
 

 

VERDENS GAPAHUKDAG 
  

En oppfordring fra Nesset kommune  
– folkehelse, friluftsliv og kultur 



 

Bli med å markere Verdens 
gapahukdag 27. september 

 
I 2015 opprettet Nesset kommune «Verdens gapahukdag». 
Dette som en hyllest til hverdagsfriluftsliv og nærturområder.  
 

 

 
 

HVA ER EN GAPAHUK? 

En gapahuk er en enkel, åpen trekonstruksjon med tak. Der kan du hvile, 
spise niste eller bare sitte ned. Mange gapahuker ligger i nærheten av 
boligområder og rekreasjonsområder. De fleste gapahuker er bygd på 
dugnad og er et synlig bevis på fellesskap og interesse for å legge til rette 
for friluftsliv. 
 
Bildene i denne brosjyren er fra gapahuker på Eidsøra og i Vistdal.  



 

HVORFOR GAPAHUKDAG? 

Nasjonalt som lokalt er det er et mål å legge til rette for turstier eller 
turveier i nærheten av boligområder. Dersom det i tillegg bygges en 
gapahuk vil det føre til at flere kommer seg ut. Gapahuken er en flott 
møteplass i naturen, og muliggjør i større grad friluftsliv hele året. 
 

HVOR MANGE GAPAHUKER ER DET I NESSET? 

Ved å registrere alle gapahukene som finnes vil vi få oversikt over 
beliggenhet og hvordan de kan benyttes i hverdagsfriluftslivet. Da kan 
disse registreres som turmål og på kart. 
 

VI KÅRER ÅRETS GAPAHUK 

I Nesset har vi kåret «årets gapahuk» siden 2015. Dette gjør vi for å 
oppmuntre til aktivitet i alle nærmiljø. På Verdens gapahukdag deler 
ordføreren ut skilt og pengebeløp til en av de foreslåtte gapahukene.  
 
Fortjener din gapahuk denne hyllesten? Send oss en e-post og fortell om 
gapahuken og om hvordan denne bidrar positivt i nærmiljøet.  
E-postadresse: postmottak@nesset.kommune.no 
 

 

mailto:postmottak@nesset.kommune.no


 

HVORDAN MARKERE VERDENS GAPAHUKDAG? 

Verdens gapahukdag kan markeres på ulikemåter. Du kan invitere til 
grilling, ettermiddagskaffe eller overnatting i gapahuken. 
 
Legg gjerne ut bilder på Facebook og Instagram 
# verdensgapahukdag #gapahuk #gapahuking 
 
En tur til en gapahuk gir: 
 
 Økt fysisk aktivitet 

 Trivsel og mulighet for en sosial møteplass  

 Økt interesse for friluftsliv 

 Naturopplevelser 

 

 

 
 

NESSET KOMMUNE OPPFORDRER OGSÅ ANDRE KOMMUNER 

OG FRILUFTSORGANISASJONER TIL Å MARKERE VERDENS 

GAPAHUKDAG.  GOD TUR! 


