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Nyheter fra Friluftslivets fellesorganisasjon, mars 2012

Ett tusentalls barn fra 3. og 4.
klassetrinn med ulike behov ble 
i fjor stimulert til aktiviteter ute 
i naturen gjennom foreningens
populære prosjekt ”Friluftsglede
for alle”.

Totalt sett fremmer Skiforeningens
opplegg barnas fysikk, motorikk og
ikke minst kjennskap om norsk natur
og kultur. 

Det var stimuleringsmidler fra
Miljøverndepartementet, via Direk-
toratet for naturforvaltning, DN, som
bidro til at 120 barn fra økonomisk
vanskeligstilte familier, ofte med inn -
vandrerbakgrunn, fikk friplass på
foreningens fem uker lange skikurs,
”Friluftsglede vinter”.  Her fikk de
være sammen med venner fra sine
 respektive barnehager og skoler.
Kurset inkluderte også 50 barn med
fysisk funksjonshemning, som fikk
tilrettelagt undervisning.

Med Skullerud som utgangspunkt,
rettet Skiforeningen i fjor seg også
mot utvalgte skoleklasser med høy
andel minoritetsbarn og deres fami-
lier gjennom prosjektet ”Friluftsglede
vår og høst”.  De 300 barna som
våren 2011 fikk en dag full av spen-
nende aktiviteter ute i naturen, var
også med på foreningens høsttilbud
2010. Dermed fikk de et innblikk i
 naturens kretsløp gjennom hele året. 

Høsten 2011 deltok 500 nye og for-
ventningsfulle barn, som i skoletiden
fikk komme til Skullerud tre ganger i
løpet av sesongen. 

To mottakerklasser deltok også for
første gang på Skiforeningens popu -
lære høsttilbud. 

Og lærerne, de kan ikke få fullrost
nok høstopplegget til Skiforeningen:
”Et kvalitetstilbud som fremmet

 barnas bevegelsesglede og utfordret
mestringsnivåene. Variasjonen i
 aktiviteter var også meget bra”, er
blant annet tilbakemeldingen fra
Møllergata skole.

Også friluftsdagen for hele familien
vår og høst ble en suksess med stor
oppslutning blant flerkulturelle
 familier. Med dette bidrar Ski -
foreningen til integrering og gjen-
sidig kulturforståelse.

Skiforeningen sprer frilufts-
glede blant skolebarn

Barn med ulik bakgrunn opplever ekte friluftsglede gjennom Skiforeningens
mangfoldig tilbud. (Foto: Skiforeningen).



Målet er at minst 1000 barn og unge i
løpet av den treårige prosjektperio-
den, fra oktober 2010 til desember
2013, skal få en innføring i kyst-
friluftslivet med dets tradisjonsrike
aktiviteter. 

Prosjektleder Monica Eriksen Lund-
bakk har stor tro på at ”Fri i fjæra”
på sikt kan bidra positivt til nærings-
utvikling og entreprenørskap langs
norskekysten. – Vi ønsker å gi barn og
unge en ballast i form av opplæring
og holdningsskapende arbeid. Pro-
sjektet skal fremme forståelsen for
kysttradisjoner gjennom lokalhistorie
og kulturminner langs kysten.

Med kystkultursatsingen”Fri i fjæra”
legger 4H opp til at aktivitetene skal
være spennende, lærerike og sosiale
med en spennvidde fra kystkulturens
tradisjonelle næring, håndverk, båter,
tradisjoner, kosthold til moderne mat
fra havet og kystkulturbasert nærings-
utvikling. Et nyttig verktøy er idé-

heftene med forslag til ulike kyst-
aktiviteter og fagstoff.

”Fri i fjæra er et nasjonalt prosjekt
med Nordland som pilotfylke. Det er
etablert et samarbeid mellom 4H
Norge og Forbundet KYSTEN gjen-
nom pilotarbeidet, både i form av 
aktiviteter/kurs og gjennom oppret-
telse av 4H-klubber langs kysten.

Med prosjektet, som får spillemidler
fra Kulturdepartementet og aktivi -
tetsmidler fra Miljøverndepartement -
et via DN, ønsker organisa sjonen å få
til oppstart av flere 4H-klubber, som
har fokus på kystkultur og kystaktivi -
teter og flere 4H-ere som velger
 prosjekt knyttet til kystkultur. 

Også barn og unge i innlandsfylker
får anledning til å bli kjent med kyst-
friluftslivet og kystkulturen gjennom
invitasjoner til arrangementer, leire
og lignende

Populær foto-orientering
Norsk Orientering er opptatt av å gi barn
og unge gode opplevelser i nærmiljø -
naturen som fremmer fysisk aktivitet. 
I fjor lot over 2000 barn her i landet seg
fenge og aktivisere gjennom lokale
 klubbers tilbud om foto-orientering.

Det populære tilbudet med naturen som aktivi -
tetsarena er først og fremst myntet på barn i
barnehager og småskolen, men passer også
godt for litt større barn og ikke minst for
barnefamilier.  Noen steder i landet er det også
lagt til rette for at bevegelseshemmede kan
delta. 

Norsk Orientering ser på fotografier som en
god og naturlig start på kartforståelse. 
Erfaringer viser at det er enklere for små barn 
å forstå kart sammen med fotografier. Samtidig
gir dette barn i ulike aldre en god mestrings-
følelse. Organisa sjonen har tro på at gleden 
ved dette igjen vil motivere til videre aktivitet.  

Foto-orientering er en enkel form for tur -
orientering, der riktig foto skal kobles til rett
post.  Det skal være lett å finne fram til. Spen-
ningen er knyttet til det å finne riktig bilde.

Det var blant annet spillemidler fra Kultur -
departementet som bidro til at prosjektet
”foto-orientering” ble et lands omfattende
tilbud fra Norsk Orientering i 2011. Prosjektet
vil bli videreført i år.

Hovedmålsettingen er at det skal motivere barn
til aktivitet ute i nærmiljønaturen og bidra til at
orientering blir en aktivitet som de kan vokse
med. Målet er også at skoler/barnehager i
klubbenes nedslagsfelt skal få tilbud om
 aktiviteten.

Erfaringene så langt er positive. 18 lokalklubber
etablerte i fjor den populære utgaven av tur -
orientering. Intensjonen er at flere lag vil følge
opp med et lignende opplegg i løpet av 2012. 

Totalt var foto-orientering innlemmet i 13 tur -
orienterings-arrangementer i fjor. Det var også
en aktivitet på fem frilufts-/familiedager. 

Lokalt er det laget et opplegg for flere barne-
hager, skoler og friluftsdager, hvor fokus har
vært på barn/barnefamilier. 

4H fører kystkulturen videre 
gjennom ”Fri i fjæra”
I et pilotprosjekt i regi av 4H Norge får barn og unge i alderen 9 til 
19 år sjansen til å føre vår rike kystkultur videre. Det skjer gjennom
økt kjennskap til og kunnskap om friluftsliv, tradisjoner, natur, miljø
og kultur langs kysten i fortid, nåtid og fremtid. 

Gjennom prosjektet ”Fri i fjæra”
får barn og unge i alderen 9-19 år
sjansen til å føre kystkulturen
videre. (Foto: 4H Norge).

Barn skal lære å finne
fram på kartet gjennom
fotografier. (Foto: Norsk
Orientering)



Vanndirektivet
har siste ordet
EFTAs overvåkningsorgan,
ESA, slår i et brev til
Miljøverndepartementet 
fast at Vanndirektivet er
overordnet nasjonale 
konsesjonsordninger.

– Det positive med dette er at
Vanndirektivet ikke bare gjelder
for nye reguleringer, men også
for det store antall konsesjoner
og reguleringer som ble fastlagt
på 1900-tallet og som åpenbart
er i strid med dagens miljøkrav,
sier generalsekretær i FRIFO,
Lasse Heimdal, i en kommentar.

FRIFO oppfatter at ESA med
dette mener at norske myn-
digheter kan og må, når det er
nødvendig, eller minst hvert 6 år,
være i stand til å gjennomgå rele-
vante tillatelser og fullmakter for
å sikre at målene i artikkel 4 i 
direktivet er oppnådd. Denne
bestemmelsen fastslår entydig at
prosessene under Vanndirektivet
må være overordnet nasjonale
konsesjonsordninger.

Bakgrunnen for brevet til MD er
en klage fra FRIFO, LVK, SABIMA
og SRN vedrørende norske myn-
digheters håndtering av Vann-
direktivet og forholdet til revisjon
av konsesjonsvilkår.

Ungdom kombinerer
friluftsliv og førstehjelp
De er for unge til å bli medlemmer av Røde Kors Hjelpekorps.
Men gjennom prosjektet Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp,
RØFF, får mange ungdommer i alderen 13 – 17 år kombinert sin
interesse for friluftsliv og førstehjelp.

Spillemidler fra Kulturdepartementet har bidratt til at omlag 350 
ungdommer i målgruppen har deltatt på det nye fritidstilbudet til 
organisasjonen siden oppstart i 2011. Hovedfokuset er rettet mot frilufts-
liv, førstehjelp i praksis og læring gjennom erfaring, naturkunnskap og
 fysiske utfordringer sommer som vinter. 

Målet med prosjektet er å gjøre ungdommene fysisk og kunnskaps messig
skikket til å drive selvstendig friluftsliv ut fra egne interesser. Tanken er
også at deltakelse i RØFF skal kvalifisere for eventuelt senere arbeid i
hjelpekorpset. 

På sikt skal ungdommene være i stand 
til å planlegge og lede egne frilufts livs-
aktiviteter og gjøre kvalifiserte sikker-
hetsvurderinger. Og sist, men ikke minst,
skal de bli i stand til å se på egen fram-
ferd i naturen med et miljø kritisk blikk.

Erfaringer så langt viser at de aller fleste
av deltakerne har liten eller ingen erfar-
ing med friluftsliv. Også på utstyrsfronten
er det en del utfordringer. Planen i år er
blant annet å skaffe midler og utstyr til
opp rettelse av  utlånsdepoter. Det satses
samtidig på kurs for veiledere. 

Gjennom 2011 ble det opprettet og
videreutviklet om lag 28 lokale  RØFF-
grupper med mellom 20 – 40 medlemmer
pr. gruppe. I dag er det bare Finnmark
fylke som ikke har noen gruppe. 
Ambisjonen er å få enda flere ny-
etableringer i 2012.   

Planen er at RØFF skal bli etablert som et
fast tilbud i Røde Kors Hjelpe korps med
offisiell oppstart i løpet av våren.

Gjennom prosjektet RØFF
får mange ungdommer
kombinert sin interesse for
friluftsliv og førstehjelp.
(Foto: Martin Nielsen, 
Røde Kors) 
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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:

Myndighetskontakt i JKL, Trine Lie Larsens forklaring er
at en del politikere tenker at "dette har friluftslivet
kontroll på". – Denne feiloppfatningen har nok også sin
rot i at friluftslivet ikke har vært målrettet nok i sitt
påvirknings arbeid, både med tanke på hva det man ber
om penger til, og hvilken argumentasjon man bruker.
For eksempel er sammenhengen mellom det å bruke
penger på friluftslivstiltak og hvilken helseeffekt dette
vil ha, fortsatt uklar for mange. De fine ordene i stor-
tingsmeldinger og planer har ikke blitt bygget opp med
noen konkrete tiltak, fastslår Lie Larsen, som også har
vært rådgiver for Trond Giske i KUD og generalsekretær
i AUF

Hun legger til at de som er flinkest til å konkretisere
hvilke tiltak som kan hjelpe departementene med å
oppfylle sine politiske lovnader, ofte også klarer å hente
ut midler. Så her ligger det et potensial.  

Lie Larsen tror at den stemoderlige behandlingen av
friluftslivet i budsjettsammenheng har flere aspekter, i
 tillegg til det at friluftslivet ikke har vært målrettet nok. 
– På et tidspunkt skilte idretten og friluftslivet lag.  
"I gamle dager" var ski og turgåing, som vi ser på som
mosjon i dag, en del av idrettsbegrepet, mens de brukte
ordet sport om det vi i dag kaller konkurranseidrett. 

- Skillet mellom idrett og friluftsliv har gjort at frilufts -
livet ikke har vært en del av den oppmerksomheten og
goodwillen som idretten etter hvert fikk blant svært
mange politiske ledere.

- Et annet aspekt er det faktum at mange politikere
 sitter med en forståelse av at friluftsliv egentlig ikke har
behov for så mye ressurser, det er lav oppmerksomhet
rundt hva som kreves av innsats for merking av ruter og
oppkjøring av skispor, opprettholdelse av et hyttetilbud
o.l. 

- Et tredje aspekt er at det er vanskelig å skille mellom
friluftslivsorganisasjonene og miljøorganisasjonene, da
de ofte profilerer seg på de samme sakene. Dette har i
sin tid medført at friluftslivet nå blir sett på som en sak
for Miljøverndepartementet og ikke som en del av
verken kulturpolitikken (slik som idretten) eller helse-
politikken. Mye av det mest kostnadskrevende arbeidet
i organisasjonene har strengt talt ikke noe med
Miljøverndepartementets ansvarsområder å gjøre, 
og det er en stor utfordring. 

Tror du at dette er et tverrdepartementalt problem, der
ingen føler ansvar for å gi det ønskelige og nødvendige
løftet, som blant annet skal til for å oppfylle ambi -
sjonene i Samhandlingsreformen og ikke minst i den
nye folkehelseloven?

Ja, det er en utfordring for friluftslivet at organi-
sasjonenes arbeid blir sett på som en sak MD skal ta 
seg av. De store pengene ligger i andre departement,
og mye av det organisasjonene gjør er tett knyttet til
disse  departementenes ansvarsområder. 

Ikke målrettet nok i påvirkningsarbeidet
En rekke politikere med ulike fargekoder har i taler, foredrag, Stortingsmeldinger og handlingsplaner
lovpriset friluftslivet som den rette veien til bedre helse og livskvalitet. Men den realpolitiske 
virkeligheten fortoner seg helt annerledes. Friluftslivet er taperen når budsjettet legges fram. 

Friluftsmennesket Trine Lie Larsen på tur mellom Finse
og Geitryggen.


