturer og samlet sett ser det ut til at dagens
etablerte tilbud er tilstrekkelig hva angår organiserte turer, men at den egenorganiserte aktiviteten avhenger av personers
kunnskap om områder, våpenhåndtering og sikkerhet på tur.

4.4 Topptrimutfordringen
15. august 2015 hadde Topptrimmen og Aktiv i Friluft første gjennomføring av Topptrimutfordringen - 10 topper på 24
timer. Aktiv i friluft la til rette for start og målområdet, samt depot i Nybyen. Tiltaket ble initiert av Kjetil Dahl Knutsen og
videreføres av komiteen i Topptrimmen.
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4.5 Tur-kasser for barn og unge
Med etableringen av Aktiv i friluft ble det søkt øvrige midler til tiltak. Prosjekt 15/125 inneholdt en søknad om midler til
tiltakene «Sopp på Svalbard», «Tur-kasser for barn og unge» og «Natt i naturen gjennom 4 sesonger». Prosjektet fikk
tildelt kr 65.000 og i anledning turkasseprosjektet ble det kjøpt inn nye postkasser som skulle tilby et lavterskeltilbud. I
2016 ble postkassene plassert ut av Aktiv i friluft og i 2017 var «barne-kassene» etablert som en del av Topptrimmen. Turkassene for barn er organisert med kortere turer i nærmiljøet. På lik linje med Topptrimmens tur-kasser er det mulighet
for å sende inn skjema på slutten av sesongen og være med i trekningen av en premie som så langt har blitt sponset av
Base Camp Explorer med overnatting i Gamma i Bolter dalen. Mer om prosjekt 15/125 kan leses på Svalbards
Miljøvernfonds sider eller Aktivifriluft.no

Turmål for de som ønsker en kortere
tur, eller for de minste:
1. Halvveis til Sukkertoppen
2. Taubanebukken på Kuhaugen
3. Halvveis til Platåberget
4. Blomsterdalshøgda
5. Morena ved Longyearbreen

Ny postkasse halvveis til Sukkertoppen. Postkassen benyttes også av voksne som ønsker å ha et kortere turmål og av
signaturene i boken kan vi anta at en del turister også velger å skrive seg inn.

5 Turgruppa
5.1 Turgruppa for kvinner
Turgruppa for kvinner skal legge til rette for ukentlige turer i nærområdet for kvinner - til fots, på ski eller sykkel.
Det tok tid å etablere gruppa og prosjektleder ledet de fleste turene det første året. I prosjektets sluttfase er Turgruppa
for kvinner blitt til turgruppa der alle, både kvinner og menn, kan delta. Det er en etablert aktivitet med ukentlige turer og
en fast turledergruppe som pr nå ledes av Mona Ada Andersen. I starten var det en utfordring å få turledere når
prosjektleder ikke hadde anledning til å lede turene selv. Det ble derimot et mål å ikke avlyse og det målet må ses nådd.
Engasjerte turledere kom etter hvert på banen og selv gjennom sommerferiene har turene blitt opprettholdt på initiativ
fra frivillige.
Følelsen av trygghet i naturen er en viktig faktor for at folk skal oppleve mestring og kommer seg ut i villmarka. Det betyr
at man må kjenne til naturkreftene, risikoen det er å ferdes i villmark med de faktorer det innebærer på Svalbard.
Mørketid, kulde, vind, whiteout, is, isbjørn, navigere, utstyr og kommunikasjon. Fjellvettreglene er like viktig her som alle
andre steder. Turlederne er ikke guider og gruppa som helhet må ta vurderinger underveis på turen.
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Turgruppa har samlet mange kvinner og noen menn til turer i nærmiljøet. I løpet av prosjektperioden har dette blitt ett
flott turtilbud som stadig flere benytter seg av. Her et knippe bilder fra noen av turene som er gjennomført 2015 – 2017.

Turgruppa er et godt utgangspunkt for å få en sosial tur med turledere som har kjennskap til turløype, natur og er trygg på
våpenhåndtering. Turgruppeturene er lagt opp som toppturer, historieturer med informasjon om kulturminner i
nærområdet, felles båttransport til blant annet Hiorthhman for både topptur, strandryddetur, skiturer og
historiefortelling. Gruppa er en flott integreringsarena der noen får venner for livet og deler fantastiske naturopplevelser
med andre. Det har blitt turer til topptrimmens postkasser, langs kysten, Bjørndalseveien, rydding av søppel langs
Bjørndalsveien, skitur fra KSAT med felles transport, Operafjellet, skitur i Endalen, Hjorthhamn og uttalelige byrunder.
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5.1.1 Breinosa
Turgruppa for kvinner ble utgangspunktet for opprettelsen av en egen «Natt i naturen for kvinner». Det hele startet med
en tur med ski og pulk til Breinosa med prosjektleder og Karianne Sand som turledere. Totalt 6 damer på teltovernatting i
– 15 grader, for noen var det første overnatting i telt på vinterføre. For andre en god mulighet til å komme seg ut av byen,
på tur, og kjenne på mestring og å bruke eget utstyret. Etter turen til Breinosa var det flere som ville delta på
overnattingstur for kvinner. Dermed ble tilbudet en fast aktivitet en gang i året.

Første overnattingstur, mai 2015, for «turgruppa for kvinner» var på Breinosa. I selskap av Moe fra Japan ble det en ekstra
kul opplevelse og vi kunne dele gode historier og kultur. Vi gikk isbjørnvakt à 2,5 timer pr. teltlag.
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5.1.2 Helvetiadalen – Kreklingpasset - Tellbreen - Màlardalen
I 2016 ble turen lagt til Helvetiadalen og en rundte forbi Kreklingspasset, Tellbreen, Tellumbreen og ut Màlardalen. To
dager etter vi passerte Adventdalen på retur kom det isbjørn og krysset sporene våre. Selv i nærmiljøet kan det oppstå
møte mellom isbjørn og menneske. Vi slapp heldigvis å møte kongen av Arctis, men nattevaktene gjennomføres på tur av
den enkle grunn at man vet aldri når eller hvor man kan få firbent besøk. Vi har godt av å tidvis bli påmint nettopp det.
Denne gangen var det 12 damer som ble med på turen og igjen fikk vi -16 grader og strålende fint vær.
Turledere var Prosjektleder, Karianne Sand og Jannicke Høyem. For alle overnattingsturer har prosjektleder etterstrebet å
finne turledere med god kompetanse på friluftsliv. Turdeltakerne fikk terpet på å slå opp og ned telt, bruk av primus, dra
pulk (i motbakke), gjøre løpende vurderinger av terrenget og å ferdes på snødekt bre. Undertegnede og Karianne hadde
kjørt scooter og gjort rec tur på forhånd for å se på forhold, plassering av camp og gjort skredvurderinger før turen startet.
Underveis er en av oppgavene til gruppa å se på slike vurderinger fortløpende og dele kunnskap om det å ferdes i
Svalbardnaturen.

Rectur på snøscooter med Karianne Sand

11 damer i helvetia. For noen, første tur med pulk.

1. camp fredag ettermiddag i Kreklingpasset

4 av 12 på vei ned Blekumbreen.
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5.1.3 Gipsvika
I 2017 gjennomførte vi turen fra 19. – 21. mai og turmålet ble Gipsvika med 30 damer på tur. Turen ble lagt opp med
muligheter for alt fra rolig campliv til topptur, fjellski og fotturer. Alt gjennomført med innsats fra frivillige turledere og
engasjerte deltakere. Med ca. 20 damer som potensielt kunne tatt med våpen ble det redusert til 6 personer med
våpenansvar. Med så mange på tur får man mulighet til en natt med vakt og en hel natts søvn. Tone Løvberg var engasjert
som kokk under oppholdet og laget fantastisk middag for gruppa to dager på rad. Stemningen rundt bålet var upåklagelig
og det ble både fine fotturer og toppturer innover Gipsdalen og langs kysten.
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5.2 Dekktrekking
På slutten av prosjektperioden og som et resultat av Turgruppa og de årlige overnattingsturene for kvinner oppsto det
interesse for mer trening og høyere målsetting for lengre turer. Frivillige tok initiativet, med ønske om å skape motivasjon
til trening mot neste års vårtur. Dermed ble torsdager ny turdag og dekktrekking satt på programmet.

Dekktrekking ble et populært tilbud fra første stund. Mona Ada Andersen skal ha mye av æren for dette.

Mørketiden kan være tung for mange. Å gå tur og komme seg ut av lysforurensingen fra byen kan gi et litt annet
perspektiv på lys/mørke. Sarkofagen vinteren 2017.
Foto: Nina Finanger
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6. «Kom deg ut dagen» og «naturgøy»
6.1 Natt i naturen
Desember 2014 ble prosjektleder kontaktet av Karoline Elisabeth Sandborg, informasjonsrådgiver for friluftslivets år 2015.
Med kunnskap om satsingen i Norge gjennom friluftslivets år tok prosjektleder avgjørelsen om å knytte prosjektet opp
mot Friluftslivets år. Dette ga muligheter til å styrke markedsføringen av prosjektet ut i Longyearbyen og synliggjøre
nærfriluftslivet på Svalbard til fastlandet.

Åpningsseremonien for Friluftslivets år 2015 fant sted
på torget utenfor Lompensenteret ettermiddagen 13.
februar. Unn Martinsen (LL) åpnet seremonien og folk
strømmet til for å nyte middagen utendørs.
Med minusgrader og vind fra breen var det litt kjølig,
men det er ingen tvil om at Longyearbyens fastboende
vet å kle seg og ta del i det som skjer i
nærmiljøet. Svalbard Catering serverte nydelig
lapskaus i stor kvantum og Visit
Svalbard serverte varm og god kaffe og kakao.
Elisabeth Eines sto for musikken og ofret kalde fingre
for å gi oss nydelige toner under arrangementet.

I 2015 skulle hele Norge bli utfordret til en natt i naturen. I Longyearbyen var det opprinnelig Longyearbyen hundeklubb
som kontaktet Aktiv i friluft for gjennomføring av tiltaket og for den første gjennomføringen bisto AiF med koordineringen
av «Natt i naturen» der hundeklubben sto som vertskap. Sammen med Longyearbyen Hundeklubb inviterte vi med
lokalbefolkningen til overnatting i polarnatten i - 25 effektive 13. januar.
Ung i Longyearbyen arrangerte «natt i naturen» i fangsthytta til Longyearbyen Skole. Ute-disko, grilling og overnatting.
Dagen etter var Svalbardhallen preget av bållukt etter at ungdommene hadde brukt garderoben før skolestart. Et godt
tegn på et aktivt friluftsliv!
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12. September 2015 var over 70 deltakere med på Natt i naturen i Bjørndalen – gjennomført av frivillige og i samarbeid
med Longyearbyen Røde Kors hjelpekorps som sto for sanitet og Longyearbyen Folkebibliotek som var på plass og bidro
med lesestund for barna før leggetid. Topptrimmen stilte som turledere til fuglefjellet og arrangementet skapte gode
friluftsopplevelser og en flott samlingsarena spesielt for småbarnsfamilier som ønsker å campe i felt. Sikkerheten rundt
teltovernatting blir langt enklere å gjennomføre når det er mange som slår seg sammen om nattevakter og fellesutstyr.
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I 2016 ble det arrangert Natt i naturen lørdag 5. –
6. november. Ca.30 deltok på overnattingen som
ble lagt til Adventdalen og ved Camp Barents.
Dette tiltaket ble gjennomført som en del av
øvrige tildelte midler i prosjekt nr. 15/11 fra
Svalbards Miljøvernfond.

Totalt er det gjennomført 8 netter i naturen i prosjektperioden 2014 – 2017. To ganger har vi i tillegg måttet avlyse
grunnet været.

18 – 19. november 2017 ble det arrangert årets siste «natt i naturen» med Anne-Lise Berg som campansvarlig for
prosjektperioden.(prosjekt nr.14/26) Tilbudet fortsetter i AiF videre prosjektperiode (prosjekt nr. 16.57)
Foto: Yanni Heiner - Kerich
19

6.2 En kald filmopplevelse
Aktiv i friluft tok filmopplevelsen ut i naturen i
2016.
Sammen med teknikerne hos Lokalstyret ,Didrik
og Kyrre, samt ansatte ved HUSET, ble Walk/drive in Movie en strålende fin markering på
slutten av tussmørket. Ca. 80 tilskuere, godt
kledd og med popcorn og kakao. Latteren satt
løst til kommentarene fra filmen Istid 4.
Takk til Lise Hagen som kom opp med ideen om
utendørskino, Kari Tågvold og Torgeir Prytz som
stilte opp som frivillig. Foto. Gerardo Garza

I 2017 ble en «En kald filmopplevelse» gjennomført torsdag 16. februar med 30 personer som møtte opp. Filmen ble vist
innendørs da temperaturen falt og det ble for vanskelig å sette opp lerret i økende vind. Filmen Istid 5 ble vist i den gamle
kinosalen på HUSET.
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6.3 Den Internasjonale vaffeldagen
Vafler kan også være en god motivator for litt utendørs aktivitet. Selv når været ikke er det beste. Med snødriv og vind var
det småkaldt å stå ute, men flere trosset været og kom til Vestpynten der prosjektleder åpnet sitt private anneks og
serverte vafler og saft. Akebakke og bålkaffe. Hyggelig å legge til rette for både store og små.

6.4 Trening på Gruve 3 banen i samarbeid med LJFF
Fra 2016 ble det etablert et samarbeid med LJFF om trening på Gruve 3 banen. Tiltaket startet som et tilbud for turgruppa
for kvinner til å bli et åpent tilbud for alle. Tiltaket legger vekt på viktigheten av å repetere og teste våpenrutinene. God
våpenhåndtering er viktig for å forebygge uhell og skade, samt gi muligheter for trygg ferdsel i felt og by med våpen. Ingen
vet hvordan man egentlig reagerer før man møter isbjørn. Trening øker sjansen til riktig forsvar hvis man en gang skal
komme i situasjonen der retrett ikke er mulig. Erfaringen har vist at mange har satt pris på muligheten til å jevnlig trene
med eget våpen. Fra nov – februar er det trening annenhver uke og frivillige fra LJFF stiller opp som skytevakt.
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6.5 TV-aksjonstur til Varden på Platåberget
Aktivitet og friluftsliv kan bidra til så mangt. Aktiv i friluft inviterte til Tv-aksjonstur til Varden på platåberget første gang i
2016. Målet er en lyslenke som vokser for hvert år og der vi går sammen for en god sak.

De yngste gikk bare halvveis til Varden, men det var likevel veldig spennende å få gå med hodelykt og på fjelltur i mørket.
Utsikten til Varden på platåberget og de oppmøtte som gikk helt til topps har på sett og vis en signaleffekt og er fint å se
på fra byen.

Famlende i mørket og i motbakke de går
for flyktninger, katastrofeofre og barn som trår
La oss hjelpe dem frem, på den lange ferden
De som kjemper - der ute - i den store verden.

7. Lunsjrunden / BedriftsPULS
Lunsjrunden ble forsøkt gjennomført uten den store deltakelsen i 2016. Vi startet med Lunsjrunden og satset også på en
minikampanje som ble kalt BedriftsPULS. Det var derimot lite deltakelse og tiltaket ble avsluttet desember 2016.

Av andre aktiviteter har prosjektleder vært på Longyearbyen sykehus en gang i året for å informere om arbeidet som
gjøres i Aktiv i friluft og hvordan prosjektet kan benyttes for å få folk i gang med trening og annen aktivitet i
nærmiljøet. Det er også blitt organisert mindre turer i samarbeid med LoFF hva gjelder turer med fokus på fugl vi kan
observere i og rundt Longyearbyen. Å jobbe med tilrettelegging for kyststi vil være et hensiktsmessig tiltak for økt
bruk av nærmiljø som friluftsarena, men også som tilrettelegger for vern av fuglene som hekker i – og rundt byen.
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8. Aktivitetsuka

Læring i friluft.
Se på, ta på og erfare ute i naturen er helt uvurderlig når det kommer til å lære, huske, få inntrykk og oppleve.
Aktivitetsuka har blitt gjennomført 3 år på rad i regi av Aktiv i friluft og i 2017 var gruppa på tur til Hiorthhamn for å lære
om marin forsøpling. For barna er det stor stas med båttur og pølser på bålet. Både Hurtigruten Svalbard og Henningsen
Transport og Guiding har sponset og bidratt til flotte opplevelser. Å rydde marin forsøpling er derimot ikke like moro når
det aldri blir tomt. Blant annet ble utallige q-tips funnet i fjæra og barna synes det var veldig rart at det lå så mange blå
plast pinner på stranden. Kunnskapen «Det er bare tiss, bæsj og dopapir som skal i do» ble mottatt av ungdommen med
fnis og latter, men alvoret i det ligger som et synlig bevis langs landkallen.

Vestpynten og Bjørndalen er en liten pærle av et friluftsområde som er tilgjengelig for Longyearbyens befolkning. Veien
har over flere år vært preget av slitasje og lite vedlikehold, men i 2017 var arbeidet i gang med utbedring og Aktivitetsuka
tok turen på sykkel til stor glede for en aktiv gjeng. Trafikkregler, frilek, lek i vannkanten og god mat gir masse energi.
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AktivitetsUKA 2017. Aktiviteter første uka etter skoleslutt. En strålende fin gjeng med stå-på-vilje som oppdager, erfarer,
lærer og deler kunnskap. Prosjektleder og Lise Hagen med assistentene Therese Bjerkeng og Martha H. Høvik. AiF fikk
tildelt midler fra Ung i Longyearbyen i 2016 og 2017 til lønn for assistenter. En fin mulighet til å bidra til sommerjobb for
ungdommen.

9 Sjøområdet
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Prosjektleder var så heldig å få møte Kronprinsparet Hans
majestet Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit,
samt Klima og miljøminister Tine Sundtoft i Sjøområdet
sammen med Eli Meling og Hege Leithe (LL) da de var
innom Longyearbyen 21. april 2015. Daværende
lokalstyreleder Christin Kristoffersen og Sysselmann
Odd Olsen Ingerø ønsket velkommen og sammen med
styret i Svalbards Miljøvernfond tok vi kronprinsparet
godt imot. Søppelhytta «Ocean Hope» var et turmål for
flere av Longyearbyens innbyggere og bidragsgivende til å
kaste lys over de klima og miljøutfordringene som finnes i
verdenshavene. Sjøområdet har et stort potensiale for
utvikling og som prosjektleder var ønske å formidle til
Kronprinsparet hvilke betydning dette området har for
friluftsliv i nærmiljøet. Kronprinsen var høy beskytter for
friluftslivets år 2015.

Prosjektleder har siden oppstart av prosjektet vært engasjert i
Sjøområdet og jobbet aktivt for å ivareta og fremme området
som friluftarena gjennom bruk, tilrettelegging og tiltak.

For å tilrettelegge et området er det ofte en god start å rydde området først. Aktiv i friluft ønsket hjelp og SFO ved
Longyearbyen skole tok i et tak sammen med frivillige for Sjøområdet før Aktiv i friluft initierte bygging av det som i dag
kalles «palleloungen». Mengder med marint søppel og etterlatenskaper fra brukere av området og gammelt skrot ble
ryddet i kontainer og fraktet til avfallsanlegget. Palleloungen ble bygget våren 2015 og kom som en ide om at den gamle
senen kunne utnyttes mer enn slik den sto da.
Først og fremst måtte råtne planker skiftes ut og gulv utbedres. John Erik Leithe fra Sandmo og Svenkerud tok på seg en
kjempejobb og bidro til at håndverk ble utført og scenen malt før pallene ble plassert. Mer enn 80 paller ble donert og
samlet inn til prosjektet. I samarbeid med frivillige ble pallene benyttet til å bygge opp sitteplasser på og utenfor scenen.
Det ble rigget til nye bålplasser og eksisterende ble utbedret med god hjelp fra Spedeidergruppa. Ola Kristian Hjelløkken
bidro til at 12 nye benker ble laget av avkapp fra pæler donert fra Svalbard Bygg.
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Scenen før palleloungen ble til.

John-Erik Leithe brukte mange
timer i Sjøområdet og på et
tidspunkt mente vi alle at
scenen kunne få navnet;
Leithe – arena. Navnet
Sjøområdet ble imidlertid
opprettholdt.

80 paller ble hentet til prosjektet

Kai Kjetil Sand bidro med både
henting av paller og utforming
av lounge stolene i
Sjøområdet. Lisbeth Olsbakk,
og sønnen William (på bildet)
bidro med snekkerarbeidet.

Bygget april, 2015l.

Palleloungen har blitt brukt til
ulike tiltak i regi av Aktiv i
friluft. Det egenorganiserte
friluftslivet har også i økende
grad tatt området og
palleloungen i bruk.
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10. Foredrag
Aktiv i friluft har i prosjektperioden lagt til rette for foredrag. Først og fremt foredrag som gir motivasjon til friluftsliv.
April 2016 var Samuel Massie invitert til å holde sitt foredrag, HOLD FAST!!! Ca. 70 personer kom til Sjøområdet og satt i
palleloungen og rundt bålet under foredraget. Det var et inspirerende foredrag til både ungdom og voksne som viste
hvordan palleloungen og Sjøområdet kan benyttes til friluftstiltak i nærmiljøet.

Samuel Massie fikk sitt første uteforedrag på Svalbard.

På reinskinn og i scooterdress er de klare for foredrag.

I mai 2016 var Dr. Arne Rubenstein foredragsholder på kulturhuset med utdrag fra sin bok Making of men som har fokus
på relasjon mellom far og sønn og bruk av natur og friluftsliv i arbeidet med relasjonsbygging.
I desember 2016 arrangerte Aktiv i friluft og Longyearbyen folkebibliotek foredrag og lansering av boken «Frykt og Jubel i
Jotunheimen» av tidligere Svalbardianer Sigrid Sandberg.
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11. Tur med mening og bydugnad
Et godt lavterskeltilbud trenger ikke være kostbart eller tilrettelagt. Nærmiljøet er ofte det første som benyttes som
friluftslivsarena fra tidlig alder og gjennom et år er det her vi ferdes mest. AiF har benyttet Longyearbyens som
friluftsarena ved flere anledninger og byrunden, stier, smett og nær-topper er gått et utall ganger. Longyearbyen har
historie, sjel, utsikt, natur og dyreliv. Det er Villmark med en by plassert i en trang dal. Å gå i vakre, lille Longyearbyen er
magisk på så mange måter. Sesongenes lys, vind fra nord, sør, øst og vest. Solas tilbakekomst og måneskinn på Hiortfjellet.
Alt dette er opplevelser vi som bor i Longyearbyen kan høste hver eneste dag, måned og år. Og gjennom disse
opplevelsene blir man oppmerksom på hvor mye søppel som ligger strødd rundt på tundra, i grøfter, Sjøområdet,
Longyearelva og rundt hushjørner. Bygninger og rørgater blir ødelagt av storm – naturen er nådeløs. Men vi som bor her
har et ansvar vi ikke tar til det fulle. For naturen på Svalbard er sårbar og søppel på tundra blir med et vindkast marin
forsøpling og langt vanskeligere å fjerne fra naturen.
Aktiv i friluft startet med å rydde grøften langs Bjørndalsveien i 2015. Det ble et initiativ gjennom turgruppa og et fåtall
nevenyttige kvinner tok tak og ryddet 10 storsekker på noen timer. Vi er brukere av naturen. Er det rett at vi bare skal
høste fra den? Bør vi ikke også gi noe tilbake? Det ble starten på #Turmedmening.
Vi er i naturen der ingen andre er mer ansvarlig for søppelet som havner i den enn mennesket. Det er ingen andre som
produserer det og spesielt plast har ingen naturlig posisjon i naturen. Det gjør bare skade. Ansvarsfraskrivelse er en enkel
vei å gå, men på ingen måte den riktige veien å gå. Kanskje i overkant ambisiøst så prosjektleder en mulighet til å benytte
prosjektets posisjon gjennom friluftsliv og naturengasjement til å fremme kampen mot forsøpling i naturen gjennom
tilrettelegging for friluftsliv og turer i Isfjorden. I 2017 ble prosjekt 14/26 utsatt med fire måneder for å jobbe med marin
forsøpling i Prosjekt Isfjorden (Prosjekt nr. 17SDF8DF, Miljødirektoratet).

Sysselmannen på Svalbard deltok på den
første #Turmedmening som ble organisert
som en manngard fra Nybyen til Sjøområdet
våren 2016. Et hengerlass ble fylt bare øverst
i Nybyen. Byggeavfall var hovedkilde etter
vinterens herjinger.

4 fulle kontainere + mengder med paller ble
samlet inn på to timer med manngard gjennom
Longyearbyen.
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I samarbeid med flere aktører tok Aktiv i friluft initiativ til høstdugnaden «Tur med mening». Gjennom organisert
manngard fra Nybyen til Sjøområdet ble byens grøfter og tundra ryddet for plast og annet skrot. Det var en vesentlig andel
søppel fra bygg etter stormen som tok bygninger i Nybyen vinteren 2016.

Noen forsøpler og noen rydder. Noen kaster i søppelkassen, men det hjelper
lite når posen blir full og alt raser ut. Med 15 meter til strandkanten er det lett
for at søppelbøtta blir en kilde til marin forsøpling. Gjentatte ganger ble det
forespurt til LL og Reno Vest om regelmessig tømming av søppelkassen. Etter
2 år med dugnadsrydding rundt den samme søppelkassen fikk vi nok og
fjernet hele søppelkassen.
Arbeid i Sjøområdet ga prosjektleder flere anledninger til å reflektere over
hvordan vi er brukere av naturen. Mange av refleksjonene som kom på
bakgrunn av arbeidet i Sjøområdet bidro til utviklingen av #Turmedmening og
Prosjekt Isfjorden.

Paller blir benyttet til bål av enkelte som bruker Sjøområdet på fritiden.
Ulempen med dette er at det ligger igjen et enormt antall spiker i fjæra.
Høsten 2017 ble det liggende igjen mye etter st. hans feiringen som ikke
kunne brennes. Ettersom AiF er bruker av området blir det naturlig å ha
ettersyn. Pallene ble til slutt fjernet i samarbeid med frivillige fra
seilforeningen og avfallsanlegget/Reno Vest.

Felles bruk betyr felles ansvar. Prosjektleder har som rutine å alltid sjekke
Sjøområdet før vinteren setter inn. Høsten 2017 ble en Toyota RAV4 fylt til
randen + 3 hengerlass med skrot. Dette var ny søppel som hadde havnet i
Sjøområdet etter vårens dugnad og var resultat av 4,5 mnd bruk. Å få på plass
varige løsninger for renovasjon i Sjøområdet er vesentlig for å kunne
videreutvikle området som friareal for lokalbefolkning og turister og samtidig
forebygge marin forsøpling.
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I 2017 ble høstdugnaden arrangert med fokus på teambuilding og gatemiljø. Byen ble delt inn i soner og for å nevne noen
ble det lagt opp til felles innsats fra Team Gruvedalen, Team Lia, Team Haugen, Team Skjæringa, Team 238 osv. Det ble
plassert ut kontainere i byen, arrangert henting langs veiskulder, samt mulighet for å melde inn behov for henting av tungt
avfall. 2 timer kan utgjøre store forskjeller og hvis alle bidrar kan det gi gata, nærmiljøet og byen et lite løft før vårens
blomster dukker frem og vi skal nyte utetid i Longyearbyens arktiske hage. Dugnaden ble avsluttet med arrangement i
Sjøområdet der alle deltakere fikk utdelt Clean up Svalbard merket fra Sysselmannen på Svalbard. En generell trekning ble
gjort blant alle Team og Team Haugen ble vinneren av en bålpanne til sitt nærmiljø, sponset av Hurtigruten Svalbard.

Bydugnadene er et samarbeid mellom Longyearbyen Lokalstyre, Svalbards Miljøvernfond, Store Norske Kullkompani, Visit
Svalbard, Sysselmannen på Svalbard, LoFF og AiF. For framtiden må det være et utstrakt mål å jobbe forebyggende i alle
ledd slik at dugnad ikke er like viktig som i dag. Prosjektleder har vært ambisiøs i målsettinger og i denne problematikken
er det viktig at næringen tar et større ansvar for forebyggende tiltak. For som tilrettelegger for friluftslivet er det helt
andre aktiviteter som bør være hovedfokus i et prosjekt som Aktiv i friluft. Likeså påtar prosjektleder deg en videre rolle
som pådriver for arbeidet for et søppelfritt nærmiljø - til glede for friluftslivet, byen og mangfoldet.

Sjøområdet er til glede for så mange og bruksområdet er stort. «Bålkos og bading» er alltid et tilbud under Aktivitetsuka.
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12. Søknader og rapporter
I prosjektperioden har prosjektleder jobbet med utgangspunkt i prosjekt nr. 14/26 med midler fra Svalbards
Miljøvernfond. I løpet av prosjektperioden har det blitt øvrig 3 søknader og påfølgende rapporter for prosjekt nr. 15/11,
15/125 og 16/3. I 2017 ble det sendt søknad til Miljødirektoratet for Prosjekt Isfjorden som utsatte prosjektperioden med
ca. 4 måneder.. Fra 2018 er Aktiv i friluft støttet med nye midler fra Svalbards Miljøvernfond til to nye år og arbeid med
friluftsliv, forprosjekt for Sjøområdet og marin forsøpling gjennom Prosjekt Isfjorden.
Ut over midler fra Svalbards Miljøvernfond og Miljødirektoratet har Aktiv i friluft fått tildelinger fra SSN fondet og Ung i
Longyearbyen til henholdsvis tilrettelegging for friluftsliv på Bjørndalsveien, kjøp av utstyr og assistenter til AktivitetsUKA.

13. Kostnadseffektivitet og videre arbeid
Det er lagt ned betydelig egeninnsats i prosjektet og for å ta et lavterskeltilbud som eksempel. Turgruppa har i snitt gått
tur hver onsdag gjennom 3 år. Svalbardsmiljøvernfond har en dugnadssats på kr 200 som utgjør en dugnadsinnsats for kr
62400 for prosjektperioden. Natt i naturen har de siste årene blitt gjennomført 4 ganger i året. Hvis egeninnsatsen som
legges ned skal vises i tall er det en kostnad på ca. kr. 25000. Dette er bare to tiltak som gjennomføres i regi av aktiv i
friluft. Prosjektet har ikke systematisk registrert dugnadsinnsats i prosjektet, men kan anslå at det er lagt ned ca. 2100
timer for gjennomføring av tiltak. Det utgjør kr. 420.000 for prosjektperioden med tildeling på kr.800.000. I tillegg kommer
dugnadsinnsatsen som ble lagt ned i Prosjekt Isfjorden med midler fra Miljødirektoratet sommeren 2017 som utgjorde va.
4300 timer fordelt på 350 deltakere. Det utgjør kr. 860.000 i dugnadsinnsats for Prosjekt Isfjorden. I tillegg kommer betalt
innsats av koordinatorer og isbjørnvakter.
Svalbards Miljøvernfond har tildelt kr. 968.000 for videre arbeid med Aktiv i friluft. Arbeidet for prosjekt nr. 16/57 har
oppstart 01. januar 2018.

31

Rapporten skulle helst nevnt alle bidragsytere, samarbeidspartnere og sponsorer, men har måttet begrense dette. Likevel,
bildet over viser et knippe av alle fantastiske frivillige som har bidratt til friluftsaktiviteter i regi av Aktiv i friluft gjennom
prosjektets første år. Uten dem hadde det ikke vært mulig og vi i Svalbard Turn er utrolig takknemlig forr all støtte og
engasjement. .

Takk til Svalbards Miljøvernfond for støtten.
Å være i naturen gir rom for kontakt mellom natur og mennesket.
Som brukere av naturen må vi ta vare på den, spre informasjon og dele kunnskap.

Ta en tur med mening.
05.02.2018
Silje M. Hagen
Prosjektleder
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