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Forord 
   

Målet med denne rapporten er å vise korleis prosjektet Møteplass: Naturen er 
gjennomført. Kva tiltak som er gjort, måloppnåing og korleis ein tenker at arbeidet 
kan gå vidare etter prosjektperioden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me vil rette ei stor takk til finansiørane som har gjort prosjektet mogleg, 
samt alle frivillege som har bidratt med sine erfaringar. Me håpar og trur 
at vårt arbeid har lagt til rette for at fleire born og unge har fått eit godt 
forhold til sin nær-natur både i prosjektperioden og vidare.  
 
 
 
 
 
 
Kontaktpersonar i prosjektperioden er prosjektleiar Hanna de Groot, 
hanna.degroot@4h.no og dagleg leiar i 4H Sogn og Fjordane Åge Avedal, 
age.avedal@4h.no.  
 
Utover prosjektperioden kan 4H Norge vise til rette vedkommande.  
 
 
 
 
  

mailto:hanna.degroot@4h.no
mailto:age.avedal@4h.no
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Organisering:  
 
Prosjektet starta i juni 2014 og vart avslutta i juli 2016. 4H Sogn og fjordane er 
hovudsøkar og prosjektleiar har hatt kontorplass i Førde. Prosjektet er lokalt, men er 
meint å ha nasjonal overføringsverdi.  
 
Prosjektet vart starta med finansiering frå ExtraStiftelsens helse og 
rehabiliteringsmidlar i kategorien forebyggande tiltak. Prosjektleiarstillinga auka frå 
50 til 90 pst frå august 2015 til juli 2016 då prosjektet fekk tilsagn på kr 600 000 frå 
Gjensidigestiftelsen.  
 
I styringsgruppa sat dagleg leiar i 4H Sogn og Fjordane, prosjektleiar, representant 
frå fylkesstyret i 4H Sogn og Fjordane, rådgjevar i friluftsliv i 4H Norge og ein erfaren 
naturmøteplass-skapar. Styringsgruppa gjorde faglege vedtak i prosjektet. 
 
Referansegruppa har bestått av Jeger- og fiskerforbundet Sogn og Fjordane, Sogn 
og Fjordane Røde Kors, Naturvernforbundet Sogn og Fjordane, FFO 
(Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane 
Fylkeskommune. Referansegruppa kom med faglege innspel til prosjektet.  
Sogn og Fjordane Turlag har vore samarbeidspart.  
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Samandrag / bakgrunn for prosjektet 
I 2014 sette 4H Sogn og Fjordane, i samarbeid med 4H Norge og andre 
samarbeidspartar, i gong det toårige utviklingsprosjektet som me har kalla 
Møteplass: Naturen.  
 
Hovudmålet i prosjektet er at fleire born og unge skal få oppleve glede og auka 
kunnskap ved å vere i naturen. Me ynskte å utvikle lokale naturmøteplassar på nye 
stadar og hjelpe dei lokale organisasjonane i arbeidet med å drifte og utvikle 
aktiviteten og tilboda på eksisterande naturmøteplassar.  
 
Naturmøteplassane er lokale arenaer for 
lågterskel natur- og miljøaktivitetar.  
Dei er opne, tilgjengelege og 
familievenlege, og er ein fysisk møtestad 
ved sjøen, på fjellet, i skogen eller på 
opparbeidde friluftsområde i nærmiljøet. 
Nokre av naturmøteplassane er universelt 
tilrettelagt. 
 
Arbeidet har hatt god måloppnåing, dog 
med nokre tilpassingar til terrenget undervegs. Resultatmåla har vore uendra.  

Prosjektet har vidareutvikla naturmøteplass-konseptet. Aktivitet og bevegelse har fått 
større fokus. Prosjektet har drive pilotarbeid på to nye naturmøteplassar. Me har 
også laga og helde friluftsleiarkurs for å skape fleire trygge ungdommar og vaksne 
som kan følje små og store ut og legge til rette for dei første grunnleggande 
friluftsopplevingane.  

Undervegs opplevde me at frivillige bad om rettleiing på tilrettelegging og inkludering. 
FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) stilte til rådvelde ei gruppe som driv 
med likemannsarbeid. Dette sideprosjektet har farga våre tankar i arbeidet med 
Møteplass: Naturen.  

Nettsida www.naturmøteplass.no er produkt av prosjektet og skal fungere som 
inspirasjonskjelde, aktivitetsbase og prosjektverktøy for framtida. Nettsida vil verte 
ferdigstilt i august 2016. Det er plan om å legge nye verktøy på sida også utover 
hausten 2016.   

Det er funne behov for vidare arbeid. Det vert difor søkt om prosjektmidlar frå 
Gjensidigestiftelsen til prosjektet Draumeplassen der vi ynskjer å lyse ut ein 
konkurranse der lokalmiljø kan vinne midlar og prosjekthjelp til å skape ein 
naturmøteplass. Desse prosjekta vil verte gjort almennyttige gjennom å dele 
vinnarane sine arbeidsteikningar, budsjett og prosjektskildringar via bloggar og 
www.naturmøteplass.no.  

Naturmøteplassen i Loen, Stryn kommune. Foto: Hanna 
de Groot.  
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Kap 1. Prosjektgjennomføring / metode 
I denne delen kan du lese om tiltaka i prosjektet.  
 

 
Konseptutvikling av naturmøteplass 
 
Me har arbeidd for å vidareutvikle naturmøteplass-konseptet. Me ynskte at aktivitet 
og bevegelse skulle få større fokus, og me ville gjere det enklare for 4H-klubbar, lag 
og organisasjonar å skaffe seg kunnskap om korleis ein går fram for å skape eller 
vidareutvikle ein naturmøteplass i sitt eige heimemiljø.  
 
Me har drive pilotarbeid på to nye naturmøteplassar og sett om me kunne kvalifisere 
naturmøteplassane som nærmiljøanlegg eller friluftslivsanlegg. Me har også laga og 
helde friluftsleiarkurs for å skape fleire trygge ungdommar og vaksne som kan følje 
små og store ut og legge til rette for dei første grunnleggande friluftsopplevingane.  
 
 

Nettsida www.naturmøteplass.no 
Nettsida 
www.naturmøteplass.no skal 
dekke tre av resultatmåla:  

- Samle erfaringane frå 
arbeidet med lokale 
naturmøteplassar i ein 
nettbasert idébase som kan 
nyttast av lokale 
organisasjonar og skular over 
heile landet.     
 
- Utarbeide idébank med sommar- og vinteraktivitetar i friluft med spesielt fokus på 
naturmangfald, kulturlandskap, miljøvern og tilrettelegging av aktivitetar.  
 
- Vidareutvikle konseptet Naturmøteplass gjennom bygging av ein eller to 
naturmøteplasspilotar. Arbeide for å få naturmøteplassar godkjent som 
nærmiljøanlegg.   

 
Nettsida er samlande for heile prosjektet. Her finn ein dei elementa som er nemnte i 
resultatmåla og ei prosjektpakke med grunneigaravtale, prosjektverktøy, tips og råd 
me har samla inn i løpet av prosjektet. 
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Film om naturmøteplassane 
Me har arbeidd med å vidareutvikle 
naturmøteplasskonseptet med meir fokus på 
bevegelsesglede, samt barn og unges 
eigarskap og deltaking.  
 
Dette har me søkt å gjere i all vår 
kommunikasjon om naturmøteplassane, når 
det har vore kurs, innlegg på konferansar og 
biletbruk på nettsidene. Dette er det òg lagt 
vekt på i filmen som er laga som del av 
prosjektet, og som du finn på 
www.naturmøteplass.no. 
 
Det blir også laga ein kortdokumentar om 
arbeidet med Draumeplassen i Davik (sjå 
side 8). Denne blir ferdigstilt våren 2017.  
 
Begge filmane er filma og redigert av 
filmskaparen Rune Mo.  
 

Informasjonsarbeid  
Då prosjektet vart planlagt var det ei målsetting å setje opp samlingar med tema 
naturmøteplass. Det vart forsøkt forskjellige formar, med inspirasjonsamlingar i 
Kjølsdalen, Holsen, Balestrand, Loen og Fjærland. Det har også vore 
samarbeidsmøte med Naturvernforbundet, Jeger- og Fiskerforbundet, Sogn og 
Fjordane Turlag, FFO Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune, 
Bremuseet  og Røde Kors.  
 
Erfaringane viste at ein fekk bodskapen ut til flest ved å delta og bidra på allereie 
eksisterande arenaer som idrettskonferansar, regionverkstad for folkehelse og 
liknande samlingar, heller enn å setje opp eigne samlingar.  
 
Interessa og oppmøtet når ein reiser ut som prosesshjelpar i konkrete prosjekt er  
også svært god.  

Prosjektet har hatt fleire medieoppslag i lokalaviser i Sogn og Fjordane. Spesielt har 
Draumeplassen-konkurransen og lansering av nettsida www.naturmøteplass.no fått 
mykje merksemd. 
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Draumeplassen - Konkurransen 
Like før jul i 2014 vart det lyst ut ein konkurranse kalla Draumeplassen, der frivillige 
lag og organisasjonar vart invitert til å beskrive sin draume-naturmøteplass. Slik 
kunne ein vinne 50 000 kroner, arkitekttenester og prosjekthjelp. Målsettinga med 
dette var å få merksemd rundt naturmøteplassane. Vi ynskte også å sjå på tal 
søkarar og kvaliteten på søknadane. 
 
Det var til saman 19 søkarar. Dei aller fleste søknadane var godt gjennomarbeidd og 
plassane var fullt realiserbare. Dette fortel oss at det er mange potensielle 
naturmøteplassar som kan komme til dei neste åra.  
 
For å velje dei rette vinnarane bestod juryen av representant frå Gjensidigestiftelsen, 
fylkeskommunen, samt arkitekt, prosjektleiar og dagleg leiar i fylket. Dei to vinnarane 
vart pilotplassar for prosjektet. Her har me kunne følje og bidra i prosessane med å 
skape naturmøteplass.  

Vinnar 1: Draumeplassen til Troda 4H, Davik. 

Troda 4H er ei allereie etablert gruppe. Dei har 
vald ein gamal seterplass for naturmøteplassen 
sin. Plassen er naturskjønn og det er mykje 
gamalt kulturlandskap som løftar opplevinga og 
læringsmoglegheitene i prosjektet. Samstundes 
er det mange grunneigarar og kulturminne å ta 
omsyn til.  

Samarbeidet med grunneigarane har gått fint, 
dei har fått tilbod om å ta ut tømmer og fått 
tildelt plass å bygge på. Finansieringa kom også 
på plass via 195 000 frå Gjensidigestiftinga i 
desember 2015. Bygginga av naturmøteplassen 
kjem til å strekke seg utover prosjektperioden til 
Møteplass: Naturen, men tett bygg, utedo og 
infrastruktur er på plass.  

Troda 4H har nytta arkitekthjelpa til å teikne 
bygningen og prosjekthjelpa til m.a. å skrive 
søknad til Gjensidigestiftelsen. Saman med 
Troda 4H har Møteplass: Naturen hatt 
bygdemobiliseringsdag («Draumefangardag»), 
aktivitetsdag med fokus på tryggleik på 
naturmøteplassen og to samlingar der me har 
forsøkt forskjellege måtar å involvere born og 
unge i heile prosessen.  

Involvering: Frå prosessen med å 
planlegge naturmøteplass i Davik. Foto: 
Åge Avedal 
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Grunneigaravtalen vart signert i mars 2016,og godkjenning frå Bremanger kommune 
var motteke april 2016. Bygginga var fullført utvendig hausten 2016. Du finn meir 
om Draumeplassen i Davik på naturmøteplass.no 

 

Vinnar 2: Draumeplassen i Solund. 

Draumeplassen i Solund ligg på Hardbakke. 
Plassen dreg fordel av at den er sentralt 
plassert i gangavstand til skulen og i 
forlenging av idrettsanlegget. Det er 
kommunen som eig grunnen.  

Tidlegare brukte skulen området til å dyrke 
fram og pleie eit kystaboret i same området. 
Dette har skulen lyst å ta tak att i når det vert 
toalett på staden og dermed enklare å 
planlegge lengre økter.  

I prosjektperioden har Møteplass: Naturen 
hatt tre «Draumefangar-dagar» på 
Hardbakke, der me har arbeidd med idear frå 
born, ungdom, skulen, lag og organisasjonar 
om korleis området kan verte deira 
draumeplass.  

Prosjektet har brukt arkitekttenestene meir til 
å lage ein heilskapleg plan for området og 
det er no ei prosjektgruppe som tek arbeidet 
vidare når Møteplass: Naturen er ferdig. 

Draumeplassen på Hardbakke har fått 
350 000 frå Gjensidigestiftelsen for å lage 
god adkomst til området. Det er henta inn 
tilbod, vegen er venta ferdig i løpet av 

Arkitekten Bjørn-Are Vollstad lyttar til ein 
elev sine betraktningar om Draumeplassen 
Foto: Hanna de Groot.  
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hausten 2016. Dette vil gjere området tilgjengeleg for mange alders og 
funksjonsgrupper. Det er planlagt kvilebenkar i det brattaste partiet og snuplass i dei 
tilfella der nokon må køyrast opp til området.  

Solund Sendebrettlaug har sett opp 18 
hols diskgolfbane i området, og Solund 
barne- og ungdomskule har fått midlar frå 
Den naturlige skulesekken til utvikling av 
pedagogiske opplegg tilpassa 
moglegheitane rundt plassen. 

Draumeplassen i Solund har mykje 
spanande planar som dei håpar å få 
realisert…  For eksempel Draumedassen 
(!), Stjernestien og eit stort utehus med 
bålplass og amfi.  

 

 

 

  

Elevar på søk i terrenget etter idèar og 
moglegheiter. Foto: Hanna de Groot 

Slik ser ein elev føre seg at bålhuset kan sjå ut. Frå Draumefanginga på skulen. 
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Godt tilgjengeleg – eit sideprosjekt 
Undervegs vart det klart at frivillige bad om rettleiing på problemstillingar rundt 
tilrettelegging, som det var for lite kunnskap til å svare på i prosjektet. Det vart difor 
etablert eit samarbeid med FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) i Sogn og 
Fjordane som stilte til rådigvelde ei gruppe som driv med likemannsarbeid.  

Det var òg halde innlegg på idédugnaden FRIluftsLIV på Barmen i Selje kommune 
26. november 2015 og delteke på nasjonal konferanse «Utstyrt for fremtiden» i 
Drammen i starten av februar 2016. Arbeidet danna grunnlaget for kronikken 
«Dørstokkbeistet» som stod på trykk i Bergens Tidende, Firda og Sogn Avis og har 
farga våre tankar i arbeidet med Møteplass: Naturen.  

Det vart søkt om tilskot til friluftsaktivitet via fylkeskommunen på kr 80 000 til dette. Vi 
tek det likevel med i rapporteringa då det har farga alle tiltaka i vårt arbeid med 
Møteplass: Naturen. 

 

Kurset Leiar i friluft 
Hovudmålet i Møteplass: Naturen er 
at fleire born og unge skal få oppleve 
glede og auka kunnskap ved å vere i 
naturen. Ressursgruppa har vore klar 
på at for å oppnå målsettinga trengst 
det leiarar som har glød til å overføre 
sin eigen kunnskap og engasjement 
for friluftslivet og samstundes føler 
seg kompetente til å planlegge og 
gjennomføre slike aktivitetar. 
 
Kurset Leiar i Friluft er utvikla og 
utprøvd igjennom Møteplass: 
Naturen og har hausta gode 
tilbakemeldingar.  
 
Kurset består av 3 modular. Grunnmodulen 
«klårt hovud og varmt hjerte» er på 2 x 3 timar 
og inneheld cases om turleiarrolla samt eit 
førstehjelpskurs i samarbeid med Røde Kors.  
Modulane «Flinke hender» og «God Helse» er 
på 3 timar kvar og er inspirasjonsamlingar der 
ein får lære ferdigheitar ein kan bruke som 
aktivitetar i på tur.  

«-Kjempebra! Fikk oss til å tenke på 
ting vertfall ikkje eg hadde tenkt på 
før, veldig gode caser-nyttige 
diskusjonar med relevante 
problemstillingar»  

-Kursdeltakar i Møre og Romsdal 

 

 

Aktivitetsleiarar i praktisk førstehjelp. Foto: Åge 
Avedal. 
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Kursa er utprøvd ei rekkje gongar under utviklinga av materialet. I Sogn og Fjordane 
har det vore 160 deltakarar frå 15 år og oppover. Grunnmodulen er også halde i 
Møre og Romsdal i januar 2016 med 29 deltakarar og i Hordaland i februar 2016 
med 40 deltakarar. Kurset vart òg gjennomført for omtrent 20 tilsette i 4H Norge på 
Gardermoen i september 2016. 
 
Det er utvikla eigen rettleiar for kurshaldarane, med powerpointpresentasjon og 
kursbeskrivelse hjå studieforbundet Natur og miljø.  
 
4H Norge ynskjer i løpet av dei neste åra  å implementere kurset i si internopplæring 
for alle klubbrådgjevarar, ei gruppe på over 1700 vaksne.  
 
 

Prosjektpakkar 
I prosjektet finn me at ein del skaparkraft går tapt fordi 
det vert for myke prosjektering / papirarbeid før ein 
kjem til det konkrete arbeidet ute på plassen. Me ser 
også at det kan vere lett for at det vert ein «vaksen- 
fase» i prosjektet når ein kjem til utforming av 
arbeidsteikningar og dei endelege planane for korleis 
bygningen skal sjå ut.  Det vert truleg for abstrakt for 
born og unge som ikkje har erfaring med dimensjonar 
og bygningsteknisk.  
Samstundes melder potensielle finansiørar om stor 
variasjon i budsjett og kvalitet på søknadane til 
naturmøteplassar. Dette har me forsøkt å løyse med 
byggepakkar som er gratis, nedlastbare 
arbeidsteikningar av utvalde naturmøteplass-
bygningar med 3D-teikningar, materialliste, 
materialkostnadar og prosjektskildring. Slik vert det 
greiare for barn og unge å ta kvalifiserte val av modell, 
finansiørane får inn betre budsjett og dei frivillege 
opplever gjerne at dei kjem fortare til sjølve bygginga. 
Det er finansiert fire slike pakkar i prosjektet. Dei er på 
teiknebordet no og vert lasta opp på 
naturmøteplass.no i løpet av vinteren 2016/17.  
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Naturmøteplassar som nærmiljøanlegg? 
Nokre naturmøteplassar vil kvalifisere som nærmiljøanlegg. Nokre gongar ligg 
plassane for utilgjengeleg til for å tilfredstille krava til mobilitet, andre gongar kan ein 
få det til.  

Å skape ein naturmøteplass med tippemidlar er meir arbeid, dels på grunn av 
papirarbeidet, men også fordi anlegget då er blant dei større naturmøteplassane.  

Det kjem også an på om ein finn grunneigarar som aksepterer heftelse på 
eigedommen, sidan tippemidlane krev at avtalen tinglysast og grunnen må delast frå. 
Dette har me lagt til rette for med oppsett til tinglysingsutdrag i grunneigarkontrakten.  

Vi vil i arbeidet vidare med naturmøteplassane og sjå på om ein kan stette krava til 
Friluftslivsanlegg, slik at ein kan søkje spelemidlar til plassane.  

Informasjon om korleis ein kan kvalifisere naturmøteplassprosjekt som 
friluftlivsanlegg er lagt inn i prosjektpakka på Naturmøteplass.no. 
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Kap 2. Rapport  knytt til resultatmåla i 
prosjektet 
 
Resultatmål 1: Gjennomføre minst 15 kommunevise / regionvise 
nettverkssamlingar for organisasjonar i Sogn og Fjordane med 
erfarings- og idéutveksling kring utvikling av tilboda på 
naturmøteplassane.  
 
Resultatmål 2:  
Gjennomføre minst 20 lokale møte for å diskutere drifta og 
vidareutvikling av naturmøteplassen. 
 
Vi antok ved prosjektstart at nettverkssamlingar med temaet «korleis vidareutvikle 
naturmøteplassane» ville vere ein fin metode å få fram nye tankar og kunnskapar på 
og inspirere til nye naturmøteplassar. Slik kunne deltakarane hauste av erfaringane 
til kvarandre og dele idear innan både bygging, drift og aktivitetar på 
naturmøteplassen. Prosjektleiaren ville samle inn dei ideane og erfaringane og spreie 
til nye miljø via ein nettbasert idébase, svare på spørsmål om finansiering og lære 
opp deltakarane i enkle friluftsaktivitetar.    
 
På dei første tre samlingane som var sett opp var det invitert til idé og 
erfaringsutveksling på lokale naturmøteplassar. Det var produktive møte for 
prosjektleiaren for å få høyre meir om den aktuelle plassen, men oppmøtet bestod 
stort sett i dei som var engasjert i den konkrete plassen me var på, og ikkje særleg 
med besøkande utanfrå. Alle folkehelsekoordinatorar i fylket var og inviterte, men 
ingen møtte.  
 
Me la litt om på strategien og prøvde å ha tre nettverksmøte på arrangementet «open 
dag på naturmøteplassen» som 4H klubbane arrangerte. Det viste seg at det var 
heller ikkje settinga for å inspirere til nye naturmøteplassar, litt fordi arrangørane ikkje 
sette det opp på programmet lokalt, men òg fordi dei besøkande ikkje var «i modus». 
Dei var oppteken av å ha ein aktiv dag med familien sin. 
  
Det som derimot slo godt an var å delta på ulike nettverksamlingar for anlegg, 
folkehelse, læring og kultur  
 
Det har også vore gjennomført 12 regionsamlingar for 4H-klubbar på 
naturmøteplassar.  
 
Det har vore stor interesse for lokale samlingar som har vore sett opp i forbindelse 
med Draumeplassane (tre samlingar i Davik og fire samlingar i Solund). 
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Resultatmål 3: Årleg bistå minst 5 lokalmiljø i planlegginga av ein 
ny naturmøteplass.  
 
Dette har vore eit løpande arbeid, der prosjektleiar har vore tilgjengeleg på 4H-
kontoret. Dette har vore informert om på alle samlingar som er nemnt i punkt 1 og 2, 
samt til alle 4H klubbar via interne kanalar. 
 
Det har vore jamt med kontakt på e-post og telefon. Spørsmåla går på 
bygningstypar, finansiering, tryggleik/ansvar og litt på tilrettelegging av området rundt 
naturmøteplassen. Det har også vore reist ut til nokre lokalmiljø som har ønskt 
besøk. 
 
 
Resultatmål 4: Årleg tilby 1 – 2 instruktørkurs for ungdom og 
vaksne leiarar innan friluftslivsleiing, naturmangfald, 
kulturlandskap og naturmøteplass.  
 
Resultatmål 8: Utvikle ei leiarutdanning i friluftsliv, og tilby kurset 
«leiar i friluft» og kurs om naturmøteplass i inntil 10 andre fylke for 
lokale friluftsorganisasjonar og skular. 
 
Kurset er utprøvd ei rekkje gongar under utviklinga. Det har gjeve eit kurs som me får 
tilbakemeldingar på er brukarretta og nyttig.  I Sogn og Fjordane har det vore 160 
deltakarar frå 15 år og oppover.  
 
Grunnmodulen er også halde i Møre og Romsdal i januar 2016 med 29 deltakarar og 
i Hordaland i februar 2016 med 40 påmelde. Det er også halde ein kortversjon i 
Rogaland. Prosjektleiar har delteke på samlingar for ungdomar, 
Trivselsagentsamlingar i Sogn og Fjordane og Hordaland i 2014 og 2015, med 
grunnmodulen.  Kurset vert og gjennomført for tilsette i 4H Norge på Gardermoen i 
september 2016. 
 
 
Resultatmål 5: Samle erfaringane frå arbeidet med lokale 
naturmøteplassar i ein nettbasert idébase som kan nyttast av lokale 
organisasjonar og skular over heile landet.     
 
Resultatmål 6:  
Utarbeide idébank med sommar- og vinteraktivitetar i friluft med 
spesielt fokus på naturmangfald, kulturlandskap, miljøvern og 
tilrettelegging av aktivitetar.  
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Arbeidet med nettsida er no stort sett i mål. Sida har vore i drift sidan 
februar 2016 og kan besøkast på www.naturmøteplass.no. Ved prosjektslutt juli 2016 
innheldt nettsida idébank, inspirasjon og prosjektpakke for organisering av lokale 
naturmøteplassprosjekt og korleis ein kan søke finansiering.   
 
 
Resultatmål 7: Vidareutvikle konseptet Naturmøteplass gjennom 
bygging av 1 eller 2 naturmøteplasspilotar. Arbeide for å få 
naturmøteplassar godkjent som nærmiljøanlegg.   
 
Dette resultatmålet har me løyst igjennom utlysinga og oppfølgjinga av konkurransen 
«Draumeplassen». Like før jul i 2014 vart det lyst ut ein konkurranse kalla 
Draumeplassen, der frivillige lag og organisasjonar vart invitert til å beskrive sin 
draume-naturmøteplass. To vinnarar fekk 50 000, arkitekttenester og prosjekthjelp. 
Målsettinga med dette var å få merksemd rundt naturmøteplassane og å bruke 
vinnarane som pilotplassar.  

Pilotplassane er nærare beskriven i kap. 1. Dei er godt i gong og har skaffa seg 
vidare finansiering igjennom Gjensidigestiftelsen. Begge prosjekta har gjeve oss 
gode eksempel og biletmateriell som me har brukt i formidlingsarbeidet og kjem til å 
bruke i naturmøteplass.no.  

Me har arbeidd med å vidareutvikle naturmøteplasskonseptet med meir fokus på 
bevegelsesglede, samt barn og unges eigarskap og deltaking.  

 
Dette har me søkt å gjere i all vår kommunikasjon om naturmøteplassane, når det 
har vore kurs, innlegg på konferansar og biletbruk på nettsidene. Dette er det òg lagt 
vekt på i filmen som du finn på www.naturmøteplass.no. 
 
I tillegg til arbeidet med Draumeplassane har vi gjennom prosjektet fått utvikla så 
langt ein «byggepakke» for skaping av naturmøteplass, basert på Brekka 
naturmøteplass i Gloppen kommune. Pakken inneheld steg-for-steg teikningar, 
materialliste, budsjett, bilete og tips til bygginga. Det er også utvikla 3D-modul som 
ein kan sjå på via nettsidene, og som ein saman med det gratis nedlastbare 
programmet GoogleSketchUp kan gjere endringar i og tilpasse til lokale forhold.  
 
I tillegg til byggepakken frå Brekka naturmøteplass, vil det hausten 2016 bli utvikla 
liknande pakkar for naturmøteplassane til Driva 4H i Førde, Trekløveret 4H i Eid og 
Troda 4H i Bremanger, som representerer ulike typar bygg.  
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Kap 3. Oppsummering/ konklusjon/ vidare planar 

 
• Kva nytte har prosjektet hatt for prosjektgruppa, søkarorganisasjonen, 

målgruppa og andre?  
 

Etter prosjektet Møteplass: Naturen er det mest synlege og nyttige resultatet nettsida 
www.naturmøteplass.no, som definerer og forklarer kva ein naturmøteplass er, 
korleis den kan brukast og korleis ein kan lede og gjennomføre eit 
naturmøteplassprosjekt.  

Samstundes har det vore gjort ein heil del informasjonsarbeid desse åra, som har 
auka kunnskapen og kjennskapen til naturmøteplassar blant potensielle 
naturmøteplassbyggarar. Konkurransen Draumeplassen vakte ein heil del merksemd 
og vart delt på mange kommunale nettstadar i Sogn og Fjordane. Eit søk på Google 
gjev 1880 treff på naturmøteplass. Mange av treffa på «Draumeplassen» handlar 
også om naturmøteplassar. Det er også starta fleire nye naturmøteplassprosjekt i 
løpet av prosjektperioden.  

Kursa har hatt gode tilbakemeldingar og vil truleg gje fleire born og unge gode 
opplevingar fordi det finst leiarar som tek dei med seg ut.  

• Kva konsekvensar gjev dei frambrakte resultata?  
 
Gjennom dialog med dei som ynskjer å lage naturmøteplass men ikkje er komen i 
gong er det avdekka nokre behov som me ikkje når å dekke i dette prosjektet:  
 

- Konkrete teikningar med materiallister og realistiske budsjett samt 
prosjekthefte som gjer det enklare å involvere born og unge i heile prosessen.   

- Ein ny runde med Draumeplassen-konkurranse er også eit ønske som me ofte 
høyrer. 

 
Dette vert det søkt om midlar til å gjere dette i prosjektet «Draumeplassen» i 2016.  
 

• Kva er overføringsverdi til andre og hva som er gjort eller tenkt  
i forhold til distribuering av resultata?  

 
www.naturmøteplass.no er produkt av prosjektet og skal fungere som 
inspirasjonskjelde, aktivitetsbase og prosjektverktøy for framtida. Her ligg og den 
nasjonale overføringsverdien – i tillegg til leiarkuset. Det er framleis behov for å halde 
oppe informasjonsarbeidet og halde fram utviklingsarbeidet, noko me ynskjer å gjere 
med eit nytt prosjekt som nemnt over.  
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Kap 4. Økonomi 
 
Prosjektet har hatt god økonomistyring, og styringsgruppa har gjort nødvendige 
endringar og prioriteringar etter kvart som ein har sett kva inntekter ein har fått. 
Totalbudsjettet for prosjektet var på i alt kr. 1 781 000 i inntekter og utgifter for dei to 
prosjektåra. Totalrekneskapen viser inntekter på kr. 1 393 820, utgifter på kr. 
1 405 259 og eit underskot på kr. 11 439. 

Det meste av prosjektet er finansiert gjennom støtte frå stiftingar og det offentlege. 
Gjensidigestiftelsen, Extrastiftelsen, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, Sogn og 
Fjordane Fylkeskommune og Miljødirektoratet (via 4H Norge) har støtta prosjektet. 
4H Sogn og Fjordane har stilt med kr 75 000 i form av eigeninnsats. 

Nedanfor er Totalrekneskap opp mot totalbudsjett, og på neste side er det også lagt 
inn budsjett og rekneskap for dei tre åra prosjektet har vore gjennomført. 

Rekneskap Møteplass: Naturen 2014-2016: 

  Totalbudsjett Totalrekneskap 
Inntekter      
Extrastiftelsen 200 000        200 000,00  
SOF fylkeskommune (kr 25 000 2013)  280 000        321 250,00  
Sparebankstiftinga SOF  115 000          65 000,00  
LMD, Miljøinformasjonsmidler 100 000 -  
Gjensidigestiftelsen  600 000        600 000,00  
Den naturlege skulesekken  200 000                     -    
Eigeninnsats, 4H i fylket 150 000          75 000,00  
4H Norge, prosj.midlar  76 000        132 569,80  
Andre tilskot (studiemidlar, stiftingar mm.) 60 000                     -    
Sum  1 781 000     1 393 819,80  
      
Utgifter     
Regionvise samlingar / lokale møte 200 000           6 959,00  
Kurs i friluftsliv og naturmøteplass  110 000           8 365,90  
Friluftskurs i andre fylke 150 000          21 882,14  
Konseptutvikling, naturmøteplasspilot 300 000        312 824,00  
Utvikling av heimeside, materiell, idebank 

  
120 000        161 794,50  

Marknadsføring, grafisk profil 50 000           8 750,00  
Reiseutgifter 80 000          64 546,30  
Løn, sos. kostn., prosjektleiar 50 %  600 000        733 998,15  
Administrasjon, kontor, styringsgr. mm. 110 000          79 367,80  
Diverse utgifter 61 000           6 771,00  
Sum 1 781 000     1 405 258,79  
      
Resultat 0       -11 438,99  
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Naturmøteplassen Trollstein i Fortun i Luster kommune. Foto: Hilde Sværen. 


