PROGRAM
FRILUFTSKONFERANSE I BERGEN
Thon Hotel Bergen Airport
8. - 9. juni 2017

Tilrettelegging for friluftsliv i det blå og det grønne
Hovedtema torsdag: Handlingsplan ny stortingsmelding - skjærgårdstjenesten
				
- befaringer - maritimt friluftsliv og bynær tilrettelegging.
Hovedtema fredag: Marin forsøpling og frivilligheten - båtliv, fritidsfiske og
				miljø.
Arrangør: Bergen og Omland Friluftsråd, Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune i samarbeid med
Friluftsrådenes Landsforbund, Fylkesmannen i Hordaland, Fjell kommune, Bergen og Hordaland Turlag og Forum for natur og friluftsliv i Hordaland.

Program torsdag 08.06
10:00 Velkommen.
10:30 Friluftsliv i og rundt byen - fantastiske kvaliteter, politisk representant for Bergen
10:45 Handlingsplan for friluftsliv, skjærgårdstjenesten og marin forsøpling, Lars Andreas Lunde,
statssekretær Miljøverndepartementet.
11:15 Pause.
11:30 Friluftslivet i det blå. Kyst, hav og vann som arena. Refleksjoner om tilrettelegging, drift, skjøtsel og vedlikehold etter 25 år med Skjærgårdstjenesten, Rune Svensson, direktør Oslofjor		
dens Friluftsråd.
12:15 Nasjonale turstier og allemannsretten – når turist og purist kolliderer.
Nasjonale turstier er et viktig virkemiddel for å avlaste noen av utfordringen knyttet til be-		
redskap, informasjonsbehov, ressurstilgang og tilrettelegging - kriterier for utvelgelse 		
av prosjekter. (Foredragsholder ikke avklart).
12:45 Betydning av bynære friluftsområder. Naturen som aktivitetsområde og læringsarena. Kunnskap og etablering av vaner. Kompetansebygging blant unge i samarbeid med skoler. Presentasjon av DNTs «Friluftsliv i skolen», DNT sentralt supplert av Bergen og Hordaland Turlag.
13:15 Orientering om dagens befaringer og festcruise med koldtbord.
13:25 Lunsj og klargjøring for befaring og festcruise.
14:30 Befaringer. Lett måltid underveis. Husk bekledning etter forholdene – alle befaringene ender
opp ved Bryggen – Statsraad Lehmkuhl som ligger til kai ved skur 7, Bradbenken 2. Antall 		
deltagere er 30 pr. befaring – 40 på båt turen (påmelding på deltager.no - først til mølla).
Velg mellom syv ulike befaringer:
1. Fløyen ved Bymiljøetaten i Bergen kommune.
		 Fløibanen AS: Bane/attraksjon/aktivitør.
		 Tubakuba: Egenskaper ved tre studieoppgave/tilrettelegging.
		 Fløysletten: Aktivitetsområde – plan/bruk/drift.
		 Klatrelek: Ny attraksjon/aktivitetstilbud.
		 Skomakerdiket (lett måltid).
		 Bergens Skog- og Træplantningsselskap (drift).
2. Stoltzekleiven ved Bymiljøetaten i Bergen kommune. NB! – krevende oppstigning.
		 «Eg er ei kleiv. Ei heilt ualminneleg kleiv» ved Knut Langeland, Bergens Tidende,
		 - Historikk og bakgrunn.
		 Sandviksfløyen, målområde/utsiktspunkt – slitasje.
		Sherpa/bygging/drift.
		 Sandviksfløyen, målområde/utsiktspunkt – slitasje.
3. Løvstien byens nye fjellvei ved Bymiljøetaten i Bergen kommune.
		 Plan/erverv – prosjekt.
		 Barnas Naturrom – hva og hvorfor?
		 Bygging og drift.
		 Fra Løvstien – Småpudden, tilgjengelighet fra by til byfjell.
		 Tilgjengelighet fra bysentrum til fjells, Småpudden/Markusplassen/Løvstien/Løvstakken.
		
4. Arboretet og Botanisk hage på Milde ved Bjørn Moe -Seniorkonsulent/informasjonsleder
		 ved Arboretet Botanisk hage UiB.
		 Arboretet på Milde er ikke bare en plantevitenskapelig institusjon innen trær og busker,
		 men i samvirke med de flotte friluftsområdene i Grønevika og Sandholna, er dette også et
		 av byens flotteste og mest innholdsrike friluftsområder.
5. Ramsholmen friluftsområde, Os kommune ved Øystein Moberg, Os Rotary klubb.
		 Her har BOF i samarbeid med Os Rotary klubb bygget opp et spennende anlegg i Osskjær

gården beregnet for funksjonshemmede. Anlegget blir også brukt til andre formål, som 		
f.eks utstyrsbase og friluftsskole. 		
6. Coasteering, Fjell kommune.
		 BOF har i noen år samarbeidet med et lokalt selskap på vestsiden av Sotra om å tilby skole
		 ungdom spennende opplevelser på kysten ut mot havet. Med våtdrakt og hjelm klatres 		
		 det, hoppes det fra klipper og svømmes. I fjor ble dette kombinert med plukking av plast.
		 Husk å ta med badebukse/badedrakt og håndkle.
7. Båttur i skjærgården ved Åge A. Landro, BOF.
		 Vi drar med skyssbåt fra Flesland kai og ut i skjærgården. Der ser vi på ulike anlegg som
		 BOF har bygget opp i skjærgården i samarbeid med Miljødirektoratet og frivillige. Vi vil 		
		 også demonstrere hvordan Skjærgårdstjenesten i Vestkystparken arbeider. Båten returne		 rer til Bryggen i Bergen.
Alle befaringene ender opp på Bryggen/Bradbenken – ved Statsraad Lehmkuhl. En må derfor ved
avreise fra hotellet kle seg etter forholdene – sol og sommer eller regn og vind?
17:30 80-årsjubileum BOF - FESTcruise i skjærgården med Statsraad Lehmkuhl.
For alle konferansedeltagerne pluss inviterte.
Servering om bord inkludert.
Jubileumsprogram med underholdning.
22:30 Ankomst Bryggen – buss til hotellet.

Program fredag 09.06
09:00 Lysbilder fra gårsdagens befaringer.
09:15 Trygghet, ansvar, mestring (TAM) – med naturen som læringsarena, Kenneth Bruvik, Norges
Jeger- og Fiskerforbund (NJFF-Hordaland).
09:45 Marin forsøpling – hva vet vi? Bjørn Einar Grøsvik, seniorforsker Havforskningsinstituttet.
10:15 Fruktpause – utsjekk.
10:45 Etter «plasthvalen» – plastic fantastic. Folkelig engasjement – hva skjedde? Kenneth Bruvik,
NJFF-Hordaland.
Hvordan organiseres innsatsen med opprydding i Hordaland? Åge A. Landro, adm. leder Bergen og Omland Friluftsråd (BOF).
11:15 Kartlegging av fritidsfiske – nytt tverrfaglig prosjekt i regi av Havforskningsinstituttet, representant for forskningsgruppen.
11:45 Pause.
12:00 Båtliv og miljø – hvor går veien? Endre Solvang - generalsekretær Kongelig Norsk Båtforbund
(KNBF).
12:30 Oppsummering i korte trekk, Steinar Saghaug, styreleder Friluftsrådenes Landsforbund (FL).
13:00 Lunsj – vel hjem for de som ikke skal delta på årsmøte i FL.
(Med forbehold om justeringer i programmet)
14:00 Årsmøte i FL.
Eget program i regi av FL.

KONFERANSESTED:
Thon Hotel Bergen Airport, Kokstadveien 3, 5257 Bergen. Tlf: 55 92 00 00. (To km til Bergen Lufthavn Flesland, 50 m til flybuss, 17 km til togstasjon, 17 km til Bergen sentrum, 200 m til bybanestopp Birkelandsskiftet).
PÅMELDING OG PRISER:
Påmeldingsskjema via www.bof.no eller på www.deltager.no/friluftskonferanse-Bergen
Påmeldingsfrist 12. mai.
Konferanseavgift begge dager inkl. synfaringer og jubileumscruise: kr 1 900.
Dagpakke torsdag inkl. lunch, befaring og jubileumscruise: kr 1 400.
Dagpakke fredag inkl. lunch: kr 500.
NB! I påmeldingsskjemaet kan man velge kortbetaling eller fakturering. Velges faktura beregnes et
tillegg på kr 95 per. påmelding.
Konferanseavgiften inkluderer ikke overnatting. Bestilling og betaling direkte til Thon Bergen Airport hotel. Bruk referanse kode: 24500533 - Bergen og Omland Friluftsraad.
Pris standard enkeltrom kr. 955.
Pris standard dobbeltrom kr. 1155.
Tilslutningsdøgn i for eller etterkant av konferansen kr. 1225.
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