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Ved åpningen av konferansen oppfordret jeg deg til å være i bevegelse. Bevegelse både med 

tanke på fysisk å komme i kontakt med andre, og på det mentale planet. Og jeg har registrert et 

høyt aktivitetsnivå i pausene, ute blant posterne, og under måltidene. Det har det vært bredt 

spekter av foredrag disse dagene, på ulike emner, med ulikt utgangspunkt og på ulike språk. De 

reflekterte spørsmålene som har kommet fra salen viser at tanker også er blitt satt i bevegelse. 

Stemningen på konferansen har vært god, trygg og med en gjensidig vilje til å møte andres syn, 

og ikke dømmende eller dissekerende. Jeg opplever at dette har vært en god konferanse, en som 

vil gå inn i historien som vellykket.  

 

Vi er et bevis på at det er mulig å møtes på et sted med få tog- og flyavganger. Men det slår meg: 

Hvorfor har ikke de inviterte statsrådene klart å komme hit? Kanskje det er fordi ingen av de 

inviterte departementene føler et eieransvar for konferansen? FRIFO, en frivillig organisasjon, 

har vært en drivkraft for denne konferansen. Hadde vi fått noen statsråder dersom 

Miljøverndepartementet hadde vært arrangør? Eller Forskningsrådet? Det hadde kanskje gitt et 

klarere eierskap i til konferansen, også med tanke på oppfølging. Og med et departement som 

arrangør, ville kanskje konferansen tiltrekke seg representanter som ikke ”tilhører menigheten”. 

Kunne det være en tanke at for eksempel Kommunal- og regionaldepartementet arrangerte en 

konferanse om skjæringspunktet mellom turisme, distriktsutvikling og friluftsliv ?  Ville noen av 

departementene være drivkraft for dette? Det er så lett at friluftsliv defineres som 

Miljøverndepartements ansvar, mens friluftsliv er sektorovergripende og følgende flere 

departements ansvar. Og spesielt i slike sammenhenger som næringsutvikling og fysisk aktivitet, 

for å nevne to temaer som er blitt berørt på konferansen, kommer ikke friluftsaspektet tungt nok 

med. Mener jeg da at FRIFO ikke vil arrangere den neste forskerkonferansen på friluftsliv? 

Forskerkonferansen har vist seg som en god og nøytral arena der forskere, forvaltere og 

representanter for frivillige organisasjoner kan møtes. Og FRIFO har en klar rolle her. Men jeg 

tror at andre konferanser med tematikk knyttet til friluftsliv, som turisme og friluftsliv, eller 

forskerkonferanser innen snevrere problemstilinger, som vindkraft og friluftsliv, bør ha en 

sterkere (sektor)departemental forankring.  

 

Hva skal til for å få økt fokus på friluftsliv? Friluftsliv er noe som tas for gitt, akkurat som i 

Gaups film ”Veiviseren” hvor samegutten får spørsmål fra medisinmannen: hva er livsviktig for 

deg, og som du først merker når blir borte? Svaret er: Luft. Er slik at mulighetene må reduseres 

vesentlig mer for at det skal merkes at friluftslivet er viktig? Vi har hørt på konferansen at vi går 

fra å være deltager til å være tilskuer i naturen. Arne Næss gjør et poeng at vi ikke går ”inn i 

naturen”, men ”ut i naturen”. Vår holdning til friluftsliv og natur er i endring.  
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Hva må til for å få friluftsliv mer opp på dagsorden? I andre sammenhenger hvor det står dårlig 

til med Norge, får vi drahjelp av et EU-direktiv. Det vil si at EU-direktivet har resultert i 

nasjonalt fokus på problemstillingen, med etterfølgende forskrifter og penger til tiltak. Men når 

det gjelder friluftsliv kan vi ikke få drahjelp fra Europa. I den statusrapporten over miljøtilstanden 

i Europa som det europeiske miljødirektorat (EEA) nylig utga, ble status og utviklingen til de 

viktigste miljøproblemene presentert. Og økningen av de nasjonale utslippene av klimagasser ble 

behørig kommentert av vår miljøvernminister. Friluftsliv var ikke omtalt i rapporten. Hvorfor?  

Høyst sannsynlig fordi franskmenn, tyskere og nederlendere ikke driver friluftsliv slik vi gjør det. 

I store områder av spesielt vest-Europa er de få inngrepsfrie områder igjen. Og allemannsretten er 

et norsk- svensk - finsk fenomen. Europeerne kommer til Norge for å drive vår form for 

rekreasjon: å gå fritt på tur i utmark, padle, slå leir, jakte og fiske. La oss jobbe for at friluftsliv i 

Norge ikke er så truet at en samlet verdensopponion samler seg for å redde det, tilsvarende 

regnskogen i Amazonas.   

 

Nytter det? Ja jeg tror det. Det økende fokuset på friluftsliv i skolen, med bl.a. uteskoler og 

friluftsbarnehagene viser dette.  I år er det Friluftslivets år, et år som avsluttes i morgen. Eller 

rettere sagt, det settes et punktum for temaåret i morgen, for friluftslivsår er det hvert år. 

Friluftlivsåret 2005 har vært et løft hvor det har vært flere tusen arrangement på lokalt plan – i 

kommunen, i borretslaget, med eldreforeningen, med hyttesameiet, av den lokale 4H-gruppa, 

med Barnas turlag, osv. Flere tusen mennesker har deltatt, på nye, men også kjente aktiviteter i 

friluft. Kreativiteten har vært stor og friluftslivet har fått et løft. Det er derfor viktig at 

aktivitetsnivået, engasjementet og fokuset på friluftsliv ikke går ned, men stabiliserer seg på et 

høyere nivå enn det vi hadde i fjor, før Friluftslivsåret. Slik at vi året etter kan øke det ytterligere 

igjen. For på den måten blir flere små skritt til sammen et stort sprang.  

 

Takk til arrangementskomiteen for et godt utført konferanse, takk til foredragsholderne, 

debattanter for sine innspill og ”food for thought” og takk til deg for at du var med på å sette 

fokus på friluftsliv her. 

 


