
   

1 
 

   

Svalbard Turn, Aktiv i friluft 
Sluttrapport prosjekt nr. 16/57 

2018-2019 

 

 

Aktiv i friluft arrangerer blant annet onsdagsturer, aktivitetsuka, overnattinger i felt og arrangement for de minste. 

 (Foto: Silje M Hagen) 
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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». 
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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 friluftglede. 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.  

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, SALT 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 Nina Lines og deretter fra Silje M Hagen 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 2019 hadde Aktiv 

i friluft Longyearbyen i overkant av 2500 «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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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. Aktiv i friluft har ivaretatt tilbudet «Aktiv med kart» gjennom 

Julekalender, Påskekrim og Trimbingo som lavterskelaktiviteter i regi av prosjektet AiF.  

 

Turorientering i nærområdet.                   (Foto: Silje M Hagen) 
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Julekalender  
 

Aktiv i frilufts julekalender har blitt gjennomført i 4 år og hatt en gradvis økning i antall deltakere og registreringer. I 2019 

kom en helt ny APP for Julekalenderen. Denne var preget av en del bugs som etter hvert ble rettet opp. Dette kan 

muligens forklare tall for lavere deltakelse i 2019. 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 premie. Næringslivet har bidratt med sponsede premier og hvert år har Skinnboden A/S levert et 

reinskinn til hovedpremie som trekkes blant de som har registrert alle postene første uken i januar.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiv i frilufts Julekalender 

2015  Deltakere:  119 

 Registreringer: 690 

2016 Deltakere:  112 

 Registreringer: 997 

2017 Deltakere: 135 

 Registreringer:  1383 

2018 Deltakere:        205  

               Registreringer: 1663 

2019      Deltakere:          126 

               Registreringer: 1059 
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Påskekrim  
 

Påskekrim ble gjennomført i 201, men det ble ikke tid til å gjennomføre i 2019.  
 

  

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.  

 

Trimbingo  
 

  

(Foto: Silje M Hagen) 

 

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 
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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 

turmålog 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. Avtalen med Better Moments ble ikke videreført i 2019, trimbingo ble heller ikke arrangert høsten 2019 

grunnet endringer i arbeidsstab og opplæring – vi håper på å være på plass igjen våren 2020.              

                      

.  

Lokalene til Better Moments har polarhistorie i veggene og skaper en myk og lun atmosfære for de som tar turen innom.                                                                                                              

(Foto: Silje M Hagen) 
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Topptrimmen  

 

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 søkelyset 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. Det har også vært 

turer fra Grønnfjorden til Isfjord Radio med overnatting på hotellet og turer fra Grumant til Longyearbyen. 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.  

  

  

    

                Foto: Silje M. Hagen 

 

 

 

 

 

 

 

I 2018 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 

http://svalbardturn.no/topptrimmen/varden-pa-plataberget/
http://svalbardturn.no/topptrimmen/sukkertoppen/
http://svalbardturn.no/topptrimmen/morena-pa-longyearbreen/
http://svalbardturn.no/topptrimmen/sarkofagen/
http://svalbardturn.no/topptrimmen/trollsteinen/
http://svalbardturn.no/topptrimmen/nordenskioldtoppen/
http://svalbardturn.no/topptrimmen/varden-i-bjorndalen/
http://svalbardturn.no/topptrimmen/tenoren/
http://svalbardturn.no/topptrimmen/sneheim/
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Fellesturer til Topptrimmens kasser 
 

Målet med fellesturer til Topptrimmens kasser er å etablere et nettverk for de som ønsker å gå forskjellige topper. Vi ser 

at 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.  

 

Tur-kasser for barn og unge 
 

Topptrimmen for de minste har blitt ett godt etablert tilbud som ivaretas av Topptrimmen ifht å sette ut postkassene og 

følge opp bøkene. 

  

Postkassen 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.  (Foto: Silje M Hagen) 

 

Onsdagstur 
 

Onsdagsturen skal legge til rette for ukentlige turer i nærområdet for fastboende - til fots, på ski eller sykkel. Gruppa er i 

dag selvgående med god hjelp fra flinke frivillige turkoordinatorer og turledere.  

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, nå kalt «Onsdagstur».  

Det er en etablert aktivitet med ukentlige turer og en fast turledergruppe som pr nå ledes av Trude Hohle. 

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 
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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.  

 

 

Onsdagstur har samlet mange kvinner og menn til turer i nærmiljøet. I løpet av prosjektperioden har dette blitt ett flott 

turtilbud som stadig flere benytter seg av.        (Foto: Mona Ada Andersen) 

 

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 Hjorthamn 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 
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har blitt turer til topptrimmens postkasser, langs kysten, Bjørndalsveien, rydding av søppel langs Bjørndalsveien, skitur fra 

KSAT med felles transport, Operafjellet, skitur i Endalen, Hjorthamn og utallige byrunder.  

I tillegg har turgruppa høsten 2019 arrangert litt lengre gåturer bl.a fra Grumant til Longyearbyen der Aktiv i friluft har 

koordinert transport.  

Natt i Naturen  
 

Natt i naturen har vært et populært tilbud til både barnefamilier og voksne. Turene var hyppigere i prosjektets første år, 

men har endret seg noe grunnet mer tilstedeværelse av isbjørn i Isfjordområdet de siste årene.  

  

I 2019 ble det natt i naturen til Reindalen der vi fikk låne hytta til LRKH og overnattet før turen gikk tilbake til 

Longyearbyen.                                                                                                                                                        (Foto: Heidi Harviken) 
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Natt i naturen 21-22 April 2018: 

 

  

Natt i Naturen ble arrangert 21-22 April i Foxdalen 2018                                                  (Foto: Anne Lise Berg) 
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Dametur til Gipsvika 

18-20 Mai 2018 ble det arrangert dametur til Gipsvika.  
 

    

 

  

(Foto: Silje M. Hagen) 
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(Foto: Silje M. Hagen) 
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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.  
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 Benkprosjektet 
 

I samarbeid med LoFF og Alti3 og med støtte fra miljøvernfondet ble det laget benker av drivtømmer som var klare for 

utplassering langs Kyststien og byens turløyper høsten 2019. Benkene ble utplassert etter innspill fra byens turglade 

fastboende etter et flott oppslag i Svalbardposten om mulighetene for å ønske steder for plassering. 

Alle benkene ble godkjent for utplassering fra Longyearbyen Lokalstyre og sysselmannen som mottok søknadene på 

ønskede steder. 

 

Benk utplassert i Bjørndalen og med utsikt mot Adventdalen      

 

Foto: Merethe Stiberg  
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Kunstprosjekt 
 

Med støtte fra Hurtigruten Foundation ble det gjennomført et kunstprosjekt for elever ved Longyearbyen skole i 

samarbeid med kunstnerduoen Prestegaard/Andersen som har spesialisert seg på å lage kunst av marint søppel. 

Innsamlet plastsøppel fra «Prosjekt Isfjorden 2019» (Se egen rapport) ble benyttet – og i miljøuka på skolen lagde elevene 

bilder av plast. Disse ble printet med hjelp fra Fotoklubben og senere stilt ut på Lompen senteret og presentert under 

Articas kunstvandring. 

      

     

(Foto: Prestgaard/Andersen) 

 

Kunstvandring i Longyearbyen 
 

I samarbeid med Artica ble det arrangert en kunstvandring i Longyearbyen 26. Oktober 2019. Aktiv i Friluft var med på 

åpningen hvor utstilling av flotte bilder elevene på skolen har laget av innsamlet søppel fra sommerens «Prosjekt 

Isfjorden»-tokt ble benyttet i et samarbeid med kunstnerduoen Prestgaard/Anderssen ble presentert. Utstillingen av et 

utvalg bilder ble hengt opp i Lompen senteret. 

Aktiv i Friluft var med på vandringen og stod for bålkos og servering av varm drikke i Sjøområdet etter endt tur. Dette var 

et populært arrangement med over 90 deltakere. 
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Kunstinstallasjon ved Sjøområdet                                                                                (Foto: Artica) 

 

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 og har siden blitt en fast tradisjon. Målet er en lyslenke som vokser for hvert år og der vi går sammen for en god sak.   

            

I 2019 fikk vi besøk av TV-Aksjonen/NRK som ble med på onsdagstur med fokus på en god sak opp til Varden på Platåfjellet 

(Foto: Silje M Hagen) 
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Mørketidsfest på skøytebanen 
 

Aktiv i friluft kjøpte inn skøyter og hockeyutstyr for fri bruk og arrangerte Mørketidsfest på skøytebanen i november 2019 

til stor glede for byen små og store. Arrangementet ble en stor suksess hvor nesten 100 fremmøtte sørget for god 

stemning med grilling av pølser, servering av varm drikke og musikk utendørs. Arrangementet var så populært at vi 

gjennomførte nissefest på skøytebanen også i desember 2019. 

                               

(Foto: Aktiv i friluft) 

 

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 4 år på rad i regi av Aktiv i friluft.  

Vestpynten og Bjørndalen er en liten perle av et friluftsområde som er tilgjengelig for Longyearbyens befolkning. Veien har 

over flere år vært preget av slitasje og lite vedlikehold, men i 2017-2018 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.  

       

                (Foto: Silje M Hagen) 
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AktivitetsUKA 2018-2019. Aktiviteter første uka etter skoleslutt. En strålende fin gjeng med stå-på-vilje som oppdager, 

erfarer, lærer og deler kunnskap.         (Foto: Silje M. Hagen) 

Prosjekt Sjøområdet 
 

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 2018 og 2019 var det et ønske om å få til et 

forprosjekt for Sjøområdet og arbeidet ble påbegynt, men grunnet tidsbruk og kostnadsbilde i prosjektet ble dette 

bortprioritert etter skisseprosjekt ble fremlagt.  

Foredrag   
 

Foredraget «Friluftsliv på Svalbard - fra langtur til lavterskel» ble avholdt i November 2018 på biblioteket i samarbeid med 

Longyearbyen Folkebibliotek.  

Det også arrangert et foredrag med fremvisning av film fra «Prosjekt Isfjorden» under «Friske fraspark» på forespørsel fra 

AECO.  
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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 Longyearbyen som frilufts 

arena 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 Hiorthfjellet. 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.  

Denne dagen ble det samlet over 4 tonn søppel som ble levert hos Avfallsanlegget!     

 

 

Ronny Strømnes (Coop) leser opp lodd-vinnerne under Bydugnaden  (Foto: Silje M Hagen) 
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Sopp på Svalbard  
 

Målet med «Sopp på Svalbard» var å legge til rette for soppkontroll i Longyearbyen og ikke minst øke oppmerksomheten 

rundt lokale råvarer vi finner i naturen, i nærmiljøet. Høsten kan by på flotte naturopplevelser og ikke minst godt tilbehør 

til middagen.   

25. August kom daglig leder i Norges sopp og nyttevekstforbund, Reidun Braathen og Even Woldstad Hanssen, til 

Longyearbyen. Det ble arrangert soppkurs og foredrag etterfulgt av sopptur i Adventdalen med full soppkontroll. 

50 deltakere stilte opp. Turdeltakerne uttrykte takknemlighet og satte stor pris på arrangementet. 

Onsdag 28. August tok Reidun og Even med seg 4. klasse ved Longyearbyen skole på sopptur. 

Torsdag 29. August var de også på sopptur sammen med 16 elever og lærere i Adventdalen etterfulgt av soppkontroll 

utenfor den lokale Coop-butikken hvor de også hadde en utstilling og ga informasjon til Longyearbyens befolkning om 

sopp som nyttevekst på Svalbard. 

 

  

(Foto: Reidun Braathen) 

Dugnad og videre arbeid 
 

Svalbards Miljøvernfond ga en tildeling på kr. 968.000 til Aktiv i friluft i 2018 (16/57). 

For perioden 2020-2022 ble Aktiv i friluft tildelt kr. 980.000 for videreføring av prosjektet (19/1). 

Fra oktober 2019 ble Merethe Stiberg ansatt som ny prosjektleder for Aktiv i friluft. Silje M. Hagen fortsetter i idrettslaget 

som daglig leder. Ny prosjektleder ser fram til videreføring av eksisterende aktiviteter og planlegging av nye aktive tiltak 

for Longyearbyens befolkning i samarbeid med frivilligheten.  
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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 for all støtte og 

engasjement.           (Collage: Silje M. Hagen) 

  

 

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. 
 

 

28.02.2020 

 

 

Merethe Stiberg 

Prosjektleder  


