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I følge friluftslivsmeldingen er friluftsliv definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i 

fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Miljøverndepartementet er ansvarlig 

for friluftspolitikken og friluftsloven. Lovens formål er å ”verne friluftslivets naturgrunnlag 

og sikre allmennhetens rett til fri ferdsel, opphold mv. i naturen slik at muligheten til å utøve 

friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og 

fremmes”. 

 

Med dette er det gode grunner til å tro at nettopp friluftsliv er et viktig bidrag i det 

forebyggende helsearbeidet. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet er ansvarlig for helsepolitikken og Sosial- og 

helsedirektoratet er et utøvende fagorgan for denne.  

 

Fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og er en kilde til glede, livsutfoldelse og 

positive mestringsopplevelser. 

 

LITT OM HELSESTATUS 
Fysisk inaktivitet fører til overvekt og sykdomsutvikling, og dette er i ferd med å bli et stort 

helseproblem i dagens Norge. 

 

Den norske befolkningen beveger seg generelt mindre enn tidligere. Motorisert transport, 

automatisering og mekanisering har ført til at hverdagens fysiske aktivitet er vesentlig 

redusert. Særlig urovekkende er reduksjonen av barn og unges fysiske aktivitet. Andelen 

passive barn og unge ser ut til å øke i betydelig grad, og mange barn har motoriske problemer 

eller sykdommer relatert til inaktivitet. 

 

FYSISK AKTIVITET SOM FOREBYGGENDE OG 

HELSEFREMMENDE FAKTOR 
Både norske og internasjonale studier dokumenterer at fysisk aktivitet kan redusere risikoen 

for en rekke sykdommer som hjerte-karsykdommer, diabetes type 2, høyt blodtrykk, muskel-

skjellett lidelser, benskjørhet, psykiske lidelser og ulike kreftformer. 

Fysisk inaktivitet kan isoleres som en selvstendig risikofaktor for å utvikle nevnte 

sykdommer. I styrke kan det sammenlignes med risikofaktorer det til nå er lagt mest vekt på i 

folehelsesammenheng som høyt blodtrykk og røyking. 

 

Fysisk aktivitet gir også viktige funksjonelle effekter som er av sentral betydning i forbindelse 

med sykdom, som for eksempel bedret funksjonsevne, bedret evne til å tåle ulike former for 

medikamentell- og strålebehandling, økt psykisk velbefinnende og generelt bedret livskvalitet. 



FORSKNING I FRILUFT - 2005 

 

 

Men fysisk aktivitet er ikke noe man kun gjør for å forebygge og/eller behandle sykdom. 

Fysisk aktivitet har en verdi i seg selv, enten det er i form av mestringsopplevelser, 

naturopplevelser, samhold og samarbeid, og sosiale opplevelser. Legges det til rette for å 

utøve aktivitet på egne premisser, blir man glad av å være i aktivitet! Og dette er viktige 

aspekter, spesielt for den mentale helsen. 

 

HVOR AKTIV MÅ MAN SÅ VÆRE FOR Å OPPNÅ 

HELSEGEVINST? 
Det er viktig å understreke at et aktivt levesett ikke behøver bety aktivitet som gir blodsmak i 

munnen. I stedet vektlegger både norske og internasjonale anbefalinger at det er en betydelig 

helsegevinst å hente ved en beskjeden økning i daglig aktivitetsnivå. En halv time daglig 

mosjon på et intensitetsnivå som tilsvarer rask gang, bedrer helsen og forebygger sykdom. 

Nyere studier viser at aktiviteten kan deles opp i bolker, hver på minst 10 minutter. 

 

Den største gevinsten oppnås ved å ta skrittet fra gruppen inaktiv til gruppen moderat aktiv, 

men for den som allerede er aktiv, er det en ytterligere helsegevinst å hente ved større 

mengder eller høyere intensitet. 

 

HVORDAN ER SÅ AKTIVITETSMØNSTERET I NORGE? 
De mest vanlige aktivitetene er dem folk kan administrere selv; fotturer i skog og mark 

(51%), skiturer (35%), jogging (30%), sykling (27%), fjellturer (21%)og svømming (19%). 

 

Utbredelse av aktiviteter som krever tilretteleggelse er størst innen aerobic/styrketrening 

(29%), slalåm/alpint/snowboard (15%), styrketrening/vektløfting(14%). Aktiviteter som 

vanligvis organiseres gjennom idrettslag ligger på et lavere nivå, der fotball topper med 11%. 

 

Disse tallene viser at friluftsliv står sterkt i Norge; at det utgjør den dominerende aktiviteten. 

 

ER SÅ FRILUFTSLIV EN RESSURS FOR BEDRE HELSE? 
Her kan man svare et ubetinget JA, ut fra argumentene som er nevnt tidligere. Men hvilke 

gevinster er ekstra viktige med friluftsliv? 

 

Det er grunn til å fokusere både på de helsemessige og på de trivselsmessige aspektene ved 

friluftsliv. Det siste er spesielt viktig for psykisk helse generelt, for å spore til friluftsliv, både 

når det gjelder deltakelse i nye aktiviteter og vedlikehold av eksisterende aktivitetsmønster. 

 

Gevinstene mht friluftsliv kan sees ut fra både fysisk, psykisk og sosial helse. 

 

POLITISKE UTFORDRINGER 
Gruppene som deltar lite i friluftsliv, er kjennetegnet ved begrensede sosiale kontakter, 

mindre ressurser (lav utdannelse og inntekt, ikke bil) og innskrenkende bevegelsesmuligheter 

(pensjonister, uføre, funksjonshemmede, småbarnsmødre). Forskning viser at avstand til 

grøntområder er av stor betydning mht bruken av disse. Det ser ut til at en avstand på 200-300 

meters avstand kan representere en barriere for mange, og dette avhenger selvsagt av alder og 

funksjonsnivå. 

 

Man har i de senere årene vært vitne til byggeutvikling med økende fortetting, og dermed 

større avstand til friområder. Dette er en trussel mot en faktor som har vært dominerende i 
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norsk friluftsliv, nemlig nærhet og tilgjengelighet til naturområder. Disse to forholdene må 

både opprettholdes og styrkes gjennom offentlig planlegging, spesielt med vekt på utbygging 

og bevaring av nære naturområder. De svakere gruppene i forhold til friluftsliv er mest 

følsomme for disse forhold. Flere turområder, sykkelstier og reguleringsplaner som fremmer 

fysisk aktivitet i nærmiljøet, er oppskriften på et friskere folk. Det handler om å bygge 

lokalmiljøer som tilrettelegger for fysisk aktivitet. 

 

Friluftsmeldingen er en svært god melding som tar den nye mangelsykdommen inaktivitet på 

alvor. Skal vi fremme friluftsliv og fysisk aktivitet, må mange samfunnssektorer 

ansvarliggjøres. Vi trenger en nasjonal aktivitetsstrategi. Den krever samordning mellom 

helsepolitikk og andre sektorer, særlig de som styrer politikken innen arealplanlegging, 

samferdsel, innhold i lære- og studieplaner, arbeidsmiljøforhold, forbrukerspørsmål, 

undervisning og forskning osv. En nasjonal aktivitetsstrategi har vi fått gjennom 

Handlingsplan for fysisk aktivitet (2005-2009) Sammen for fysisk aktivitet som ble lansert i 

desember 2004. Det er åtte departementer som står sammen om utformingen og oppfølging av 

planen. For oppfølging av planen er det opprettet en interdepartemental koordineringsgruppe 

som ledes av Helse- og omsorgsdepartementet. Sosial- og helsedirektoratet har fått i oppdrag 

å være sekretariat for gruppen. 

 

Vi har store utfordringer – og store muligheter! Skal vi få de nødvendige resultatene på dette 

området, må vi få til et samarbeid ved å gå sammen å gjøre de sunne valg til de enkle valg – 

for alle! 

 

 


