
 

  

Momenter som skal løftes fram i alle møter med media og andre 

sammenhenger der muligheten byr seg for å skape et godt bilde av 

samarbeidet med Google Norge. Det er viktig å få fram at det er 

samarbeid, og at samarbeidet er med Google Norge og ikke hele Google.  

Budskap Speiderstier  

Speiderne i Norge og Google Norge lanserer Speiderstier  

I SAMARBEID FOR Å KARTLEGE OG VISE FRAM NORSK NATUR FOR HELE VERDEN  

Nå inngår speiderne i Norge og Google Norge et samarbeid for å kartlegge og tilgjengeliggjøre 

den norske naturens gjemte perler for flere mennesker rundt om i verden. I løpet av de 

kommende månedene skal Norges friluftseksperter, speiderne, ut i naturen for å dokumentere 

stier og leirplasser ved hjelp av 360-graderskameraer og Street View-trekker. De nye Street 

View opplevelsene lastes opp til Google Maps gjennom publiseringsverktøy som er tilgjengelig 

for allmennheten.  

Vil at hele landet skal bli synlig gjennom Street View  

Vi vil ha stor geografisk spredning, fra nord til sør. Speidergruppene som er med har valgt seg ut 

sin favoritt-tur der det på flere steder også finnes severdigheter på veien. Google Norge har vært 

med å kurse speiderne i bruk av 360-graderskameraer og Street View-trekker. De nye Street-

View opplevelsene lastes opp til Google Maps gjennom publiseringsverktøy som finnes 

tilgjengelig for allmenheten.  

Inspirasjon fra Sverige  

Etter inspirasjon fra et tilsvarende prosjekt i Sverige skal speiderne i Norge ut på tur for å filme 

turer og stier over hele landet. Google Norge står for teknikk, plattform og tilgang. Speiderne 

deler av sin kunnskap om friluftsliv, villmarken og eventyr. Ved å kartlegge stier der veiene 

slutter håper vi å gjøre naturen tilgjengelig for flere og få folk ut på tur. 

Uttalelser   

– Dette er et spennende samarbeid og speidergrupper over hele landet deltar ved å velge 

ut sine favorittplasser og stier. Ved å vise fram de gjemte perlene i den norske naturen 

håper vi å skape gode friluftsopplevelser for enda flere. Eventyrene er der ute! 



 

  

– Dette er et fantastisk vindu for norsk natur og vi håper på et bredt 

engasjement fra speidere over hele landet. Allerede har flere 

speidergrupper meldt sin interesse.  

– Det innebærer at hvem som helst kan følge med på turer rundt om i Norge. Prosjektet 

har sin egen nettportal, speiderstier.no, der besøkende kan lese mer om du ulike turene, 

om speidernes tips og tanker, samt følge stiene mens de pågår i sin nettleser.  

Spørsmål og svar  

Hva innebærer samarbeidet med Google Norge?  

Vi vil gjøre norsk natur tilegnelig for folk og samarbeidet med Google Norge og bruk av 

deres teknologi gjør det mulig.  

Hvilke resultater ønsker dere å oppnå?  

Vi håper at så mange stier og leirplasser som mulig blir dokumentert og at det gjør det 

lettere for flere å ta seg ut i skog og mark.  

Er dette unikt for Norge eller finnes det internasjonalt?  

Speiderstier er etter inspirasjon fra et tilsvarende prosjekt i Sverige. Andre nordiske 

land jobber også med lignede samarbeid.  

 

 


