
Landskonferansen BPI 2019



Presenter
Presentation Notes
Om noen uker åpner den ytre leden. Vestfold padleled. Det er en sammenhengende led fra Svelvik i Nord til Larvik i syd. Den tar noe lengre tid enn indre led, men naturopplevelsene står i kø.   



Strategisk kultur- og idrettsplan 
for Vestfold 2015-2018

Visjon:
Kultur bygger og beveger samfunnet.

Målsetting:
Kultur skal være en synlig og betydningsfull 
utviklingskraft i Vestfold.

Gjennom å:
• Nå flere mennesker
• Prege by- og stedsutviklingen 
• Skape stolthet og tilhørighet

Presenter
Presentation Notes
Padleled ble også diskutert i den forrige planen, men økonomi og arbeidet med turkart stoppet dette. I denne perioden har vi fått en økt satsing på friluftsliv gjennom en ekstra årlig tildeling på 500 000 kr. Ingen plan etter plan og bygningsloven, men en strategisk plan for kultur hos oss i Vestfold fylkeskommune. En motiverende plan for våre politikere og tiltak som fører oss i riktig retning mot vår visjon.    Våre tiltak er illustrert av Svein Nyhus. 
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Presentation Notes
Bakgrunnen for prosjektet er Strategisk kultur og idrettsplan 2015-2018. Sammen med politisk vilje og en ekstra bevilgning til friluftsliv gjorde at vi kunne starte arbeidet med en sammenhengende led for padlere. 



Informasjons- og motivasjonsprosjekt 

Økt interesse for padling

Presenter
Presentation Notes
For padleforbundet er tallene rundt 20.000 aktive fordelt på rundt 125 klubber. Tallene for den egenorganiserte padleutviklingen blir nærmest for gjetninger. Har antydet tidligere at vi representerer ca. 10% av det totale antall padlere, mao ca. 200.000 padlere. Videre har jeg lest at det selges rundt 4.000 kajakker i de nordiske landene hvert år. Å få ut tall fra forhandlere er ikke så lett heller av forskjellige årsaker. Så rundt 4.000 kajakker tror jeg ikke er så langt unna. Forbundet registrerer noe i underkant av 10.000 nye våttkort-innehavere i året. 



• Parkering (med mulighet for å stå 
flere dager)

• Utsettingsmuligheter
• Tilgang til ferskvann
• Butikker/ påfyll proviant
• Ulike overnattingsmuligheter 

(hytte, telt, kystled, padlehuk mm)
• Camping m dusj og vann
• Rasteplasser
• Gode ilandsstigningssteder
• Lagrings / stativer
• Søppelstativer
• Bålplasser

Kartlegging av eksisterende 
tilrettelegging

Presenter
Presentation Notes
Det er allerede mye tilrettelegging som kajakkpadlere kan ha glede av, men det er aldri gjort en jobb for å samle denne informasjonen et sted. Det første Kristian og jeg gjorde var å samle en referansegruppe med padlere. Hva trenger dere? 



Gradering og risikoanalyse av 
padleruter

Presenter
Presentation Notes
Hver padlestrekning blir ROS-analysert og danner grunnlag for en gradering. Hensikten med gradering og ROS-analyse er å gi brukeren et innblikk i hva som er forventet risiko ved en rute, og å peke på anbefalt kompetanse for trygg gjennomføring. Graderingsskalaen er grønn-blå-rød-svart, hvor grønn er «lettest». ROS og gradering av hver strekning blir utført i samarbeid med Padleforbundet. Som hovedregel blir padleruter lagt nært land, og ved kryssing skjer dette vinkelrett på land på det smaleste punktet. 



• Infoskilt på utvalgte parkeringer
• Turforslag ut fra alle parkeringer
• Vannfaste kartbøker 
• App
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Presentation Notes
28 skilt og 92 turer.









Biotope
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Presentation Notes
Vinner av arkitektkonkurransen ble Biotope var Vardø. Enkel arkitektur der det er vektlagt at naturopplevelsen skal komme når du setter deg inn i konstruksjonen. Du skal finne le uansett vindretning. Det skal sette få spor og bygges i miljøsertifiserte materialer.     
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Østre Bolærne, Ildverket, Vestre Bramskjæra, Holmestrand, Kommersøya, Langgrunn, ølbergholmen, Ringshaug   
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Presentation Notes
17 medieoppslag siden juniAlle flater: Print, aviser, radio og TVLengre nettsak på friluftsmagasinet UTE sin nettside. Norges største frittstående friluftsmagasin. Følges opp med artikkel i det trykte magasinet når padleleden åpnes våren 2018
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Presentation Notes
Egen Facebook-side etablert i maiDen viktigste kanalen for å nå fremtidige brukere for padleleden, og for å synliggjøre arbeidet med utviklingen av padeleden for ulike målgrupperPasserte 1500 følgere i august: Allerede blant de aller største Facebook-sidene i fylkeskommunenMye kommentarer og likes, og også meldinger fra interesserte og nysgjerrige





Når vi flere mennesker?
Vil dette prege by- og stedsutviklingen? 
Skaper dette stolthet og tilhørighet?

Presenter
Presentation Notes
Målsetting: Kultur skal være en synlig og betydningsfull utviklingskraft i Vestfold. Gjennom å……. 
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