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NOTAT VEDR STATSBUDSJETTET: 
 

Stortingets energi- og miljøkomité     Oslo, 27. oktober 2011  

 

FRILUFTSLIV GIR AKTIVTET FOR STORE BEFOLKNINGSGRUPPER 
 

Anbefalinger FOR 2012 
Vi ber komiteen føre inn følgende merknader til budsjettet: 

 

 Vi ber komiteen nok en gang gjenta: "Tiden er inne for et 

krafttak i folkehelsearbeidet med fokus på friluftsliv".  

 ”Det kan utrettes tiltak med vesentlig folkehelsegevinst om 

friluftsarbeidet styrkes med 100 millioner.” 

 

 ”Komiteen ber regjeringen om i langt større grad å utnytte 

friluftslivets  potensial til fysisk aktivitet for hele 

befolkningen, gjennom økte rammer for bedre tilrettelegging 

av arealer og styrking av aktivitetstilbud.” 

 

 ”Sett i lys av friluftslivets betydning som kilde til fysisk 

aktivitet for store befolkningsgrupper, må regjeringen i større 

grad likebehandle friluftslivet med idretten.” 

 

 ”Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) har en betydelig 

rolle og potensial som koordinator av de frivilige 

organisasjonene. Grunnstøtten bør gjenspeile dette og den 

vekst friluftslivet har hatt de senere år.” 

 

 ”Forum for natur og friluftsliv (FNF) spiller en viktig rolle for 

koordinering av regionalt natur og friluftslivsarbeid. Komiteen 

ber regjeringen å finne rammer for at de fylker som ikke har 

det i dag, kan ha en hel stilling i hvert fylke.” 

 

 ”I forbindelse med kraftutbyggingssaker ber komiteen 

regjeringen av naturhensyn om å prioritere prosjekter i 

områder med lavest konfliktnivå. Komiteen ber også 

regjeringen om i større grad å ta ut potensialet i 

energieffektivisering og sparing fremfor nedbygging av nye 

naturområder.” 

 

Med vennlig hilsen 

 

Lasse Heimdal, generalsekretær 

Fakta om norsk friluftsliv: 

- Landets største enkeltkilde til fysisk 

aktivitet 

- Førstevalg for de som har behov for å 

komme i form  

- 9 av 10 deltar i løpet av året 

- Dokumentert effekt på fysisk og 

psykisk helse 

- Er inaktives foretrukne aktivitet 

- Lave investeringskostnader 

 

= DET BESTE VALGET FOR 

FOLKEHELSEN ! 

 

Om norsk helsevesen: 

Sykehuskostnader dobles hvert 10. år: 

1990: Ca 25 mrd. 2000: ca 50 mrd. 

2011: Over 100 mrd. 

Estimat 2030: 400 mrd? 

Sykehus er bare 50% av kostnadene. 

23% i arbeidsfør alder ikke i jobb 

1 av 3 må ta helseutdanning 

 

INAKTIVITET et hovedproblem. 

50% av landets 15 åringer og 80% av 

alle voksne beveger seg for lite 

 

Store gevinstmuligheter:  

SINTEF Helse: 10 ekstra gåturer i året 

for de mest inaktive gir gevinst på 4 

mrd. 

Helsedirektoratet: Daglig sykling gir 10 

ekstra år, 8 år med god livskvalitet 

 

MÅLRETTEDE TILTAK NÅR 

STORE DELER AV BEFOLK-

NINGEN OG BIDRAR TIL Å 

UTJEVNE HELSEFORSKJELLER 
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