Forslag til følgetekster til SoMe-kampanje verneområder
Når dere publiserer eller krysspubliserer filmene, kan dere gjerne lage lokaltilpassede tekster til filmene. Her kommer forslag til hvordan tekstene kan
bygges opp – dere kan tilpasse denne teksten selv.

Film om bål
Forslag til oppbygging av tekst med Færder som eksempel:
Hvor tenner du bål?
Færder nasjonalpark er en av mange flotte nasjonalparker i Norge hvor det finnes flotte turmuligheter! Men her finnes det også egne regler for tenning av
bål, for å ta vare på berg og vegetasjon i området.
Derfor er det lurt å finne en egna bålplass hvor verken berg eller vegetasjon kommer til skade, og du kan nyte naturen rundt bålet - god og varm.
-

-

Husk generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I noen verneområder kan det være bålforbud også utover denne perioden for å ta vare på
naturen.
Unngå å tenn bål på svaberg eller fjell. Årsaken er at fjellet kan sprekke.
Husk at selv om noen har tent bål før deg, betyr ikke det at dette regnes som en godkjent bålplass.

God tur!
Les mer her: Sporløs ferdsel – Færder Nasjonalpark (ferdernasjonalpark.no)
Miljødirektoratet kommer til å publisere filmene med følgende tekst:
Hvor tenner du bål?
Vi har over 3000 helt spesielle naturområder i Norge som er vernet, og sjansen er stor for at vinterferieturen går til en av disse områdene.
Nasjonalparker og naturreservat har ofte egne regler for hvordan vi kan ferdes i naturen. For eksempel finnes det egne regler for å tenne bål.

Derfor er det lurt å sjekke hva som gjelder i ditt turområde og å finne en egna bålplass hvor verken berg eller vegetasjon kommer til skade. Så kan du nyte
naturen rundt bålet - god og varm.
-

Husk generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I noen verneområder kan det være bålforbud også utover denne perioden for å ta vare på
naturen.
Unngå å tenn bål på svaberg eller fjell. Årsaken er at fjellet kan sprekke.
Husk at selv om noen har tent bål før deg, betyr ikke det at dette regnes som en godkjent bålplass.

God tur!
Les mer om vernede områder i Norge på (lenke til norgesnasjonalparker.no).

Film om hoggern
Forslag til oppbygging av tekst med Bymarka som eksempel:
Hvor henter du ved til bålkosen?
Store områder i Bymarka er en del av flere flotte naturreservat hvor det finnes kjempegode turmuligheter! Men i disse områdene av Bymarka er det også
egne regler for plukking og hogging av trær og greiner.
Her må vi la både levende og døde trær få stå i fred, uansett formål. Trærne er nemlig viktige for insekter, fugler og andre arter som trives i skogen og er
derfor viktige å ta vare på.
Ta gjerne med egen ved hjemmefra og nyt varmen fra bålet på egna bålplasser.
Vi ønsker dere en god tur i Bymarka!
Sjekk hva som gjelder i norske verneområder her (lenke til relevant nettside).

Miljødirektoratet kommer til å publisere filmene med følgende tekst:
Hvor henter du ved til bålkosen?
Vi har over 3000 helt spesielle naturområder i Norge som er vernet, og sjansen er stor for at utflukten i vinterferien går til en av disse områdene.
Nasjonalparker og naturreservater har ofte egne regler for hvordan vi kan ferdes og bruke naturen her. Det finnes for eksempel egne regler for plukking og
hogging av trær og greiner.
Vi må la både levende og døde trær få stå i fred, uansett formål. Trærne er viktige for insekter, fugler og andre arter som trives i skogen. Disse må vi ta vare
på.
Ta i stedet med egen ved hjemmefra og nyt varmen fra bålet på egna bålplasser.
God tur!
Les mer om vernede naturområder i Norge her: (lenke til norgesnasjonalparker.no).

