
 
 

 

Høringssvar til kulturstrategi Vestfold og Telemark 2021 – 2024 

-Der mennesker møtes      Vestfold og Telemark 04.02.21 

 

DNT foreningene i Vestfold og Telemark utgjør med våre 26 000 medlemmer, halvparten av 
medlemsmassen i fylkets natur og friluftslivsorganisasjoner. vi finner det derfor naturlig å gi et 
selvstendig høringsinnspill til fylkets kulturstrategi, i tillegg til å tilslutte oss uttalelsen fra FNF.   
 
Generelt: 
Generelt opplever vi at strategien er god, og har tatt til seg flere av innspillene fra innspillsrunden i 
2020. Dog ser vi fremdeles behov for å løfte frem frivilligheten som en viktig og relevant 
aktør/partner i alle hovedtematikker. Vi mener forutsigbare rammer, delaktighet og utvikling av lokal 
organisert frivillighet er viktig i et sosialt bærekrafts perspektiv. 
 
Vi søker større plass til friluftsliv i den overordnede kulturstrategien, og at friluftsparadokset får en 
naturlig plass i et fylke som ønsker et bærekraftig naturbasert reiseliv.  
 

 
Begrepsavklaring: 
Vi opplever en gjennomgående utydelighet i forhold til bruken av ordet kultur. Kulturbegrepet er 
klart definert i 1.3, men allerede i innledningen 1.1 ser vi at kultur blir til kunst og kultur.  
 
Bruken av begrepet kultur er ikke konsekvent, spesielt til fordel for idrett, kultur og kunst. Vi undrer 
oss over hva som menes med kultur- og idrettsfrivillighet og hvorfor idrettsfrivillighet er trukket 
frem, fremfor f. eks friluftslivsfrivillighet.  
 
 

Samskapning: 
Vi er veldig glade for at brukermedvirkning og samskapning skal implementeres som 
metodikker, og vil gjerne bidra i dette. Men vi opplever at samskapning og samhandling ofte 
forveksles, noe vi mener er en kraftig degradering av samskapning som metodikk. 
Samskapning er viktig for frivilligheten og sosial bærekraft, da metoden grunnleggende 
handler om å være likeverdige partnere uansatt opphav og tilknytning. Dette vil bidra til å ta 
prosjekt/prosess ansvar/ tilhørighet fra fylket alene, til en fordeling mellom offentlige, 
private og frivillige interesser. I samskapning er prosessens gang ikke gitt på forhånd, men 
det arbeides for en felles vei der engasjement, tilhørighet og likeverdighet er nøkkelord. Vi 
ser at systematisk samarbeid nevnes i 2.4.2 kulepunkt 6, og håper samskapning som metode 
kan løftes frem.  
 
 
Stedsutvikling: 
I stedsutvikling har ikke frivilligheten blitt nevnt hvilket vi mener bør endres. For eksempel står det: 
Være en aktiv bidragsyter i planarbeid for å sikre grønne strukturer, og ferdselsårer i byer og 
tettsteder. Her ønsker vi en setning der frivilligheten dras inn i prosessen eks: Bistå frivilligheten i å 
utvikle lokale nærmiljøtiltak som sikre en lokal sterk steds identitet. DNTs lokalforeninger har mye å 
bidra med innunder stedsutvikling og naturbasert reiseliv. Vi glade for at mange benytter seg av våre 



 
anlegg og infrastruktur som er tilrettelagt på dugnad. Men opplever dessverre ofte at frivilligheten 
ikke blir sett, eller får tilgang til midler for arbeidet.   
  
Inkludering: 
Som nevnt bør brukermedvirkning og samskapning være bærende i flere av hovedtemaene, at man 
ser hverandre som likeverdige partnere i prosessene. Dette krever at man er villig til å gå inn i lengre 
seige prosesser der fasiten ikke er gitt på forhånd, der lokal frivillighet har et så stort eierskap til 
prosessen og resultatene som mulig. På denne måten sikres det bærekraftige og lokalt forankrede 
løsninger, der frivilligheten viderefører/drifter/vedlikeholder tiltakene over tid, med støtte fra fylket. 
Rollen som fasilitator og støtte må oftere ligge hos fylket, og ansvar og gjennomføring hos 
frivillighet/brukere.  Samskapning tar tid, men kan samtidig være med å sikre lokal forankring og 
engasjement som vil danne et uvurderlig grunnlag for fremtidig forvalting av natur og friluftsliv 
(Kultur). 
 
Kunnskap: 
Under kunnskap 2.3.1. kulepunkt 5, står det at et solid kunnskapsgrunnlag er etablert innen 
samhandling med frivillig sektor. Betyr det at mål punktet er nådd?  
 
 
Aktivitet: 
Her kan det oppleves som om tiltakene ikke gjenspeiler målene. 
 
Når det kommer til friluftsliv opplever vi et snevert fokus på høstningsbasert friluftsliv og økt tilgang 
til jakt i skjærgården. Vi ønsker at friluftsliv knyttes tettere opp mot målet « økt fysisk aktivitet for 
alle, gjennom hele livsløpet» ved for eksempel å ha som tiltak at alle skal ha 500m til sin nærmeste 
tursti, som er forankret i Handlingsplan for fysisk aktivitet. Vi mener også det bør legges inn et punkt 
om digitale plattformer for fysisk aktivitet, da vi ser at flere og flere benytter seg av slike arenaer. 
Eksempelvis bør det bygges oppunder økt synliggjøring, utvikling og bruk av kanaler som UT.no, 
Ti.Toppern, Bussen til bushen ol.  
 
 
 
Arenaer: 
I avsnittet om Arenaer nevnes det flere konkrete elementer man ønsker å videreutvikle; 
Østersdugnad, Padleled og ferdselsåre-prosjektet. Her er det mulig å inkorporere og ivareta 
frivilligheten i enda større grad enn det i dag er tilfellet og støtte og utvikle lokale tiltak som følge av 
gode samskapningsprosesser.  
 
Fysisk aktivitet i nærmiljøet og bærekraft i naturbasert reiseliv er gode mål. Men også her er tiltakene 
veldig fokusert på idrett og kulturarenaer. Her ønsker vi et større fokus på friluftsliv, ved for 
eksempel å trekke frem gapahuken, hytter og stier som er viktige arenaer. 
Også under dette punktet bør digitale turarenaer trekkes inn til formidling og inspirasjon.     
 
 
 
Jon Atle Holmberg 
På vegne av  
DNT Vestfold – Telemark.   

   
 


