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1. Om NOTS 

Etablert 2005, pr. 2017 ca. 1 500 medlemmer i syv lokallag i hele Norge.  

Formål: å ivareta terrengsyklistenes interesser og arbeide for at terrengsykling utøves med hensyn 
til naturen og andre brukere av den.  

2. Hva er de største hindrene for at flere kan utøve sin egenorganiserte aktivitet i dag? 

Terrengsyklister trenger i utgangspunktet ikke tilgang til anlegg eller utstyr ut over syklisten selv 

og sykkelen. I et terrengsyklingperspektiv er imidlertid allemannsretten – som også gjelder ferdsel 

på sykkel – under press. Mange aktuelle områder for sykling vernes og frem til nå er det nedlagt 

forbud mot sykling uten at det nødvendigvis er faglig forankret. Etter Friluftsmeldinga håper vi 
imidlertid at sykkelforbud i verneområder må begrunnes ut fra konkrete vernehensyn.  

NOTS opplever også manglende erkjennelse av at allemannsretten også gjelder for syklister fra 

andre brukergrupper. NOTS arbeider for dialog mellom brukergruppene, men også for at også 

terrengsyklister skal ta hensyn til de andre brukergruppene. NOTS har bla. tatt initiativ til 

«Stivettregler» for syklister, dvs. retningslinjer som skal sikre trygg ferdsel både for syklister og 

andre, og at naturen ikke skal ta skade.  

3. Hvilke grep kan regjeringen gjøre for bedre å legge til rette for egenorganisert aktivitet? 

Vi mener arbeidet vi gjør er viktig, og mener først og fremst at egenorganiserte aktiviteter må 

anerkjennes på like linje med organiserte aktiviteter. For NOTS er ikke økonomiske tilskudd et 

mål i seg selv, men vi ser at det arbeidet vi gjør kan gjøres bedre dersom vi har større økonomiske 

rammer. Vi opplever også at organisasjoner som representerer andre brukergrupper er mer 

profesjonalisert fordi disse mottar offentlig støtte. Dette kan føre til at enkelte grupper lettere blir 

hørt, noe vi mener er problematisk.  

En tilskuddsordning for egenorganiserte aktiviteter bør etter vårt syn legges opp slik at det er 

enkelt å søke støtte til mindre prosjekter og aktivitet. Vi mener at man i et folkehelseperspektiv vil 
kunne få mye ut av hver krone ved å støtte egenorganisert aktivitet i større grad.  

4. Hvordan kan regjeringen sikre at en større andel av tilskuddene går til egenorganisert 

aktivitet? 

NOTS mener en nasjonal paraplyorganisasjon for egenorganisert aktivitet vil føre til økt aktivitet. 

Eventuelle støtteordninger bør ikke nødvendigvis knyttes opp mot anlegg. Etter NOTS’ syn bør en 

eventuell paraplyorganisasjon/støtteordning etableres på siden av etablerte ordninger for 
organisert aktivitet.  


