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Stetinden ble foreslått som Norges 
nasjonalfjell nettopp på grunn av 
koblingen til Arne Næss sin filosofi 
og den samiske tilknytningen. 

Stetinden er allerede et symbol på 
naturvennlighet, samtidig er en 
uforedlet råvare med uante 
muligheter for fremtiden. 



Ambisjonen

Utvikle Stetinden til et internasjonalt 

symbol for bærekraft og 

naturvennlighet.



Hva kan vi oppnå ? 

● Ivareta vertskapsrollen for Norges nasjonalfjell.

●Være en drivkraft i det «grønne skiftet».

●Gjøre Narvik til et møtested for naturglede, læring og kunnskapsdeling.  

●Videreutvikle og markedsføre merkevaren Stetinden. Sette Narvik på kartet. 

●Skape kommersielle muligheter for det eksisterende næringsliv og bli attraktiv for grønne 
etableringer. 

●Gjøre Narvik er klar for verdens mest bærekraftig vintersportsarrangement i 2027. 

●Bolyst og lokal stolthet. Stetinden og historien må bli en del av Narvik si historie. 



Inspirasjon fra fjellet: 

Sommeren 1966 møttes økologien og filosofien  

Bærekraftpionérene Nils Faarlund, Arne Næss og Sigmund 

Kvaløy Setreng m.fl. klatret Stetinden sommeren i 1966. Da 

ble spiren til øko-filosofien dannet. 

● Arne Næss inkluderte naturperspektivet i sin tenking, og 

gjorde Dypøkologien internasjonalt kjent, spesielt i 

California.  

● Nils Faarlund avsluttet studiene på NTH og startet opp 

Norges Høyfjellsskole på Hemsedal – har utdannet flere 

generasjoner i hvordan mestre fjellet, sikring og beredskap. 

Opptatt av naturgleden.  

● Sigmund K. Setreng bidro til å starte opp miljøbevegelsen i 

Norge. Planla Mardølaaksjonen. Fremhevet 

fredsperspektivet. 



Stetinderklæringen - fremtidens tenkemåte

Vi har etter hvert forstått
at vår levemåte har skjebnesvangre konsekvenser for
natur og mennesker og dermed alt liv på jorden. De 
utfordringer vi står overfor som enkeltmennesker og 
som fellesskap, er ikke bare av økonomisk og 
teknologisk karakter. De handler om verdier og om 
vår grunnleggende selvforståelse som mennesker.

Vi erkjenner                                                                 
at natur og menneske utgjør en helhet og et 
skjebnefellesskap. Naturen er kulturens hjem. Livet 
handler om de forhold vi er vevet inn i. Alt liv er liv i 
avhengighet. Naturverd og menneskeverd er på det 
nærmeste forent: Det vi gjør mot naturen, gjør vi mot 
oss selv.

Det finnes intet annet liv enn det sårbare og derfor 
alltid truede liv. Engasjementet for naturen er også et 
engasjement for økt rettferdighet. Vår levemåte 
rammer særlig den fattige delen av jordens 

befolkning, urbefolkningene og generasjonene som 
kommer etter oss.

Vi vil
arbeide for en fornyet forståelse av forholdet mellom 
natur og menneske. La denne forståelsen prege våre 
valg, både som enkeltmennesker og som fellesskap. 
Finne gleden ved å leve naturvennlig.

Det finnes ingen vei til naturvennlighet, 
naturvennlighet er veien!

Menneskets muligheter er store, både til å skape og 
legge øde. Vi vil i denne skjebnetid vise ansvar og 
forplikte oss til en tenke- og levemåte som tjener livet.

Jeg/vi vil arbeide for å innfri Stetinderklæringen.



Hva gjør vi nå – helt konkret

• Stetindprogrammet – i samarbeid med NRNF og VINN skal vi utvikle 
en pilot som skal iverksette tiltak i det lokale næringslivet for å 
redusere klimagassutslipp. Aktiviteter innenfor bærekraftledelse, 
sirkulærøkonomi, miljøstrategi og grønne forretningsmodeller.

• Initiert et lokal bærekraftnettverk i Narvik, for alle som jobber 
direkte med bærekraft i kommunen. 

• Prosjekt Sanseport Stetind – i samarbeid med Museum Nord utvikle 
Sanseporter, hvor et mål er å oppleve Stetinden andre plasser enn 
ved Stetinden.  

• Stetind Sommerskole - planlagt samarbeid med Arctic Kids. Fokus på 
naturglede, friluftsliv og bærekraft.

• Merkevarebygging og utvikling av konseptet - i samarbeid med Riktig 
Spor.
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