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INNLEDNING KNYTTET TIL DEN POLITISKE 

PLATTFORMEN 
Hvilke ambisjoner og mål har den nye Regjeringen på dette området?  

Soria Moria-erklæringen inneholder målsettinger, intensjoner og en lang rekke tiltak og 

forpliktelser på miljøområdet. Det vil falle for langt å gå detaljert innpå disse. Jeg har likevel 

lyst til å beskrive noen hovedtrekk og gi dere et par eksempler: 

 

A) Verdigrunnlaget for et nytt flertall bygger bl.a. på hjørnesteinene fellesskap og bærekraft. 

Regjeringen vil at Norge skal bli et forgangsland i miljøpolitikken og vil bygge på prinsippet 

om en bærekraftig utvikling. Vi vil styrke arbeidet med forebygging i vid forstand og 

stimulere tiltak som gir bedre helse og livskvalitet for den enkelte. Skal en lykkes med dette, 

er det nødvendig å utvikle et nært samspill med frivillige og ideelle organisasjoner. 

 

B) Et helt kapittel i plattformen er viet ”Norge som miljønasjon”. Her poengteres det bl.a. at 

vi må opprettholde naturmangfoldet og kulturlandskapet og at allmennhetens tilgang til 

naturopplevelser i Norge skal sikres som utgangspunkt for manges naturglede og 

miljøengasjement. Friluftslivets betydning som kilde til livskvalitet, rekreasjon og folkehelse 

framheves. Videre slås det fast at allemannsretten er den viktigste bærebjelken for at alle skal 

kunne utøve et aktivt friluftsliv og at denne retten må sikres. For å følge opp dette har 

Regjeringen listet opp en rekke konkrete tiltak med vekt på å sikre natur og friluftsområder 

med høy kvalitet til fellesskapets beste.  

 

C) Utover dette ligger det selvsagt også viktige miljøkrav og miljømål innenfor flere av de 

øvrige temaene i Regjeringens politiske plattform. Dette er i tråd med prinsippet om at 

sektorene må ta sin del av ansvaret for en bærekraftig utvikling. 

 

FRIFOs har i sin gjennomgang identifisert punkter der de mener ”det ser ut til å variere sterkt 

i hvilken grad Regjeringen har et bevisst forhold” til friluftslivets nytteverdi. FRIFO gir også 

skryt, men der en savner viktige koplinger, skyldes dette ikke manglende bevissthet fra 

Regjeringens side. Jeg har ingen problemer med å slutte meg til mange av utfordringer FRIFO 

peker på. Svaret ligger snarere i det faktum at Soria-Moria-erklæringen på sine rundt 75 sider 

umulig kan omfatte alle delmål og tiltak som denne Regjeringen vil prioritere. Dette er en 

politisk plattform som vi skal jobbe videre med å meisle ut mer detaljert og treffsikker 

politikk fra. Regjeringen har ambisjoner om å sitte i minst fire år og jeg tør minne om at vi 

bare har sittet ved Kongens bord i litt over én måned foreløpig. 

 

Den første anledningen den nye Regjeringen har hatt til å markere at den mener alvor med 

sine offensive miljømål, var under framleggingen av tilleggsbudsjettet nå for noen uker siden. 
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Her tok vi et første skritt på veien ved bl.a. å: 

 

 Øke MDs budsjett med 29 mill. kr. utover det Bondevik II-regjeringen hadde foreslått 

tidligere i høst.  

 I tillegg økte vi tilsagnsfullmakten for båndlegging av friluftsområder med 30 mill. kr. 

Det er en dobling i forhold til forrige regjerings bevilgninger. Det er viktig å minne 

om at dette kommer i tillegg til Regjeringens forslag om å bevilge 30 mill. kr. til 

sikring av en strandperle på Bygdøy i indre Oslofjord. 

 Det bevilges dessuten 2 mill. kr. ekstra til juridisk bistand til kommuner med 

strandsone-problematikk. 

 Miljøvernorganisasjonene får 3 mill. kr. mer til drifts- og prosjektstøtte. 

 Lokalt miljøvern styrkes med ytterligere 3 mill. kr. 

 Det avsettes 1 mill. kr. ekstra til økt innsats mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris. 

 

Friluftslivsbudsjettet er nå passert 100 mill. kr. totalt og er på sitt høyeste nivå på over 10 år. 

Samtidig er altså budsjettforslaget til aktivitetstiltak (stimulering og motivering) på samme 

nivå som det har ligget nå i ”Friluftslivets år”. 

 

SVAR PÅ DE FAGPOLITISKE SPØRSMÅL SOM LIGGER 

INNENFOR MDs ANSVARSOMRÅDE 
Hvordan sikre at alle boligområder har lett tilgang til friluftsområder/friområder/parker? Og 

hvordan sørge for at alle barnehager og skoler har egen lekeplass/skolegård som innbyr til 

utfordrende og litt ”farlige” aktiviteter? 

 

Det er et nasjonalt vedtatt mål at det ved boligområder, skoler og barnehager skal være god 

tilgang til trygg ferdsel, lek og annen aktivitet i en variert og sammenhengende grønnstruktur 

med gode forbindelser til omkringliggende naturområder. 

 

Kommunene har hovedansvaret for dette gjennom sin myndighet etter plan- og 

bygningsloven. Staten medvirker dels økonomisk til sikring av friarealer og dels gjennom 

plan- og tiltakssamarbeid og avklaring av vanskelige situasjoner. 

 

Der nye områder utbygges feltmessig med boliger, skoler og barnehager med tilhørende 

infrastruktur er det liten tvil om hvordan friluftsliv kan og skal ivaretas. Her vil jeg 

understreke betydningen av samarbeid mellom det offentlige og frivillige organisasjoner. De 

frivillige natur- og friluftslivsinteressene – ofte representert ved ”Forum for natur og 

friluftsliv” (FNF) - er viktig supplement og korrektiv til den kommunale plan- og 

miljøkompetansen. Plansamarbeidet mellom kommunene og statlige instanser går i hovedsak 

godt og det er få planinnsigelser så fremt det ikke står strid om en utbyggingsretning eller om 

innslag av særlige naturverdier.  

 

Men der vi har ”gamle synder” fordi tettstedet eller byen har vært bygd ut med for lite 

tilgjengelig grønnstruktur nær boligområder, skoler og barnehager er det ofte vanskelig å 

bedre forholdene. Her må vi godta at ting tar tid, men også spisse innsatsen. 

 

Gjennom økt kompetanse, holdningsskapende fokus og faglig veiledning vil vi stadig kunne 

bedre forholdene. Det fører for langt å gå inn på de mange måter det arbeides på her. Men 

regjeringen vil bl.a. gjennomføre tiltak for områder i storbyene som har særlige utfordringer, 

slik som i Groruddalen i Oslo. Et flerårig samarbeid mellom Direktoratet for naturforvaltning 
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og byene Stavanger, Bergen, Oslo og Trondheim for å sikre friarealer som gir bedre 

grønnstruktur i eldre bydeler og mer tilgjengelig strandsone blir fulgt opp i denne 

sammenheng. 

 

Det at barnehager og skoler skal ha egne og godt egnede utearealer må inngå i vanlig 

planavklaring og byggesakspremisser. Det finnes god faglig veiledning på hvordan 

utearealene kan tilrettelegges for varierte og utfordrende aktiviteter slik at barn og unge kan 

utvikle ferdigheter uten unødig risiko.  

 

Hvordan sikre friluftslivsarealer av lokal, regional og nasjonal verdi? 

 

Det vedtatte nasjonale målet er at områder av verdi for friluftslivet skal sikres slik at 

miljøvennlig ferdsel, opphold og høsting fremmes og naturgrunnlaget bevares. 

 

Arealer av verdi for friluftslivet har vi både i byer og tettsteders grønnstruktur og i utmark og 

kulturlandskap omkring, i kystlandskap, langs innsjøer og vassdrag, og i fjell og 

skogsområder. Det er flere måter å sikre friluftslivsarealer på. Det grunnleggende er at 

kommuneplanenes arealdel og reguleringsplaner angir hva som skal bevares og tilrettelegges 

for friluftsliv. I vanlig utmarksnatur utøves friluftsliv basert på allemannsretten i samspill med 

miljøvennlig landbruk og reiseliv. Men for eksempel bynære skoger har særlig betydning, og 

vi vil derfor innføre et særskilt lovfestet vern av Oslomarka og andre bymarker. Hvordan dette 

skal hjemles er under vurdering og jeg kan derfor ikke gå konkret inn på det. Men vi har 

politisk grunnlag og skal følge opp. 

 

Vi vil også stanse nedbyggingen av strandsonen ved at vernet gjøres strengere i områder med 

sterk konkurranse om arealbruken, og tydeliggjøre ansvaret for at friluftsloven og plan- og 

bygningsloven skal brukes aktivt for å bevare friluftslivets naturgrunnlag. Vi følger opp dette 

gjennom aktuelle lovendringer med bakgrunn i planlovutvalgtes forslag og ny veiledning om 

praktiseringen av regelverket, bl.a. et revidert rundskriv om friluftsloven. 

 

Der vi trenger offentlig råderett for å tilrettelegge for friluftsliv utover allemannsretten, typisk 

badestrender og andre nøkkelareal for utfart som trenger atkomstbrygge eller parkering og 

rasteplass eller turveier i grønnstruktur eller kulturlandskap, der må man erverve eller få 

offentlig bruksavtale. Dette sikringsarbeidet er velkjent, og i samarbeid med kommuner, 

friluftsråd og fylkeskommuner sikres attraktive friområder ved statlig kjøp eller gjennom 

statlig tilskudd til kommunalt kjøp. Eventuelt ved varige bruksavtaler med grunneier, slik som 

i skjærgårdsparkene. Grad av regional verdi angir kommunens vertsrolle og dermed hvor mye 

staten bidrar med.  

 

Regjeringen vil bevilge mer penger til dette, og har økt budsjettforslaget for 2006 med 30 mill 

kroner i tilsagnsfullmakt. Det gir særlig kommunene ny driv i samarbeidet med staten for å 

sikre arealer i strandsonen og i storbyenes grønnstruktur. For – som jeg har nevnt – sikring av 

offentlig råderett tar tid, ikke minst fordi alle prioriterer å oppnå minnelige avtaler med 

grunneier, - men vi kan nå spisse innsatsen. Vi startet med en symbolsak på Huk i høst. 

Mediene har så trukket inn en eiendom på Hardangervidda der temaet var adgangen til jakt og 

fiske – en situasjon som i liten grad betinger offentlig råderett. Nå går vi videre i samarbeid 

med bl.a. Friluftsrådenes landsforbund og vil kartlegge og få fram søknader om sikring av 

mange nye gode friluftsområder. Friluftsliv med jakt og fiske er det god adgang til på 

statsallmenninger og annen statsgrunn og ikke minst der privat grunn gjennom utmarkslag og 

annen organisering, har varierte leietilbud og kortsalg.  
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Hvordan sørge for økte midler til friluftsaktiviteter for barn og unge? 

 

Det vedtatte nasjonale målet er at barn og unge skal få mulighet til å utvikle ferdigheter i 

friluftsliv, og et viktig moment er da å kunne stimulere til varierte aktiviteter. Dette oppnås 

best med frivillig innsats, og vi vil satse på det frivillige Norge både innen miljøvernarbeidet, 

innen idrett og friluftsliv, i skolen, på kulturfeltet og ellers. I Soria Moria-plattformen er dette 

fremhevet flere steder. Vi vil bl.a. bruke mer tippemidler til aktivitet, gi bedre tilgang til 

nærmiljøanlegg, gjøre leirskoler gratis og gi rom for fysisk aktivitet hver dag i grunnskolen. 

 

I ”Friluftslivets år” har bevilgningen til stimulering og motivering ligget på 15.5 mill. kr. og 

dette nivået beholder vi inn i 2006. Denne posten utgjør vårt viktigste virkemiddel på 

aktivitetsområdet, men ca. 12 mill. kr. til handlingsplanen for fysisk aktivitet fra Helse- og 

omsorgsdepartementet og de beskjedne 3 mill. kr. av spillemiddeloverskuddet fra Kultur- og 

kirkedepartementet, kan med fordel økes betydelig. 

 

Vi ser frem til evalueringen av det store aktivitetsløftet i Friluftslivets År, og vil bygge videre 

på erfaringene med dette.  

 

Utfordringene i brevet fra FRIFO til HOD,KKD og UFD er:   

 

Hvordan sørge for nødvendige virkemidler slik at barnehagene, grunnskolen og videregående 

skole bruker minst en time om dagen og en dag i uka til et allsidig, spennende motorisk 

utviklende og psykisk stimulerende friluftsliv uten at det går ut over den såkalte 

kunnskapstilegnelsen? 

 

Hvordan få helsetjenestens ulike profesjoner til å bruke friluftsliv i forebyggende helsearbeid? 

 

Hvordan bruke folks egen oppfatning av ”god helse” (dvs trivsel, funksjon, natur, humør, 

mestring og overskudd/energi) i behandlingen av sykdommer? 

 

Hvordan få helsetjenesten til å bruke friluftsliv i behandling og rehabilitering av 

folkesykdommene; hjerte-kar sykdommer, kreft, psykiske lidelser, muskel-skjelettlidelser, tap 

av overskudd og utmattelse? 

 

Disse utfordringene gjelder fortrinnsvis andre departementer, og noen av dem er dessverre 

ikke tilstede her. Jeg vil imidlertid generelt kommentere disse spørsmålene med vårt fokus på 

et bredt sektorovergripende samarbeid. Friluftslivspolitikken blir lagt opp i nært samarbeid 

med bl.a. helse, skole og kultur. Soria Moria-erklæringen slår fast at vi vil satse sterkere på 

sykdomsforebyggende tiltak.  

 

Jeg ser helt klart friluftsliv som et viktig grunnlag for motorisk, psykisk og sosial utvikling, 

for trivsel og glede så vel som kunnskapstilegnelse, og for å forebygge god helse og bidra til 

behandlingsopplegg og rehabilitering. Hvordan dette kan operasjonaliseres i det lokale og 

daglige folkehelsearbeidet, må vi samarbeid nærmere med bl.a. Sosial- og helsedirektoratet 

om – noe vi faktisk allerede gjør i stor grad både innen temaene ”friluftsliv og fysisk 

aktivitet”, ”arealplanlegging for folkehelse” og vi har nylig gått i gang med temaet ”friluftsliv 

og psykisk helse”. 
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Når vi er inne på arealplanlegging vil jeg til slutt gå inn på utredning av helsekonsekvenser 

knyttet til arealplanlegging:  

 

Hvordan sikre at helsekonsekvenser alltid gjennomføres ved alle typer arealplanlegging? 

 

Plan- og bygningslovens regler om konsekvensutredninger gjelder for spesifiserte 

arealbruksplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø, naturressurser og samfunn. 

Helsekonsekvenser er klart innbefattet i disse begrepene. Reglene gjelder også for nærmere 

bestemte tiltak etter annet sektorlovverk.  

 

Bestemmelsene skal sikre at konsekvensene for helse blir utredet ved alle typer 

arealplanlegging som omfattes.  Dette går fram av formålet. Hensynet til miljø, naturressurser 

og samfunn (og altså helse) skal tas i betraktning både under forberedelsen av planen eller 

tiltaket, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planen eller tiltaket kan 

gjennomføres. (jfr lovens § 33-5 og Forskrift om konsekvensutredninger i kraft 1.04.05)  

 

De fleste planer som omfattes av ny forskrift om konsekvensutredninger er av en slik karakter 

at de i visse situasjoner kan medføre helsemessige konsekvenser. Krav til utredninger av 

helsemessige forhold skal derfor i utgangspunktet ivaretas. Helsemyndighetene har ansvar for 

å angi nødvendige utredningsbehov under høring av planprogrammet for det aktuelle 

planarbeidet. Dersom dette på en tilfredsstillende måte ivaretar helsemessige hensyn i 

utredningene, er det ikke behov for separate konsekvensutredninger om helse. I motsatt fall 

kan det kreves egne utredninger etter kommunehelsetjenesteloven. Forutsetningen er at 

ulempene ved å foreta utredningene står i rimelig forhold til de helsemessige konsekvenser. 

 

I konsekvensutredningsforskriften er det gitt kriterier til hjelp for vurdering av om en plan 

eller et tiltak kan ha "vesentlige virkninger” som nevnt. Ett av kriteriene er spesifikt knyttet til 

konsekvenser for befolkningens helse som følge av vesentlige endringer i 

befolkningssammensetning, boligmarked, boligbehov eller behov for tjenestetilbud og for 

befolkingens tilgjengelighet til uteområder. I tillegg er også flere av de andre kriteriene klart 

helserelaterte; at tiltak er planlagt lokalisert i eller svært nær viktige områder for friluftsliv, 

støyforhold, økt forurensning, økt risiko for ulykker, stråling, ras eller flomsituasjoner. 

 

Miljøverndepartementet arbeider, bl.a. i samarbeid med helsemyndighetene, for tiden med å 

utarbeide en veileder om bruken av kriteriene. I tillegg utarbeider Sosial- og helsedirektoratet 

en egen veileder om helse i konsekvensutredninger. Sammen med Sosial- og helsedirektoratet 

vil vi på nyåret også delta på flere regionale konferanser i regi av ”Forum for helse og miljø” 

og ”Forum for kommunale planleggere” hvor temaet er helse i plan- og konsekvens-

utredningsprosesser.   

 

SVAR PÅ DE FORSKNINGSPOLITISKE SPØRSMÅL SOM 

LIGGER INNENFOR MDs ANSVARSOMRÅDE 
Her har FRIFO reist en rekke spørsmål til hvordan bl.a. MD kan få til mer forskning på en 

rekke temaer i skjæringspunktet friluftsliv og folkehelse. Det vil bli for detaljert og for mange 

fellestrekk ved svarene, dersom jeg tar dem ett for ett. Jeg har derfor valgt å slå dem sammen i 

et samlet svar. Men, mitt svar må suppleres fra helsedirektoratets side, sett med deres øyne. 

 

Friluftslivsmeldingens kap. 10 og vedlegg 2 samt ”Handlingsplanen for fysisk aktivitet 2005-

2009) kap. 9 omhandler utfordringer og forslag til løsninger på dette området. Jeg tillater meg 

derfor å vise til disse for mer utførlig informasjon. Dessuten har departementet utarbeidet en 
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egen forskningsstrategi der en har drøftet kunnskapsbehovet fram til 2009. Dette legges til 

grunn for våre årlige bevilgninger til miljøforskning og føringer til Norges Forskningsråd. 

 

Jeg vil hevde at vi kjenner godt til og langt på vei er enige med dere i hvilke temaer vi trenger 

ytterligere kunnskap om på dette feltet. Utfordringen ligger snarere i å prioritere temaenes 

viktighet, kople sammen ulike forskningsmiljøer og fagdisipliner og stimulere til tverrfaglig 

forskning, utvikle gode forskere og sterke forskningsmiljøer. Og sist, men ikke minst –  

skaffe nok ressurser. Kort og godt er vel svaret mer penger en fellesnevner på alle de 10 

spørsmålene dere stiller om forskning. 

 

Og her kan jeg utdype mitt svar noe. Den politiske plattformen for den rød-grønne 

Regjeringen har et eget kapittel om bl.a. forskning (kap. 10). Her heter det bl.a. at vi vil: 

 Øke bevilgningene til grunnforskning 

 Heve forskningsinnsatsen slik at Norge ligger på 3 % av BNP 

 Styrke forskerrekrutteringen og legge til rette for økt forskerutveksling med andre 

land. 

 Satse på god formidling og nyttiggjøring av forskningsresultater. 

 

Dette burde være klare meldinger. 

 

Helt til slutt kan jeg informere om at det i forslaget til statsbudsjettet for 2006 på temaet 

miljøforskning ligger inne en samlet bevilgning på ca. 347,0 mill. kr. – en økning på hele 32 

mill. kr. fra 2005. Riktignok er friluftslivsforskningen lillebror i dette selskapet, men det viser 

tross alt en vilje og et bevisst veivalg fra vår side. 

 

 

 

Takk for oppmerksomheten! 

 

 

 

 

 

 


