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Oslo, 15. desember 2017

Forskere og forskningsinstitusjoner

Invitasjon til å presentere forskning på konferansen Forskning i friluft 2018
Norsk Friluftsliv1 planlegger ny «Forskning i friluft»-konferanse 5. og 6. desember2 2018 og
inviterer med dette forskere til å presentere sin forskning på konferansen. Forskning i friluft 2018
blir den sjette i rekken av slike konferanser, og vil blant annet også inngå i jubileumsprogrammet
til Den Norske Turistforening som blir 150 år i 2018.
Norsk Friluftsliv representerer de 16 største friluftslivsorganisasjonene i Norge med til sammen
rundt 940.000 medlemskap. En av hovedoppgavene for Norsk Friluftsliv er å ivareta
allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder
naturgrunnlaget for friluftslivet. I den forbindelse er Norsk Friluftsliv opptatt av
friluftslivsforskning og ønsker å bidra til at:
•
•
•
•

friluftslivsforskningen framskaffer relevant kunnskap om og for friluftslivet
resultatene av friluftslivsforskningen formidles på en enkel og brukervennlig måte
det bygges opp sterke fagmiljøer innenfor friluftslivsforskningen
det skapes gode møteplasser for friluftslivsforskningen

Som ledd i dette har Norsk Friluftsliv, alene eller sammen med andre, arrangert fem «Forskning i
friluft»-konferanser (1998, 2002, 2005, 2009 og 2015). Disse konferansene har hatt stor
deltakelse, og de siste konferansene har hatt et sted mellom 200 og 300 deltakere. Deltakerne
kommer fra forskning, forvaltning, undervisning, organisasjoner og andre som har behov eller
interesse for kunnskaper om friluftsliv. For alle konferansene er det utgitt en konferanserapport
med samtlige foredrag.
Nå planlegges det ny konferanse 5. og 6 desember 2018 i Tønsberg.
Invitasjon om foredrag på konferansen
I forbindelse med planleggingen av konferansen inviterer vi forskere til å sende inn ønske om å
holde foredrag på konferansen. Dette gjørs ved å sende inn et sammendrag (abstract) av den
forskningen som ønskes presentert. Det settes følgende krav til innholdet i sammendraget som
skal skrives på vedlagt mal:
•

Maks 300 ord på norsk

Tidligere Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO
Konferansen var opprinnelig planlagt 21. og 22. november, men på grunn av en kollisjon med en stor konferanse
om nærmiljø som Helsedirektoratet planlegger, har vi valgt å flytte tidspunktet.
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Organisasjoner tilsluttet Norsk Friluftsliv: 4H Norge, Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, KFUK-KFUM speiderne,
Kristen Idrettskontakt, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Klatreforbund, Norges Padleforbund, Norges Røde Kors, Norges Seilforbund,
Norges speiderforbund, Norges Turmarsjforbund, Norsk Kennel Klub, Norsk Orientering, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening

•
•

Problemstilling(er), perspektiv og bakgrunn, metode og resultater. Hvis prosjektet ikke er
ferdig før innsendingsfristen, må det sannsynliggjøres at resultater vil foreligge før
konferansen og hvilke resultater en forventer å kunne presentere.
Forskningen skal være relevant for friluftslivet, direkte eller indirekte, dvs at prosjekter
som går utover det som tradisjonelt er blitt definert som friluftslivsforskning kan være
aktuelle. Det kan for eksempel være forskning om trender blant barn og unge, forskning
om hva som skaper holdninger og motivasjon og medisinsk forskning.

Konferansekomiteen ser særlig følgende tematiske stikkord som relevant for konferansen, (lista
er ikke uttømmende):
• arealforvaltning
• barn og unge og digitalisering
• bærekraftig reiseliv
• ferdsel i og utenfor verneområder
• flerkulturelt samfunn
• folkehelse
• forbruk
• friluftsliv
• friluftslivets historie
• friluftslivsorganisasjoner
• frivillighet
• klima
• konflikt mellom brukergrupper/flerbruk
• naturen som læringsarena
• nærmiljø
• annet
Vi ber om at det i abstractet angis hvilket eller hvilke stikkord ditt forskningsprosjekt vil falle inn
under.

Vi håper derfor du/dere finner dette interessant og sender inn sammendrag til Norsk
Friluftsliv (hans.erik@norskfriluftsliv.no) innen 1. mars 2018.
Konferansekomiteen, se nedenfor, vil gå nøye gjennom alle sammendragene og sette sammen et
best mulig konferanseprogram. Om nødvendig tar komiteen kontakt med den enkelte forsker for
avklaringer om forskningsprosjektet. Uansett vil alle som har sendt inn abstract få svar, enten
positivt eller negativt, medio mai.
For de forskerne/foredragene som blir plukket ut vil følgende krav gjelde:
•
•
•

Foredraget skal være på 20 minutter. I tillegg vil det være 10 minutter til spørsmål og
kommentarer
Det skal leveres inn et skriftlig sammendrag av foredraget på forhånd som skal deles ut til
deltakerne ved ankomst
Innlevering av en skriftlig versjon av foredraget som skal inn i konferanserapporten som
utgis i ettertid av konferansen. Konferanserapporten vil bli digital, men kan også bli laget i
papirversjon hvis det blir vurdert hensiktsmessig
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Konferansen vil dekke reiseutgifter (ikke kostgodtgjørelse på reisen) og opphold på konferansen
for alle som holder foredrag (gjelder kun en per foredrag – hvis flere holder foredraget sammen).
Konferansen vil bli strømmet.
Konferansekomite
For å bistå Norsk Friluftsliv i sitt arbeid med friluftslivsforskning har Norsk Friluftsliv opprettet
en ressursgruppe, (Norsk Friluftslivs forskningsgruppe). Denne gruppen vil være
konferansekomite og består av følgende personer:
•
•
•
•
•
•

Anne Mari Aamelfot Hjelle (Den Norske Turistforening)
Annette Bischoff (Høgskolen i Telemark)
Kirsti Pedersen Gurholt (Norges idrettshøgskole)
Odd Inge Vistad (Norsk institutt for naturforskning – Lillehammer)
Siri Parmann (Norges Jeger- og Fiskerforbund)
Hans Erik Lerkelund (Norsk Friluftsliv)

Konferansekomiteens oppgave er først og fremst å sette sammen et godt program for
konferansen ut fra de ønskene som kommer om å holde foredrag og de kunnskapene gruppen
sitter inne med.
Distribusjon av denne henvendelsen
I tillegg til at en del forskere får dette brevet med invitasjonen direkte, ber vi om at dette brevet
blir distribuert til alle relevante miljøer/personer ved den enkelte institusjon.
På forhånd takk for hjelpen – vi ser fram til en spennende konferanse!

Vennlig hilsen
Norsk Friluftsliv

Hans Erik Lerkelund
fagsjef naturforvaltning

Vedlegg: Mal for sammendrag (abstract), ligger også vedlagt som word-fil
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Forskning i friluft 2018 - Mal for sammendrag (abstract)

Navn på forsker (foredragsholder):

Kontaktinformasjon (e-post og telefon):

Ansvarlig institusjon:

Samarbeidspartnere (navn og institusjon):

Tittel på forskningsprosjektet:

Oppdragsgiver/finansieringskilde:

Tidsplan (oppstart, gjennomføring og avslutning):

Kort beskrivelse av forskningsprosjektet (problemstilling(er), perspektiv og bakgrunn, metode og
resultater - maks 300 ord):
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