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Foto: Svalbard Turn. Mat i naturen 2015. Sjøområdet er ryddet og et fantastisk friluftsområde for
byens befolkning.
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Svalbard Turn fikk innvilget midler til prosjektet Aktiv i friluft fra Svalbards
Miljøvernfond, nov 2014. Prosjektet jobber med friluftsaktiviteter og tilbud til hele
Longyearbyens befolkning, med særlig vekt på nye grupper og småbarnsfamilier.
Prosjektet knyttet aktivitet opp mot Friluftslivets år 2015 og gjennomførte
åpningsseremonien for FÅ15. I forbindelse med dette ble det søkt midler til nye tiltak
og videre utvikling av prosjektet.
Midlene fra Svalbards Miljøvernfond og de frivilliges innsats er uvurderlig og har så
langt gitt muligheter til et bredt tilbud av ulike friluftsaktiviteter i Longyearbyen.

Økonomi:
Tildelingen fra Svalbards Miljøvernfond var på kr: 141.350 som dekket kostnadene til
Mat i naturen, Geocaching, Temakvelder, Aktivitetsuka, konferanse for prosjektleder,
webside for aktiv i friluft og lønn 20% i ett år.

Mat i naturen 2015
Matkultur står sterkt i de fleste nasjoner. Det Norske friluftsliv er på mange måter
særnorsk og ikke alle minoritetsgruppene kan identifisere seg med dette. Mat i
naturen har som formål å fremme friluftsliv hos minoritetsgrupper og invitere til
sosiale aktiviteter i friluft som spiller på kunnskap de allerede har. Gjennom
dugnadsinnsats ble det lagt til rette for en sosial arena, friluftsliv og formidling av
matkultur. Sjøområdet er et viktig rekreasjonsområde for Longyearbyens befolkning.
Nærhet til sentrum, og nært på naturen. Før tiltaket bar området preg av bruk og lite
vedlikehold. Derfor satte Aktiv i friluft i gang følgende:
•
•
•
•

•
•

Reparasjon og oppussing av scenen – Sandmo og Svenkerud sponset
materialer og snekkere jobbet dugnad.
Søppelrydding (by-dugnad) – frivillig innsats fra byens befolkning samt hjelp
fra barna på SFO.
Rydding av not rundt Ocean Hope på dugnad.
Oppgradering av grillplassen + 3 nye grillplasser med benk/stokk – Svalbard
bygg sponser rund-stokker og transport ned til sjøområdet. Ola Kristian
Hjelløkken laget 12 nye benker.
LNSS sponset maskin og ansatte jobbet på dugnad for å flytte grushauger og
jevne grunnen. Dette åpnet opp området og gjorde plass til flere aktiviteter.
Maler Andersen sponset pensler til maling av scenen og John Erik Leithe med
familie malte.
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Foto: Svalbard Turn. 1: Slik så scenen ut før dugnad. 2: Første containerlass fylt. 3: LNSS planerer ut
grushaugene i området.

Lokal og kortreist mat er spennende og interessant for Longyearbyen og var
derfor tema under Mat i naturen 2015. For arrangementsdagen var Arve Serigstad
invitert og stilte opp med både mat show og kunnskapsdeling.

Foto: Marry Kristin Waal Sandstå. 1. Arve får hjelp på scenen med litt utendørs kokkelering. 2. Pernille
B. Eidessen holder foredrag om Sopp på Svalbard.

Flere av byens restauranter stilte opp med «matboder», samt private initiativtakere
som ga smaksprøver og solgte sin mat til de som ønsket å ta lunsj/middagen ute i
naturen. Dette var en helt unik mulighet til å sette smaksløkene på prøve og få
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inspirasjon til spennende retter. Her fikk vi se og smake fra mangfoldet blant
restaurantene i byen og ikke minst flere av minoritetsgruppenes matkultur. I tillegg
var det fisket torsk og hyse fra Isfjorden, slik at de fremmøtte kunne få delta og lage
egne fiskepakker til å ha på grillen. Vi anslår at det i løpet av arrangementsdagen var
ca. 200 personer innom sjøområdet for å delta på Mat i naturen.
Tiltaket fikk oppmerksomhet av Norsk friluftsliv som inviterte prosjektleder til å holde
presentasjon av «Mat i naturen» under erfaringskonferansen for Friluftslivets år 2015
i Oppdal. Midlene fra Svalbards Miljøvernfond ble benyttet hovedsakelig til innkjøp av
mat, bålpanne og friluftsutstyr, samt reinskinn og ved.

Foto: Svalbard Turn: 1. Sushi Kita jentene serverte fiskesuppe fra bålet. I Japan koker de fiskesuppe
med fiskeskinnet på. 2. Flere kom og lyttet til foredragene på scenen.

Foto: Svein Berg. Thaimiljøet er stort i Longyearbyen og maten populær. Egg på grillen var nytt for
mange.
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Program for Mat i naturen 2015

Geocaching
Målet med Geocaching var å skape et nettverk av frivillige som kunne ta ansvar for
gjennomføringen av temakvelder for Geocaching og felles turer. I 2015/2016 ble det
gjennomført noen temakvelder. Blant annet hadde gruppen et møte inne i
Taubanesentralen. Utfordringen har derimot vist seg å være fraflytting av personer
med interesse for Geocaching. Aktiv i friluft har ikke klart å holde interessen oppe
eller nådd målene i prosjektbeskrivelsen. Det ble kjøpt inn en GPS for bruk til
Geocaching. På Facebooksiden Geocaching Svalbard er det aktivitet i
sommersesongen. Timon Brüggemann har vært svært behjelpelig til å prøve å
etablere et geocachmiljø i Longyearbyen. Vi har hatt ett åpent «grill og ake
arrangement» med info om geocaching og skattejakt for de minste våren 2016. Ellers
anses tiltaket som lite hensiktsmessig å fortsette da det krever mye tid for å etablere
og holde et stabilt miljø som kan drive frem interessen og aktivitetene. Fordelen med
geocaching for øvrig er at de som ønsker kan gjøre det på egenhånd, når det måtte
passe dem.

Temakvelder
Kostnader dekket innleie av Arve Serigstad som hadde mat show under Mat i
naturen 2015. I 2014 etablerte han Arves Mat og driver kurskjøkken i Stavanger. Fra
lokalene utvikles ideer, planer og gjennomføring av matrelaterte aktiviteter. Kurs,
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foredrag, mat show og bokprosjekt er bare noe av det Arve jobber med. Arve er
lidenskapelig opptatt av mat og ønsker å videreformidle matglede og bevissthet
overfor alle som har behov for å lære om dette. Arve har ingen formell
kokkeutdannelse, men er selvlært matentusiast med en formidabel formidlingsevne.

Foto: Svalbard Turn. Arve Serigstad serverer hval wok.

Foredrag med Samuel Massie i Sjøområdet
I samarbeid med Longyearbyen Folkebibliotek arrangerte Aktiv i friluft foredrag med
Samuel Massie. Hans foredrag Hold Fast!!! er et inspirerende foredrag om hvordan
friluftsliv og tilfeldigheter snur livet til noe meningsfylt. Ikke minst formidler Samuel
dette på en fantastisk måte der læring i skolen er et viktig tema. Å benytte friluftsliv
som læringsarena er i vinden som aldri før og at foredraget ble holdt utendørs ga en
unik ramme rundt budskapet. Det ble en strålende flott ettermiddag med Samuel
Massie og i underkant av 100 fremmøtte. Det ble servert kaffe, te og solbærtoddy fra
bålpanna.
For anledningen ble scenen i Sjøområdet forvandlet til en lounge og på dugnad ga
Aktiv i friluft nytt liv til gamle paller. Beskrivelse av denne jobben kommer i rapport for
prosjekt nr. 14/26.

6

Foto: Svalbard Turn. Samuel Massie holdt foredrag i den nye palleloungen våren 2016.

Foto: Svalbard Turn. Samarbeid med Longyearbyen folkebibliotek har vært en suksess i
prosjektperioden.
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Aktivitetsuka
Målet for Aktivitetsuka 2016 var å tilby et friluftstilbud til barn mellom 10-13 år. 22. –
24. juni ble aktivitetsuka 2016 arrangert i regi av aktiv i friluft/Svalbard Turn. 28 barn,
2 aktivitetsledere, 2 assistenter, 5 fantastiske frivillige og sponsing fra Coop,
Basecamp og Spitsbergen Travel gjorde dette til tre aktive dager i nærmiljøet. Barna
fikk være med på blant annet kajakk, spikke egne grillpinner, lage wok på bålpannen,
slakkline, båttur m/fjelltur på Hjorthamn, sykkeltur og guidet tur i Gruve 3. Grenser ble
pushet og kunnskap ble delt. Flott med en arena der barna får utfolde seg, lære nye
ting og ikke minst dele kunnskap og hjelpe hverandre.
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Konferanse for prosjektleder
I perioden for prosjektmidlene har prosjektleder deltatt på erfaringskonferansen for
friluftslivets år 2015. Denne konferansen ble dekket av Norsk Friluftsliv da
prosjektleder ble inviter til å legge frem sin erfaring rundt prosjektmålet «Mat i
naturen. Juni 2016 deltok prosjektleder på Friluftslivrådenes landskonferanse i
Stavanger der tema var friluftsliv i nærmiljø. Konferansene er en viktig arena for
nettverksbygging innen friluftslivmiljøet i Norge.

Webside for Aktiv i friluft
Websiden til Aktiv i friluft ble etablert for å kunne fungere som kommunikasjonsledd
ut til befolkningen sammen med facebook. Det ble først laget en webside for Aktiv i
friluft, men denne har vinteren 2016 blitt implementert som en del av det nye web
nettverket til Svalbard Turn med ny logo og layout. Det viktigste innholdet i websiden
er praktisk info som gir informasjon om grunnlaget for deltakelse på Aktiv i frilufts
turer. I tillegg fungerer den som en samleside for prosjektets aktiviteter. Som
kommunikasjonsverktøy er det facebooksiden Aktiv i friluft Longyearbyen som
fungerer best med over 1100 som følger siden.
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20% stilling – lønn.
Flere tiltak krever mer tid og det ble derfor søkt om lønn til 20% stilling i tillegg til de
50% som er innvilget gjennom prosjekt nr.14/26. Å jobbe med prosjektet i 70% har
vist seg å være overkommelig med tid. Det har derimot vært avgjørende å få hjelp fra
frivillige for å prøve å nå alle prosjektmål.

Foto: Svalbard Turn. Ingeborg og Lise stilte opp som frivillig under mat i naturen 2015. Prosjektleder
Silje M. Hagen er meget fornøyd med dugnadsånden i Longyearbyen.

Å være i naturen gir rom for kontakt mellom mennesket og natur.
Dyrk friluftsliv – høst helse.
Takk til Svalbards Miljøvernfond for støtten.

Silje M. Hagen
Prosjektleder, Svalbard Turn
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