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Nyheter fra Friluftslivets fellesorganisasjon, juni 2012

I den nye idrettsmeldingen gir regjeringen tydelige
 signaler om at den ønsker å gi friluftslivet et løft med 
økte midler og statusheving.

Det er Marianne Marthinsen (Ap) glad for. Som medlem av
Energi- og miljøkomitéen på Stortinget har hun gjennom
flere år etterlyst et krafttak i folkehelsearbeidet med fokus
på friluftsliv. 

- Mange har kjempet en beintøff kamp for at friluftsliv 
skal få en rettmessig plass i samfunnet. I meldingen får
frilufts liv endelig det fokus aktiviteten fortjener, fastslår
 Marthinsen.

Hun forklarer årsaken til at det har tatt så lang tid for
friluftslivet å få anerkjennelse med at det er liten politisk
konflikt rundt temaet. – Den brede enigheten på
Stortinget om at friluftsliv er bra, og at naturen er gratis,
gjør det vanskelig å få politisk forståelse for at friluftslivet
trenger penger, særlig til stimulerings- og tilretteleggings -
arbeid. Dermed får temaet lite fokus i daglig politisk virker
Det forsvinner i støyen av alle andre saker, og det blir en
utfordring for friluftslivsorganisasjonene å bryte  lydmuren,
påpeker friluftsentusiasten, som mener det er en stor
 politisk misforståelse at friluftsliv ikke trenger noen statlig
stimulans.

Marthinsen tror at Samhandlingsreformen, der ansvaret
for forebyggende folkehelse blir lagt til kommunene, har
bidratt til statusheving av friluftslivet. – Friluftslivsorgani -
sasjonene har et stort ubrukt potensiale i forebyggings -
arbeidet. Skal kommunene nå sine mål om bedre helse i
befolkningen, må de spille på lag med organisasjonene i
planlegging og gjennomføringen av ulike forebygging s -
tiltak. For organisasjonene blir det viktig å være aktive 
ute med det enkle friluftslivet i lokal- og nærmiljøet.

Det er der den store helsegevinsten ligger. Bruken 
av nærmiljøområder gjør også noe 

med folks miljøengasjement og
med viljen til å ta vare på 

naturen.

Lokalmyndighetene på sin side må legge til rette for at
folk får lett og daglig tilgang til grønne lunger og hundre -
meterskoger. Samtidig er det viktig at det følges opp fra
sentralt hold, ikke bare gjennom økte tippemidler, men
også gjennom økte stimuleringsmidler fra MD, påpeker
Ap-politikeren, som har jobbet hard for å øke potten til
 aktivitetstiltak for barn og unge. 

Sett i et helseperspektiv er hun glad for at idretten bygger
nye anlegg for å nå ut til stadig flere, men hun mener at
det samtidig er viktig å bruke midler til breddeopplegg.
Ikke minst i en tid der stadig flere barn og unge bruker

Idrettsmeldingen
gir friluftslivet 
en fortjent plass 

Marianne Marthinsen er tydelig glad for at friluftslivet endelig
får det fokus det fortjener gjennom Idrettsmeldingen. 
(Foto: Siri Meyer).
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Aktivitetsmidler fra Miljøverndepartementet 
(DN-midler) bidro til at 21 lokale klubber/regioner
kunne stå for et profesjonelt arrangement, som
utvilsomt synliggjorde gleden av å være ute i
 naturen sammen med en  firbeint venn.

Selve gjennomføringen av det populære arrange-
mentet, varierte fra sted til sted. Mens noen klub-
ber la opp til at deltakerne skulle gå en felles tur
med barnequiz langs turløypa, la andre opp til en
quiz ved selve standen. Ved målgang ble det delt ut
informasjonsmateriell om etisk og ansvarlig hunde-
hold, hund og helse og om Norsk Kennel Klub. 

Mest folk trakk de klubbene som hadde lydighet-
og agility-oppvisninger på programmet i tillegg til
selve turen med hund. NKK Telemark slo til med
både raseparade, politihund- og agilityoppvisning 
i tillegg til  apportkonkurranse.

Mellom de ulike aktivitetene ble det servert pølser, vafler og muffins.
”Hundens dag” er en del av prosjektet ”Aktiv med hund”, der man bruker
hunden aktivt for å stimulere barn og unge ut i naturen.  På dagen fikk
mange oppleve gleden ved å gå sammen med andre  hundeeiere og sam-
tidig ta ansvar, ved blant annet å plukke opp etter hunden.

Norsk Kennel Klub mener at kontakt med og delansvar for hund kan  moti-
   vere unge mennesker til å være ute i friluft i all slags vær. Turopp levelser
med hund er også  en aktivitet som hele familien kan samle seg om. 

Organisasjonen er ellers opptatt av å trekke frem det helsebringende
friluftslivet som samvær med hund representerer.  Forskning viser at dette
samværet har stor betydning for menneskenes helse og livskvalitet. Barn
og unge i aktivitet med hund legger tilsynelatende grunnlaget for bedre
helse i voksen alder. 

Barn og ungdom i ansvarsfull 
aktivitet med hund
9. juni ble det for første gang i Norsk Kennel Klubs historie
arrangert ”hundens dag” med stor oppslutning over hele landet.
Målet med dagen var å motivere barn og unge til et aktivt liv i
friluft sammen med egen hund eller andre trenede hunder.

Hundens dag ble markert over hele landet 9. juni i år, også foran
Stortinget. (Foto: Ida Lindvall).

mesteparten av sin fritid foran dataskjermen.
– Personlig frykter jeg at den framtidige gen-
erasjons evne til å bruke naturen forsvinner,
sier Marthinsen. Hun etterlyser et større fokus
på friluftsliv i barnehage og skole, der
grunnlaget for et aktiv friluftsliv i voksen
alder, kan legges. 

Verdikamper, som allmennhetens rett til
 ferdsel og naturopplevelser, ikke minst i
strandsonen, er de siste årene blitt styrket
gjennom friluftsloven, naturmangfoldloven,
den nye plandelen i plan- og bygningsloven
og markaloven. Men Marthinsen mener at 
det fortsatt er mange slag som må vinnes, 
og at friluftslivsorganisasjonene vil ha en
nøkkelrolle i denne kampen. 

Ett av slagene, som ikke er avgjort, er motor-
ferdsel i utmark. Marthinsen avviser på det
sterkeste ryktene om at Arbeiderpartiets
 stortingsgruppe er enige om at kommunene
bør få rett til å forvalte loven om motorferd-
sel i utmark. – Vi har foreløpig ikke tatt noen
endelig stilling til dette. Fortsatt er det stor
uenighet internt i gruppen, men selv er jeg
veldig skeptisk til en liberalisering av lov-
 verket.

Ap-politikeren har styrket miljøforvaltning i
kommunene som en av sine mange kjepp -
hester. Derfor ser hun med stor bekymring på
en utvikling der det blir stadig færre miljø -
rådgivere i lokalforvaltningen. Ikke minst
fordi man legger stadig mer ansvar på kom-
munene når det gjelder natur- og miljøfor-
valtning. Hun mener at det bør være en bred
politisk enighet om at denne delen av forvalt-
ningen må styrkes. Det må rett og slett stilles
mer krav til kommunene. 

Ellers er hun opptatt av at friluftsliv får en
bredere plass i partiets program, og at fri -
luftsliv bør gjennomsyre flere av partiets
 politikkområder, særlig med koblinger til
miljø og helse. Hun er også åpen for tanken
om en ny stortingsmelding om friluftsliv, som 
i større grad kobler friluftsliv til nye fokus 
som folkehelse, samhandlingsreformen og
folkehelseloven. 

Marianne Marthinsen. (Foto: Siri Meyer).



”Brattkortet”
sikrer trygg 
klatring
Norges Klatreforbund er sterkt
opptatt av at det skal klatres
under trygge rammer. 

Med innføringen av ”Brattkortet”,
ivaretar lokalklubbene sikkerheten
for inneklatring i forbundets 350
anlegg over hele landet. Her
 bygger klatrerne opp den trygghet
som skal til for å klatre ute. 

Sammen med en billett gir kortet
adgang til alle klatrevegger som er
inkludert i  sertifiseringsordningen
for innendørsklatrere. Gjennom
ordningen har veggeierne et for -
pliktet ansvar i forhold til vedlike-
hold av anlegg under forsvarlige,
sikkerhetsmessige rammer. 

Et ”Brattkorthefte” gir klatrerne
en god oversikt over de enkleste
og viktigste reglene for sikker
 inneklatring.

Kortet, som i fjor fikk en digital
registreringsløsning, er en nyttig
dokumentasjon på at innehaveren
er i stand til å ivareta sin egen og
ikke minst medklatrerens sikker-
het. Totalt ble i fjor det utstedt
5 517 kort gjennom digital -
løsningen.

Det klatres som aldri før
Det klatres i bratte fjellvegger og buldres innendørs som aldri før.
Norges Klatreforbund, NKF, kan markere sitt 20-års jubileum med
medlemsrekord.  Folk i alle aldre lar seg lokke av en sport som gir
glede, utfordring, mestring, lek, spenning, livskvalitet og ikke minst
spektakulære naturopplevelser.

Generalsekretær Kari Vanebo og utviklingskonsulent Bjørg Liljedal er tydelig
fornøyde med tallenes klare tale. Klatreforbundet har tredoblet sitt totale
medlemstall siden 2001, fra 5100 til 15.700 i 2011. Fornøyelig er også øknin-
gen i tallet på lokale klatreklubber, som i jubileumsåret teller 178. Til sammen-
ligning var det 162 klatreklubber rundt omkring i landet i 2010.

Vanebo forklarer den høye klatrebølgen med bygging av stadig flere klatre-
anlegg innendørs. – Vi ser en trend der medlemsøkningen går i takt med
 utbyggingen av anlegg. Jo flere haller, dess større aktivitet og i kjølvannet
popper det opp nye klubber, opplyser generalsekretæren, som kan fastslå at
det åpenbart er blitt ”in” å klatre. – Ja, noen mener også at klatring er den
idretten som er mest sexy, føyer hun smilende til.

Men generalsekretæren vil helst trekke fram det sosiale aspektet ved klatring.
– Det er en aktivitet du kan utføre sammen med andre, men samtidig i
konkurranse med deg selv. Våre klubber gir tilbakemelding om at ungdom,
som slutter med annen organisert idrett, kommer til klatreklubbene, der de
kan drive med en mer uorganisert aktivitet. 

NKF jobber målrettet for at klatring skal være en inkluderende aktivitet med
tilbud til alle. Både Vanebo og Liljedal understreker den betydning spillemid-
lene fra KUD og aktivitetsmidler fra MD/DN har i dette arbeidet. Mens spille -
midlene hovedsakelig går til tilrettelegging av utendørs klatrefelt og bygging
av innendørshaller, bidrar stimuleringsmidlene til at forbundet kan tilby 
gode klatreopplevelser for barn og unge, familier, flerkulturelle, funksjons -
hemmede og mennesker med rus og/eller psykiske lidelse gjennom ulike kurs. 

NKF er opptatt å legge til rette for bolting av klatreruter som alle kan mestre.
I år videreføres ulike boltingsprosjekter med blant annet et omfattende
 arbeid på rebolting av såkalte ”herreløse” klatrefelt.

Forbundet legger stor vekt på klubbutvikling og kompetanseheving lokalt
med et særlig fokus på utdanning, fagkunnskap og personlige egenskaper. 
En velfungerende ordning med klubbutviklere bidrar sterkt til at forbundet
kan nå sine ambisiøse mål om klatring for alle. 

Teksten fortsetter på neste side.

Generalsekretær 
Kari Vanebo og
utviklingskonsulent,
Bjørg Linjedal i NKF
er tydelig tilfreds
med medlems -
rekorden i for-
bundet. (Foto: 
Siri Meyer).
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Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO: FRIFO er en paraplyorganisasjon for de 15 største friluftslivsorganisa sjonene 
i landet med samlet omlag 700 000 medlemskap og rundt 3850 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. www.frifo.no

Organisasjoner tilsluttet FRIFO: 4H Norge, Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, Norges Turmarsjforbund, 
Norges Jeger- og fiskerforbund, KFUK-KFUM speiderne, Norges Klatreforbund, Norsk Orientering, Norges Padleforbund,
Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges speiderforbund, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening, Kristen Idrettskontakt
og Norsk Kennel Klub.

FRIFO STØTTES AV:

Med den vellykkede aktivitetsresepten 
har foreningen markert seg som en viktig
partner i folkehelsearbeidet på sentralt,
fylkes- og kommunenivå.  

Det treårige prosjektet har gitt bedre livs -
kvalitet for nye grupper gjennom ukentlige,
helsebringene turer med gode naturopp -
levelser i nærområder. Totalt har 12 lokal -
foreninger i 12 ulike fylker vært med på
”Turresepten” med til sammen 2500 lav -
terskel aktiviteter, der blant andre Miljøvern-
departementet har bidratt med midler
gjennom Direktoratet for naturforvaltning. 

Målgruppen har først og fremst vært
 personer som trenger å komme til hektene
fysisk og psykisk, men den stimulerende
turveien til bedre helse er i utgangspunktet
åpen for alle. 

Frisklivssentraler, skoler, kommuner, inn -
vandrerråd, media, psykisk helse og bruker -
organisasjoner har alle vært med på å

rekruttere deltakere. Også media og jungel-
telegrafen har vært viktige i arbeidet med å
nå ut til mennesker som ønsker en mer aktiv
livsstil i nærområder.

Turresept-prosjektet har satt friluftslivet på
dagsorden i folkehelsearbeidet og stimulert
til utvikling av nye lavterskeltibud der folk
bor. Turistforeningen trekker fram betyd -
ningen av partnerskapsavtaler og samarbeid
med lokale myndigheter og frivillige organi -
sasjoner i prosjektarbeidet.

”Turresepten” ble avsluttet i 2011, men
målet er at det skal videreføres i DNTs
generelle folkehelsearbeid.  Foreningen
håper at aktivitetsresepten har lagt grunn -
laget for og motivert til varig fysisk aktivitet
og naturopplevelse for flere av de frilufts-
glade deltakerne.

Les mer om prosjektet på 
www.turistforeningen.no
eller www.UT.no

Mange
tidligere
inaktive
har funnet
veien til
bedre
helse
gjennnom
DNTs tur-
resept. 
(Foto:
Vibeke 
Clausen)

Vellykket turresept - 27000 har
gått på turveiene til bedre helse
Den Norske Turistforening bidrar sterkt til bedre helse i befolkningen. 
Suksess prosjektet ”Turresepten” har fått 27000 inaktive opp av go’stolen 
og ut i nærmiljønaturen siden starten i 2009.

Forts’ fra forrige side. 

20-årsjubileet og for -
bundets sterke medlems -
vekst ble behørig markert
med bankett under
Klatre tinget på Hankø
fjordhotell 21. april. 

Jubileumsåret fylles 
ellers med mange klatre -
samlinger, både lokalt og
nasjonalt. Ikke minst byr
sommeren på mange
 klatrefestivaler over hele
landet. 

1 ½ million kroner fra
Gjensidigestiftelsen bidrar
til å gjøre klatresporten
mer synlig gjennom en 
24 meter bred og 4 meter
høy, transportabel buldre -
vegg, som er til utlån for
klubber over hele landet.
Forbundet har også et
klatretårn på seks meter
som kan lånes ut til
barnehager og skoler.


