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FRIFO styrets årsberetning 2011: 

Omstilling, energikamp og folkehelse 

2011 ble året hvor intern omstilling sto i fokus, men samtidig også et år med fokus på 

folkehelse og energispørsmål. Arbeidet med myndighetskontakt, fordeling av prosjektmidler 

og mediaeksponering nådde også et historisk høydepunkt. Antall medlemskap har heller 

aldri vært høyere. 

Samtidig står utfordringene i kø for friluftslivet, særlig på grunn av en stadig tøffere kamp 

om arealene, og fordi nye årskull vokser opp med større kompetanse på innelek enn på 

naturlig bevegelse ute. Kompetansen om friluftslivets helsegevinster blir stadig større. Men 

befolkningens generelle helse svekkes for hvert år. Denne kunnskapen har i liten grad 

medført at ressurser i større grad brukes på forebygging enn på helsereparasjon. 

Nærmiljøets betydning for friluftsliv og helse fikk større oppmerksomhet i 2011. Det er blitt 

en økende bevissthet om nære grøntstrukturer, og deres betydning for opplevelsesglede og 

fysisk aktivitet. Friluftslivsaktivitetene har også i større grad flyttet nærmere der folk bor. Det 

er ikke lenger uvanlig å finne organiserte friluftslivsaktiviteter inne i byene; på turstier, 

sykkelveier og i de grønne lungene. Men kampen om de gjenværende grønne områder i tett 

befolkede områder blir stadig hardere. På tross av myndighetenes ambisjoner om det 

motsatte, er allemannsretten under hardt press, både i bynære områder og i strandsonen. 

 

 De nye endringene i Friluftsloven har lettet noe på dette. Tilgangen til utmark er blitt 

styrket, det er åpnet for nye forskrifter som gjør det lettere å telte i strandsonen, og ferdsel i 

plantefelt er blitt tillatt. Det er også blitt lettere å bøtelegge og fjerne ulovlig skilting som 

begrenser allemannsretten. 
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Arealkampen har på en ny måte strammet seg til i distriktene, særlig i sonen mellom fjord og 

fjell. Dette er områder som i liten grad har vært behandlet i verneplaner. Regjeringens 

massive satsing på småkraftverk og vindkraft er i stor grad ansvarlig for dette. Flere tusen 

nye naturinngrep grunnet energitiltak er på trappene, uten at man i tilstrekkelig grad har 

sett på mulighetene for å forvalte bedre allerede eksisterende energiproduksjon. 

Dette er en av årsakene til at FRIFO, sammen med SRN og Sabima i 2011 meldte norsk 

vannforvaltning til EFTAs overvåkingsorgan ESA, for å få vurdert om forvaltningen, herunder 

også praksisen for revisjoner av eldre kraftkonsesjoner, er i tråd med EUs vanndirektiv. Det 

er viktig at dagens miljøkrav også må gjelde for det store antallet endre anlegg som finnes i 

Norge. 

Spesielle saker 

Politiske møter og myndighetskontakt 

Det økende antallet samarbeidsprosjekter mellom FRIFO og myndighetene har utvidet 

kontaktflaten med det offentlige på mange områder. Vi har redusert antall høringsuttalelser, 

men økt dialog betydelig gjennom andre fora. FRIFO har hatt møter med politikere og 

komiteer gjennom året. FRIFO og FL samarbeidet også om en møterunde med en rekke 

politiske partier våren 2011, og fremmet sammen et krav om et ekstra friluftsløft på 100 mill. 

Vi møter stor forståelse, men få konkrete løfter fra politisk hold. De som lover mest har 

ingen bevilgende myndighet.  

Friluftsloven 

En av FRIFOs hovedoppgaver er å sikre og styrke allemannsretten. FRIFO har vært aktiv i 

prosessen som førte til Stortingets vedtak om endringer i friluftsloven i 2011. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



FRIFO årsmøte 2012 
 

Disse endingene, som gjør det enklere å drive friluftstiv i Norge, innbefatter blant annet 

muligheter for telting nærmere 150 meter fra hus eller hytte i strandsonen, omgjøring av 

plantefelt fra innmark til utmark, utvidete muligheter for ferdsel på stier og veger over 

innmark som fører til utmark, bedre muligheter for multeplukking i Nord-Norge og regler 

som gjør det lettere å fjerne sjikanøse stengsler som utelukker allmennheten fra lovlig 

opphold og bading i strandsonen. 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) 

FNF har vært et prioritert stasingsområde for FRIFO også i 2011. Utvidelsen til åtte hele 

koordinatorstillinger i 2010 har ført til økt aktivitet i FNF, men også i FRIFO. I 2011 er det 

foretatt en gjenomgang av driftsmodellen for FNF. Denne gjennomgangen har ført til en 

presisering av at formålet med FNF skal være å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta 

natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene. FNF-samarbeidet skal 

styrke samarbeidet mellom friluftslivsorganisasjonen og miljøvernorganisasjonen både 

regionalt og sentralt.  

I 2011 har det via FRIFO blitt kanalisert 6,35 millioner til drift av FNF. FRIFO er sekretariat for 

den sentrale styringsgruppen, som har det overordnende ansvaret for driften av FNF. 

 Styringsgruppen har blant annet ansvaret for fordeling av driftsmidler til det enkelte FNF. 

Kompetanseheving i nye naturlover for arealforvaltning 

FRIFO inngikk i 2010 et samarbeid med Miljøverndepartementet om et prosjekt for å øke 

kompetansen i nye naturlover for arealforvaltning i FNF og organisasjonene. Dette prosjektet 

er videreført i 2011. Prosjektet har fokus på utvikling av informasjons- og kursmateriell, 

produksjon av faktaark om naturforvaltning. Disse omhandler bl.a. lovverk, arealplanlegging, 

forvaltning, miljøinformasjon og medvirking.  

Nordkapp 

En av de konkrete sakene vi har fulgt opp politisk, er Nordkapp-saken og hotellkjeden Ricas 

praksis for innkreving av gebyr for å komme inn på platået. MD fastslo at området er å 

betrakte som utmark. Vurderingen av Ricas praksis er ennå ikke juridisk avklart. 

Vann-samarbeid 

FRIFO, SRN og SABIMA opprettet i 2011 en felles vannkoordinatorstilling, med støtte fra 
Direktoratet for naturforvaltning. Ambisjonen er å påvirke norsk vannforvaltning med et 
spesielt fokus på hvordan EUs vanndirektiv brukes i Norge. Vannkoordinatoren skal også 
arbeide for å mobilisere, kurse og hjelpe engasjerte frivillige som er opptatt av 
vannforvaltning i sitt nærmiljø. Koordinatoren skal også bedre tilgjengeligheten til 
informasjon om vanndirektivet og vannforskriften, og bidra til at de frivillige organisasjonene 
engasjerer seg i vannspørsmål og implementering av vanndirektivet. 
 
Nytt grunnlag for lokalt folkehelsearbeid 

Samhandlingsreformen og den nye folkehelseloven ble vedtatt i 2011. Reformen skal gradvis 

innføres og søke å sikre en enhetlig, koordinert, likeverdig helse og – omsorgstjeneste som 
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skal gis til alle borgere uavhengig av personlig økonomi og bosted. Samhandlingsreformen er 

ment å gi helsetjenesten en ny retning gjennom en sentral kommunerolle og oppbygging av 

helsetilbudet nærmere der folk bor. Tidlig innsats og forebygge fremfor å reparere står 

sentralt i reformen, i tillegg til å få de ulike leddene i helsetjenesten til å jobbe bedre 

sammen. Gjennom folkehelseloven skal også samarbeidet med frivillige organisasjoner 

styrkes. 

Aktiv i friluft  

Aktiv i Friluft er et FRIFO prosjekt i Drammen og Haugesund med hensikt å utvikle bruk av 

friluftsliv i lokalt folkehelsearbeid, og finne gode modeller for hvordan de frivillige 

friluftslivsorganisasjonene kan samarbeide med lokal forvaltning.  Prosjektorganisering er 

utviklet, og oppsatt prosjektplan har fungert som viktig styringsredskap for de involverte 

partene. Høyskolen i Vestfold (HiVe) har evaluert prosjektet i 2011. 

 

Aktiv i friluft på vei til å skape et samarbeidsmiljø mellom fylkeskommune, kommune, 

frivillige organisasjoner og private aktører i arbeidet med folkehelse. Faste møtepunkter for 

samarbeid mellom kommunen og frivillighet er etablert. I arbeidet med å få i gang gode 

aktiviteter som fremmer folkehelse, er der så langt skapt 20 forskjellige aktiviteter. 1395 

deltagere har benyttet tilbudet i 2011. 4800 dugnadstimer er nedlagt i de to kommunene. 

Prosjektet skal etter planen videreføres i 2012. 

Finnmarkskommisjonen 

Finnmarkskommisjonen har fått en omfattende oppgave med å avklare eier- og 

brukerrettigheter til store arealer i Finnmark. FRIFO administrasjonen har sammen med NJFF 

og FNF arbeidet for å styrke allmennhetens interesser i dette arbeidet. Det ble i 2011 i tillegg 
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til arbeidsinnsats avsatt kr. 90.000 til arbeidet, fordelt på kr. 50.000 til FNF Finnmarks 

virksomhet og kr 40.000 til kjøp av juridiske tjenester. I løpet av våren 2011 ble man ferdig 

med kartleggingen av rettigheter i de to første områdene, og det ble satt i gang utredning i 

tre nye områder. FNF har vært representert i utredningsgruppene, og har fulgt opp åpne 

høringsrunder for de to ferdige feltene.  

På bakgrunn av krav om rettigheter til jakt og fiske og krav fra reindriftsnæringen om 

eiendomsrett, arrangerte FRIFO/NJFF et vellykket rettighetsseminar i mai for relevante 

aktører i FNF med advokat Johan Remmen, som innleder.  

Da Finnmarkskommisjonens arbeid og konklusjoner vil få stor betydning for allmennhetens 

framtidige rettigheter i Finnmark, er det viktig at dette arbeidet videreføres. 

 Frisk i naturen – nordisk samarbeid 

Året 2011 var i utgangspunktet siste år i det treårige felles nordiske prosjektet, som ble 

operativt fra august 2009. En nordisk workshop ble holdt i Oslo i mai, med god deltakelse. En 

ny søknad til Nordisk Råd ved TEG-gruppen om å få videreføre arbeidet i 2012 ble avslått. 

TEG-gruppen satte imidlertid av penger til en infokampanje rettet mot helsesektoren. Det 

ble også arbeidet gjennom høsten med å få finansiert oppfølgning i 2012 gjennom støtte fra 

myndigheter i de enkelte land.  

Prosjektet har i særlig grad hatt fokus på å dokumentere friluftslivets betydning for 

folkehelsen, og skape en nordisk bevissthet om dette. Arbeidet med sluttrapporten av det 

opprinnelige prosjektet er igangsatt, og vil bli publisert i Nordisk Ministerråds skrifter.  

FRIFO er involvert i prosjektet ”Nordic Green Space Award” som skal identifisere og 

honorere grønne områder med særlig verdi. 

Det nordiske samarbeidet har ikke hatt egne møter i 2011. Finland har oppfølgingsansvaret. 

Ulf Silvander fra Svenskt Friluftsliv har deltatt på styresamling i Norge.  

Synovate undersøkelse 

På oppdrag fra FRIFO har Synovate tatt opp ulike spørsmål knyttet til friluftspolitikk og 

folkehelse. Av undersøkelsene går det blant annet fram at flertallet av nordmenn ønsker å 

drive fysisk aktivitet ute i naturen. 86 prosent svarer at skog, fjell og mark er meget viktig 

eller ganske viktig for aktivitetsutøvelsen.  Synovate-undersøkelsene viser ellers at det er 

ønsket om bedre helse, som er den største motivasjonsfaktoren for å drive fysisk aktivitet. 

Hele 94 prosent svarer at ”bedre helse” er meget viktig eller ganske viktig for å drive med 

fysisk aktivitet. Faktorer som det å bli selvhjulpen, leve et aktivt liv og ønske om god helse 

som pensjonist, virker også motiverende på mange. 
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Friluftslivets uke 

Tradisjonen tro, var 

idylliske Sognsvann 

også i år rammen 

rundt åpningsdagen 

av Friluftslivets uke 

i Oslo. Flere tusen 

friluftsglade barn 

og voksne koste seg 

med et mangfold av 

spennende 

friluftslivsaktivitete

r på den populære 

friluftsleiren, den 

første søndagen i                                                                                                                              

september. 

Statssekretær i MD, Heidi Sørensen, åpnet friluftsuken med å understreke betydningen av 

naturopplevelser i de grønne lungene.  - Vi er enige med organisasjonene i at det enkleste og 

beste i en hektisk hverdag er å oppleve friluftslivet i nærmiljøet, fastslo friluftsentusiasten. 

Hun oppfordret friluftslivsorganisasjonene til å fortsette arbeidet med en aktiv 

tilrettelegging, som gjør at folk bruker naturen. – Vis og dokumentér at det er stadig flere 

som er ute, og at det er stadig flere som vil være ute, var oppfordringen fra statssekretæren. 

FRIFO støttet en rekke regionale arrangementer i Friluftslivets uke gjennom Forum for natur 

og friluftsliv, FNF. 

Synlighet i media 

En oversikt fra Opoint viser at Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO, var nevnt i 726 oppslag 

i ulike medier i 2011. Det er en økning på 114% oppslag i forhold til 2010 da det tilsvarende 

tallet var 339. Felles mediautspill med SRN og Nordkapp-saken har bl.a. bidratt til dette. 

FRIFO NYTT 

FRIFO NYTT brukes til å markedsføre organisasjonenes aktiviteter politisk. I 2011 ble det gitt 

ut to utgaver. Den første utgaven, som kom ut i juni, rettet oppmerksomheten mot 

organisasjonenes ulike aktiviteter og på friluftspolitiske saker som vannstanden i Bygdin, 

stille soner i skjærgården og et krav om at friluftsliv må inn i idrettsmeldingen. I desember 

kom FRIFO NYTT i en spesialutgave, som var viet pilotprosjektet ”Aktiv i friluft”.   

Økonomi 

Offentlige bidrag 

Offentlige bidrag til FRIFO har økt de senere år pga økt antall samarbeidsprosjekter. Men 

ordinære tilskuddsmidler økes i liten grad. FRIFO hadde flere utspill i prosessen med 
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statsbudsjettet for 2012. Fremleggelsen innebar imidlertid få løft for friluftslivet. Staten 

styrket innsatsen på arealsiden og på naturens vern, men i mindre grad på naturens bruk. 

Utviklingen sett i lys av de store behovene i samfunnet er alvorlig. Tilskudd til friluftstiltak 

over MDs budsjett økte ikke, men FRIFOs andel økte. Spillemidlene utfordres pga forventet 

lavere omsetning. Den lovede økningen i momskompensasjonen til frivillige organisasjoner 

stoppet opp. Helse- og omsorgsdepartementet økte sitt budsjett med 5,5 milliarder, men 

kun én mill gikk til å styrke posten “Fysisk aktivitet” til 33,5 mill. Stortingskomiteenes krav 

om at ”tiden er inne for et krafttak for folkehelsearbeidet med fokus på friluftsliv” forblir 

festtaler.  

FRIFO administrasjonen fikk i budsjettet økt sitt driftstilskudd med 92.000 (3 %). 

Friluftsrådene fikk ikke fått noe ekstra. 

Kulturdepartementet økte posten ”friluftstiltak for barn og unge” over spillemidlene med én 

mill. Vi har ennå ikke nådd målet om at denne posten skal utgjøre 1 prosent av de totale 

spillemidlene til idrettsformål. 

Av Extrastiftelsens pott på 220 millioner kroner i 2011 fikk FRIFO 330.000 kroner, for å støtte 
NJFFs prosjekt ”Gapatjern” til å etablere et godt tilrettelagt fisketilbud for 
bevegelseshemmede og andre i Flå. Prosjektet er forventet gjennomført i 2012. Enkelte 
FRIFO organisasjoner får tilskudd direkte av stiftelsen. 

Regnskapet 2011 – en presset økonomi 

FRIFOs økonomi er presset, og begrenset i forhold til utfordringene. Årets resultat på minus 

kr 607.533 skyldes i hovedsak kostnader i forbindelse med omstilling og søksmål i 

forbindelse med oppsigelser. Det er også gjort avsetninger for forventede kostnader i 2012 

på kr 484.928 i forbindelse med rettsoppgjør. Resultatet trekkes fra egenkapitalen. 

Egenkapital er ved årets utgang kr 1.008.845. Det er et mål at egenkapitalen skal tilsvare 

seks måneders driftskostnader. Det vil ta flere år å nå dette målet. 

Medlemskontingenter og driftsstøtten fra MD dekker langt på vei de faste løpende utgiftene. 

MDs driftsstøtte økte med kr 69.000 til kr 2.983.000.  

Offentlige midler er FRIFOs viktigste inntektskilde, da dette i stor grad tilfaller prosjekter i 

organisasjonene. Blant særlig viktige offentlige tilskudd i 2011 var spillemidlene fra 

Kulturdepartementet på 7,6 mill og midler fra Direktoratet for naturforvaltning på 13,45 mill. 

Disse midlene finansierer en rekke aktivitetsrettede og organisasjonsbyggende prosjekter 

over hele landet, i tillegg til drift av Forum for natur og friluftsliv. Organisasjonen ”Wild X” lå i 

2011 under NJFF, og fikk et tilskudd på 1,1 mill. Offentlige tilskudd og prosjektmidler inkl 

mva kompensasjon økte samlet med ca 22 % til 29,6 mill i 2011. Det vises for øvrig til 

årsregnskapet for 2011 med noter. 

Styret mener FRIFO fortsatt har en økonomi som gir grunnlag for videre drift. 
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Årsmøtet i 2011 

Årsmøtet i 2011 fant sted 12. mai på Rica Holmenkollen Park hotell. I forbindelse med 

årsmøtet var det også en debatt om Arbeiderpartiets (AP) friluftslivspolitikk. Fra AP stilte 

stortingsrepresentantene Gunn Karin Gjul og Jorodd Asphjell. Professor Sigmund Hågvar fra 

UMB og professor Gunnar Breivik fra NIH bidro også i debatten.  

 

Det formelle årsmøtet ble gjennomført med Carsten Pihl som ordfører. 

Solveig Schytz og Oddvin Lund ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen. Årsmelding og 

årsregnskap ble gjennomgått av generalsekretæren. Norsk Kennel Klub ble tatt opp som nytt 

medlem i FRIFO. Årsmøtet vedtok også mindre endringer i vedtektene. 

Carsten Phil ble valgt til ordfører for ett år. Dag Kaas ble gjenvalgt til styreleder for ett år. 

Karen Marie Eid Kaarby og Martine Løvold ble gjenvalgt som styremedlemmer for to år. Lars 

Verket ble valgt som styremedlem for to år. Marius Eikås Aardal ble valgt som varamedlem 

for ett år. 

Styret opplyste om at de har oppnevnt Trond Asakskogen som medlem av valgkomiteen for 

tre år. 

KPMG AS ble gjenvalgt som revisor. 

 

Styret 

Styret har hatt 7 ordinære styremøter, og behandlet 72 saker. Styrets sammensetning var i 

2011: Styreleder: Dag Kaas. Nestleder: Karen Marie Eid Kaarby. Øvrige styremedlemmer: 

Martine Løvold, Sven Bjørne-Larsen, Tone Israelsen og Arne Jørstad. Lars Verket var vara 

frem til årsmøtet, hvor han ble valgt til styremedlem. Marius Eikås Aardal ble valgt til ny 

vararepresentant på årsmøtet.  
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Sekretariatet 

Sekretariatet leide i 2011 kontorer i Nedre Slottsgate 25 i Oslo. Sekretariatet har bestått av 

generalsekretær Lasse Heimdal, kontorleder Tove Thorsen, rådgiver Hans Erik Lerkelund, 

informasjonskonsulent Siri Meyer og prosjektleder Anette Braathen (sluttet), fagkonsulent 

Thomas A Sveri og renholder Miriam Ådlandsvik. Harald Tronvik har vært engasjert som 

konsulent på timebasis.  

I tillegg har FRIFO administrert en 75 % stilling i det nordiske prosjektet ”Frisk i naturen”. Lisa 

Bergstrøm var ansatt i denne stillingen. FRIFO finansierer med støtte fra HD en deltids 

prosjektleder i Drammen og Oplands Turistforening og en i Haugesund Turistforening i 

forbindelse med prosjektet ”Aktiv i friluft”. FRIFO, SRN og Sabima har sammen, og med 

støtte fra Direktoratet for naturforvaltning, ansatt Åsa Renman som ”Vannkoordinator” i 

100% stilling. Stillingen administreres av Sabima. 

Arbeidsmiljøet i 2011 var vesentlig preget av omstilling, oppsigelse av to ansatte og 

prosessen med rettslig prøving av disse. Samlet sykefravær var 7%. På tross av store 

utfordringer har mye godt arbeid vært gjort gjennom året. 

Miljø 

Primæraktiviteten i FRIFOs administrasjon anses ikke å forurense det ytre miljø. Men 

arbeidet og kursaktiviteter innebærer reiseaktivitet med fly. Dette bidrar til CO2 utslipp og 

forurensning av det ytre miljø. FRIFO er sertifisert som Miljøfyrtårnsbedrift. Våre viktigste 

miljøbidrag i en større sammenheng er arbeidet for bærekraftig bruk av naturen.  

Av virksomhetens syv ansatte og engasjerte ved utgangen av året er fem i deltid. Fire er 

kvinner. Faste ansatte utgjør 2,9 av samlet 4,7 årsverk. Engasjerte er i hovedsak 

prosjektfinansiert. 

Styret består av 7 valgte medlemmer, hvorav tre er kvinner. 

Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i forhold til likestilling.  

Utfordringer fremover 

Friluftslivet presses fra flere kanter, ikke minst fra myndigheter og kraftindustri som 

gjennom satsing på fornybare energikilder planlegger store naturinngrep i årene fremover. 

Befolkningens reduserte fysiske form og større krav til tilrettelagte arealer og friluftstilbud 

stiller også nye krav til de frivillige organisasjonene. Frivillige organisasjoner kan også bli 

utfordret av kommersielle friluftslivsaktører. Det er forventet større etterspørsel og satsing 

på nærmiljøtilbud. Arbeidet mot stortingsvalget i 2013 vil intensiveres gjennom året, og det 

vil bli en krevende oppgave å få satt natur og friluftsliv på den politiske dagsorden.  

Styrets arbeid med en sterkere fokus på det friluftspolitiske arbeidet vil videreføres i tiden 

fremover. Det er i liten grad ventet vekst i frie midler til friluftslivet i årene fremover. 

Samtidig er det et stort potensial i prosjektrelatert samarbeid med myndighetene.  FRIFO har 
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myndighetskontakt med en rekke etater og virksomheter. Etterspørsel etter friluftslivets 

bidrag i folkehelsearbeidet vil øke. Samfunnet står overfor store helsemessige utfordringer. 

Friluftslivet kan og bør være en viktig bidragsyter i det forebyggende arbeidet. Det vil også 

være viktig med en tydelighet og avgrensning på hva friluftslivsorganisasjonene skal bidra 

med.  

Formidling av naturglede og ferdigheter i friluftsliv til barn og ungdom må prioriteres, særlig 

fordi mange foreldres kjennskap og kunnskap er lav. Samarbeid med skoleverket og 

myndigheter for øvrig gjennom bidrag til planer og tiltak er viktig. Flere organisasjoner er 

godt i gang. Dette kan også åpne for nye rekrutteringsmuligheter for 

medlemsorganisasjonene. 

Betydelige midler investeres årlig i fylkesnettverket Forum for natur og friluftsliv (FNF). Det 

er påbegynt en prosess med å se på om disse midlene kan utnyttes mer optimalt. Dette 

arbeidet vil videreføres i 2012. 

Motorferdselloven er under press, også internt i regjeringen. Det blir viktig for FRIFO å støtte 

arbeidet med å begrense motorisert ferdsel i naturen.  

Krav om betaling for adgang til og bruk av naturområder utfordrer allemannsretten. FRIFO 

må fortsatt være en tydelig røst som fastholder retten til fri tilgang til naturområder. 

Avslutning 

2011 har lagt grunnlag for en mer konsentrert satsing på friluftspolitisk arbeid i 2012, 

innenfor rammen langtidsplanen.  

Styret vil takke medlemsorganisasjonene for stor innsats og godt samarbeid.  

Styret takker videre alle i administrasjonen for innsats gjennom et krevende år. 

Styret takker også myndigheter, FL, FNF og andre samarbeidende virksomheter for felles 

innsats for friluftslivets sak.  

 

Oslo, 29. mars 2012 

 

 


