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FFRRIILLUUFFTTSSLLIIVVEETTSS  FFEELLLLEESSOORRGGAANNIISSAASSJJOONN  
Hva er FRIFO?  
Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO er      
en paraplyorganisasjon for de 12 største 
friluftslivsorganisasjonene i landet med samlet ca. 
500.000 medlemskap og ca 4000 lokale lag og foreninger.  
 
Formålet til FRIFO er å fremme det tradisjonelle, 
naturvennlige friluftslivet og allemannsretten – vår lovbestemte rett til fri ferdsel i 
utmark. Friluftsliv har lange tradisjoner og spiller en viktig rolle for svært mange 
mennesker i landet.  
 
FRIFOs virksomhetsidé er: 
• være fellesorganisasjonen for friluftslivet i Norge og  et talerør for 

medlemsorganisasjonene i forhold til myndighetene i saker av felles interesse. 
• verne om allmennhetens rett til bruk av fri natur (allemannsretten). 
• arbeide for at alle mennesker gis mulighet til et aktivt, enkelt og naturvennlig friluftsliv. 
• fremholde viktigheten av den gode naturopplevelsen gjennom ikke – motorisert ferdsel, 

uberørt natur og stillhet og ro 
• fremholde at et  aktivt friluftsliv i pakt med norske tradisjoner er en del av vår kulturarv 

og øker forståelsen for å verne natur og miljø og gir fysisk og sjelelig sunnhet. 
• arbeide for at medlemsorganisasjonenes rammebetingelser bedres, slik at organisasjonene 

får bedre muligheter til å nå sine mål. 
• utvikle seg til et aktivt møtested og diskusjonsforum for medlemsorganisasjonene, med det 

mål å utvikle en felles plattform. 
 
Oppgavene  
FRIFO og medlemsorganisasjonene står overfor mange utfordringer i et samfunn i stadig 
endring;  
• kampen om arealene 
• styrking av allemannsretten 
• å fremme friluftsliv som naturopplevelse, ferdigheter og kulturarv 
• friluftsliv for alle 
• å sette friluftsliv på den samfunnspolitiske dagsorden 
 
Kriterier for medlemskap 
Medlemmer av FRIFO er organisasjoner som er tatt opp av årsmøtet. Opptak av nye 
medlemmer krever minst 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmer. 
Medlemskap kan søkes av ideelle organisasjoner som tilfredstiller følgende krav: 
• baserer seg på individuelt medlemskap og er åpen for alle 
• har friluftsliv som sitt hovedformål eller en vesentlig del av aktiviteten 
• ikke har motorisert ferdsel eller organisert konkurranseaktiviteter som hovedformål 
• er landsdekkende, eller har et medlemstall på mer enn 10.000 individuelle medlemmer 
• arbeider i overensstemmelse med FRIFOs formål. 
 
Foto 1.side H.M.Dronning Sonja åpner Friluftslivets År 2005 assistert av styreleder i Statskog, Kirsti Kolle Grøndahl 
Bildene i årsmeldingen er tatt av Siri Meyer, Per Martin Fosmark og Hans Erik Lerkelund 
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STYRETS ÅRSBERETNING 
 
Innledning 
I FRIFOs langtidsplan 2004-2007 er det nedfelt en ambisjon om å styrke friluftslivets 
politiske og samfunnspolitiske status. Det er også nedfelt en ambisjon om å styrke 
rammebetingelsene for det operative arbeid som medlemsorganisasjonene utfører. 
 
Disse ambisjonene har vært førende både for det styret som fungerte frem til årsmøtet 11. 
mai 2005 og for det nyvalgte styret. 
 
Gjennomføringen av Friluftslivets År 2005 har naturlig nok satt sitt meget klare preg på 
arbeidet i 2005. Styret er godt fornøyd med gjennomføringen og registrerer positive 
tilbakemeldinger både fra Miljøverndepartementet som oppdragsgiver og samarbeidsparter/ 
aktører. Det blir viktig å klarlegge og nyttiggjøre seg positive erfaringer. 
 
En annen sak som har satt sitt preg på arbeidet i 2005, er prosessen om FRIFOs rolle som 
talerør og møteplass for friluftslivet og friluftslivsorganisasjonene. Prosessen ble igangsatt i 
september 2004 og fortsetter i  2006. 
 
At styreleder Øystein Dahle fikk et sykefravær fra medio august 2005 og ut året, har 
naturligvis også vært merkbart. 

 
 

ÅRSMØTET 
Årsmøtet fant sted 11. mai 2005 på Rica Hotell Oslo. 
Nestleder i FRIFOs styre ble av årsmøtet oppnevnt til å lede årsmøtet, da ordfører Georg Fr. 
Rieber-Mohn måtte melde forfall grunnet sykdom. 
 
Pernille Rød Larsen, Den Norske Turistforening og Carsten Henrik Phil, Norges 
speiderforbund ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen sammen med møteleder. 
Protokollen fra årsmøtet ble sendt medlemsorganisasjonene i juni 2005. 
 
Møtet behandlet de vedtektsmessige sakene, endring av FRIFOs vedtekter og sak om FRIFOs 
rolle som talerør og møteplass. 
 
Ordfører Georg Fr. Rieber-Mohn ble gjenvalgt til ordfører for ett år. Øystein Dahle ble 
gjenvalgt til styreleder for ett år. Kari Fagernæs, KFUK-KFUM-Speiderne og Gjermund 
Stormoen, Norges speiderforbund ble gjenvalgt til styremedlem for to år. Mette Rye, Norges 
Klatreforbund ble valgt til styremedlem for to år. Helge Simonsen, Norges 
Orienteringsforbund ble valgt til varamedlem for ett år. 
 
Det nye styret oppnevnte Trond Berget, Syklistenes Landsforening, som nytt medlem i 
valgkomiteen for tre år. 
 
 
 

 3



I etterkant av det ordinære årsmøtet ble det gjennomført en friluftspolitisk paneldebatt 
ledet av informasjonssjef Espen Farstad, Norges Jeger- og Fiskerforbund, der følgende 
politikere deltok: St.repr. Bror Ynge Rahm, Krf,  st.repr. Øyvind Halleraker, H, 
spesialrådgiver for Frp’s stortingsgruppe Ketil Solvik-Olsen, st.repr. Magnar Bergo. SV, 
st.repr. Inger Enger, Sp og statsekretær ved Statsministerens kontor Gunnar Kvassheim, V. 
Bakgrunnen for debatten var kombinasjonen av Friluftslivets År 2005 og Stortingsvalget 
høsten 2005 og ønske om å sette friluftslivet på den samfunnspolitiske dagsorden. 

 
STYRET 

Styret har hatt 7 styremøter og behandlet 64 saker.  
 
Styret har hatt følgende sammensetning i 2005: 
Leder: Øystein Dahle  
Nestleder: Kari Fagernæs 
Trond Asakskogen 
Gjermund Stormoen 
Berit Skirstad   
Hennie Berghahn Riise  
Magne Hagen t.o.m. 11. mai 
Mette Rye, varamedlem t.o.m. 11. mai,  styremedlem f.o.m. 11. mai 
Varamedlem: Helge Simonsen,  f.o.m. 11. mai. 

 
Kari Fagernæs fungerte som styreleder f.o.m. slutten av august og frem til 31. januar 2006 i 
Øystein Dahles sykefravær. 
 
Styret foretok i 2005 en befaring kombinert med styremøte. 
 

Vårens befaring i mai gikk til Rødkleiva i 
Oslomarka med befaring og orientering om 
planene for en skiflyvingsbakke i Rødkleiva fra 
Oddvin Lund, Skiforeningen, Asbjørn Olsen, 
Oslo og Omland friluftsråd og Steinar 
Helgesen, avdelingssjef i Divisjon idrett og bad, 
Kultur og idrettsetaten i Oslo kommune. Det 
ble utarbeidet en pressemelding i etterkant av 
befaringen. 
 
Fra styrets befaring i Rødkleiva. 

 
 
 
Det var også planlagt en befaring kombinert med styremøte i oktober. Denne måtte utsettes. 
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       SEKRETARIATET 
Sekretariatet leide også i 2005 lokaler i Nedre Slottsgate 25 i Oslo. Sekretariatet har 
bestått av generalsekretær Harald Tronvik, kontorleder Tove Thorsen, fagkonsulent Hans 
Erik Lerkelund og informasjonskonsulent Siri Meyer (engasjement). 
 
I tillegg er Per Martin Fosmark ansatt som prosjektleder for  Friluftslivets År 2005.   
 
Samlet korttidsfravær i perioden er 9 dager. Samlet langtidsfravær er 2 mnd. med 60 % 
sykemelding og 4 1/2  mnd. med 50 % sykemelding. 
 
Aktiviteten anses ikke å forurense det ytre miljø. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i 
forhold til likestilling. Arbeidsmiljøet hos FRIFO anses som godt. 
 

 
OPPFØLGING AV FOLKEHELSEMELDINGEN/NASJONAL 

                                   HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 
 

Folkehelsemeldingen (st.meld. nr. 16(2002-2003) Resept for et sunnere Norge) fremhever 
betydningen av fysisk aktivitet for befolkningens helse og trivsel. 
 
I forbindelse med behandlingen av meldingen i Stortinget, ble regjeringen bedt om å  
utarbeide en handlingsplan for fysisk aktivitet. 
 

Handlingsplanen for fysisk aktivitet 2005 –          
2009,  ”Sammen for fysisk aktivitet”, ble 
presentert i desember 2004. FRIFO deltok i 
referansegruppen. 

 
Handlingsplanen er delt inn i flere områder. 
De mest relevante for friluftslivet er aktiv 
fritid, aktivt nærmiljø og sammen for fysisk 
aktivitet. Under aktiv fritid er friluftsliv gitt 
en egen plass, som et viktig bidrag til 
folkehelsen. 

 Fra 1. etappe på Grensesøm-stafetten 
 
FRIFO har deltatt på oppfølgingsmøter og har også tatt opp nivået på de midler som er satt 
av til oppfølgingen. Etter FRIFOs oppfatning er disse for små. Det vises her til omtale under 
Statsbudsjettet for 2006. 
 
Friluftslivets År 2005 er ett av de konkrete tiltak som er nevnt i handlingsplanen. FRIFO 
søkte derfor om støtte fra Sosial- og helsedirektoratet til finansieringen av aktivitetene i 
Friluftslivets År 2005, og ble tildelt 1 million. 
 
I oppfølgingen er det på myndighetsnivå et samarbeid mellom 8 departement, herunder 
Miljøverndepartementet. 
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Miljøvernminister Knut Arild Hareide tok et initiativ overfor FRIFO hva gjelder friluftsliv og 
psykisk helse. FRIFO planla et miniseminar om dette i tilknytning til et arrangement i 
Friluftslivets År på Gjendesheim. Dette måtte avlyses. I stedet arrangerte Na-Ku-Hel-
senteret i Asker en workshop om temaet med  Hareide som innleder og hvor FRIFO deltok. 
 
Det er viktig at friluftslivsorganisasjonene bruker den mulighet handlingsplanen gir for å 
synliggjøre det potensialet for helsefremmende fysisk aktivitet, som friluftslivet 
representerer. 
 
FRIFO var videre representert på en konferanse om Fysisk aktivitet for alle på Norges 
Idrettshøgskole gjennom Norske 4H. 
 
 

STATSBUDSJETTET FOR 2006 
Bondevikregjeringens budsjettforslag innebar en samlet økning på noe over 1.5 mill, dvs. 1.6 % 
til friluftslivsområdet. Det ble pekt på viktigheten av å følge opp og videreutvikle de gode 
erfaringene med Friluftslivets År 2005. Det ble spesielt pekt på at ungdommens friluftsliv er 
betydelig redusert, og at det derfor er viktig i 2006 å følge opp den vellykkede 
ungdomssatsingen i Friluftslivets År. 
 
Det var derfor positivt at økningen på 5 mill. i 2005 til tiltak for motivering og stimulering 
med referanse til Friluftslivets År, ble opprettholdt i budsjettet for 2006. Grunnstøtten til 
frivillige organisasjoner herunder FRIFO, DNT og NJFF, ble økt med ca. 3 %. Den største 
endringen var en betydelig reduksjon på kalkingsmidler (minus 30 mill.). 
 
På Helsedepartementets budsjett var det bare en meget beskjeden økning på posten til 
oppfølging av handlingsplanen for fysisk aktivitet. 
 
I Kulturdepartementets budsjett var det ingen føringer vedrørende spillemidler til 
friluftslivsformål. 
 
Noen uker etter fremleggelsen av forslaget til statsbudsjett, ble det regjeringsskifte. Den 
nye rød-grønne regjeringen la fram sin politiske plattform gjennom den såkalte ”Soria-Moria-
erklæringen”. Det ble derfor et eget strategimøte med medlemsorganisasjonene om kontakt- 
og påvirkningsarbeidet. 
 
Stoltenbergregjeringen la fram sin tilleggsproposisjon 10. november. Der ble grunnstøtten til 
frivillige organisasjoner økt med ytterligere 1 %. Ordningen med juridisk bistand til 
kommunene vedrørende beskyttelse av strandsonen ble gjeninnført, og tilsagnsfullmakten til 
kjøp/båndlegging av friluftsområder ble økt med 30 mill. Det var ingen endring på andre 
relevante poster. 
 
FRIFO anmodet om møte med Stortingets komiteer for energi- og miljø, familie- og kultur og 
helse- og sosial, med kopi til respektive departement. Det ble gjennomført møter med de to 
førstnevnte komiteene. Både DNT og NJFF sendte brev til og deltok på møte med energi- og 
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miljøkomiteen. NJFF sendte i oktober brev til den nye miljøvernministeren og senere til den 
nye statsministeren vedrørende friluftslivspolitikken. SLF sendte brev i oktober både til 
statsministeren og samferdselsministeren, og var i møte med transport- og 
kommunikasjonskomiteen. Det var således en bred påvirkning overfor de nye komiteene. 
 
Rent budsjettmessig ble det ikke noe endring i de tallmessige størrelsene. Det kom imidlertid 
noen komitémerknader, som er interessante og som omtales nærmere under kontakt med 
politiske miljø. 

 
GJENNOMFØRINGEN AV FRILUFTSLIVETS ÅR 2005 

Hovedmålsettingen var folkelig mobilisering og synliggjøring av friluftslivets samfunns- 
messige betydning og mangfold. Til realiseringen av målet om folkelig mobilisering  
ble det mottatt hundrevis av søknader på lokale og regionale tiltak. Til realisering av målet om 
synliggjøring kom det flere søknader om såkalte hovedtiltak, samt at det ble lagt opp til en  
offensiv kommunikasjonsstrategi. 
 
Det kom inn søknader på til sammen over  
32 mill.  Det tok sin tid før finansieringen  
var på plass. Etter tilsagn på 1 mill. fra  
Sosial- og helsedirektoratet og 1 mill. fra  
spillemidlene (Kultur- og kirkedeparte- 
mentet) og avklaring med Miljøvernde- 
partementet om DN-midler og midler  
direkte fra MD, kom det på plass et bud- 
sjett på ca. 15,5 mill. for 2005. FRIFO 
bidro med en egenandel på 0,4 mill. En 
nødvendig avklaring i forhold til DN-                      
midler var behovet for støtte til 
”ordinære tiltak”, dvs. tiltak som ikke 
 hadde med Friluftslivets År 2005 å 
 gjøre. Fordelingen til de mange søkerne  
ble derfor senere enn ønsket, men i løpet av 
januar ble det bevilget 7,1 mill. til regionale/ 
lokale tiltak og ca. 4,2 mill. til hovedtiltak. 
 
Det ble i 2004 inngått avtale med 
Statskog og G-Sport som offisielle hoved- 
samarbeidsparter. Disse bidro med direkte  
støtte på samlet 0,7 mill for 2004 og 2005, samt  
indirekte støtte gjennom egen markedsføring og   
eget materiell. 
 
 
I h.t. oppdraget fra miljøvernminister Børge Brend
Dette manifesterte seg gjennom Idéforum, med br
institusjoner utenfor FRIFO, samt gjennom et man
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  Grensesømmen: Humørfylt åpning 

  Stillhetens dag: Lydvandring i støyete Oslo- 
   gater med Nils Faarlund som vegleder. 

e, ble det lagt opp til et bredt samarbeid. 
ed deltagelse også fra organisasjoner/ 
gfold av søkere. 



 
Åpningsarrangementet i Asker 8. januar  
ble gjennomført i  ”stor stil”, til tross for  
et ufyselig vær med regn og vind. H. M. 
Dronning Sonja, som var Friluftslivets Års  
Høye beskytter, brukte god tid på sin del- 
tagelse,og det var et imponerende frem- 
møte av organisasjoner, familier og andre 
besøkende. Arrangementet fikk bred media- 
omtale. 
 
         Våt åpning av FÅ:  H.M. Dronning Sonja sammen med 
         unge friluftslivsentusiaster.  
  
Av større tiltak, som ble gjennomført i løpet 
av året, nevnes 

• ca. 20 hovedtiltak, samt flere Exit- 
     tiltak overfor ungdom 
• konkurranse om Årets frilufts- 
      livskommune   
• konkurranse om Årets kommune for 
      tilrettelegging for funksjonshemmede   
• nasjonal tegnekonkurranse for barn 
      om ”Min turopplevelse” 
• samarbeid med TV2 om 10 ”turklar” -             
      program        Stine (10) og Benjamin (7) vant tegnekonkurransen 
• samarbeid om filmen ”Loop”.                       ”Min turopplevelse”. 

  
 

Sandnes kommune ble kåret til    
Årets friluftslivskommune, og 
Tvedestrand  kommune ble kåret til 
Årets kommune for tilrettelegging 
for funksjonshemmede. Stine Nordli 
(10), Kongsberg og Benjamin Ravndal,   
Ålgård,  7 år, ble vinnere av den 
nasjonal tegnekonkurransen for barn, 
”Min turopplevelse”. 

       
Representanter fra Sandnes kommune       
med politisk rådgiver i MD, Kjetil Bjørklund. 

          
    
 
 
 
Avslutningsarrangementet på Røros 3. desember ble en flott folkefest i vinterlige omgivelser 
og med et meget godt samarbeid med Røros 
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kommune. Vinnerne av forannevnte konkur- 
ranser ble kåret under avslutnings- 
arrangementet. 
 
Med ca 2000 lokale arrangement registrert  
på egen webadresse for dette, vurderer  
styret det slik at målsettingen om folkelig 
 mobilisering er oppnådd. Styret er godt  
fornøyd med gjennomføringen av hoved- 
tiltakene, som har fått meget god media- 
omtale i regions- og lokalpressen. Flere av          Stemningsfull avslutning av FÅ 2005 
hovedtiltakene, slik som Friluftslivets Uke,  
Grensesømstafetten,  Stillhetens Dag og åpnings- og avslutningsarrangementene fikk også god 
omtale i riksmedia.  TV 2`s ”Turklar”, som ble produsert med støtte fra Friluftslivets År 
2005, hadde god seeroppslutning og ble kåret til årets beste familieprogram av 
organisasjonen barnevakten. 
Generelt sett kunne og burde imidlertid Friluftslivets År 2005 vært mer omtalt i 
riksmediene, som det nasjonale løftet for friluftslivet året representerte. 
 
Etter styrets oppfatning har Friluftslivets År 2005 både styrket den eksterne kontakten 
med MD/DN og det interne samarbeidet i FRIFO. I tillegg kommer kontakten gjennom 
idéforum med mange andre organisasjoner og institusjoner. 
 
Det er inngått avtale med Norsk institutt for naturforskning om evaluering av Friluftslivets 
År 2005. Det ble utarbeidet et rapporteringsskjema til de som fikk bevilget midler, med 
relevante spørsmål vedrørende evalueringen. 
 
Det blir viktig å kartlegge og utløse det potensiale for gode tiltak til fremme av friluftslivet, 
som Friluftslivets År 2005 har skapt. 
 

 
SPILLEMIDLER TIL FRILUFTSLIV 

I tilknytning til statsbudsjettet for 2006 og nye medlemmer i Stortingets familie- og 
kulturkomité, ble det, som nevnt foran, bedt om møte med komiteen for å få komiteen til å gi 
føringer for Regjeringens fordeling av spillemidler til idrettsformål. Det ble sendt kopi av 
brevet til komiteen til politisk ledelse i Kultur- og kirkedepartementet (KKD). 
 
Møtet med komiteen fant sted 14. november. Det ble spilt inn ønske om 1 % av spillemidlene 
til idrettsformål til friluftsliv for barn og unge. 
 
Det kom ikke noen føringer fra komiteen. FRIFO ble imidlertid invitert til et møte med den 
nye statssekretæren Mette Gundersen i KKD. Møtet, som fant sted 13. desember, ga 
anledning til en gjennomgang av våre primære målsettinger. 
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På Friluftsrådenes Landsforbunds (FLs) årsmøte i 2004 ble det vedtatt å nedsette et utvalg 
til å vurdere strategier på kort og lang sikt med tanke på økte spillemidler til friluftsformål. 
Spillemiddelutvalgets innstilling ble fremlagt på FLs årsmøte 28. mai 2005. 
 
 I innstillingen omhandles forholdet til FRIFO og de frivillige friluftslivsorganisasjonene. Det 
forutsettes dialog om en omforent strategi. 
 
I kontaktmøte med tillitsvalgt og adm. ledelse i FL og FRIFO 6. september 2005, ble det 
vedtatt at FRIFO skulle ha en intern høringsrunde om utvalgets innstilling. Denne ble 
gjennomført på høsten. Ved årsskifte var det innkommet 4 høringssvar og lagt opp til videre 
behandling av saken på styrets møte i januar 2006. 
 
Som nevnt foran, ble det søkt om egen bevilgning til Friluftslivets År 2005. Søknaden var på 
2 mill. og det ble bevilget 1. mill. 

 
 

MOTORISERT FERDSEL I UTMARK 
Etter en befaring i Finnmark våren 2005, annonserte miljøvernminister Knut Arild Hareide  i 
mai prosjektet ”Motorisert ferdsel og samfunn” (MOSA) .  Prosjektet skal identifisere alle 
forhold og problemstillinger rundt motorisert ferdsel i Norge i utmark med sikte på å utvikle 
forslag til den fremtidige politikken på området.  
 
Fra MDs side er bakgrunnen at det bør skje en innskjerping av dagens dispensasjonspraksis 
for å redusere miljøbelastningene, særlig i forhold til den økende barmarkskjøringen og bruk 
av snøscooter i Sør-Norge. 
 
Direktoratet for naturforvaltning (DN) fikk i oppdrag å organisere prosjektet. DN ga 
prosjektledelsen til Norsk institutt for by- og regionforskning og oppnevnte en bredt 
sammensatt rådgivende gruppe for prosjektledelsen. I denne gruppen deltar både FRIFO, 
DNT og NJFF. 
 
Erfaringene fra prøveprosjektet i 7 kommuner skal være en del av grunnlaget , og arbeidet vil 
pågå til sommeren 2006.  
 
Prosjektledelsen har lagt opp til 5 samlinger over to dager. De to første fant sted i oktober 
og desember.  
Hovedtema for samling nr. 1 var en kartlegging av nødvendig kunnskapsbilde. 
Til samling nr. 2 ble det presentert et utvalg av temaer til kunnskapsgrunnlaget, som den 
rådgivende gruppen kommenterte. NINA presenterte bl.a. resultatet av forsøksprosjektet i 
de 7 kommunene. 
For å vite noe mer om forvaltningen av loven, ble det vedtatt å sende et bredt anlagt 
spørreskjema til kommunene. 
 
Drøftelsene så langt viser at det er en spenning mellom de forskjellige aktørene når man 
kommer inn på tema som lokal forvaltning/nasjonale føringer og positive/negative effekter. 
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På bakgrunn  av en annonse i Dagbladet i november 
2004, om ”Snøscooterens Dag” , sendte FRIFO en  
klage til Forbrukerombudet om brudd på markeds- 
føringsloven. Etter uttalelse fra Snøscooter- 
importørenes Forening (SIF) og MD, konkluderte  
Forbrukerombudet i mai med at fremstillingen i  
annonsen var villedende og i strid med markeds- 
føringsloven. 
 
I styremøte 13. juni vedtok styret å anmelde SIF 
til politiet for forsettlig eller uaktsom over- 
tredelse av markedsføringsloven. Politiet har  
bekreftet mottagelsen av anmeldelsen, men ved 
 årskiftet var resultatet ikke kjent. 
  
 
Noe av det første den nye miljøvernministeren, Helen Bjørnøy, gjorde var å sette en stopper 
for planen om helikopterturer til landingsplass like ved Jostedalsbreen nasjonalpark ved å 
ikke godkjenne kommunens reguleringsplan for dette formål. Dermed sa samferdsels-
departementet også nei til dispensasjon hva gjelder take off/landing. FRIFO er glad for 
avgjørelsen, som bør gi føringer for lignende planer. 
 

 
KONTAKT MED POLITISK MILJØ 

I tilknytning til Friluftslivets År 2005 har det vært nær kontakt med politisk ledelse i MD.  
Tidligere miljøvernminister Knut Arild 
Hareide deltok bl.a. på åpnings-
arrangementet, på åpningen av 
Grensesømstafetten og på åpningen av 
Friluftslivets Uke i september. Den 
nye miljøvernministeren var for-
hindret fra å delta på avslutningen, 
men da deltok politisk rådgiver Kjetil 
Bjørklund på hennes vegne. 
 
FÅ-åpning: Miljøvernminister Knut Arild 
Hareide og styreleder i FRIFO Øystein Dahle. 

  
I tilknytning til statsbudsjettet for 2006 var det kontakt med de nye komiteene for energi 
og miljø, for familie og kultur og for helse og omsorg.  Det ble i den sammenheng sendt kopier 
av brevene til  komiteene til politisk ledelse i  de respektive departement. 
 
Finanskomiteen kom med følgende merknad til miljøvern: 
” Friluftsliv er en kilde til livskvalitet, rekreasjon og bedre folkehelse. Friluftsliv bidrar til å 
bedre forståelsen for en bærekraftig utvikling, og er en viktig ressurs i næringssammenheng 
for mange distrikter. Allemannsretten er den viktigste bærebjelken for at alle skal kunne 
utøve et aktivt friluftsliv.” 
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I tilknytning til Stortingsvalget 2005 ble det på FRIFO`s årsmøte i mat arrangert en 
paneldebatt  mellom representanter for de politiske partiene på Stortinget. Det var god 
deltagelse og deltagerne fikk utfordrende spørsmål både fra debattleder, infosjef Espen 
Farstad, NJFF, og fra salen. 
 
Som et resultat av  brevet til familie- og kulturkomiteen, fikk FRIFO anledning til å møte 
statssekretær Mette Gundersen i Kulturdepartementet 13. desember 2005. 

 
 

KONTAKT MED ORGANISASJONENE 
Det har vært avholdt 7 generalsekretærmøter hvorav ett var utvidet generalsekretærmøte/ 
rådgivende organ for Friluftslivets År 2005. Direktoratet for naturforvaltning og 
Friluftsrådenes Landsforbund var representert på det utvidede møtet. Status og arbeidet 
med Friluftslivets År 2005 har vært tema på alle generalsekretærmøtene i 2005.                       
 
Prosessen om FRIFO`s rolle som talerør  
og møteplass, som startet på høst- 
samlingen 16.  september, ble videre- 
ført på den friluftspolitiske samling 
for medlemsorganisasjonenes politiske  
og administrative ledelse på Tyriheim 
11. – 12. februar 2006. Det var god 
deltagelse og  stort engasjement. Prosessen 
så langt var også tema på FRIFOs årsmøte 
i mai. Det ble videre planlagt en todagers 
samling i september, som videre arbeid 
med prosessen. Denne måtte dessverre 
avlyses, grunnet liten deltagelse fra 
målgruppene.  I stedet vedtok styret å             
nedsette et utvalg bestående av  
representanter fra 5 av medlemsorganisasjone
av FRIFOs rolle. Det ble videre vedtatt at utva
den friluftspolitiske samlingen i februar 2006 u
sin tid å få oppnevnt utvalget, som består av re
NKF, slik at det ikke ble noe møte før årsskifte
 
Det har videre vært kontaktmøter mellom FRIF
FRIFOs organisasjoner.  

FORUM FOR NATUR OG FRILUFT
Forum for natur og friluftsliv (FNF) er et sama
opprettelsen står FRIFO, Samarbeidsrådet for
fylkesvise FNF ble etablert høsten 2000, og er
 

 1
Fra Friluftslivets uke på Sognsvann: Lydhøre ledere 

ne til en nærmere presisering og prioritering 
lgets innstilling skulle legges direkte frem for 
ten forutgående behandling i styret. Det tok 
presentanter fra DNT, NJFF, NSF, NOF og 
t. 

Os styreleder og generalsekretær og flere av 

 
 
SLIV – REGIONALT SAMARBEID 
rbeidsnettverk i det enkelte fylke. Bak 
 naturvernsaker (SRN) og FL. De første 
 nå etablert i alle fylkene (felles i Agder). 

2



Som tidligere, ble det holdt to samlinger i løpet av året. Samlingen i februar hadde 
koordinatorene som målgruppe , mens samlingen i august hadde en representant fra 
styringsgruppe/kontaktutvalg som målgruppe i tillegg til koordinator. 
 
På februarsamlingen var det et opplegg for mediakontakt, hvor også representanter fra 
medlemsorganisasjonene sentralt deltok. 
 
Som en motivasjon til engasjement i tilknytning til Stortingsvalget, ble det på 
augustsamlingen på Hadeland, arrangert en paneldebatt med førstekandidatene på partienes 
lister i Oppland. 
Debatten ble omtalt i regions- og lokalmedia. 
 
På oppdrag fra styringsgruppen gjennomførte NINA en evaluering av FNF-ordningen. 
Rapporten, som kom i juni, ble presentert på augustsamlingen., og deretter sendt på formell 
høring til FRIFO, FL og SRN sentralt, til medlemsorganisasjonene i FRIFO/ de 
interkommunale rådene i FL samt til FNF.  Høringsfristen ble satt til 1. desember. 
 
Grunnet forsinkede svar vedtok styringsgruppen å starte vurderingen av svarene i februar 
2006 med tanke på å legge dette frem på vårens FNF-samling, som ble bestemt til 14.-15. 
mars. 
 
Grunnet den stramme finansieringen av Friluftslivets År 2005, ble det ikke noen økning i 
driftsstøtten til FNF. De fikk imidlertid anledning til å søke både på ”ordinære” prosjekter 
og på prosjekter for Friluftslivets År, herunder tilskudd til regionalt Friluftslivets Uke. 

 
 

PROSJEKTER 
Prosjektet Friluftslivet År 2005 er omtalt spesielt foran. 
 

”Trygg i naturen med kart og kompass” (TIN) har vært et fellesprosjekt 
for FRIFO og medlemsorganisasjonene siden 1997 og ble  avsluttet i 
2005. 
 
FRIFO har hatt det formelle hovedansvaret, mens Norges 
Orienteringsforbund (NOF) har vært operatør og motivator overfor de 

andre medlemsorganisasjonene. Det har vært etablert en styringsgruppe med representanter 
for FRIFO og noen av medlemsorganisasjoner. 
 
 
 
Gjennomføringen i 2005 bar preg av at prosjektet  
skulle avsluttes i dette året. Det store hoved- 
arrangementet var FINN FRAM-dagen 29. mai, 
som også var et hovedtiltak i Friluftslivets År. 
Det var 53 arrangementer over hele landet, som  
aktiviserte 118 lokale lag og over 7000 deltager. 
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Det ble i tilknytning til arrangementet utarbeidet 
et ”Finne fram-sertifikat. Prosjektet ble avsluttet 
ved  markering på åpningen av Friluftslivets Uke  
på Sognsvann i september. 
 
NOF har bestemt seg for å videreføre FiNN FRAM- 
dagen, som et fellesprosjekt. NOF ønsker videre  
å videreføre Trim Norge på langs-prosjektet, 
 men i noe annen form enn til nå.                                          Sognsvann: Glade barn med Trygve Trygg 
 
Styringsgruppen har utarbeidet det første grunnlaget for en evaluering av prosjektet. 
 
Styret vil takke styringsgruppen og NOF for innsatsen i prosjektet over lang tid.   
 

 
FRILUFTSLIVETS UKE 

Friluftslivets Uke har vært markert i september siden Friluftslivets År 1993. 
Friluftslivets Uke ble da også markert ved sentral åpning på Sognsvann 4. september og med 
flere regionale arrangement i regi av FNF.  
 
Friluftslivets Uke 2005 var et hovedtiltak i Friluftslivets År. Det var derfor gledelig 
at det i tillegg til det sentrale arrang- 
ementet på Sognsvann var arrangement i  
12 andre fylker. 
 
På den sentrale åpningen deltok daværende 
miljøvernminister Knut Arild Hareide. I fint 
høstvær var ca. 7-8.000 innom friluftslivs- 
leiren, som var etablert. Som en synliggjøring 
av det brede engasjementet i Friluftslivets 
År, deltok også representanter for organisa- 
sjoner utenom FRIFO. Det var bl.a. et sam- 
arbeid med Oslo Sportsklubb om gjennom- 
føring av tiltaket ”Pakistansk skogdag” i til-             Friluftslivets Uke: Miljøvernminister Knut Arild 
knytning til arrangementet på Sognsvann.                 Hareide besøker Oslo Sportsklubb. 
              
 
 
 
 

INNSAMLINGSAKSJONEN 
I tilknytning til flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia, ble det igangsatt mange innsamlings 
aksjoner. Det kom også henvendelse fra lokale friluftslivsorganisasjoner om engasjement fra 
friluftslivsorganisasjonenes side.  
 
FRIFO sendte derfor et brev i januar til medlemsorganisasjonene om en slik støtte, som ville 
bli kanalisert via Røde Kors og ba om at disse distribuerte dette videre.  
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Gjennom direkte bidrag til FRIFOs konto kom det inn ca. 270.000. 
Enkelte av medlemsorganisasjonene hadde allerede satt i gang eget opplegg med støtte til 
andre hjelpeorganisasjoner. Her nevnes at Norges speiderforbund bidro med flere 
hundretusen gjennom innsamling fra egne rekker og bruk av eget katastrofefond. Disse 
midlene ble formidlet til Flyktningerådet. 
 
FRIFO mottok en hyggelig takk fra Norges Røde Kors for initiativet. 

 
 

UTTALELSER/HØRINGER 
I løpet av året har FRIFO mottatt mange saker til høring. Styret legger til grunn en 
prioritering av saker som enten er av prinsipiell karakter for friluftslivet eller påvirker dette 
på en vesentlig måte, for eksempel ved en markant reduksjon av opplevelsesverdien eller 
tilgangen til friluftslivsområder. 
 
Av saker som FRIFO har uttalt seg om i 2005 kan nevnes: 

• Forskrift om bærekraftig skogbruk. 
• Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (naturmangfoldloven). 
• Strategidokument for turisme og friluftsliv på Svalbard. 
• Utkast til forskrift om konsesjon for landingsplasser. 
• Forslag til vern av Ålfotbreen landskapsvernområde. 

 
I tillegg er det sendt ut pressemeldinger og uttalelser vedrørende saker av prinsipiell 
karakter eller større saker som har dukket opp i løpet av året.  

 
 

NORDISK SAMARBEID 
Det nordiske samarbeidet består i 1-2 fellesmøter i året i det nordiske friluftslivsnettverket 
( i hovedsak mellom paraplyorganisasjonene i de enkelte land) samt arrangement av enkelte 
nordiske konferanser. Det er etablert et samarbeid med Nordiske Ministerråds 
arbeidsgruppe for friluftsliv, natur og kultur (NFK-gruppen) 
 
Som en støtte til nyetableringen i Finland  av et nasjonalt nettverk kalt Forum for friluftsliv, 
ble det holdt et fellesmøte i Helsingfors i januar. Neste fellemøte fant sted i Reykjavik i mai 
i tilknytning til en nordisk konferanse om nasjonalparker, friluftsliv og helse. Det ble i den 
forbindelse møter med representanter for islandske friluftsorganisasjoner med tanke på 
etableringen av et nasjonalt nettverk også i Island. Møtet viste at dette er mulig.                  
 
Det siste nettverksmøtet i 2005 ble holdt i Odense i tilknytning til nordisk konferanse om 
bynært friluftsliv i august. Dette var et samarbeid med nordisk  parkkongress , som også 
hadde sin konferanse i Odense.  Det ble forberedt en såkalt Odense-erklæring vedrørende 
bynært friluftsliv, som ble presentert på den dagen som var felles for deltagerne på de to 
konferansene. Med noen justeringer sluttet man seg til denne. 
Erklæringen er sendt relevante politiske miljø og myndigheter i de nordiske land. 
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Det danske Friluftsrådet har ledet det nordiske samarbeidet i 2004 og 2005. Fra nyttår 
overtar Norge v/FRIFO i samarbeid med FL. Dette ble markert på fellesmøtet i Odense. 
 
Det neste møtet ble fastsatt til 9.-10 mars i Norge. 

 
 

FORSKNING 
FRIFO`s forskningsgruppe arrangerte en meget vellykket forskningskonferanse ”Forskning i 
friluft”  på Røros 1.-2. desember i tilknytning til avslutningen av Friluftslivets År samme sted.   
 
Det var meget god deltagelse.  Inklusive innledere var det 224 deltakere. Hovedtema var 
Barn/Ungdom og friluftsliv, Friluftsliv og forvaltning og Friluftslivsverdier og livskvalitet. 
 

Som en avslutning - og overgang til 
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avslutningen av Friluftslivets år – ble tema 
friluftsliv og folkehelse satt på dagsorden 
med utfordringer fra Espen Farstad, NJFF 
og helserådgiver i  Vest-Agder fylkes-
kommune, Kjetil Drangsholt og svar bl.a. fra 
politisk rådgiver i MD, Kjetil Bjørklund. 
 

Paneldeltagerne svarer på utfordringer 

et var mange gode innledninger til de forskjellige tema og mange spørsmål/kommentarer 
om de tidligere forskningskonferansene, viste også denne konferansen behovet for en slik 
øteplass for forskning innen friluftsliv. 

D har tatt initiativ til kontaktmøter om forskning med DN, NINA, NIBR; FRIFO og FL. Det 
iste kontaktmøtet fant sted i oktober og vil bli fulgt opp med nytt møte høsten 2006. Det 
le videre planlagt et seminar i februar/mars 2006 om strategisk instituttprogram for 
riluftsliv. 

LEVENDE SKOG – REVIDERING AV STANDARDER 
 1998 ble det enighet mellom diverse organisasjoner , deriblant FRIFO, om standarder for 
evende Skog-prosjektet. Etter 5 år ble det i 2003 tatt initiativ til en revidering av disse. 
RIFO sa ja til å delta i revurderingsgruppen og oppnevnte Øystein Dahle som FRIFO`s 
presentant, slik han også var det i første runde. 

et tok lang tid med å forberede arbeidet. Dette gjaldt særlig mandatet for gruppen , hvem 
om skulle delta og hvilke standarder som burde revideres. 
et konkret revisjonsarbeidet kom først i gang våren 2005. Siden Øystein Dahles 
ykemelding i august, har generalsekretær Harald Tronvik deltatt for FRIFO. 

om frem til enigheten i 1998 er det spenning er mellom særlig skogeiersiden og de ”rene” 
iljøorganisasjonene. FRIFO og FL kan, som i 1998, spille en brobygger i denne sammenheng. 
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Arbeidet fortsetter i 2006.  
 

 
FINNMARKSLOV/SAMERETTSUTVALG II 

Som et resultat av Samerettsutvalg I, la Bondevikregjeringen frem et forslag til en fremtidig 
forvaltning i Finnmark, som friluftslivsorganisajonene ikke så seg tjent med. Ordningen ville 
kunne føre til oppsplittelse av eier-og bruksrettigheter, som modellen med Statskog som eier 
og forvalter ikke innebar. I innspurten med lovarbeidet, ble det i loven for den nye eier, 
Finnmarkseiendommen, også tatt ut en referanse til allmennhetens interesser i 
formålsbestemmelsen. Selv om denne ikke vil overstyre friluftslovens bestemmelse om fri 
ferdsel, så vil en slik utelatelse kunne få betydning ved de konkrete vurderinger og 
balanseringen av de forskjellige bruksrettighetene. 
 
NJFF var spesielt aktiv i å påvise de ulempene dette kunne få særlig for almene jakt-og 
fiskeinteresser. FRIFO engasjerte seg ved både å sende en skarp pressemelding i mai og ved 
kontakt mot justiskomiteen. 
 
Friluftslivsorganisasjonenes syn nådde ikke frem. Det ble presisert fra flertallet på 
Stortinget at loven ikke fikk konsekvenser for retten til fri ferdsel i friluftsloven, 
 
FRIFO er representert i Samerettsutvalg II ved fagsjef Siri Parmann i NJFF. Dette utvalget 
ser på fremtidig forvaltning i de samiske bruksområdene fra Troms i nord til nordlige 
Hedemark i sør. Ikke overraskende påvirker løsningen i Finnmark også arbeidet i 
Samerettsutvalg II, selv om de samiske interessene er langt svakere enn i Finnmark. 
FRIFO vil denne gang være langt mer aktiv både som støttespiller og aktør for en løsning som 
tjener friluftslivets interesser. Både styret og medlemsorganisasjonene 
v/generalsekretærmøtet er holdt løpende orientert om arbeidet, som fortsetter inn i 2006.  

 
 
 

ØKONOMI 
Regnskapet for 2005 bærer naturlig nok et sterkt preg av Friluftslivets År 2005. Dette slår 
ut både på driftsregnskapet og ikke minst på prosjektregnskapet.                                          
 
Når det gjelder driftsregnskapet, så ble det budsjettert med bruk av inntil  kr. 430.000 fra 
egenkapitalen til tiltak i Friluftslivets År. FRIFO mottok i 2005 et driftstilskudd fra MD på 
kr. 2.338.000, som var en økning på kr. 305.000 fra 2004. Den generelle økte virksomheten 
grunnet Friluftslivets År 2005 medførte en ganske stor økning av posten diverse 
kontorutgifter, som også inkluderer regnskapsføring og revisjon. I tillegg kom FRIFOs bidrag  
på kr. 39.391 til innsamlingsaksjonen etter flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia. Til tross for 
dette er driftsresultatet bedre enn budsjettert. 
 
Grunnet Friluftslivets År ble de totale prosjektinntektene i 2005 på  kr. 22.525.569  mot 
kr. 9.112.037 i 2004. Prosjektregnskapet viser et samlet underskudd på  kr. 189.077. Dette 
skyldes i hovedsak at åpningen av Friluftslivets Uke på Sognsvann ble en god del dyrere en 
budsjettert samt utgifter til nordisk samarbeid og til prosjektet ”Fjellenes kvinner”, som ikke 
var budsjettert. 
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Regnskapet for Friluftslivets År 2005 viser et overskudd på ca. kr. 185.578, som foreslås 
overført til 2006. Overskuddet skyldes bl.a. at delbetaling til NINA for evalueringsarbeidet 
ble mindre i 2005 enn budsjettert.  Overførte midler vil bli benyttet til dette. 
 
Bruttoomsetningen for 2005 er på samlet kr. 25.875.124 mot kr. 12.130.175 i 2004. 
Resultatregnskapet viser et samlet underskudd på kr. 333.368 mot budsjettert kr. 300.000. 
Tar man hensyn til FRIFOs  bidrag på  kr. 39.391 til innsamlingsaksjonen i januar, som naturlig 
nok ikke var budsjettert, så er resultatet omtrent som budsjettert. Styret foreslår at 
underskuddet dekkes av egenkapitalen.                                                                          
 
Styret er godt fornøyd med dette resultatet. De langt større prosjektmidlene enn tidligere 
samt den økte generelle virksomheten grunnet Friluftslivets År, medførte samtidig større 
utfordringer hva gjelder økonomistyring. Styret vil derfor gi ros til alle som har bidratt til 
dette gode resultatet. Styret konstaterer at FRIFO har en økonomi som gir et godt grunnlag 
for videre drift. 

 
AVSLUTNING 

Styret vil takke medlemsorganisasjonene for stor innsats og godt samarbeid. 
 
Styret vil videre takke alle andre som på forskjellige nivå i organisasjonene bruker tid og 
krefter på å arbeide for friluftslivets sak. 
 
Styret vil spesielt takke for fellesskapet og engasjementet i forbindelse med 
gjennomføringen av Friluftslivets År 2005.   
 
Styret vil avslutningsvis takke administrasjonen for et godt og konstruktivt samarbeid med 
spesielt store utfordringer i 2005.  

 
Oslo, 21. mars 2006 

 
Øystein Dahle        Kari Fagernæs 
  
 
Berit Skirstad   Gjermund Stormoen   Trond Asakskogen  
 
 
Hennie Berghahn Riise  Mette Rye    Harald Tronvik 
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