2022-2026

Strateginotat

Visjon
Kystleden – enkelt friluftsliv langs hele kysten.

Kystleden
Kystleden er et nettverk av kyststier, ro- og padleruter, dagsturhytter og overnattingssteder
for friluftsliv langs kysten.
Gjennom Kystleden skal vi fremme aktivt og naturvennlig kystfriluftsliv bygd på tradisjoner
og kulturarv. Alle skal ha mulighet til å bruke Kystleden.
Nasjonal Kystledgruppe består av Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN,
Friluftsrådenes Landsforbund, Norges Padleforbund og Norsk Fyrhistorisk Forening. Gruppen
skal styrke og samordne kystledarbeidet gjennom sine medlemsorganisasjoner.

Kvaliteter og grunnverdier
Kystledarbeidet skal bygge på og fremme
− allemannsretten
− bevaring av kystnaturen og kulturlandskapet langs kysten
− ivaretaking av kystkulturen
− bevaring gjennom bruk - av gamle bygg, båter og andre kulturminner
− natur- og kulturopplevelser
− fysisk aktivitet med ikke-motorisert ferdsel
− inkludering og sosialt mangfold

Måltall, året 2026
Antall overnattingssteder har økt fra 120 til 150.
Antall utleiebåter har økt fra 100 til 150.
Antall km kyststi har økt fra 900 til 1200.
Antall km ro- og padleruter har økt fra 4000 til 8000.
Antall overnattingsdøgn har økt fra 50 000 til 80 000.
Sidevisningene på kystled.no har økt fra 35 000 til 70 000.
Oppslag i trykte medier har økt fra 180 til 230.

www.kystled.no

Prioritert arbeid i strategiperioden
Nasjonal Kystledgruppe vil
- forsøke å finansiere et nasjonalt prosjekt for å fremme Kystleden.
- stimulere egne medlemsorganisasjoner til å delta mer i kystledarbeidet.
- styrke markedsføringen av Kystleden i egne og eksterne mediekanaler.
- arbeide for bedre rammebetingelser i regelverk og økonomiske støtteordninger.
- være et kontaktledd mot nasjonale myndigheter i kystledarbeidet.
Helhetlig utvikling av Kystleden:
- Kyststiene tilrettelegges, skiltes og merkes etter prinsippene i Merkehandboka.
- Ro- og padlerutene tilrettelegges og skiltes etter veilederen i Merkehandboka.
- Tilgang til båt/kajakk er en naturlig del av tilbudet, når det er mulig.
- Standardisert sikkerhetsopplegg rundt utleie av båt/kajakk.
- Tilrettelegging for flerdagers ferdsel i Kystleden.
- Arbeide for enhetlig kategorisering av kystledhyttene.
- Det monteres nytt logoskilt på alle dagsturhytter og overnattingssteder.
Oslo, 31.03.2022
Nasjonal Kystledgruppe
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