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Barrierer, behov og bekledning
Bakgrunn for valg av tema:

Inaktivitet og overvekt er et folkehelseproblem i Norge (fhi.no).
Friluftsliv er den lavterskel aktivitet som flest oppgir å drive med
og et viktig folkehelsetiltak med støtte i blant annet:
Handlingsplan for friluftsliv, Natur som kilde til helse og
livskvalitet 2018
Handlingsplanen er en oppfølging av Meld. St. 18 (2015–2016)
«Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet»

Kor bor vi? – lange vintre og skiftende vær, bekledning er viktig
for utøvelse av friluftsliv. Hvilke barrierer og behov kan være
aktuelt å ta hensyn til i forhold til vinterfriluftsliv?

Mulige barrierer innen bekledning

• Økonomi
• Sosiale medier og utstyrspress
• Kunnskap
• Størrelser og bekledning

Økonomi og bekledning
Behov

Tiltak og muligheter

• Mål om mer friluftsliv hele året- krever utstyr!

• Utlånsordninger!

• «Læring i friluft» stiller krav til uteklær hos barn og
unge i større grad enn før (daglig- kontra «utedager»).
Eksempel på liste:

-Kommunale og gjennom frivilligheten- flere steder er
dette blitt veldig populært! Tana og Tromsø har begge
slike utlånssentraler.

 Skalljakke

• Bytte og kjøp-brukt-kveld.

 Turbukse

- «Grønn fredag» er et eksempel som flere av
organisasjonene har vært med å arrangert.

 Ullundertøy
 Ullgenser
 Tursko

- Økt bevissthet om miljøgevinsten av å kjøpe brukt
eller mer delingsøkonomi kan også bidra til flere
tilbud- spesielt for barn og unge.
- Samle gode krefter og initiativ slik at mangel på utstyr
ikke blir en barriere for å nyte friluftsliv- hele året!

Sosiale medier og utstyrspress
– Naturen har nærmest blitt et moteshow, og stiene en catwalk,
sier Per Ingvar Haukeland, seniorforsker på institutt for friluftsliv
ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).
Sosiale medier har inspirert mange til å dra ut på tur, men det er
også en arena for å fronte det nyeste innen turklær og kan bli
ensartet i det visuelle uttrykket.
Hvordan kan vi bruke sosiale medier for å inkludere flere?
• Hvor god variasjon i bilder har din organisasjon?
• Har dere en sosiale-medier-strategi?

• Hvordan ser en typisk friluftsliv-konto ut? Kan vi utfordre
dette?

Kunnskap om bekledning
– I deler av befolkningen er det en total mangel på kunnskap om hvordan du må
kle deg når du skal være ute. Unger som skal på tur, kommer i joggebukse og
joggesko selv om det regner og er kaldt, sier Espen Søilen, direktør i Oslofjordens
Friluftsråd.
Det å vite hvordan du kler deg for å holde deg tørr og varm er viktig for
friluftslivsopplevelsen (og sjansene for at du gjentar aktiviteten!).
Kunnskapsdeling som viktigste tiltak
- Frivillige organisasjoner sine nettsider og kurs/aktivitetsdager

- Friluftsskoler og «Læring i friluft» satsningen.

Størrelser og bekledning- friluftsliv for alle?
Etter at jeg begynte å blogge, så har jeg fått
en rekke henvendelser fra personer landet over
som er frustrerte over utvalget av tur, og
treningsklær i store størrelser. De forteller om
følelsen av å gå inn i den ene sportsbutikken
etter den andre, og oppleve at de ikke finner
noe som passer dem. Hvordan skal man kunne
få ett mer aktivt liv uten riktige klær?
(HeidiRosander.blogg.no)

Vektøkning i befolkningen (Folkehelseinstituttet)

Tilbakemeldinger på erfaringer med turklær i større
størrelser
• Turklær er små i størrelsene!

• Plus-zise nesten bare på nett!
• Jeg bruker L-XL og må handle på herreavdelingen!

Kunnskapsmangel og mulig dialog med klesbransjen?
• Dialog med Norsk Friluftsliv- kan vi påvirke slik at det blir turklær blir mer
tilgjengelige for ulike kroppstyper?
• Kan vanskelig tilgjengelighet på bekledning i din størrelse utgjøre en barriere for
å utøve friluftsliv?

