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Friluftslivets ferdselsårer i Agder

• En nasjonal satsing over fem år til 2023

• Meld. St 18 (2015-16) og regjeringen handlingsprogram 2018

• Regionplan Agder 2030 - levekår, folkehelse, bolyst, by-, tettstedsutvikling og 

distriktsutvikling, bruke hele Agder i bruk

Vedtak om deltakelse i begge fylkesutvalgene høsten 2019





Status i stikkord







Overordnet mål = Få flere ut på tur!
Fase1: (2019-20)

 mer kunnskap om det som finnes og behovet det dekker

 gi befolkningen i Agder et bedre tilbud

 legges inn i nasjonal turrutebase forvaltes av kartverket og kommunene 

 viktig at kommunene prioriterer arbeidet i sine kommunale planstrategier 

 Fase 2-4: (2021-2023)

 utarbeide planer for ferdselsårene både eksisterende og nye

 5-6 pilotkommuner i 2020 søker om tilskudd inntil 100.000 pr kommune

 kan søke om tilskudd også i 2021-23

 tilrettelegge, opparbeide, skilte og informere - handlingsplaner 

 forutsetter politiske vedtak i kommunene og fylkeskommunen 





«Ny forskning på fysisk aktivitet og helse gjennom hele livet viser at fysisk aktive vil ha langt bedre fysisk og psykisk helse enn fysisk inaktive. 

Bare noen få minutters daglig fysisk aktivitet, tilsvarenderask gange, har stor helsegevinst. Overdreven fysisk aktivitet gir ikke nødvendigvis økt 

helsegevinst» Kilde: Sammen om aktive liv - Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020–2029







Dugnadsgjeng 

• Vanskelig å møte befolkningens forventninger uten hjelp av frivilligheten

• 142 000 frivillige årsverk mot 60 000 årsverk i skolesektoren

• Innsatsen verdsatt til 132 mrd. kroner 
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Kommunevis RUTER pr 02.02.2020 - i km

Fotrute Skiløype Sykkelrute Annen rute



Pilotkommuner i 2019

Kristiansand, Søgne og

Songdalen =

Nye Kristiansand fra

2020

Se www.norgeskart.no

http://www.norgeskart.no/
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Destinasjonsutvikling
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Helsedirektoratet har beregnet at økt fysisk aktivitet har et potensiale 

på 455 mrd. kr årlig som samfunnsøkonomisk gevinst


