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Nyheter fra Friluftslivets fellesorganisasjon, september 2013

Det lover godt for det framtidige
friluftslivet.

– Dette er den mest omfattende
satsingen på friluftsliv siden
Friluftsmeldingen – ”Friluftsliv – ein
veg til høgare livskvalitet” fra 2001,
fastslår generalsekretæren, som ser
på strategien som en milepæl i det
nasjonale, friluftspolitiske arbeidet. 

Det er regjeringens bekymring for
folkehelsen som er bakgrunnen for
Nasjonal strategi for et aktivt fri-
luftsliv, som ble lagt fram av miljø-
vernministeren under en frilufts-
festival på Raufoss 25. august. 

Friluftslivets folkehelsepotensial får
stor oppmerksomhet i strategien. 
– Vi har merket oss at regjeringen vil
videreføre og videreutvikle frilufts-
livsaktiviteter i regi av organisas-
jonene. Regjeringens mål er at flere
skal utøve friluftsliv jevnlig og på
varig basis med nærmiljøet, særlig i
byer og tettsteder, som hovedarena
for aktivitet. Dette vil utvilsomt
styrke samarbeidet mellom offentlig
og frivillig sektor, framholder Heim-
dal. 

Friluftsliv og idrett likestilles                                                                                                                  
Regjeringens strategi viderefører

prinsippet i idrettsmeldingen om at
friluftsliv er en del av den statlige
idrettspolitikken.  – Det er god
musikk for oss at friluftsliv endelig
får likeverdig, politisk aksept med
idretten når det gjelder å oppfylle
statens idrettspolitiske mål. 

For å nå målene i strategien vil reg-
jeringen blant annet sikre tilgang til
friluftsområder innen 50 meter fra
bosted, satse sterkere på arealer og
anlegg, legge bedre til rette for at
flere personer med innvandrer-
bakgrunn deltar i friluftsliv og øke
satsingen på stimulering til fritids-
fiske.   

Heimdal mener at mange av priori-
teringene i strategien ikke er nye og
derfor ikke overraskende. – Men det
som er nytt er at dette er en strategi
som MD har utviklet i dialog med
flere departement og som hele 
regjeringen står bak. For folk flest
blir kanskje det viktigste at friluftsliv
skal integreres bedre i kommunenes
og fylkenes folkehelseplaner.

– Da gjenstår det å se om strategien
følges opp i statsbudsjettet for 2014,
sier generalsekretæren i FRIFO, som
er klar til å kaste en ny terning når
det legges fram i oktober.

Generalsekretær i FRIFO, Lasse
Heimdal, vil sammen med medlems-
organisasjonene, bidra til at reg-
jeringen når sitt mål om at flere
skal utøve friluftsliv der de bor.

Terningkast seks til friluftsstrategi
Generalsekretær i FRIFO, Lasse Heimdal, er tydelig begeistret 
og gir regjeringens friluftsstrategi terningkast seks!



Med målet om å få "Flere ut - oftere" skal tusenvis av
barn, unge og barnefamilier motiveres ut i et sunt og
aktivt liv i nærmiljønaturen.

– Selv om nordmenn går ofte på tur, er det fysiske 
aktivitetsnivået blant folk flest for lavt til å oppnå
helseeffekt. Det gjelder særlig for de unge. Året skal
bidra til at målgruppen ser verdien av friluftsliv i
nærheten av der de bor, sier nyansatt prosjektleder
for FÅ 2015, Johanna Ring Solberg, i FRIFO. 

Med bakgrunn fra Friidrettsforbundet og Norges 
Orienteringsforbund føler hun seg godt rustet, 
dog med stor ydmykhet og sommerfugler i magen, 
til å lede et dyktig lag av friluftslivsorganisasjoner, 
offentlige instanser og andre aktører, som ønsker 
å bidra til helsefremmende hverdagsfriluftsliv. 

Høste erfaringer vil hun blant annet gjøre fra FÅ
2005, da friluftslivsorganisasjonene med stor suksess
klarte å markere friluftslivet som en kilde til
livskvalitet, trivsel, helse og bærekraftig utvikling.
350.000 personer deltok på omlag 2000 ulike frilufts-
tiltak gjennom året. 

Prosjektlederen har en klar målsetting om å overgå
dette resultatet. Hun kan love et gigantisk friluftsløft
gjennom hele 2015 med synliggjøring av lavterskel-
aktiviteter i nærmiljøet, der også lokale kulturminner
vil bli en del av opplevelseskvaliteten.

Og målgruppen ønsker hun å nå gjennom en spen-
stig profil og engasjerende og tiltalende kommuni-
kasjon, blant annet i sosiale medier

Det var Miljøverndepartementet som i juni ga klarsig-
nal til et friluftslivsår i 2015 med Miljødirektoratet,
og Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO som samar-
beidspartnere. Mens direktoratet har det nasjonale
prosjektlederansvaret, har FRIFO det daglige ansvaret
for planlegging og gjennomføring av året.

Bakgrunnen for det nye friluftslivsåret er Friluftslivs-
meldingen "Friluftsliv - ein veg til høgare livskvalitet
(2000 - 2001)", som i klare ordlag anbefaler et Fri-
luftslivets år hvert 10. år. Tanken er et jevnlig fokus
på verdien av friluftsliv, særlig i helsesammenheng. 

FÅ 2015 er også sterkt forankret i Nasjonal strategi
for et aktivt friluftsliv. I strategien legger regjeringen
stor vekt på at friluftsliv skal være et gode for hele
befolkningen. 

Flere ut i aktivitet i FÅ 2015
Den oppvoksende generasjon er for slappe. 
Det vil Friluftslivet År 2015 gjøre noe med.

Prosjektleder Johanna Ring Solberg er i full gang
med å planlegge FÅ 2015.
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Lover godt for friluftslivet
I en spørreundersøkelse blant stortingskandidatene, stiller flertallet av de som 
svarte seg bak et løft for friluftslivet. Det kan bety mye for vår helse og livskvalitet. 

Bak undersøkelsen står Friluftslivets fellesorganisas-
jon, FRIFO, i samarbeid med Friluftsrådenes Lands-
forbund, FL, og Forum for Natur og Friluftsliv, FNF. 

97 prosent av de 102 politikerne som så langt har fylt
ut svarskjemaene, vil fremme fysisk aktivitet og styrke
friluftslivet vesentlig i folkehelsearbeidet. Selv vil de
bruke naturen aktivt for å holde seg i form.

Jorodd Asphjell
Ap – Sør-Trøndelag                                                                                                 
vil få befolkningen i aktivitet gjennom
å gi et løft i bevilgningene til trygge
gang- og sykkelveier i kommende
budsjetter.  Han er også opptatt av at
alle skal ha en tursti eller turmu-
ligheter i nærmiljøet.

Selv om han vil styrke allemannsretten, stiller han seg
ikke fullt og helt bak påstander som ”Jeg vil bevare
unike naturområder mot inngrep og ta vare på viktig
naturkvaliteter og opplevelser” og ”Jeg vil opprett-
holde byggeforbudet i strandsonen”. Han er heller
ikke helt for en begrensning av motorferdsel i naturen
til nyttekjøring. 

Siri Meling
H – Rogaland 
ønsker å skjerme unike naturområder
mot inngrep, som et ledd i folke-
helsearbeidet. Hun vil imidlertid ikke
ta ut potensialet i energisparing før
nye naturområder bygges ned for 
energiformål. 

Høyre-representanten er klar på at allemannsretten
må styrkes, men er bare delvis enig i en opprett-
holdelse av byggeforbudet i strandsonen og en be-
grensning av motorferdsel i utmark til nyttekjøring. 

Meling er også delvis enig i en økning at spillemidlenes
andel til friluftsliv for barn, unge og inaktive voksne
fra 0,85% til minst 2%.

Per Sandberg
FrP – Sør-Trøndelag                 
vil arbeide for at alle har en tursti eller
turmulighet i nærheten av der bor.
Også han er for et løft i bevilgningene
til trygge gang- og sykkelveier.

Når det gjelder bygging i strandsonen,
går han ikke helt inn for at bygge-

forbudet opprettholdes.

Som Frp-politiker er han bare delvis enig i en økning
av spillemidlene til friluftsaktiviteter til 2 prosent, men
han ser gjerne at det tilrettelegges bedre for at
funksjonshemmede og andre med spesielle behov skal
få gode naturopplevelser.  

Per Olaf Lundteigen 
Sp – Buskerud                               
vil verken støtte friluftslivet med 
20 kroner pr. innbygger eller øke
spillemiddelandelen til friluftslivs-
aktiviteter for barn, unge og inaktive
voksne. 

Sp-politikeren er bare delvis enig i et
fortsatt byggeforbud i strandsonen og en styrking av
allemannsretten. Det gjelder også spørsmålet om han
vil bevare unike naturområder mot inngrep. 

Friluftslivet får heller ikke hans fulle støtte når det
gjelder energisparing før nedbygging av nye natur-
områder. 

Hallgeir H. Langeland 
SV – Rogaland                                                                  
er politikeren som stiller seg positiv til
alle spørsmålene i undersøkelsen. 

Friluftslivets gode støttespiller vil
styrke allemannsretten, bevare unike
naturområder mot inngrep, opprett-
holde byggeforbudet i strandsonen

og begrense motorferdsel i naturen til nyttekjøring.
Også når det gjelder nedbygging av naturområder til
energiformål, stiller han seg på naturens side med full
støtte til energisparing.

Friluftslivet kan også regne med hans fulle støtte i
spørsmålet om økte spillemidler og statlig støtte.

Øyvind Håbrekke 
Krf – Sør-Trøndelag                                                    
er opptatt av å beskytte unike natur-
områder mot inngrep. Han ønsker å
verne om viktige natur- og opp-
levelseskvaliteter. 

Riktignok er han bare delvis enig i
økt, statlig støtte til friluftslivet, økt

spillemiddelandel til friluftslivsaktiviteter og en be-
grensning av motorferdsel i utmark til nyttekjøring,
men ellers er Krf-politikeren en nyttig mann å ha på
Stortinget når friluftspolitiske saker skal opp til debatt.

Forts. på neste side
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Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO: FRIFO er en paraplyorganisasjon for de 15 største friluftslivsorganisa sjonene 
i landet med samlet omlag 700 000 medlemskap og rundt 3850 lokale lag og foreninger. Formålet til FRIFO er å fremme
det tradisjonelle, naturvennlige friluftslivet og allemannsretten – vår lovbestemte rett til fri ferdsel i utmark. 
Friluftsliv har lange tradisjoner og spiller en viktig rolle for svært mange mennesker i landet. www.frifo.no

Organisasjoner tilsluttet FRIFO: 4H Norge, Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, Norges Turmarsjforbund, 
Norges Jeger- og fiskerforbund, KFUK-KFUM speiderne, Norges Klatreforbund, Norsk Orientering, Norges Padleforbund,
Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges speiderforbund, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening, Kristen Idrettskontakt
og Norsk Kennel Klub.

FRIFO STØTTES AV:

Nyvalgt nestleder i FrP, Ketil Solvik-Olsen,
frir til frivilligheten på tampen av valg-
kampen.

– Vi har en grunnleggende annen og mer
positiv holdning til frivillighetens rolle i
samfunnet enn dagens regjering. Frivillige
organisasjoner har en egenverdi, og skal
ikke bare være et supplement når det 
offentlige ikke strekker til. Vi bør heller
spørre om hvorfor staten skal bygge opp
tilbud som kunne vært løst av frivillige 
organisasjoner på en bedre og billigere
måte, sier nestlederen.

Solvik-Olsen, som selv har en bakgrunn fra
korpsbevegelsen, mener det er et mål i seg
selv at mennesker engasjerer seg i saker de
er opptatt av. 

– Frivillighetsarbeid er ikke noe man skal
mobilisere kun for å dekke samfunnets
behov, der det offentlige ikke har klart 
å finne gode løsninger. Tvert imot. Det
handler om å skape engasjement og
tilhørighet hos befolkningen. Vi må se
hvordan vi kan få flere mennesker til å vise
sitt engasjement. Jeg tror det både styrker
folks livskvalitet og bidrar til at lokalsam-
funnene blir mer vitale og positive. Men 
her må folk også ta et stort ansvar selv. Jeg
mener det ikke er statens oppgave å betale
for friske menneskers fritidsaktiviteter, men
samtidig bør vi være pragmatiske. 

– Der hvor frivilligheten kan og vil løse opp-
gaver på vegne av felleskapet, ser vi gjerne
at de frivillige organisasjonene tilbyr tjen-
ester som det offentlige betaler for. Men vi
skal ikke bort fra det offentlige ansvaret for
samfunnets basistjenester som helse og ut-
danning. Her skal det offentlige fortsatt ha
hovedansvaret, understreker nest-lederen.

Satser på forebygging
Solvik-Olsen mener vi må bruke mer 
ressurser på å holde mennesker friske. 
Det er mye å spare på å legge til rette for 
at folk får mindre behov for helsetjenester. 

– Vi må gjøre det enklere
å ta de gode valg og be-
nytte de gode tilbudene
som finnes, blant annet til
fysisk aktivitet. Da må vi
være positive og legge til
rette for bruk av natur-
områder, også når det
gjelder infrastruktur som
øker tilgjengeligheten.
Her er det en utfordring, fordi noen
Naturverngrupper ønsker å pålegge så
strenge regler for ferdsel i naturen at
mange «vanlige» folk opplever det som et
hinder for aktivitet. Tilsvarende resultat får
man når enkelte motarbeider tilrettelegg-
else av parkeringsplasser utfra idealistiske
hensyn om at folk bør sykle eller ta bussen
til naturopplevelser. For mange innebærer
det at man reduserer bruk av og tilgang til
naturen. FrP vil jobbe for å redusere
barrierene for å ta naturen i bruk.

Lover ikke mer penger
Solvik-Olsen kan ikke love at en regjering
med FrP vil øke statsbudsjettets støtte-
nivå til drift av frivillige organisasjoner.

– Vi skal være med og legge til rette for 
organisasjonene på kapitalsiden, men
medlemmer må belage seg på at de selv må
bidra vesentlig til drift. Men organisasjon-
ene vil oppleve at det vil bli lettere å levere
tjenester til det offentlige og få kompensert
for dette. De frivillige organisasjonene har
mennesker med engasjement og iver som
brenner for sin sak og gjennomfører opp-
gaver med ekstra entusiasme. Hvorfor skal
da det offentlige bygge opp parallelle
tilbud, spør Solvik-Olsen.

Støtter opp om Friluftslivets år 2015
Solvik-Olsen mener markeringen av Frilufts-
livets år i 2015 er en god ide og viser til den
vellykkede markeringen i 2005. – Klarer vi å
stimulere mennesker til å være fysisk aktive
med ting de selv synes er gøy, så er det bra.
Friluftslivets år er en god måte til å øke
fokus alles deltakelse.

FrP-leder: Lover bedre kår for frivilligheten
– Frivilligheten kan se fram til en blå regjering med FrP i posisjon.

Yousof Gilani 
V - Buskerud 
er også en god mann å
ha for friluftslivet med
sin positive innstilling til
friluftslivet.

Han vil gjerne øke
spillemiddelandelen fra
0,85 til minst 2 prosent,
noe som på sikt vil bety
mye for folks helse.  

Styrking av allemanns-
retten, trygge gang- og
sykkelveier, turmulig-
heter i nærmiljøet, ener-
gisparing før utbygging
av naturområder, bevar-
ing av naturområder
mot inngrep er blant de
mange friluftspolitiske
sakene han brenner for. 

Politikernes ulike 
svar finner du på
www.frifo.no


