
 



 

FFRRIILLUUFFTTSSLLIIVVEETTSS  FFEELLLLEESSOORRGGAANNIISSAASSJJOONN  
 
Hva er FRIFO? 

Friluftslivets fellesorganisasjon,  

FRIFO, er en paraplyorganisasjon 

for de 13 største friluftslivs-        

organisasjonene i landet med  

samlet over  500.000 medlem- 

skap 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                          Friluftsliv for alle  –  hver dag 
Ekte opplevelser    –  hver gang! 

FRIFOs virksomhetsidé 

FRIFO skal: 

 være et friluftspolitisk talerør for medlemsorganisasjonene og for friluftslivet 

 arbeide for at medlemsorganisasjonenes rammebetingelser bedres, slik at organisasjonene gis 

bedre mulighet til å nå sine mål 

 være et aktivt og attraktivt møtested og diskusjonsforum for medlemsorganisasjonene for 

å videreutvikle felles plattform og mål. 

 

Friluftspolitisk plattform: 

 Allemannsrettens rett til bruk av fri natur (allemannsretten) 

 Et allsidig, naturvennlig og helsefremmende friluftsliv for alle i tråd med norsk 

friluftslivstradisjon og målsetningen om et enkelt, romslig friluftsliv 

 Aktivt friluftsliv i pakt med norsk tradisjoner er en del av vår kulturarv og øker forståelsen for 

å verne natur og miljø. 

 

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 tilfredsstiller 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. 

 
 

 



STYRETS ÅRSBERETNING 

 

Innledning 

I FRIFOs Langtidsplan for 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 arbeidet som medlemsorganisasjonene utfører. 

 

Disse ambisjonene gjenfinnes også i den reviderte Langtidsplanen for 2007-2010, som ble 

vedtatt på årsmøtet 10. mai 2007. Langtidsplanen for 2007-2010 inneholder en langsiktig 

visjon :  
 

”Friluftslivet i Norge har i 2050 forsterket sin posisjon” med følgende strategiske hovedmål: 
 

” Friluftsliv er et markant og prioritert politikkområde”  og ” Den samfunnsmessige 

betydningen synliggjøres fortløpende”. 

 

Det styret oppfattet som en degradering av friluftslivets politiske status i 

Miljøverndepartementet i 2007, som omtales nærmere under Kontakt med politiske miljø 

nedenfor, understreker viktigheten av en slik langsiktig målsetning og de nevnte strategiske 

hovedmålene. 
 

Overnevnte ambisjoner har vært førende  både for det styret som fungerte frem til årsmøtet 

10. mai og det nyvalgte styret. 
 

Prosessen om FRIFOs rolle som talerør og møteplass ble avsluttet gjennom  Langtidsplanen for 

2007-2010, som ble enstemmig vedtatt og som gir et godt grunnlag for felles innsats. 
 

 

ÅRSMØTET 
 

Årsmøtet fant sted 10. mai 2007 på Voksenåsen kurs og konferansehotell. Møtet ble 

ledet av ordfører Thorbjørn Berntsen. Lars Christian Stendal, Norges Klatreforbund og 

Astrid Solberg, 4H Norge ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen sammen med                   

ordfører. Protokollen ble sendt medlemsorganisasjonene i juni 2007. 

     

Møtet behandlet de vedtektsmessige sakene, sak om FRIFOs rolle som talerør og møteplass, 

herunder revidert Langtidsplan og Langtidsbudsjett 2007 – 2010, rollefordelingen innen  

innen FRIFO med endringer i FRIFOs vedtekter. 

 

Thorbjørn Berntsen ble valgt 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                       Harald Tronvik, Thorbjørn Berntsen og Øystein Dahle 

to år, og Karen Marie Eid Kaarby, 

Skiforeningen, ble valgt til nytt  

styremedlem for to år.Tone 

 Israelsen, Norges Klatreforbund,                     

ble valgt til varamedlem for ett år.                   Harald Tronvik, Thorbjørn Berntsen og Øystein Dahle 

 



 

Årsmøtet valgte Kirsti Gurholt Pedersen, Skiforeningen til medlem av valgkomiteen for tre år. 

 

Årsmøtet startet med en friluftspolitisk paneldebatt der følgende følgende var tilstede:  

Rina Hansen, Ap’s fraksjonsleder i Oslo Bystyre, Aud Kvalvik, Sv, stortingsrepr. og medlem i 

næringskomiteen,  Ane Kismul, Sp, politisk rådgiver for Sps stortingsgruppe, Gunnar 

Kvassheim, V, stortingsrepr. og leder i energi- og miljøkomiteen,  Øyvind Halleraker, H, 

stortingsrepr. og medlem i kommunikasjons- og transportkomiteen og Line Henriette Holten 

Hjemdal, Krf, stortingsrepr. og medlem av energi- og miljøkomiteen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fv. Aud Kvalvik (SV), Rina Hansen (Ap), Ane Kismul (Sp), Gunnar Kvassheim (V), Line Henriette Holten  

   Hjemdal (Krf) og Øyvind Halleraker (H). 

 

Debatten ble ledet av Carsten Phil, redaksjonssjef i Dine penger og tidligere speidersjef. 

 

I og med at det i 2007 var kommune- og fylkestingsvalg, ble det spesielt fokusert på sentrale 

problemstillinger for den regionale og lokale forvaltningen i saker med betydning for 

friluftslivsutøvelsen og naturopplevelsen tilknyttet denne. 

 

Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer fra årsmøtet. Flere av deltagerne benyttet seg av 

dette. 

STYRET 
Styret har hatt 7 styremøter og ett telefonmøte og behandlet 59 saker.  

 

Styret har hatt følgende                                         

sammensetning i 2007: 

Styreleder: Øystein Dahle                               

Nestleder: Kari Fagernæs 

Styremedlemmer: 

Trond Asakskogen 

Gjermund Stormoen 

Hennie Berghahn Riise  

Mette Rye t.o.m. 10.mai 

Helge Simonsen  

Karen Marie Eid Kaarby, 

 varamedlem t.o.m. 10.mai 

 – styremedlem f.o.m. 10. mai 

Tone Israelsen, varamedlem 

 f.o.m. 10. mai                                                               Styreleder i FRIFO, Øystein Dahle 

 

 



 

Styret foretok i 2007 to befaringer kombinert med styremøte. 

 

Tema  for vårens befaring, 2.-3. mai,             

var utbygging av vindmølleparker. 

Befaringen ble lagt til Møre og 

Romsdal fylke, der turen gikk til 

Fræna kommune, Eide kommune, 

Averøy kommune og Smøla  

kommune. Styret hadde kontakt 

med representanter fra de berørte 

kommunene. Befaringen ble avsluttet 

med orientering og omvisning i 

vindmølleparken på Smøla.                                                    En del av vindmølleparken på Smøla 

             

Høstens befaring ble lagt til                       

Østmarka/Sørmarka i Oslo 

kommune med ny markalov og 

forvaltning av by- og tettsteds- 

nære marker som tema. Styret 

møtte representanter fra Miljøvern- 

departementet, Bærekraftig Follo og 

fra Follorådet. I tillegg var Oddvin 

Lund fra Skiforeningen ansvarlig for 

selve befaringen i marka.                                             Styrebefaring i Østmarka/Sørmarka                                  

 

SEKRETARIATET 
Sekretariatet leide også i 2007 kontorer i Nedre Slottsgate 25 i Oslo. Sekretariatet 

har bestått av generalsekretær Harald Tronvik, kontorleder Tove Thorsen, 

fagkonsulent Hans Erik Lerkelund og informasjonskonsulent Siri Meyer.  

Anne L. Meisingset ble innleid som vikar fra 1. mars til 1. september og deretter ansatt 

som vikar i FRIFO ut året.  

 

Samlet kortidssykefravær i perioden er 5 dager. Langtidssykefraværet var 2 måneder 

og 1 Aktiv sykemelding i 1 ½ måned. 

 

Aktiviteten anses ikke å forurense det ytre miljø. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i 

forhold til likestilling. Arbeidsmiljøet hos FRIFO anses som godt. 

 

 

                                    STATSBUDSJETTET FOR 2008 
På basis av et samordningsmøte med medlemsorganisasjonene 15. februar, ble det 7. og 

8. mars sendt brev til henholdsvis Miljøverndepartementet (MD) og Helse- og 

omsorgsdepartementet (HOD) med innpill til arbeidet med statsbudsjettet for 2008. 

Budskapet i brevet til MD var en synlig styrking av friluftsliv som politikkområde, en 

betydelig styrking av midler til aktivitet og en markant styrking av støtten til Forum for 

Natur og friluftsliv (FNF).  I brevet til HOD ble det etterlyst et skikkelig løft hva 

gjelder oppfølgning av den nasjonale handlingsplanen for fysisk aktivitet, og spesielt 

understreket det potensialet friluftslivets kombinasjon av fysisk aktivitet og 

naturopplevelse utgjør for det helsefremmende arbeidet. 

 

 



 

I vår søknad til MD om grunnstøtte for 2008 fulgte vi opp overnevnte innspill. 

  

I budsjettforslaget for MD var det ingen endring i friluftslivets beskjedne plass som 

politikkområde. Rent bevilgningsmessig var det en stor satsing på forvaltning og skjøtsel 

av verne- og friluftsområder og bevaring av villaksen, samt en økning av driftsstøtten til 

de frivillige miljø- og friluftslivsorganisasjonene. Det ble pekt på en urovekkende 

utvikling i aktivitetsmønsteret for ungdom og uttalt at det var nødvendig med en 

særskilt stimuleringsinnsats overfor denne gruppen. Det var imidlertid ingen økning på 

posten til stimulering og motivering. Det var heller ikke noe forslag om egen driftstøtte 

til FNF. 

 

Disse forholdene ble tatt opp med energi- og miljøkomiteen i forbindelse med høringen 

om statsbudsjettet. Det resulterte imidlertid ikke i noen påplussing. 

 

I budsjettforslaget for HOD var det generelt lite fokus på forebyggende og 

helsefremmende tiltak under hovedutfordringene og hovedprioriteringene. 

Posten til oppfølgning av den nasjonale handlingsplanen for fysisk aktivitet ble økt med 

5 mill., men skulle samtidig dekke et prosjekt rettet mot sykehusansatte.  Det innebar 

således et beskjedent løft. 

 

FRIFO tok, sammen med flere andre organisasjoner, dette opp med helse- og 

omsorgskomiteen i forbindelse med høringen av statsbudsjettet. Dette resulterte i en 

påplussing på 1 mill. til handlingsplanen for fysisk aktivitet og 10 mill. til folkehelse-

arbeidet i kommunene, hvorav 7 mill. ble øremerket fysisk aktivitet gjennom partner- 

skap for folkehelse. 

 

I tillegg ble det utarbeidet en kronikk om statsbudsjettet for 2008 og mangel på midler 

til helsefremmende arbeid i regi av friluftslivsorganisasjonene. Kronikken ble tatt inn i 

Dagsavisen i januar. 

 

I høringsmøte med familie – og kulturkomiteen om budsjettforslaget for Kultur- og 

kirkedepartementet (KKD), tok vi opp ønsket om økte spillemidler til friluftsformål for 

barn og unge, og ba om at dette ble tatt med i behandlingen av St. meldingen om 

frivillighet, hvor det foreslås endringer i overskuddsfordelingen fra 2009. 

Dette ble ikke kommentert i komiteens innstilling til budsjettet. 

 

Vi sendte også, som for året før, en henvendelse til Kirke- utdannings- og 

forskningskomiteen i forbindelse med komiteens behandling av budsjettforslaget for 

Kunnskapsdepartementet, med innspill om øremerkede midler til fysisk aktivitet og 

friluftsliv i skoler og barnehager. Dette ble heller ikke kommentert i komiteens 

innstilling. 

   

Overnevnte forslag vil bli fulgt opp i forbindelse med Regjeringens arbeid med 

statsbudsjettet for 2009.  

 

 

 

   



  ST.MELD. NR. 39 (2006-2007) FRIVILLIGHET FOR ALLE 
Den såkalte Frivillighetsmeldingen kom som foreløpig melding 10. august.  

Kulturminister Trond Giske orienterte nærmere om meldingen på et medlemsmøte i  

Frivillighet Norge 27. august, med anledning til spørsmål og kommentarer.               

 

Det er mye positivt om frivilligheten i meldingen og flere forslag om å bedre ramme- 

betingelsene for frivillig sektor. Dette gjelder særlig økonomiske forhold som ordningen 

med skattefradrag for gaver, økt nedre grense for å betalearbeidsgiveravgift og for 

fritak for lønnsoppgaveplikt.  I og med at inntektene fra spilleautomatene nå går inn til 

Norsk Tipping, adviseres det en endret overskuddsfordeling fra 2009. 

 

Meldingen er inndelt i fire deler, hvorav Del III er en fremstilling av de ulike sektorene. 

Det var både overraskende og skuffende å konstatere at friluftslivssektoren ikke var 

gitt noen egen plass, men kun meget beskjedent omtalt under idrettssektoren. På 

spørsmål om dette i møtet 27. august, antydet kulturministeren at dette kunne bero på 

en glipp, men at vi fikk ta dette opp ved Stortingets behandling av saken. 

 

Det ble i september sendt et brev til kulturministeren, hvor FRIFO tok opp denne 

manglende omtalen av friluftslivet. Det ble pekt på friluftslivets samfunnsmessige 

betydning, og bl.a. vist til friluftslivsmeldingen i denne sammenheng. Kulturministeren 

ble invitert til dialog om dette. Det er ikke mottatt svar på denne invitasjonen. 

 

I møte med miljøvernministeren 11. september, ble hun gjort oppmerksom på forholdet, 

og ga uttrykk for overraskelse over dette. 

 

Forholdet ble også påpekt i høringsmøtet med familie- og kulturkomiteen om meldingen. 

I tillegg til dette ble også forslaget til ny tippenøkkelen fra 2009 tatt opp. Det ble vist 

til tidligere innspill fra FRIFO om at 1 % av overskuddet til idrettsformål burde gå til 

friluftsformål for barn og unge, og foreslått at dette ble formalisert i reglene for den 

nye overskuddsfordelingen. 

 

I sin innstilling griper komiteen fatt i den manglende presentasjonen av friluftsliv- og 

miljøsektoren gjennom et eget punkt om miljø- og naturvernorganisasjonene i sin 

vurdering av Del III. En enstemmig komité understreker at både natur- og 

miljøorganisasjonene og friluftslivsorganisasjonene har en sentral og naturlig plass i 

floraen av frivillige organisasjoner.   

 

Ingen i komiteen kommenterer forslaget om 1 % av overskuddet til idrettsformål til 

friluftsformål for barn og unge. 

 

 

                     ALLEMANNSRETTEN 
Etter et vellykket internt seminar om allemannsretten i oktober 2005, ble det tatt 

sikte på et åpent seminar høsten 2006. Da det ble kjent at Miljøverndepartementet 

ville markere 50-årsjubileet for Friluftsloven i 2007, fremmet FRIFO forslag om at 

dette åpne seminaret kunne inngå som en del av markeringen. 

 

 

 



Gjennom samtaler med MD og DN, ble det lagt opp til at FRIFO tok ansvaret både for  

en sentral markering på selve jubileumsdagen (28. juni) og et seminar om 

allemannsretten, som en avslutning på jubileumsåret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

  
      

 

             Friluftsglade gjester ombord på ”Børøysund” med kurs for Kalvøya 

 

Bursdagen” ble feiret med et                   

arrangement på Kalvøya i Bærum  

27. juni. Et stort antall gjester 

med miljøvernminister Helen 

Bjørnøy i spissen, ble transportert 

til Kalvøya i den gamle og tradi- 

sjonsrike dampbåten ”Børøysund”, 

 akkompagnert av et jazzband 

 

På Kalvøya hadde FRIFOs medlems-                            

organisasjoner etablert en frilufts-                           

livsleir med et mangfold av                       ”Bjelleklang” underhold store og små med svingende låter 

aktiviteter. Gruppen Bjelleklang 

hadde laget bursdagssang og egen 

sang til miljøvernministeren. I 

tillegg hadde de en minikonsert, 

 som de mange fremmøtte satte 

stor pris på. FRIFO og medlems- 

organisasjonene fikk mye ros for 

et vellykket arrangement.  

 

Aftenposten og Asker og Bærum 

Budstikke dekket arrangementet. 

 

 

 

 

 



  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              
                        

  

 

 Også de voksen koste seg 

   

Helen Bjørnøy smaker på bursdagskaken 

 

Til å forberede seminaret om allemannsretten på Holmenkollen Park i Oslo 26.-27. 

november, ble det nedsatt en egen seminarkomité med representanter fra flere av 

FRIFOs medlemsorganisasjoner og FRIFO.  

 

Komiteen gjorde et meget godt arbeid, slik at det ble et innholdsrikt og faglig godt 

program, hvor den nye                              

statssekretæren i 

Miljøverndepartementet, 

Heidi Sørensen, var en  

av hovedinnlederne. 

 

Det var meget stor interesse 

for seminaret med totalt  

over 260 deltagere. Om  

kvelden 27. november ble 

det arrangert en egen fest- 

middag med den nye 

miljøvernministeren, Erik  

Solheim, tilstede. 
                                                               Miljøvernminister Erik Solheim holdt tale 

 

I forbindelse med seminaret utarbeidet FRIFO en kronikk om allemannsretten, som ble 

tatt inn i Dagsavisen.  A-magasinet i Aftenposten hadde en dobbeltside om Friluftsloven 

og allemannsretten om sommeren.                                                                                   

 

Friluftslovens 50-årsjubileum ble også markert ved åpningen av Friluftslivets Uke på 

Sognsvann 2. september. 

 

Som et element i markeringen av jubileet, sendte Miljøverndepartementet 28. juni ut et 

nytt rundskriv om Friluftsloven med en omfattende og inngående presentasjon av de 

 

 

 



enkelte bestemmelsene, hensynet bak og forståelsen av disse. Denne revideringen av 

tidligere rundskriv har vært etterlyst lenge. 

 

Alt i alt er styret godt fornøyd med den måten Friluftsloven ble markert på i 

jubileumsåret. 

              

SPILLEMIDLER TIL FRILUFTSLIV 
Beløpet til friluftsformål for barn og unge økte med kr. 2 mill. i 2006 (til kr. 5.2 mill.) 

FRIFO sendte brev til kulturministeren med håp om at økningen i 2006 var første steg 

på en opptrapping i retning av 1 % av overskuddet til idrettsformål. Det var derfor 

skuffende at det bare ble en økning på kr. 200.000. 

 

I frivillighetsmeldingen er det et eget kapittel om pengespill. I og med at inntektene 

fra spilleautomatene skal inngå i Norsk Tippings regnskap, forslås det en ny  

spillemiddelfordeling fra 2009 med 45,5 % til idretten, 36,5 % til kultur og 18 % til 

humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner. 

 

Som det fremgår tidligere i beretningen, har FRIFO fremmet forslag om 1 % både ved 

høringen av budsjettforslaget for Kulturdepartementet for 2008 og ved høringen av 

frivillighetsmeldingen . Familie- og kulturkomiteen har ikke kommentert disse 

forslagene. Styret vil vurdere nærmere strategien i 2008 for å få en økning av andelen 

spillemidler til friluftsformål. 

 

For å aktualisere saken i det offentlige rom, ble det utarbeidet en kronikk om 

manglende spillemidler til friluftslivet, som ble tatt inn i Dagsavisen i april. 

 

 

               MOTORISERT FERDSEL I UTMARK 
I forbindelse med høringen av forslaget fra DN om nye regler for motorisert ferdsel i 

utmark, ble det etablert et nært samarbeid mellom SRN og FRIFO om både uttalelse og 

påvirkning. Det ble utarbeidet et posisjonsnotat, som sammen med høringsuttalelsene 

dannet grunnlaget for det videre arbeidet.                                                                  

 

En viktig del av den strategien som ble lagt, var å komme i dialog med representanter 

for de politiske partiene så raskt som mulig. I løpet av sommeren/høsten ble det derfor 

gjennomført møter med relevante stortingsrepresentanter fra flere av partiene. 

Dette ga en god mulighet til å gå mer i dybden på de forskjellige problemstillingene. 

 

Samarbeidet mellom SRN og FRIFO resulterte også i at det sent på høsten ble startet 

forberedelser til et seminar om motorisert ferdsel i mars 2008. 

 

Styret, som ble løpende orientert om møtene med stortingsrepresentantene, hvor 

generalsekretæren deltok for FRIFO, vil gi ros for det gode samarbeidet og for det 

omfattende arbeidet som ble utført. 

 

FRIFO ga sin uttalelse til forslaget fra DN i oktober etter intern høring av et utkast til 

uttalelse. 

 



Saken om nye regler har skapt mye mediaoppmerksomhet, ikke minst med utgangspunkt i 

til dels kraftfulle ytringer fra aktive tilhengere av en liberalisering. Som styret peker 

på i sin uttalelse, ønsker imidlertid en meget klar majoritet av innbyggerne ikke mer 

motorisert ferdsel i utmark. 

 

 

               KONTAKT MED POLITISKE MILJØ 
På vårparten la regjeringen frem Stortingsmeldingen om regjeringens miljøpolitikk og 

rikets miljøtilstand (RM). Dette er en melding som legges frem 2. hvert år. I meldingen 

var friluftsliv ikke lenger noe eget resultatområde, men ett av fire underpunkter under 

et nytt resultatområde om Naturmangfold og friluftsliv. Dette sammen med 

reduksjonen på 1 mill. i midler til stimulering og motivering, ble opplevd som en 

degradering av friluftslivet som politikkområde, og skapte sterke reaksjoner blant 

friluftslivsorganisasjonene. Dette ble tatt opp i brev til miljøvernministeren og med  

 energi- og miljøkomiteen i forbindelse med høringen av meldingen. Kritikken ble 

kommentert av politisk rådgiver Morten Wasstøl i MD i sin innledning på 

landskonferansen for friluftsliv i Kristiansand i juni, hvor han uttalte at det ikke lå noen 

degradering i dette. Stortingskomiteen kommenterte ikke forholdet. 

 

I forbindelse med høring av forslaget til statsbudsjett for 2008, kom FRIFO med 

innspill til fire stortingskomiteer, jfr. det som står foran under Statsbudsjettet for 

2008, og møtte i tre av disse. 

 

FRIFO sendte brev til kulturministeren og kom med innspill til familie- og 

kulturkomiteen om Frivillighetsmeldingen og om økt andel av spillemidlene til 

friluftslivsformål. 

 

I tilknytning til 50- årsjubileet for Friluftsloven på Kalvøya i juni, var det kontakt med 

daværende miljøvernministeren, Helen Bjørnøy. Det var også et eget kontaktmøte med 

Bjørnøy 11. september. 

  

Seminaret om allemannsretten i november, medførte kontakt både med den nye 

miljøvernministeren, Erik Solheim, og den nye statssekretæren, Heidi Sørensen. 

 

På bakgrunn av en drøftelse i styret om det tiltagende presset på naturområder 

gjennom kraftutbygging, hyttebygging m.v., ba FRIFO om et møte med politisk ledelse 

både i MD og i Olje-og energidepartementet (OED). Dette resulterte i et møte med 

statssekretærene i disse to departementene. 

 

Ny brosjyre om friluftsliv og FRIFO ble sendt til alle statsrådene og stortings-

representantene i november, med hyggelige tilbakemeldinger fra noen av disse. 

 

På bakgrunn av kommune- og fylkestingvalget høsten 2007, ble det en debatt på FRIFOs 

årsmøte 10. mai mellom representanter for de politiske partiene på Stortinget om 

utfordringene for friluftslivet regionalt og lokalt. 

 

I forbindelse med DNs høringsforslag om nye regler for motorisert ferdsel i utmark, 

gjennomførte FRIFO og SRN møter med stortingsrepresentanter fra de fleste partiene 

på Stortinget.     



                             KONTAKT MED ORGANISASJONENE 
Det ble holdt 4 ordinære generalsekretærmøter. I tillegg ble det holdt et eget møte 

15. februar om innspill til revidert statsbudsjett for 2007 og statsbudsjettet for 2008. 

I generalsekretærmøtet 6. juni ga hver av organisasjonene en kort orientering om 

konkrete saker og utfordringer, som kunne være av allmenn interesse og gi konstruktiv 

erfaringsutveksling. Generalsekretærene deltar også på friluftspolitiske samlinger. 

 

Prosessen om FRIFOs rolle som talerør og møteplass ble avsluttet med forslag til 

revidert Langtidsplan/Langtidsbudsjett  2007-2010 på årsmøtet 10. mai. Forslaget ble 

enstemmig vedtatt med noen får justeringer. 

 

I tillegg ble det også vedtatt noen endringer i vedtektene, som formaliserer 

ledermøter/friluftspolitiske samlinger og generalsekretærmøtet. 

 

Det ble holdt en friluftspolitisk samling på Sørmarka 17.-18. oktober med god deltagelse 

og god stemning.  

 

Markalov og friluftslivets utfordringer m/innledning av Alf Odden fra Høgskolen i 

Telemark, var hovedtema. Oddens innlegg viser at det er store utfordringer tilknyttet 

rekruttering av fremtidens friluftslivsutøvere. I tilknytning til presentasjon og drøfting 

av forslaget til Statsbudsjett for 2008, drøftet man også måten lobby- og 

påvirkningsarbeidet utføres på.  Bakgrunnen for dette var de beskjedne resultatene 

som dette påvirkningsarbeidet har gitt de senere par år. Konklusjonen var at det her er 

nødvendig å tenke nytt. 

 

I forbindelse med høringen av DNs forslag til nye regler for motorisert ferdsel i 

utmark, ble et utkast til FRIFOs uttalelse sendt medlemsorganisasjonene til intern 

høring. Dette er en svært viktig sak for friluftslivet, og det er derfor viktig at det er 

størst mulig enighet om synspunktene fra friluftslivets side.   
 

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV –  

REGIONALT SAMARBEID 
Målsetning for 2007 var at alle FNF kom i gang med konkrete oppgaver og saker.           

Det ble gjennomført en samling i mars i Oslo kombinert med seminar om kraftutbygging 

og en samling i august på Gran. Implementeringen av den nye modellen fra 1.januar 2007 

ble tatt opp på begge samlingene. 

 

I og med det var kommune- og 

fylkestingvalg høsten 2007, ble 

FNFs engasjement i valgkampen 

drøftet på samlingen i mars. 

FRIFOs generalsekretær presen- 

terte en utarbeidet mal for 

kontakt med politiske partier i 

 forbindelse med valget. 

 

På bakgrunn av innføring av ny modell,  

ble det utarbeidet ny FNF-brosjyre,  

som ble sendt til alle nye fylkestingrepresentanter i de enkelte fylkene. 
 



 

Finansieringsmåte og nivå på driftsstøtten ble tatt opp i FRIFOs hovedsøknad for 2008,                               

i høringsmøte med energi- og miljøkomiteen om statsbudsjettet og i møte med  miljø-                  

vernministeren 11. september. Dette resulterte dessverre ikke i noen økning i midlene  

til FNF. 

 

Styret er meget opptatt av at FNF må gis bedre rammebetingelser. Styret ser godt 

fungerende og aktive FNF som helt avgjørende for at man skal lykkes med den 

desentraliserte miljøforvaltningen! 

                                             

      SAMERETTSUTVALG II 
Utvalget gikk i 2007 inn i innspurten av arbeidet. Det ble et intensivt arbeid i 2007 for 

å komme i land med oppdraget.  Utvalget avsluttet sitt arbeid i august. 

 

Både styret og generalsekretærmøtet er holdt løpende orientert om utvalgets arbeid. 

FRIFOs representant i utvalget, Siri Parmann, redegjorde nærmere for utvalgets 

innstilling på generalsekretærmøtet 15. november og i styremøtet 27. november. 

Utvalgets innstilling ble overlevert justisministeren 3. desember, hvor representanter 

for FRIFO og NJFF også var til stede. 

 

Universitetet i Tromsø arrangerte et seminar om utvalgets innstilling 10.-11. desember, 

hvor også representanter for FRIFO og NJFF deltok. FRIFOs generalsekretær hadde 

et innlegg om FRIFOs foreløpige vurdering.   

 

I seminaret i Tromsø ble det ikke tid til å gå i dybden på de forskjellige forslagene i 

utvalgets innstilling. FRIFO og NJFF tok derfor i desember initiativ til tre regionale 

seminarer om innstillingen i 2008, ett i Tromsø 3.-4. mars, ett i Bodø 26.-27. mars og 

ett i Trondheim 21.-22. april, for nettopp å kunne gå mer i dybden av innstillingen og få 

innpill til denne fra forskjellige interesser. Både NHO Reiseliv, Fellesforbundet og de 

aktuelle fylkeskommunene ble kontaktet med forespørsel om samarbeid om seminarene. 

Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund ble invitert som innledere. 

 

For styret er det viktig at  

- løsningen ivaretar de folkerettslige forpliktelsene i h.t. ILO- konvensjonen 

- allmennhetens interesser ivaretas – både i forhold til retten til fri ferdsel og 

tilgangen til høsting, jakt og fiske 

-  løsningen sikrer en bærekraftig forvaltning av ressursgrunnlaget 

-  at det blir en helhetlig forvaltning, som tar hensyn til både nasjonale, regionale 

og lokale interesser 

 

Saken vil bli sendt på intern høring før FRIFOs uttalelse sendes.                                            
 

FORSKNING 
I forbindelse med vedtak i styret i 2006 om å se nærmere på hva man vet om forholdet 

friluftsliv- helse, ble det tatt kontakt med Høgskolen i Telemark, som hadde startet et 

tilsvarende arbeid. Kunnskapsoversikt fra Høgskolen i Telemark ble presentert på møtet 

i Forum for forskning og friluftsliv i FRIFO 7. november (se nedenfor). 

 



I samme forbindelse avventes en tilbakemelding fra Sosial- og helsedirektoratet om 

kostnadsberegning hva gjelder fysisk inaktivitet i Norge. Det er tidligere gjort slike 

beregninger både i Sverige og i Danmark. 

 

FRIFO inviterte medlemsorganisasjonene til et internt arbeidsseminar om behovet for 

forskning, noe det ble uttrykt ønske om på et generalsekretærmøte. Det kom imidlertid 

så få tilbakemeldinger om deltagelse fra medlemsorganisasjonene, at tiltaket foreløpig 

er lagt på is. 

 

FRIFO var arrangør av det årlige kontaktmøte om friluftslivsforskning  med deltagelse 

fra MD, DN , FL og flere av forskningsinstitusjonene.   Møtet fant sted 7. november i 

FRIFOs lokaler. Det var meget god deltagelse. Friluftsliv-helse var en av hovedsakene, 

hvor bl.a. representanter fra Universitet for miljø og biologisk mangfold (UMB) på Ås 

innledet om deres folkehelsesatsing. Av andre saker nevnes overgangen fra Strategisk 

Instituttprogram for friluftsliv og Norges Forskningsråds Miljø 2015 og de 

utfordringer det gir friluftslivet, og satsingen på friluftslivsforskningen i 

statsbudsjettet for 2008. Det er utarbeidet referat fra møtet. 

 

Grunnet manglende finansiering, ble det ikke noe av det initiativet det nordiske 

nettverket for friluftsliv hadde tatt til et nordisk forskningstidsskrift og en nordisk 

forskningskonferanse i 2008.   

 

Det legges opp til en ny nasjonal forskningskonferanse i 2009. 

 

 

                                          NORDISK SAMARBEID 
FRIFO har, sammen med FL, også ledet samarbeidet i det nordiske nettverket i 2007. 

Det ble arrangert nettverksmøter i Oslo 18.-19. januar og i Asker 18.-19. september. 

Møtet i Asker ble holdt i tilknytning til det nordiske seminaret om psykisk helse og 

friluftsliv. Leder for embedsmannsgruppen i Nordisk Ministeråd, avdelingsdirektør Eli 

Moen i MD, deltok på møtet 19. januar. 

 

Ellers har FRIFO, sammen med FL, ledet arbeidsgruppen friluftsliv - helse, som 

nettverket har nedsatt for å få økt fokus på dette saksområdet i Nordisk Ministerråd. 

Arbeidsgruppen hadde møte i tilknytning til nettverksmøtet i januar, og fikk som 

oppdrag å forberede et nordisk arbeidsseminar om friluftsliv – helse. Det ble 

utarbeidet en søknad til embedsmannsgruppen i Nordisk Ministerråd, som innvilget 

denne ,forutsatt at helsesektoren i de nordiske landene ble trukket sterkere inn i 

bildet. Dette ble prøvd i forbindelse med planleggingen av et kontaktmøte i desember i 

Gøteborg. Møtet måtte dessverre avlyses grunnet manglende deltagelse fra 

helsesektoren. 

 

Det er tatt initiativ til et nytt kontaktmøte på våren 2008. Arbeidsgruppen for 

friluftsliv og forskning ble oppløst, da det viste seg at det, grunnet manglende 

finansiering, ikke var grunnlag verken for et nordisk forskningstidsskrift eller nordisk 

forskningskonferanse i 2008.  

    

                 

 



                 UTTALELSER/HØRINGER 
I løpet av året mottar FRIFO 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 opplevelses-

verdien eller tilgangen til friluftslivsområder.                                          

 

Av saker som FRIFO uttalte seg om i 2007 kan nevnes: 

- Utkast til lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Markaloven) 

- Nye regler om motorisert ferdsel i utmark 

- Forslag til veileder for utarbeidelse av regionale planer for vindkraft 

-  Utkast til Norges strategi for bærekraftig utvikling 

- 420 KV-kraftledning Ørskog-Fardal. Søknad og konsekvensutredning 

 

I tillegg kommer høringer som er nevnt foran, så som høringer i forbindelse med 

forslaget til statsbudsjett, Stortingsmelding om frivillighet og om rikets miljøtilstand. 

 

Det er også sendt en del innlegg til media, som også er omtalt foran.                                                                    

     -    Debattinnlegg om byggeforbudet i  strandsonen i Fædrelandsvennen i januar . 

- Kronikk om allemannsretten i tilknytning til seminaret i november, Dagsavisen 

- Kronikk om spillemidler i Dagsavisen i april 

- Kronikk om statbudsjett og helsefremmende arbeid i Dagsavisen i januar, 

 

Det ble i 2007 lagt opp til en mer aktiv bruk av FRIFOs hjemmeside 

                              

FRILUFTSLIVETS UKE 
Friluftslivets Uke har vært markert i september siden Friluftslivets År i 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friluftslivets Uke ble også markert ved en sentral åpning på Sognsvann 2. september og 

med flere regionale arrangement i regi av FNF. 

 

Det var denne gang meget bra vær, hvilket medførte en nærmest rekordstor  

 

 Friluftslivets Uke ble også markert ved en sentral åpning på Sognsvann 2. september    

 



og med flere regionale arrangement i regi av FNF. 

Det var denne gang meget bra vært, hvilket medførte en nærmest rekordstor til- 

strømning til friluftslivsleiren 

ved Sognsvann.  Det var 

kanskje så mange som 7000- 

8000 innom leiren i løpet av 

dagen. 

 

I og med at arrangementet fant                 

sted det året Friluftsloven var  

50 år gammel, ble dette naturlig 

nok markert i arrangementet. 

   

 Aftenposten dekket arrangementet,  

og lokalavisen Nordre Aker Avis                                  Populært med friluftsfrokost 

hadde en halvsides forhåndsomtale.                                                                                        

 

 

Styret har en målsetning om at                                             

Friluftslivets Uke skal bli markert                                        

ved et arrangement i alle fylker med 

FNF i det enkelte fylke som  

koordinator. Det gis øremerkede 

midler til dette. I tillegg til arrange- 

mentet på Sognsvann var det denne 

gangen arrangement i 11 fylker,  

hvilket var en liten nedgang fra 2006. 

Det satses på en økning i 2008. 

  
                                                     Høyhopping er også populært      

 

 LANDSKONFERANSEN OM FRILUFTSLIV 
Landskonferanse om friluftsliv arrangeres ca. hvert 3. år. Det er DN, FL og FRIFO som 

er hovedarrangør av konferansen med økonomisk støtte fra DN.  

 

Konferanse 30. mai – 1. juni 2007  

fant sted i Kristiansand med god  

deltagelse. Totalt sett var det 

ca. 250 deltagere. 

 

I tillegg til hovedkomiteen 

bestående av DN, FL, FRIFO  

(hvor generalsekretæren var FRIFOs 

 representant) ble Sosial – og helse- 

direktoratet trukket inn i arbeidet og 

deltok på de fleste planleggingsmøtene.                           

Det ble også nedsatt en regional ressurs-                       Befaring i strandsonen 

gruppe med representanter fra fylkeskommuner, kommune, friluftsråd og FNF.                     

 

 

 



Friluftsliv – helse var hovedtema på konferansen. En av dagene var det 4 parallelle 

sesjoner, hvor det ble satt søkelys på friluftslivet i forhold til arealplanlegging, 

universell utforming, trender og utfordringer og som kommunalt satsingsfelt.  

 

En oppsummering av evalueringsskjemaene viser at deltagerne gjennomgående var meget 

godt fornøyd med det faglige innhold, både hva gjaldt innledninger og befaringer. De var 

også godt fornøyd med tid til spørsmål og debatt, noe som var en klar forbedring fra 

forrige gang i 2004.  

 

For øvrig synes planleggingen og organiseringen av landskonferansen å ha funnet sin 

form. Den er et viktig møtested for synliggjøringen av friluftslivets samfunnsmessige 

betydning, og det er viktig at FRIFO engasjerer seg både i forberedelsene og 

gjennomføringen.  FRIFOs  styreleder sto for åpningen av konferansen og FRIFOs 

generalsekretær var en av innlederne i den første plenumsdelen med tema: 

”Friluftslivsorganisasjonenes rolle i utviklingen av framtidas friluftsliv”.  

  

                

ØKONOMI 
Driftsinntektene hadde en liten økning i forhold til 2006 på kr. 12.513. Momsrefusjonen 

ble noe mindre enn i 2006.  FRIFO fikk også mindre refusjoner fra fellesprosjekter. 

Driftsstøtten fra Miljøverndepartementet økte med kr. 95.000. Medlemskontingenten 

økte med kr. 42.750 noe som skyldes nytt medlem i FRIFO samt at 2 av organisasjonene 

økte sine medlemstall, slik at deres medlemskontingent til FRIFO økte.  

 

Når det gjelder prosjektinntektene, så var det stor spenning knyttet til størrelsen både 

på de såkalte DN-midlene og på spillemidlene til friluftslivstiltak for barn og unge.  

 

Bevilgningen fra DN ble på kr.7.025,000, altså en reduksjon fra 2006 på kr. 1.230.000, 

hvilket gjorde at det i 2007 ble en spesiell utfordring å opprettholde driftsstøtten til 

Forum for natur og friluftsliv. Det at FRIFO tok mindre til fellesprosjekter, og at 

styret bevilget 200.000 til prosjektstøtte over driftsbudsjettet, gjorde at FRIFO også 

i 2007 kunne opprettholde driftsstøtten til FNF med kr.2.500.000. 

 

Fra organisasjonene, FNF og FRIFO kom det inn prosjektsøknader på samlet kr. 

9.531.150 . Det ble fordelt kr. 4.672.500 til organisasjonene og FNF. I tillegg sendte 

FNF inn driftssøknader på kr.3.603.643. Som nevnt over ble det fordelt kr.2.500.000 i 

driftsstøtte til FNF. 

 

Bevilgningen fra spillemidlene ble på kr.3.400.000, en økning på kr. 100.000 fra 2006. 

Fra organisasjonene kom det inn prosjektsøknader på spillemidlene på kr.5.308.250. Det 

ble fordelt kr. 3.502.012 til organisasjonene.     

 

I tillegg fikk FRIFO en ekstrabevilgning på kr. 150.000 fra DN og kr. 30.000 fra MD til  

Friluftsloven 50 års markering. 

 

Med finansinntekter på kr. 450.668 utgjør overskuddet for 2007 kr. 247.420, som 

tilføres egenkapitalen. 

 



Styret er godt fornøyd med dette resultatet og med økonomistyringen. Styret 

konstaterer at FRIFO har en økonomi som gir et godt grunnlag for videre drift. 
 

  

AVSLUTNING 
Styret er i hovedsak fornøyd med resultatene for arbeidet i 2007. Styret er imidlertid 

lite fornøyd med den manglende responsen på alle innspillene FRIFO kom med i 

forbindelse med stortingets behandling av statsbudsjettet for 2008. 

 

Dette gjelder både i forhold til stimulering og motivering og til finansiering av Forum 

for Natur og Friluftsliv. Det blir nødvendig med en enda sterkere innsats overfor 

bevilgende myndigheter, for å få forståelse både for viktigheten av å satse på økt 

rekruttering til friluftslivet og engasjement fra de regionale og lokale frivillige natur- 

og friluftslivsorganisasjonene i saker om arealplanlegging og lignende.   

                                                                                                                                                 

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 avslutningsvis takke administrasjonen for et godt og konstruktivt samarbeid i 

2007.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 


