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Organisasjoner tilsluttet Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO):  Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, Norges Turmarsjforbund, 
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Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges speiderforbund, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening, 4H Norge, Kristen Idrettskontakt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Friluftslivets innspill til regjeringserklæringen etter stortingsvalget 2013: 
 

Friluftsliv og helse for alle 
 

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) har gjennomgått stortingets og komiteenes behandling av 
både Idrettsmeldingen og Folkehelsemeldingen, og opplever at partiene i posisjon etter 
stortingsvalget 2013 er enige om en rekke punkter innen friluftsliv og folkehelse. Vi håper dette vil 
synliggjøres og konkretiseres i regjeringserklæringen.  
 
Et enstemmig Storting satte fokus på friluftslivets potensial i det helsefremmende arbeidet 20. 
juni, under behandlingen av folkehelsemeldingen. Alle partier samlet seg bak følgende uttalelse: 
«Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan friluftsliv i større grad kan prioriteres for å oppfylle 
statens mål i folkehelsepolitikken og de idrettspolitiske mål om "idrett og fysisk aktivitet for alle».  
 
Friluftsliv er landets største enkeltkilde til fysisk aktivitet, og førstevalget til de som har behov for å 
komme i gang med fysisk aktivitet – med andre ord en rask enkel og rimelig vei til mer fysisk 
aktivitet! 
 
Mange regjeringer har laget gode planer - nå håper vi på en regjering som vil handle! Våre 
organisasjoner er klare til å bistå myndighetene med denne utfordringen. 
 
Vi oppfordrer partiene som forhandler om regjeringsmakt til å samle seg om følgende uttalelser:  
 
Friluftsliv: 
 

Regjeringen vil prioritere midler til tiltak som fremmer fysisk aktivitet og friluftsliv for folk flest. 
 

Ved å: 
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 styrke tilskudd til friluftsliv fra 31 til minst 50 kr pr innbygger (idretten får på 300 kr i 
statsstøtte pr innbygger) og gjennom dette gjøre friluftsorganisasjonene til aktive partnere 
i det lokale samhandlingsarbeidet, og tilrettelegge for en større bredde av 
lavterskelaktivitet for flere målgrupper.  

 satse på grønne lunger i nærmiljøet. Nærhet til grønne områder tilrettelagt for turer og 
med gode opplevelseskvaliteter, stimulerer til bruk (arealer 300 meter unna brukes 2,7 
ganger i uken, er avstanden 1000 meter synker bruken til 1 gang pr uke). I tillegg vet vi fra 
utallige undersøkelser; inaktive ønsker å gå tur i sitt nærmiljø i grønne omgivelser.  

 følge opp stortingsmeldingen om Folkehelse, God helse – felles ansvar, ved å utarbeide en 
handlingsplan for folkehelse, som konkretiserer regjeringens satsning.  Planen følger opp 
Strategi for et aktivt friluftsliv, Folkehelsemeldingen og Idrettsmeldingen, som alle har et 
mål om å motivere til mer fysisk aktivitet oftere. 

 utvide dagens spillemiddelordning til også å gjelde for overnattingshytter i lavlandet. 
Kystledhytter og andre hytter i lavlandet er tiltak som vil skape ny aktivitet for brede 
målgrupper.  

 følge opp idrettsmeldingen ved å  øke andelen spillemidler som øremerkes friluftslivet og 
inaktive voksne. 

 åpne for at funksjonshemmede med behov for tilrettelagt utstyr over 26 år kan få dette 
delfinansiert av det offentlige. 

 satse på en tverrdepartemental politisk ledet arbeidsgruppe, med mål om en mer enhetlig 
satsning på fysisk aktivitet i natur og nærmiljø.  

 følge opp Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv 2014-2020, omtalt i Stortingsmelding 34 
om folkehelse. Strategien fokuserer på egenverdien til friluftslivet, betydningen av frivillige 
organisasjoner og dens store potensial som folkehelseaktør, i tillegg til viktigheten av 
satsningen på friluftsliv i nærmiljø. 

 videreføre forberedelsene til Friluftslivets år 2015, slik at året blir et nasjonalt løft for bruk 
av natur og nærmiljø i et helsefremmende perspektiv. 

 Utvide fysisk aktivitet i skoletid med aktiviteter som fremmer aktivitet for alle, og gir 
positive opplevelser utendørs i natur og nærmiljø. 

 
Transport: 
 
Regjeringen vil øke andelen som går og sykler i Norge. 
 
Ved å: 

 styrke satsningen på bygging av trygge gang- og sykkelveier, ved å opprette en statlig 
belønningsordning. Ordningen må ha som formål å påvirke transportplanleggingen i 
kommuner og fylkeskommuner og fungerer som et insentiv for bedre tilrettelegging for 
gående og syklende. 

 tilrettelegge for kollektivtransport frem til, og i nødvendig grad godeparkeringsplasser ved 
utfartssteder. 

 
Allemannsretten: 
Allemannsretten er god forankret og danner grunnlaget for det mangfold av friluftsaktiviteter vi 
har i Norge. Av alle friluftsområdene vi har, er strandområdene den mest begrensede ressursen. 
Tall fra SSB viser at andelen strandsonearealer som er tilgjengelige for folk flest, stadig blir mindre. 
I perioden 2000-2012 har andelen strandsonearealer som ligger nærmere enn 50 meter fra en 
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bygning, blitt fordoblet. Alt dette har skjedd på tross av regelen om byggeforbud 100-
metersbeltet.  
 
Regjeringen vil:  

 styrke allemannsretten, og sikre alle fri tilgang til viktige naturområder for rekreasjon og 
aktivitet. 

 styrke allmennhetens tilgang til strandsone ved sjøen og langs vann og vassdrag, og 
opprettholde primærregelen om byggeforbud i strandsonen. 

 styrke statlige investeringer til anskaffelse og vedlikehold av viktige friluftsområder. 

 utnytte potensialet i energieffektivisering før inngrep i viktige naturområder gjennomføres. 
 
Motorferdsel:  
Det oppleves som et stort paradoks at man med dagens store helseutfordringer på grunn av 
inaktivitet ønsker å motorisere vår siste store arena for aktivitetsutfoldelse, naturen. Regjeringen 
vil derfor: 
 

 begrense unødvendig ferdsel med motorkjøretøy i naturen 

 avvente utvidelser av prøveordninger for rekreasjonsløyper inntil grundige og oppdaterte 
evalueringer er gjennomført. 

 
 

Med vennlig hilsen 

Friluftslivets fellesorganisasjon 

 

 

Dag Kaas                 

Styreleder (sign)       Lasse Heimdal 

         generalsekretær 

 


