
   FRILUFTS-INFO 2/13 

         26. august 2013 

Frilufts-Info gis ut av Friluftsrådenes Landsforbund (FL), med daglig leder, Morten Dåsnes, som ansvarlig.  

Frilufts-Info kommer ut uregelmessig og inneholder stoff om friluftsforvaltning og –politikk.  

 

Friluftsliv i partiprogrammene 
Ut fra partiprogrammene har FL vurdert partienes friluftspolitikk. SV troner på topp i vår rangering, 

mens vi på bunn finner Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Rødt - og Miljøpartiet de grønne. Tar vi 

gjennomsnittsskår for de aktuelle regjeringsalternative, kommer rød-grønn regjering (A, SV og Sp) og 

blå-grønn regjering (H, KrF og V) likt ut med et snitt på 3,67. Ei regjering med de fire borgerlige 

partiene (H, FrP, V og KrF) får et snitt på 3,25, mens ei blå-blå regjering (H og FrP) er nede i 2,5. Det 

er ikke holdepunkter i programmene til å si at verken Rødt eller Miljøpartiet de grønne vil løfte 

friluftspolitikken. Vi har relativt enspora vurdert friluftspolitikken og i liten grad vurdert konsekvenser 

for friluftsliv av samla økonomisk politikk, samla miljøpolitikk og fordeling av makt mellom 

nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. På vår nettside, www.friluftsrad.no, er mer omfattende omtale av 

hvert partis friluftspolitikk i partiprogrammene. På FRIFOs nettside, www.frifo.no,  kan en lese hva en 

rekke stortingskandidater mener om viktige friluftsspørsmål, mens Norges Jeger- og Fiskerforbund, 

www.njff.no presenteres de politiske partienes syn på særlig jakt- og fiskerelevante friluftssaker. 

 

 

Sosialistisk Venstreparti har mest omfattende og konkret omtale av 

friluftsliv, og vil bl.a. jobbe for et friluftsløft for folkehelse og 

grunnlovsfeste allemannsretten. Programmet er for lite forpliktende 

mht økonomi til at vi har funnet fram 6'eren. 

5 

 

Kristelig Folkeparti skårer til 4 for å ha et eget kapittel om frilufts-

liv med konkret innhold. Partiet vil bedre tilskuddsordningene for 

friluftslivstiltak. Foreslår som SV og V fritt fiske for alle under 18 år 

4 

 

Venstre har en positiv omtale av friluftsliv, men mangler i stor grad 

konkrete tiltak. Ønsker strandsoneplan i alle kommuner. Ønsker at 

stortinget skal fordele spillemidlene over statsbudsjettet. 

4 

 

Arbeiderpartiet har positiv omtale av friluftsliv, og med en klar 

forankring mot folkehelsearbeidet. Ap vil ha en nasjonal satsing på 

stier, turveier m.m. men er ellers for lite konkrete til mer enn 4. 

4 

 

Høyre berger så vidt en 3'er fordi de vil "samarbeide med 

interkommunale friluftsråd og frivillige organisasjoner for å bedre 

folkehelsen bl.a. gjennom fysisk aktivitet og friluftsliv". Ellers tynt. 

3 

 

Senterpartiet har et særdeles tynt program for friluftsliv. Satsing på 

utbygging av turløyper som del av kulturpolitikken redder 2'eren. 
2 

 

Miljøpartiet de grønne har ingen spesifikk omtale av 

friluftspolitikken. Redder 2'eren på sin generelle miljøpolitikk og 

ivaretaking av naturen som viktig grunnlag for friluftsliv. 

2 

 

Rødt har heller ingen egen omtale av friluftsliv, men berger 2'eren 

med generell miljøpolitikk, satsing på sykkel og gratis leirskole, 
2 

 

Fremskrittspartiet får pluss for å ha en omtale av friluftsliv som 

eget tema. Tvetydigheter om både allemannsretten og strandsona 

gjør imidlertid at det ikke holder til mer enn 2. 

2 
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Utdanningsløp i friluft - ringen sluttes 
Sommerferien er over for tusenvis av skoleelever 

og studenter. Det betyr ikke nødvendigvis 

innesitting i klasserom. Læring i friluft, 

Stedsbasert læring, Den naturlige skolesekken og 

en rekke andre tiltak for å ta naturen og 

nærmiljøet i bruk i læringsarbeidet, øker stadig i 

omfang. Mange lærer bedre med praktiske 

oppgaver i friluft, nødvendig fysisk aktivitet blir 

en naturlig del av skolehverdagen, 

naturopplevelser skaper forståelse for natur og 

miljø og de sosiale relasjonene styrkes. I høst 

innføres 6 nye valgfag på ungdomstrinnet - ett av 

disse er "Natur, miljø og friluftsliv".  

 

På Knut Hamsun videregående skole i Hamarøy 

starter et enestående studieløp der en skal prøve 

ut et treårig tilbud i friluftslivsfag. Faget 

kombineres med videregående studieløp etter 

samme modell som idrettsfag, men med helt 

unike fag og opplevelser. Litt lenger sør i 

Nordland har Høgskolen i Nesna 

grunnskolelærerutdanning med fokus på det 

utvida klasserommet, natur, friluftsliv og helse. 

Om få år kommer de første lærerne ut med 

spesialkompetanse på å bruke naturen i 

læringsarbeidet. Ringen er slutta. Det bør bety en 

positiv spiral i arbeidet for økt bruk av naturen til 

bedre læring og en mer virkelighetsnær skole 
 

Nasjonal strategi og handlingsplan for friluftsliv 
Mens Statsminister Jens Stoltenberg gjesta 

Haugesund og lot seg imponere av tilrettelegging 

og aktivitetstiltak i Djupadalen, lanserte 

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell både 

"Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv" og 

"Nasjonal handslingsplan for statlig sikring og 

tilrettelegging av friluftsområder" i helga. I 

strålende høstvær en friluftspolitisk festdag! 

 

For regjeringa vil satse på friluftsliv gjennom 

strategien og handlingsplanen. Særlig 

friluftslivets helsefremmende betydning er årsak 

til det. Dokumentene innebærer ingen revolusjon 

i friluftspolitikken. I hovedtrekk skal eksisterende 

arbeid videreføres, men det gis en rekke føringer 

for prioriteringer og bedre samordning med andre 

statlige myndigheter og organisasjoner. Mest 

gledelig, sett fra FLs ståsted, er det at Solhjell 

uttaler til NRK: "- Vi vil bruke enda mer penger 

på friluftsliv i 2014. Hvor mye avgjøres i 

budsjettet. I tillegg har vi åpnet for at en enda 

større andel av tippemidlene kan gå til friluftsliv" 

Barn, unge, personer og grupper som i liten grad 

driver friluftsliv er hovedmålgruppe for 

strategien. 

 

FL har merka seg disse prioriteringer og føringer 

i regjeringas strategi og handlingsplan: 

- Økt fokus på sikring og tilrettelegging av 

friluftsområder i og ved byer og tettsteder. 

- Samtidig videreføre sikring av strandsone ved 

sjø og innlandsvassdrag 

- Vurdere utvikling av sikringsordning til i større 

grad å ivareta bebygde eiendommer. 

- Videreføre ordning med juridisk bistand i 

kompliserte sikringsprosesser.  

- Alle statlig sikra områder bør ha grunnleggende 

tilrettelegging. 

- Fokus på tilrettelegging for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne, men innen rammene av 

bl.a. naturvennlig tilrettelegging. 

- Helhetlig og tverrsektorielt samarbeid med 

sikring, tilrettelegging og aktivitetstiltak. 

- Økt samarbeid med landbruksmyndigheter og 

grunneierorganisasjoner om tilrettelegging i 

bynære skoger og i landbrukets kulturlandskap. 

- Ambisjon om at ingen skal ha mer enn 500 fra 

bolig til nærmeste tursti eller turvei. 

- Anlegg for friluftsliv blant de førsteprioriterte 

for spillemidlene. 

- Økt satsing på kulturminner og fritidsfiske som 

opplevelsesressurser. 

- Økt samarbeid friluftsorganisasjoner og 

frisklivssentraler. 

Videreføre satsingen på Den naturlige 

skolesekken, der koblingen mellom friluftsliv og 

naturen som læringsarena får større 

oppmerksomhet 

- Videreføre og styrke MDs tilskuddsordning for 

friluftsliv til personer med innvandrerbakgrunn. 

- Stimulere til flest mulig kommuner med i 

interkommunale friluftsråd. 

- Stimulere til kartlegging og verdsetting av 

friluftsområder. 

- Gjennomføre Friluftslivets År 2015. 

- Gjennomføre kampanje om verdien av fysisk 

aktivitet - der friluftsliv er sentralt. 

- Lokalt driftsansvar for sikra områder fastslås, 

men det åpnes for å utrede endringer/justeringer 

for områder i kystsona. 

 

 
Medlemmer i FL: 

Oslo og Omland Friluftsråd, Valdres Friluftsråd, Friluftsrådet Sør, Midt-Agder Friluftsråd, Friluftsrådet for Lindesnesregionen, Lister friluftsråd, 

Dalane Friluftsråd, Jæren Friluftsråd, Ryfylke Friluftsråd, Friluftsrådet Vest, Bergen og Omland Friluftsråd, Friluftsrådet for Ålesund og Omland, 

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, Trondheimsregionens Friluftsråd, Helgeland Friluftsråd, Polarsirkelen Friluftsråd, Salten Friluftsråd, Ofoten 
Friluftsråd, Lofoten Friluftsråd, Vesterålen Friluftsråd, Midt-Troms Friluftsråd, Ishavskysten Friluftsråd 

 


