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Oslo, 07.10.11 

Pressemelding  

Ingen krafttak for friluftslivet i budsjettet 
 

                                              

- Vi er svært skuffet over at tilskuddet til friluftstiltak ikke en gang er økt med en krone! Den 

nasjonale potten er på samme nivå som før, (17,6 mill). Det betyr at friluftslivets krav om et 

nasjonalt løft på 100 millioner kroner er fullstendig oversett. 

  

Det sier generalssekretær i Friluftslivets fellesorganisasjon, Lasse Heimdal, i en kommentar til 

budsjettforslaget fra Miljøverndepartementet, som ble lagt fram i dag. Han mener at budsjettet 

bærer tydelig preg av at departementet ikke ønsker å satse på aktivitet i friluft. 

 

- Myndighetene har store helseutfordringer i forhold til inaktivitet i befolkningen. Reparasjons-

kostnadene i forbindelse med livsstilssykdommer er i milliardklassen. Tilrettelegging for friluftsliv i 

befolkningen gir store helsegevinser, både fysisk og psykisk. Derfor er det helt uforståelig at MD 

ikke ønsker å styrke aktivitetssiden av friluftslivet, påpeker generalsekretæren. 

 

FRIFO har ved flere anledninger etterlyst behovet for et skikkelig krafttak for friluftsliv og fysisk 

aktivitet. Også energi- og miljøkomitén har i tidligere budsjettforhandlinger gitt signaler om at  

 ”tiden er inne for et krafttak for folkehelsearbeidet med fokus på friluftsliv”. – Den tiden er 

åpenbart ikke kommet for Miljøverndepartementet, som tilsynelatende ikke vil bidra til dette 

krafttaket gjennom økte tilskuddsmidler til friluftslivstiltak, framholder Heimdal, som nå håper at 

Stortinget vil styrke aktivitetssiden av budsjettet. 

 

På Helse- og omsorgsdepartementet er det litt glede å spore under  posten fysisk aktivitet, som er 

økt med om lag en millioner kroner, fra 32,464 i 2011 til 33,470 i 2012.  - Men når samfunnet 

bruker 200 milliarder på å reparere helse, og fysisk aktivitet er ett av de beste forebyggingstiltakene, 

er det underlig at forebygging gjennom fysisk aktivitet ikke får sterkere fokus i helsebudsjettet, 

framholder Lasse Heimdal.   

 

- Båndlegging av friluftsområder er et viktig helsefremmende tiltak. Riktignok er det ingen økning 

på denne potten i forhold til i fjor, da den var på 36,4 millioner kroner. Men i budsjettet blir det 

fremmet forslag om en tilsagnsfullmakt på opp til 55 millioner kroner. Det kan bety en økning på 20 

millioner kroner i forhold til 2011. 

 

Med satsingen på villaksen gjennom en tiltaksøkning på 40 millioner kroner, fra 66 millioner i 2011 

til 106 millioner i 2012, er villaksen vinneren i MDs budsjett. Viktige tiltak i bevaring av villaksen, 

som gyrobehandingen av Vefsna og sperrebygging av Driva, er blant annet grunnen til 

budsjettøkningen på området.  

 

 For mer informasjon: Generalsekretær i FRIFO, Lasse Heimdal, mobil: 95151194 


