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Regjeringen fremmet i mars en stortingsmelding 
om friluftsliv som vektlegger friluftslivets  
betydning for folkehelse, livskvalitet, lokal 
næringsaktivitet, og som kulturfaktor.  
Meldingen understreker også betydningen av 

det frivillige arbeidet og viktigheten av tilretteleggelse for 
friluftsliv i nærmiljøet. Meldingen er full av gode ord og 
visjoner, men Regjeringen ga ingen signaler om at dette 
også budsjettmessig skal prioriteres. Regjeringens forslag 
til budsjett for 2017 inneholdt heller ingen økning i sats- 
ing på friluftsliv. Da meldingen ble diskutert i Stortinget i 
oktober, påla imidlertid et flertall Regjeringen å utarbeide 
en handlingsplan for gjennomføring av meldingen. 

I 2016 skapte den fallende oljeprisen økt usikkerhet i 
norsk økonomi. Statsinntekter og kronekurs sank vesent- 
lig og arbeidsledigheten økte regionalt. Dette har lagt et 
press på myndighetene til å finne nye inntekter for staten 
som skal kompensere for fallende olje- og gassinntekter i 
årene fremover. Ny næringsvirksomhet får stor opp- 

merksomhet, og det er et stort press på å redusere eller 
fjerne det som deler av næringslivet opplever som hindre 
for utvikling og etablering av ny virksomhet. Plan- og 
bygningsloven endres, innsigelsesinstitutter svekkes, 
strandsoner og attraktive grønne arealer i bynære om-
råder omdisponeres til næringsvirksomhet, flere fosser 
skal bygges ut og det legges opp til en sterkere beskat-
ning av naturen. Samferdsel og næring blir prioritert 
fremfor natur og friluftsliv i nesten alle saker. Dette er 
for tiden friluftslivets største utfordring.

En rekke andre pågående trender påvirker også frilufts-
livet og rammebetingelsene:
• Styrket interesse for friluftsliv i kommunal og fylkes- 
 kommunal forvaltning.
• Nordmenns interesse for aktivitet i natur er fortsatt  
 stor. Våre samlede medlemstall fortsetter å vokse.
• Det er økende fokus på flerkulturelt friluftsliv.
• En noe svekket tiltro til idretten har også medført  
 at friluftslivets anseelse har økt noe.

ET FRILUFTSLIV I 
FORANDRING
2016 har på ingen måte vært friluftslivets «hvileår» etter den store frilufts-
festen med Friluftslivets år i 2015 (FÅ15). Organisasjonene har fortsatt sitt 
høye aktivitetsnivå. Bevisstheten om friluftslivets betydning har blitt større, 
både nasjonalt, og særlig regionalt. Flere av de gode tiltakene som ble 
startet opp i forbindelse med Friluftslivets år er blitt videreført. I samarbeid 
med ulike foreninger har Norsk Friluftsliv  fortsatt å utvikle satsingen på 
Friluftslivets uke, «Natt i naturen» og «Teltjakten». Økt bruk av sosiale  
medier har hjulpet oss å nå bedre gjennom med informasjon og  
samfunnspåvirkning.

• Miljøforvaltningen svekkes, noe som også merkes for  
 friluftslivsforvaltningen.
• Klimaforandringer, tap av biologisk mangfold  
 herunder artsmangfold, jordforringelse og forurens- 
 ning setter preg på friluftslivets naturgrunnlag. Men  
 dette kan også over tid medføre at naturens verdi vil  
 oppleves viktigere og at miljøengasjementet over tid  
 styrkes.
• Verdens befolkning øker. Det medfører også konflikter  
 og migrasjon. Det vil over tid komme flere konflikt-  
 og klimaflyktninger til Norge. Befolkningssammen- 
 setningen endres. Svært mange vil mangle friluftslivs- 
 kultur som en generasjonsoverført verdi og erfaring.
• Lavere oljeinntekter og et dyrere helsevesen kan gi et  
 fattigere Norge. Økt digitalisering og automasjon ut- 
 fordrer også jobbmuligheter for alle. En befolkning  
 med trangere økonomi vil nedprioritere unødvendige  
 utgifter, herunder frivillige medlemskap, hvis aktivitet- 
 en allikevel kan praktiseres kostnadsfritt.

• Byene fortsetter å vokse. Grønne omgivelser blir mer  
 sjeldne for flere. Det blir større behov for å utvikle  
 «friluftslivet i byen».
• Ny teknologi kommer til å påvirke utøvelsen av  
 friluftslivet praktisk, både når det gjelder planlegging,  
 utstyr og utøvelse. Hva vi så langt har sett av apper,  
 nettsider og GPS- navigasjon er bare begynnelsen på  
 en utvikling som vil prege alle samfunnsområder.

Friluftslivet er i sum Norges største folkebevegelse, og 
våre frivillige medarbeidere er organisasjonenes viktigste 
ressurs og har størst potensial. Disse fortjener større 
oppmerksomhet i årene som kommer. Friluftsorgani- 
sasjonenes samlede kraft må framover i enda større grad 
også rettes inn på å fremme bærekraftig bruk av naturen. 
Bare slik kan vi på lang sikt opprettholde friluftslivets 
posisjon, kulturelle betydning, livskvalitet og folkehelse 
for alle.
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• Rammeverket for organiseringen av Friluftslivets år bør være klart på  
 et tidligere tidspunkt enn det som har vært tilfelle i de to foregående  
 Friluftslivets år. Dette gjelder både hvilke betingelser prosjektleder/ 
 sekretariat kan arbeide under, og tilsagn om midler til frivillig sektor. 

• Om Friluftslivets år fortsatt skal være et samarbeid mellom offentlig 
 og frivillig sektor må roller og ansvarsdeling klargjøres tidlig. 

• Med bakgrunn i store variasjoner i hvordan tiltak og arrangementer  
 synliggjorde FÅ15, bør det finnes fram til ordninger som forankrer  
 kampanjer og kommunikasjonsstrategi enda bedre i lokale og regionale  
 prosjekter, tiltak og arrangementer. 

• Det er usikkert i hvor stor grad FÅ15-budskapet nådde fram til andre  
 enn de som fra før er aktive friluftslivsutøvere. Tiltak rettet mot lite aktive  
 grupper kan i større grad bygge på kompetanse og kapasitet i organisa- 
 sjoner som fra før har hatt en viss erfaring med å nå disse gruppene, i  
 samarbeid med interesseorganisasjoner med folk med funksjonshemning,  
 ulike foreninger eller organisasjoner for folk med innvandrerbakgrunn etc.  
 Under FÅ15 kunne det ha vært lagt mer aktivt til rette for slikt samarbeid. 

• I senere markeringsår bør det legges vekt på bedre samsvar mellom  
 målsettinger og hvordan man kan måle at disse er oppnådd. 

• Selv om frivillig sektor anerkjenner behovet for sterk statlig  
 involvering, ønsker de samtidig at et Friluftslivets år skal være deres eget. 
 Med Norsk Friluftsliv som prosjektleder vil trolig organisasjonenes  
 «eierskap» til et slikt år bli styrket. 

EVALUERING AV FRILUFTSLIVETS ÅR 2015

Norsk Friluftsliv benyttet 2016 til å evaluere arbeidet  
med, og effekter av, Friluftslivets år 2015 (FÅ15).  
Deler av evalueringen var satt ut til Norsk institutt  
for naturforskning (NINA). Norsk Friluftsliv får i all  
hovedsak gode skussmål for gjennomføringen.  
NINA kom med viktige råd for fremtidig gjentakelse:Fo
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 EVENTYREREN PÅ VANDRING
Fra Eventyrbrua på Grünerløkka i Oslo gikk start- 
skuddet i sommer for den lange vandringen. I ett år  
skal 23-åringen Andreas Orset gå Norge på kryss og 
tvers – og være en ambassadør for friluftslivet. Håpet  
er at Eventyreren skal inspirere til friluftsglede, og få  
folk opp av sofaen. Orset skriver og deler bilder av  
livet sitt på sin egen blogg, og i sosiale medier.

Norsk Friluftsliv har bistått med å legge til rette for at 
han har besøkt og deltatt på aktiviteter hos noen av de 
lokale organisasjonene over hele Norge. Prosjektet er 
finansiert av Alfa sko, og gjennomføres i samarbeid  
med Norsk Friluftsliv og Visit Norway. 
Foto: Lill Haugen

 MOTORFERDSEL
Norsk Friluftsliv har i mange år arbeidet med å begrense 
motorisert ferdsel i natur til nyttekjøring. I 2015 besluttet 
Regjeringen å åpne opp for fornøyelseskjøring med 
snøscooter i løyper fastsatt av kommunen. Prosessen 
med å formelt etablere løyper har tatt tid, og det er bare 
et begrenset antall kommuner som så langt har etablert 
traseer for fornøyelseskjøring med snøscooter.

Før nyttår la regjeringen frem enda et forslag for å 
liberalisere motorferdsel i natur; denne gang om å fjerne 
dagens vannscooterregelverk og likestille vannscooter 
med båt fra 2017. Regjeringen foreslår å la det være opp 
til hver enkelt kommune å lage sine egne bestemmelser. 

Det er allerede et høyt konfliktnivå på sjøen på grunn av 
høy fart og mye støy. Norsk Friluftsliv frykter at den økte 
motortrafikken nær land som vannscooterne medfører, 
vil fortrenge myke trafikanter som padlere, badende, dyk-
kere og seilere med flere, og redusere rekreasjonsverdien 
for de som oppholder seg ved kysten, på innsjøer og i 

vassdrag. Turister, turgåere og ikke minst hyttefolket får 
miljøet i skjærgården ødelagt av støy og sjenerende fart 
på sjøen.

Den norske kysten har et rikt fugle- og dyreliv, med vik-
tige hekke- og yngleplasser. Dessverre har bestandsned-
gangen for norske sjøfugler vært omfattende de senere 
årene. En svekket regulering av vannscooterbruken vil ha 
en negativ virkning på fuglelivet. Vannscootere represen-
terer en tilleggsbelastning for allerede utsatte arter.

Norsk Friluftsliv har derfor bedt Regjeringen behol-
de dagens restriksjoner på bruk av vannscooter langs 
norskekysten, av hensyn til dyre- og fuglelivet, og for å 
ta vare på trivselen og sikkerheten for de som oppholder 
seg eller ferdes på eller ved vann og vassdrag. Sammen 
med 17 andre friluftslivs-, fritids- og reiselivsorgani- 
sasjoner har Norsk Friluftsliv overlevert et opprop  
til regjeringen hvor det advares mot å åpne for mer  
vannscootertrafikk i Norge. 
Foto: Norsk Friluftsliv

 STORTINGSMELDING 18 (2015-2016) 
FRILUFTSLIV — NATUR SOM KILDE TIL HELSE OG LIVSKVALITET

I mars 2016 la Regjeringen frem en ny stortingsmelding 
om friluftsliv. Meldingen varslet et politisk ønske om 
at flere skal drive med friluftsliv og at det må åpnes for 
flere aktiviteter. Det er 15 år siden forrige Stortingsmeld-
ing om temaet. Meldingen holder fast på eksisterende 
definisjon av friluftsliv, og markerte tydelig at motorisert 
aktivitet faller utenfor definisjonen. Regjeringen har også 
understreket friluftslivets plass i den norske kulturen og 
betydningen for livskvalitet og folkehelse. Det varsles en 
sterkere satsing på friluftsliv i nærmiljøet. Meldingen vis-
er også til de gode resultatene som er oppnådd gjennom 
Friluftslivets år 2015. Samarbeidet med frivilligheten skal 
styrkes. 

Regjeringen vil åpne for flere aktiviteter i verneområder 
og utmark, og legge til rette for større aktivitet i nærom-
rådene. Regjeringen vil at det i utgangspunktet skal bli 
tillatt å sykle på eksisterende veier og stier i nasjonalpark-
ene, og i landskapsvernområdene. Regjeringen vil endre 
friluftsloven slik at nye former for friluftsliv som kiting, 
fatbike og paragliding tydeligere skal bli lovlig. 
Barn, unge og personer med innvandrerbakgrunn er pri-
oritert i friluftslivsarbeidet. De frivillige organisasjonenes 
betydning for å lære barn og unge friluftsliv, og gi gode 
naturopplevelser, er også understreket.

Norsk Friluftsliv er glad for regjeringens planer om 
videre satsing på friluftsliv, og er positive til at det skal bli 
enklere å drive med friluftsliv. Men det forutsetter at det 
settes av midler, slik at de frivillige friluftslivsorganisa- 
sjonene kan videreføre mange av sine gode aktiviteter  
og tiltak som ble startet i Friluftslivets år.

Regjeringen skrev i meldingen at satsninger er mulig å få 
til innenfor eksisterende budsjettrammer. Dette er Norsk 
Friluftsliv sterkt kritisk til. Dersom ikke Klima- og miljø- 
departementet (KLD) prioriterer aktivitet og friluftsliv 
langt høyere enn i dag, vil stortingsmeldingen miste mye 
av sin troverdighet. 

I forbindelse med en høring på Stortinget om  
meldingen, la Norsk Friluftsliv sammen med Frilufts-
rådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening 
frem 26 punkter for å gjøre friluftslivet bedre og mer 
tilgjengelig for flere. Et viktig krav var at meldingen må 
følges opp av en opptrappingsplan for friluftsliv som 
bygger på disse punktene. Norsk Friluftsliv var i tett 
og god dialog med alle politiske partier på Stortinget. 
Stortinget påla Regjeringen å følge opp meldingen med 
en handlingsplan.

FEIRING: Norsk Friluftsliv og sentrale politikere feiret med kake at en handlingsplan for friluftslivet kom på plass. Foto: Lill Haugen
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 HEDERSPRISEN OG ILDSJELPRISEN
De to norske Friluftslivsprisene «Hedersprisen»  
og «Ildsjelprisen» deles ut årlig. Norsk Friluftsliv og  
Festivalen «Friluftsliv for alle» står bak prisene. Juryen 
består av Dag Kaas (leder), fylkesmann Lars Sponheim, 
avd.dir. i Miljødirektoratet Berit Lein, stortingsrepre-
sentantene Knut Aril Hareide og Jan Bøhler, program-
skaper i NRK/TV Trond Berg, samt Morten Dåsnes 
(som representerer Helsedirektoratet) og Kjell Haugen 
(som representerer «Friluftsliv for alle»).

«Friluftslivets Hederspris» ble delt ut på Sognsvann 
under åpningen av Friluftslivets uke, den første uken  
i september. Prisutdeler var ingen ringere enn stats- 
minister Erna Solberg. Den stolte vinner var Norges 
Røde Kors. 

Statsministeren understreket at Norges Røde Kors 
jobber bredt for å gi både aktivitetstilbud og trygghet i 
friluftsliv til befolkningen, og at organisasjonen bidrar  
til integrering av innvandrere i vårt samfunn. Organisa- 
sjonen bruker friluftsliv aktivt i dette viktige arbeidet,  

sa statsministeren. Hun la også vekt på at beredskaps- 
arbeidet, som i hovedsak er frivillig, er en viktig premiss 
for det friluftslivet vi har i Norge i dag.

Prisen har vært delt ut årlig siden 1995, og tildeles kun 
personer og organisasjoner som over tid har gjort en 
ekstraordinær innsats for friluftslivet.

«Ildsjelprisen» for 2016 ble delt ut på Stenberg i Vestre 
Toten under festivalen «Friluftsliv for alle». Årets ildsjel 
ble Ann Marit R. Vikan, klubbrådgiver i Grimstadhøgda 
4H i Møre og Romsdal.

Det var fjerde gang prisen ble delt ut. Prisen er opprettet 
for å gi heder, ære og oppmerksomhet til de som bruker 
av sin egen tid for å legge til rette for at andre skal få 
oppleve mer friluftsliv. 

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) overrakte prisen til 
Ann Marit R. Vikan på vegne av juryen. Bøhler under-
streket at juryen har valgt en person som er selve bildet 
på hele 4H-bevegelsen. På Tingvoll har 4H laget en 

 RAPPORT OM FLERKULTURELT FRILUFTSLIV 
FRA NAKMI
Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og  
minoritetshelse (NAKMI) utarbeidet i 2016, på oppdrag 
fra Norsk Friluftsliv, en rapport om friluftsliv og inn- 
vandrere med tittelen «Liker den norske friluftslivs- 
kulturen – men deltar ikke». Rapporten viser at innvan-
drere i Norge er positive til nordmenns aktive friluftsliv, 
samtidig oppleves det vanskelig for dem selv å være 
med. De største hindringene er lite tid og manglende 
kunnskap om tilbud – og at aktivitetene oppleves som 
utfordrende og utenfor rekkevidde.

Rapporten viser at vi må bli flinkere til å formidle infor-
masjon om enkle friluftslivsaktiviteter og lavterskeltilbud, 
som alle føler de kan delta på. Samtidig er det viktig å 
utvikle gode tilbud spesielt rettet mot innvandrere. 

Norsk Friluftsliv mener at friluftslivet kan bli Norges 
største inkluderingsarena. Mange medlemsorganisasjoner 
har allerede utviklet gode tilbud, og flere er i startgropen. 
Norsk Friluftsliv ønsker å stimulere til et mer flerkul-
turelt friluftsliv og gi organisasjonene større kunnskap 
om hvordan friluftslivet kan gjøres mer tilgjengelig for 
flere grupper. Foto: Ram Gupta

helt spesiell naturmøteplass med mange aktiviteter for 
barn og unge, sa Bøhler under overrekkelsen. 
Ildsjelprisen på 50.000 kroner skal brukes til lokale 
friluftslivsformål. Vinneren lovet at pengene skal gå 
til noe som varer, som alle brukerne av området på 
Tingvoll får nyte godt av. 

Tidligere år har NRK laget TV-program fra prisut- 
delingene og Norsk Tipping har vært sponsor. Etter 
utdelingen i 2015 har begge disse trukket seg ut.  
Styret i Norsk Friluftsliv mener det er behov for å for-
malisere og tydeligere definere rollene til eiere og jury, 
og ta stilling til hvordan informasjonsarbeidet skal 
drives for at prisen skal få en posisjon som en kjent 
nasjonal pris, som organisasjonene har eierskap til. 

Styret ser det som naturlig at juryen får rendyrket sin 
rolle, og at eierne etablerer en styringsstruktur med 
ansvar for å legge rammer for prisene, og for nød-
vendig administrativt- og informasjonsarbeid. Styret 
er også positivt til at Norsk Friluftsliv engasjerer seg 
sterkere i informasjonsarbeidet rundt prisene.

     HEDERSPRIS: Erna Solberg overrakte Røde Kors og  
president Svein Mollekleiv Friluftslivets Hederspris for 2016. 
Prisen ble overrekt under åpningen av Friluftslivets uke på 
Sognsvann. Foto: Synne Kvam

     ILDSJEL: Ann Marit R. Vikan, klubbrådgiver i Grimstad-
høgda 4H i Møre og Romsdal, vant Friluftslivets Ildsjelpris for 
2016 – og fikk prisen overrekt av Arbeiderpartiets Jan Bøhler. 
Foto: Jorun Vang/NRK
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 TURISME OG LØYPEAVGIFTER
2016 ble året hvor det friluftslivsbaserte reiselivet kom  
i fokus. Enkelte naturområder som Preikestolen, Kjerag, 
Trolltunga, Romsdalseggen og Lofoten fikk så mange 
besøkende at det også ble et miljø- og sikkerhetsprob-
lem, og vanskelig å håndtere alle som besøkte områdene. 
Flere steder kom det opp forslag om å ta betaling for å 
gå til disse områdene. 

Norsk Friluftsliv har vært en tydelig aktør i debatten, 
og gikk klart ut mot forslag om betaling for å benytte 
allemannsretten. Allemannsretten er selve grunnlaget for 
utøvelsen av friluftsliv i Norge. Norsk Friluftsliv er der-
for sterkt imot ethvert tiltak som kan rokke ved denne 
retten. Avgifter vil også undergrave mye av det frivillige 
arbeidet som gjøres på dugnadsinnsats landet rundt, og 

kan anspore grunneiere til å ta betaling for bruk av natur. 
Betaling for ferdsel i natur vil også redusere bruken av 
natur, og skade folkehelsen.

Norsk Friluftsliv har signalisert forståelse for at de 
problemer som oppstår med hensyn til miljø og sikker-
het. Disse kostnadene må dekkes inn av stat, reiseliv og 

kommune. I verste fall må ferdsel begrenses, dersom  
den ikke kan foregå på en bærekraftig måte.

 KAMPEN OM VASSFARET
Flå kommune vedtok i 2016 en plan som åpner for en 
massiv utbygging av over 2000 hytter nær Vassfaret. 
Viktige uberørte naturområder med natur- og rekrea- 
sjonsområder for jakt, fiske og friluftsliv blir gjort om til 
hytteområder. Dette fikk natur- og friluftslivsorgani- 
sasjoner til å reagere. Utbygging vil få konsekvenser  
for verneområdene i Vassfaret og berører naturområder 
av nasjonal betydning. Det er derfor overraskende at 
saken ikke ble bragt inn for departementet. 

Fylkesmannen skal foreta legalitetskontroll med lokale 
vedtak og se til at utbyggingsplaner oppfyller Plan- og 
bygningsloven, Lov om naturmangfold m.m. Norsk  
Friluftsliv mener det er uheldig hvis hensynet til det 
lokale selvstyret uthuler legalitetskontrollen, og svekker 
hensynet til natur og friluftsliv.

I følge nasjonale føringer skal sårbare naturområder 
sikres, bl.a. ved å unngå å bygge i store sammenhengende 
naturområder i høyfjellet. Mange frykter nå at storut- 
byggingen vil føre til at Vassfarområdet forringes og 
mister sitt unike villmarkspreg.

Saken viser betydningen av at Fylkesmannen og Fylkes- 
kommunen oppfyller det ansvaret de er satt til å ivareta;  
å sikre viktige naturverdier av nasjonal og regional betyd-
ning. Saken viser også at det mange steder er behov for å 
styrke den miljø- og naturfaglige kompetansen i kom-
munenes planarbeid, slik at de bedre kan håndtere det 
omfattende regelverket de skal følge, og sikre at beslut-
ningstakerne ikke har for tette bånd til utbyggings- og 
næringsinteresser. 

 NORDISK SAMARBEID
Nettverket av nordiske paraplyorganisasjoner for fri- 
luftsliv, Nordic Outdoor Network (NON) hadde to 
møter i 2016. Møtene var i hovedsak informasjonsmøter 
om nasjonale mål og tiltak. Norge overtok oppfølgings- 
ansvaret i 2016. 

NON gjennomfører med støtte fra Nordisk Råd et pro- 
sjekt for å få større annerkjennelse for friluftsliv som en 
viktig felles kulturverdi i Norden. Prosjekt har særlig fokus 
på ungdom. To workshops ble gjennomført, i Norge og 
Finland, i 2016. Prosjektet har en økonomisk ramme på 
500.000 DDK. Norsk Friluftsliv har prosjektlederan- 
svaret og prosjektet avsluttes i 2017. Det skal utarbeides 
anbefalinger til Nordisk råd for om hvordan sikre frem-
tidig fokus på friluftsliv. NON ønsker at det også på sikt 
utarbeides en nordisk handlingsplan for friluftsliv.

I OSLO: Våren 2016 holdt Oslo den første av fire workshoper for 
Nordisk Råd. Foto: Lill Haugen
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“Allemannsretten er selve grunnlaget  
for utøvelsen av friluftsliv i Norge”.
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 NORDIC GREEN SPACE AWARD (NGSA)
NGSA er en nordisk kvalitetsmerkeordning for grønne 
områder. Universiteter, kommuner og organisasjoner for 
grøntanleggssektor og friluftsliv i Danmark, Sverige og 
Norge har sammen beskrevet hva som gir god kvalitet, 
og har utarbeidet et kriteriesett som benyttes i vurder- 

 RAPPORT OM FRILUFTSLIVETS 
SAMFUNNSØKONOMISKE VERDI 
FRA VISTA ANALYSE
På oppdrag fra Norsk Friluftsliv og DNT utredet Vista 
Analyse friluftslivets samfunnsøkonomiske verdi.  
Rapporten, som ble overrakt statsminister Erna Solberg 
i Friluftslivets uke, slår fast at det er 80 milliarder kroner 
å hente ut i årlig gevinst ved å få flere ut i aktivitet – og 
peker på at friluftsliv er det enkleste midlet for flere 
aktive. Investering i arealsikring, tilrettelegging, og tiltak 
som stimulerer til økt aktivitet i hele befolkningen kan 
utløse disse samfunnsøkonomiske gevinstene. 

De samfunnsøkonomiske gevinstene ligger i at vi får 
flere timer arbeidet blant de som allerede er i jobb, flere 
yrkesaktive, færre sykemeldte og uføretrygdede, færre 
som pensjonerer seg tidlig, lavere utgifter til pleie og om-
sorg, bedre livskvalitet og flere leveår. Det vil ha langsik-
tige positive virkninger for produktiviteten i samfunnet 
dersom dagens barn og unge kan få et bedre voksenliv, 
mindre preget av livsstilssykdommer, og bedre læring.
Viktige nøkler for å hente ut disse samfunnsgevinstene 
er at det investeres i effektive tiltak for økt aktivitet for 
flere, og at politikere tenker ut over sin valgperiode når 
det gjelder forventninger om når gevinstene skal høstes.

ingen. Bedømmelsen av områdene gjøres av en inter- 
nasjonal dommerkomitè. I 2014 tok Norge initiativ til at 
også friluftslivsområder kan få kvalitetsmerket NGSA, 
ikke bare parkstrukturer. Dette ble for første gang tildelt 
i 2015. I 2016 er det ikke tildelt NGSA i Norge.
I Norge er det nedsatt en arbeidsgruppe som ledes av 
«Bad, Park og Idrett», i tillegg inngår Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet, «Fagligutviklingssenter for 
grøntanleggssektoren» og Norsk Friluftsliv. Det er gjen-
nomført to nasjonale møter og et nordisk møte i 2016.
 

 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)
FNF er et samarbeidsforum mellom natur- og frilufts-
livsorganisasjonene i fylkene. Norsk Friluftsliv, Frilufts-
rådenes Landsforbund (FL) og Samarbeidsrådet for 
naturvernsaker (SRN) stod bak etableringen av FNF  
i 2000. 

Formålet med FNF er å fremme og styrke organisa- 
sjonenes arbeid med natur- og friluftsfaglige saker i de 
enkelte fylkene. For å bistå og styrke samarbeidet mellom 
organisasjonene er det ansatt fylkeskoordinatorer med 
god faglig kompetanse i natur- og friluftsfaglige sak-
er. Det er et viktig mål å fortsatt styrke FNF som en 
møteplass for samarbeid mellom organisasjonene, der 
saker av felles interesse diskuteres og oppgaver fordeles. 
FNF er også en arena for kompetanseoppbygging i or-
ganisasjonene. Det er organisasjonene i fylket som prior-
iterer hvilke fellessaker FNF skal arbeide med, innenfor 
rammer nedtegnet i et nasjonalt styringsdokument.

FNF ble i 2015 omorganisert som en virksomhet med 
sentralt arbeidsgiveransvar, og med fylkesvise selvsten-
dige virksomheter med en nasjonal tilslutning. Selv om 
fylkene har egne styrer, årsmøter og vedtekter, er dette av 
praktiske og administrative årsaker, ikke for å bygge en 
ny landsorganisasjon. Hensikten med omorganiseringen 
var først og fremst bedre ivaretakelse av arbeidsgiverans-
varet for fylkeskoordinatorene. 

1. januar 2016 tiltrådte Ragnhild Margrethe Angard 
som daglig leder i FNF, med kontor i Norsk Friluftsliv 

sine lokaler. I 2016 har 
arbeidet med å etablere 
administrative rammer 
for de ansatte, herunder 
tariffavtaler, stått sen-
tralt. Internt har det vært 
debatt om fordeling av 
ressurser og i hvilken 
grad fylkene skal bære 
deler av egne lønns- og 
driftskostnader.

Nasjonalt ledes FNF 
av et styre som består 
av øverste administra-
tive leder eller dennes stedfortreder i Norsk Friluftsliv, 
Norges Naturvernforbund, Den Norske Turistforening, 
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Friluftsrådenes Lands-
forbund og én representant oppnevnt av de ansatte. I 
tillegg skal én styreplass rotere blant de av Norsk Fri-
luftslivs medlemsorganisasjoner som ikke er medlem av 
styret fra før, for to år av gangen. Frem til mai 2017 har 
4H Norge denne plassen. 

Norsk Friluftsliv bidrar i vesentlig grad med regnskaps-  
og administrativ bistand til driften av FNF og til felles-
samlinger for koordinatorene. FNF er også en viktig 
samarbeidspartner og ressurs for Norsk Friluftsliv,  
blant annet i gjennomføringen av Friluftslivets uke og  
i regionale arealsaker av nasjonal betydning.
Foto: Synne Kvam

FNF: Ragnhild Margrethe 
Angard tiltrådte som daglig 
leder i FNF 1. januar 2016. 
Foto: Joe Urrutia

Foto: Synne Kvam (ski og seilbåter), Kjersti Smedholen (barn) og David Underland (bål). 

“Det er et viktig mål  
å fortsatt styrke FNF som  

en møteplass for samarbeid  
mellom organisasjonene”.

“I 2014 tok Norge initiativ til at også  
friluftslivsområder kan få kvalitetsmerket 
NGSA, ikke bare parkstrukturer”. 



KUNNSKAP OG FORMIDLING

Fo
to

: L
en

a 
Kr

ist
ia

ns
en



20    ÅRSBERETNING2016 ÅRSBERETNING2016     21    

FLERKULTURELT FRILUFTSLIV

I 2016 opprettet Norsk Friluftsliv et eget prosjekt og 
satsning på flerkulturelt friluftsliv. Prosjektet bygger på 
erfaringene fra Friluftslivets år 2015, og en kartlegging 
blant organisasjonen som ble gjennomført i 2015. 
Natur og friluftsliv er unike virkemidler for å bidra til 
inkludering, helse, fellesskap, kulturinnsikt og nye relas-
joner. I en undersøkelse gjennomført av IPSOS MMI i 
januar 2016, sier 6 av 10 nordmenn at de kan tenke seg å 
ta med seg en person med innvandrerbakgrunn på tur i 
naturen, hvis en organisasjon legger til rette for det. Fri-
luftslivsorganisasjonene har et bredt aktivitetstilbud rettet 
mot allmennheten, men deltakelsen blant innvandrere 
er lav. Man så derfor et behov for at organisasjonene 
utvikler bedre kontaktnett, aktuelle aktivitetstiltak og 
bedre markedsføring overfor innvandrergrupper. Norsk 
Friluftslivs viktigste oppgave er å stimulere organisas-
jonene til gjennomføring, og å løfte frem gode eksempler 
på aktivitetstilbud og personlig innsats.

I 2016 satte Norsk Friluftsliv i gang en rådgivende 
gruppe for flerkulturelt friluftsliv. Målet med gruppen er 
å stimulere til et mer flerkulturelt friluftsliv og bidra til å 
gi organisasjonene større kunnskap om hvordan friluft-
slivet kan gjøres mer tilgjengelig. Gruppen består av 10 
personer med flerkulturell bakgrunn som ikke nødven-
digvis er eksperter på friluftsliv, men eksperter på seg 
selv. Gruppen har gitt mange viktige innspill - blant  
annet en liste med tips og råd til organisasjonene over 
hva som bidrar til å hindre og fremme inkludering. 
Gruppen har også bidratt til prosjektbeskrivelse og  
tiltaksplan i prosjektet. 

I mai inviterte Norsk Friluftsliv til konferansen 
”Nettverksbygging og flerkulturelt friluftsliv 2016” 
i Oslo.  Her møttes de norske friluftslivsorganisas-
jonene og innvandrerorganisasjonene for å bli bedre 
kjent med hverandre, men også for å lære om nye 

turtradisjoner, smake på turmat fra hele verden og øke 
flerkulturell bruk av naturen. Over 200 påmeldte fra 
100 organisasjoner møttes på Sentralen i Oslo for å dele 
erfaringer og ideer til hvordan vi sammen kan få flere ut 
i naturen. Mange knyttet kontakter for fremtidig samar-
beid. En lignende konferanse ble gjennomført i Oppland 
i november. Det er et ønske om flere slike regionale 
møteplasser mellom organisasjonene framover.

I løpet av året har det blitt laget en brosjyre for de som 
ikke er så kjent med konseptet «tur» i Norge. Brosjyren 
forklarer allemannsretten, hvilke friluftsorganisasjoner 
som tilbyr ulike aktiviteter - og hvor man kan finne mer 
informasjon. Det er også laget en plakat med informas-
jon om hvordan man kler seg etter årstidene. 

Et annet tiltak har vært leirskoleopphold for barn og 
foreldre. Mange barn med innvandrerbakgrunn opplever 

at de ikke får dra på leirskole sammen med sine klasse- 
kamerater fordi foreldrene ikke vet hva leirskole inne- 
bærer. Dette pilotforsøket lærte minoritetsforeldre hva 
leirskole går ut på, hva slags aktiviteter som gjennom-
føres, hva det spises og hvordan barna bor mens de er  
på leirskole.

I 2016 er det inngått samarbeid med foreningen BUA 
som driver utlånssentraler for friluftsutstyr, for å gjøre 
det lettere for barn og unge å prøve nye sports- og fri- 
tidsaktiviteter. Det er gjennomført fire møter i Forum for 
inkludering for medlemsorganisasjonene i Norsk Frilufts- 
liv og samarbeidspartnere. Rapport fra Nasjonal kompe- 
tanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse (NAK-
MI) er ferdigstilt. Og det er opprettet egen temaside om 
flerkulturelt friluftsliv på www.norskfriluftsliv.no.  

LEIRSKOLE: Høsten 2016 ble en rekke minoritetsfamilier invitert med på leirskole i Gudbrandsdalen, og fikk gjennom pilotforsøket en smak 
på hva et leirskoleopphold innebærer. Foto: Liv-Runi Antonsen

NY BROSJYRE: I 2016 kom brosjyren «Ut på tur», som enkelt forklart forklarer hva konseptet «tur» er, og hva allemannsretten- og pliktene 
innebærer. Foto: Joe Urrutia

“Mange innvandrerbarn får ikke dra på leirskole 
fordi foreldrene ikke vet hva leirskole er.”
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IPSOS-UNDERSØKELSER I 2016
I samarbeid med Ipsos har Norsk Friluftsliv kartlagt holdninger og adferd i befolkningen. 
Her er noen av de viktigste funnene som har fått offentlig oppmerksomhet i 2016. 

  JANUAR 2016

6 AV 10 VIL TA FLYKTNINGER MED PÅ TUR 
Norge stiller opp: Over 60 prosent av den norske befolk-
ningen, ca 2,5 millioner personer mellom 16 og 79 år, 
sier at det er meget eller ganske sannsynlig at de vil ta en 
flyktning eller innvandrer med på tur ut i naturen, der-
som en organisasjon spør dem om det. Det viser tallene 
som kommer fra en landsdekkende undersøkelse utført 
av Ipsos på oppdrag fra Norsk Friluftsliv i januar 2016.

  MARS 2016: 

BARNE- OG UNGDOMSUNDERSØKELSEN  
GREIT MED TUR-MAS FRA FORELDRE!
810 barn fra åtte til 19 år ble spurt om aktivitet og 
turvaner i Barne- og ungdomsundersøkelsen. Den 
viser at mange barn faktisk ikke har noe imot litt tur-
mas fra foreldre. De fleste synes at det er fint å være 
på tur med de voksne når de først kommer seg ut. På 
spørsmålet «Synes du det er greit om foreldrene dine  
maser på deg for å få deg med på tur eller andre aktivi-
teter ute?» svarer to av tre barn (64 prosent) at dette er 
«helt greit» eller «ganske greit». Bare 6 prosent svarer at 
det «ikke er greit i det hele tatt».

  APRIL 2016

HVEM ER NORGES BESTE OG VERSTE  
FRILUFTSLIVSPARTI?
Norsk Friluftsliv spurte det norske folk «Hvilket politisk 
parti mener du er best på å fremme natur- og friluftsliv?» 
På topp-tre kom:  

• Miljøpartiet de Grønne:  19 prosent
• Senterpartiet:    17 prosent
• Venstre:     10 prosent 

Nederst kom Høyre med 3 prosent og Fremskrittspartiet 
og Kristelig folkeparti med 1 prosent hver. Av partiene 
som utgjør regjeringens parlamentariske grunnlag, er det 
med andre ord kun Venstre som blir oppfattet som bra 
for natur- og friluftsliv. 

  APRIL 2016 

HVOR OFTE GÅR VI EGENTLIG PÅ TUR?  
Norsk Friluftsliv spurte det norske folk omtrent hvor 
mange ganger har de har gått på tur i naturområder de 
siste 30 dagene:

• hadde ikke gått noen turer  11 prosent 
• hadde gått mellom 1 og 9 turer  40 prosent
• hadde gått 10-14 turer  17 prosent
• hadde gått mer enn 20 turer  22 prosent

Undersøkelsen avdekket også at folk fra Oslo går minst 
på tur, mens Østlandet som helhet har høyest andel  
innbyggere som er hyppigst ute på tur. Her oppgir  
25 prosent at de var ute tjue ganger eller mer de siste  
30 dagene. Både på Vestlandet og i Nord-Norge oppgir 
21 prosent det samme, mens andelen var 20 prosent i 
Møre og Romsdal/Trøndelag.

  OKTOBER 2016

4 AV 10 NORDMENN HAR HØRT OM 
FRILUFTSLIVETS UKE
40 prosent av Norges befolkning svarte at de med sikker-
het har hørt om Friluftslivets Uke. For Natt i Naturen 
var andelen 30 prosent.

  NOVEMBER 2016

MANGE HAR HØRT OM ALLEMANNSRETTEN 
– MEN KJENNSKAPEN SYNKER 
Tall innhentet under og etter FÅ15 viste at antall nord-
menn som har hørt om allemannsretten har sunket fra 
91 prosent i februar 2015, til 82 prosent i januar 2016.  
En ny måling med det samme spørsmålet «Har du hørt 
om allemannsretten?» ble gjort i november 2016, rett 
etter høstkampanjen om allemannsretten. Kjennskapen 
lå da på omtrent samme nivå, dvs. 81 prosent. Måling- 
ene kan tyde på at det kreves et langsiktig og målrettet 
arbeid med å spre god og engasjerende informasjon for  
å hindre at kjennskapen og kunnskapen om allemanns-
retten synker videre. Det er viktig å understreke at en 
enkel og tidsavgrenset kampanje ikke alene vil kunne  
snu den negative trenden.

SYNLIGHET I MEDIA

Viktige saker i media i 2016 var ny stortingsmelding 
om friluftsliv, samfunnsøkonomiske gevinster av fri-
luftsliv, mangelfull satsing på friluftsliv i statsbudsjettet, 
debatt rundt allemannsretten og forslag om løypeavgift 
på Preikestolen, opprop mot økt vannscootertrafikk, 
handlingsplan for friluftsliv, friluftsliv i skolen og  
Friluftslivets uke, #nattinaturen og allemannsretten.

Satsingen på økt synlighet gjennom 
sosiale medier fortsatte i 2016, med 
Friluftslivets uke og høstkampanjen om 
allemannsretten som hovedsatsninger. 

Økt trafikk på nettsiden
Unike besøk på nettsiden til Norsk Friluftsliv økte med 
over 400 prosent i kampanjeperiodene, sammenlignet 
med året før. Trafikken på nettsiden gikk totalt opp med 
over 100 prosent fra 2015 til 2016. Den største delen av 
klikkene kommer fra Facebook og Google.

Nådde mange med kampanje
Nær to millioner nordmenn ble eksponert for allemanns-
rett-kampanjen og Friluftslivets uke på sosiale medier/
digitale medier. Norsk Friluftsliv gikk fra 1.000 Face-
book-følgere i 2014 til 20.000 i 2016. Antall følgere på 
Instagram gikk fra 0 i 2014 til 28.000 ved utgangen av 
2016.

Viktige saker i pressen 
Noen av de mest omtalte sakene i media handlet om 
stortingsmeldingen om friluftsliv, rapporten fra Vista  
Analyse som viser at det er 80 milliarder kroner å hente 
ut i gevinst årlig ved å få flere ut i aktivitet, mangel 
på satsing på friluftsliv i statsbudsjettet, debatt rundt 
allemannsretten og løypeavgift i forbindelse med rekord-
besøk på Trolltunga og Preikestolen,  massivt nei mot 
økt vannscootertrafikk fra 18 organisasjoner, krav om 
handlingsplan for friluftsliv, friluftsliv i skolen, Frilufts-
livets uke 4. - 11. september med #nattinaturen og andre 
temaer rundt allemannsretten. 

Omlag 1000 pressesaker i året 
Omlag 20 pressemeldinger ble sendt ut i løpet av året. 
Norsk Friluftsliv både initierte og kommenterte en  
rekke dagsaktuelle saker, publiserte kronikker og  
debattinnlegg med temaer som allemannsretten, frilufts-
liv og folkehelse, og motorferdsel i naturen, i medier over 
hele Norge. Antall presseklipp i 2016 der Norsk Frilufts- 
liv er sitert eller nevnt gikk noe ned fra 2015 (FÅ15) og 
endte på omtrent samme nivå som i 2014, med nær 
1000 presseklipp. 

NYHETSBREV: Utsendelse av nyhetsbrev med Norsk 
Friluftsliv som avsender startet i 2016, og skal utvikles 
videre med flere faste utsendelser i 2017. 

DIREKTESENDING: TV 2 Nyhetskanalen sendte direkte fra 
#nattinaturen med kulturminister Linda Hofstad Helleland. 
Foto: Lill Haugen
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I over 20 år har Norsk Friluftslivs medlems- 
organisasjoner markert Friluftslivets uke i starten av 
september. De siste årene har stadig flere deltatt. Med 
ny logo og grafisk profil i 2016, har uken fått et økende 
nasjonalt preg. 

Friluftslivets uke har som mål å få flere ut i naturen 
– oftere. Flere skal få oppleve natur og friluftsliv – og 
bli kjent med friluftslivsmulighetene der de bor. Det skal 
også være en fin mulighet for lokale lag og foreninger 
til å skape aktivitet i sine nærmiljø – og rekruttere flere 
medlemmer. Målgruppen er alle, men vi er spesielt 
opptatt av å få med barn, barnefamilier og grupper som 
ikke bruker naturen så mye til vanlig.

Friluftslivets uke skal også sette friluftsliv på den 
politiske agendaen. Felles markeringer som dette 
skaper større felles synlighet. Større felles synlighet 
skaper større felles politisk kraft. 

Norsk Friluftsliv støttet en lang rekke regionale 
arrangementer i Friluftslivets uke gjennom Forum for 
natur og friluftsliv, FNF. Over hele landet, på regionale 
og lokale markeringer, lokket friluftsorganisasjonene 
tusenvis av mennesker ut i grønne omgivelser. I alt ble 
det lagt inn rundt 350 arrangementer i Norsk Friluftslivs 
nyopprettede kalender over arrangementer under Frilufts- 
livets uke, men det er grunn til å anta at tallet var mye 
høyere siden kalenderen var ny av året.

FRILUFTSLIVETS UKE 2016 

Statsminister Erna Solberg åpnet uken på Frilufts-
livets dag på Sognsvann i Oslo søndag 4. september. På 
Sognsvann fikk hun, sammen med 7000 besøkende, se 
og oppleve mange av aktivitetene som Norsk Friluftslivs 
16 medlemsorganisasjoner driver med. 

I et takkebrev skriver Solberg at hun gledet seg over  
å få åpne uka. I brevet takker også statsministeren alle  
de tusenvis som var involvert i forbindelse med  
Friluftslivets uke. 

Etter åpningstalen delte Erna Solberg ut Friluftslivets 
Hederspris til Norges Røde Kors. 

Friluftslivets uke er et årlig felles arrangement i september med organiserte turer og  
morsomme friluftsaktiviteter over hele Norge – hvor #nattinaturen og Teltjakten inngår. 

GODT BESØKT: Friluftslivets dag på Sognsvann søndag 4. september hadde hele 7000 besøkende. Foto Synne Kvam TELT: Venstre-leder Trine Skei Grande var en av politikerne som deltok på konkurransen i teltoppsetting – her med generalsekretær Lasse 
Heimdal. Foto: Synne Kvam

POPULÆR: Statsminister Erna Solberg tok seg god tid til å se på 
de ulike organisasjonenes aktiviteter, og hilse og ta bilder med 
besøkende på Friluftslivets dag på Sognsvann. Foto: Synne Kvam
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KAMPANJE OM ALLEMANNSRETTEN

Norsk Friluftsliv gjennomførte en kampanje om alle-
mannsretten høsten 2016. Målsettingen for kampanjen 
var å spre god og engasjerende informasjon om alle-
mannsretten til det norske folk, med spesielt fokus på 
barn og barnefamilier, samt de målgrupper som per dags 
dato har minst kjennskap til allemannsretten; ungdom 
og flerkulturelle nordmenn. Kampanjen hadde også som 
mål å øke bevisstheten og kunnskapen om allemanns- 
retten, og de svært gode mulighetene som alle i Norge 
har til å drive med friluftsliv – og inspirere til mer  
aktivitet og økt deltakelse over tid i nærmiljøet. 

Kampanjen nådde ut til nær én million nordmenn gjen-
nom ulike kanaler, og skapte stort engasjement - et godt 
resultat med tanke på ressursene som ble brukt.
Kampanjen tok utgangspunkt i ni filmer og en quiz om 
allemannsretten som ble utviklet og brukt i FÅ15. Hoved- 
temaene var høsting, ferdsel og opphold. Pliktene og 
sporløs ferdsel var tydeligere i kampanjen denne gangen. 

Kampanjen ble hovedsakelig markedsført i digitale og 
sosiale medier, der innholdet fikk god synlighet og skapte 
stort engasjement i målgruppene. Det ble også skrevet to 
kronikker med tema allemannsretten, som kom på trykk i 
flere regionale aviser. Foto: Lill Haugen

TELTJAKTEN 

Teltjakten er et arrangement i regi av Norsk 
Friluftsliv i anledning Friluftslivets uke. 

Søndag 10.september ble ti telt plassert ut i naturen på 
ti steder i Norge, fra sør til nord. Alle som fant ett av 
teltene i sitt nærområde, var med i kampen om å vinne 
det. Teltene ble plassert på steder det er lett å finne frem 
til. Det ble lagt opp til at familier med små barn skulle 
kunne ta turen dit.

På Teltjakten deltok i gjennomsnitt 130 personer på 
hvert av de ti arrangementene. Sykkylven toppet med 
300-400 besøkende. Teltjakten skapte stort engasjement 
og synlighet på Norsk Friluftslivs Facebook-sider, og 
resulterte i minst 16 regionale saker i pressen, samt to 
radiosaker. Teltjakten er et arrangement i samarbeid med 
Helsport. Foto: Svein Magne Gjessing 

#NATTINATUREN

Som en del av Friluftslivets uke 2016 ble det arrangert 
Natt i naturen over hele Norge lørdag 3. september. 
Blant de mange som sov ute var styreleder i Norsk  
Friluftsliv Erling Lae og kulturminister Linda H.  
Helleland. Blant de andre gjestene på #nattinaturen ved 
Lille Oklungen i Nordmarka var Mahinder Naveen og 
Samar Maktabi, opprinnelig fra India og Libanon. De 
fortalte kulturministeren om hvordan de har blitt bedre 
kjent med nordmenn og norsk kultur gjennom å delta i 
friluftslivet. Foto: Lill Haugen

PRESSEDEKNING AV FRILUFTSLIVETS UKE 2016

Total omtale for Norsk Friluftsliv var 330 
pressesaker. 228 saker som nevner Frilufts-
livets uke, 200 saker om Natt i naturen og 
16 saker om Teltjakten.

Både TV og radio: Generalsekretær Lasse Heimdal var 
gjest i NRK Friluftsmagasinet på P1 lørdag 3. september 
og styreleder i Norsk Friluftsliv Erling Lae og kulturmin-

ister Helleland snakket om Friluftslivets uke i Nitimen  
på NRK P1 samme dag. TV2 Nyhetskanalen sendte 
direkte fra #nattinaturen-leiren til Norsk Friluftsliv  
på søndag morgen, og hadde i tillegg Friluftslivets  
uke og Vista-rapporten som hovedsak innenriks på  
TV2 Nyhetene samme kveld. Det var også innslag  
fra åpningen av Friluftslivets uke på Sognsvann i  
NRK Søndagsrevyen.
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FRILUFTSLIV I SKOLEN 

Norsk Friluftsliv har i løpet av året arbeidet for å få mer 
friluftsliv i skolen og økt bruk av naturen som klasserom. 
Under Arendalsuka fikk kunnskapsminister Torbjørn 
Røe Isaksen overlevert åtte gode råd til hvordan naturen 
kan brukes mer i undervisningen av styrelederne i Norsk 
Friluftsliv, Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes 
Landsforbund. Friluftslivsorganisasjonene fikk også 
engasjert Stortingets utdanningspolitikere da de sam-
men med tredjeklassinger fra Arendal fikk prøve seg på 
uteskole i praksis.

I oktober holdt organisasjonene et seminar om bruk av 
naturen som klasserom med presentasjon av forskning 
og politisk debatt på Litteraturhuset i Oslo. I tillegg ble 
det gjennomført møter med Utdanningsdirektoratet, 
Naturfagsenteret mfl.

 

FOREDRAGSVIRKSOMHET

Norsk Friluftsliv blir regelmessig forespurt om å holde 
innlegg på ulike konferanser og samlinger. Denne aktivi-
teten er økende, og gir mulighet for kontakt med mange 
ulike grupper. 

FRILUFTSPOLITISK SEMINAR

Norsk Friluftslivs styre inviterte medlemsorganisasjonene 
til Friluftspolitisk samling 18. oktober hos Skiforeningen 
i Holmenkollen. Det ble omvisning i klimautstillingen på 
Skimuseet: «Vær og føre – føre var». Om vær og klima, 
gode og dårlige vintre og ekstremvær. På programmet 
stod debatt om sikring, tilrettelegging, ferdselsbegrens- 
ning og hvem som til slutt skal betale regningen. 
Marianne Reusch hadde et spennende innlegg om  
«Hullene i friluftsloven – hva gjør vi med dem?».  
Forslag til statsbudsjett for 2017 ble også kommentert. 

SEMINARER PÅ STORTINGET

I samarbeid med FrP og Høyre ble det arrangert et  
seminar på Stortinget 31. august om friluftstiltak eller 
lavterskeltilbud som genererer stor aktivitet. En rekke 
organisasjoner deltok. Norsk Friluftsliv ble også invitert 
til et tilsvarende seminar med Arbeiderpartiet 20. Septem-
ber, Norsk Friluftsliv fokuserte særlig på behovet for en 
forpliktende oppfølging av stortingsmeldingen som kom 
i mars.

KONFERANSER

• Nettverksbygging og flerkulturelt friluftsliv 
I 2016 fortsatte Norsk Friluftsliv det viktige arbeidet med 
å fremme friluftsliv for alle. Ett satsingsområde har vært 
flerkulturelt friluftsliv. 12. mai arrangerte derfor Norsk 
Friluftsliv konferansen «Nettverksbygging og flerkulturelt 
friluftsliv» på Sentralen i Oslo med ca. 200 deltakere.  

Vi ville skape en møteplass mellom friluftslivs- 
organisasjonene, innvandrerorganisasjonene 
og andre med interesse for et flerkulturelt 
friluftsliv, slik at nye bekjentskap og nettverk 
kunne oppstå. 

Gjensidig erfaringsutveksling og idémyldring la grunn- 
laget for samarbeidsprosjekter med støtte fra det offent- 
lige og private. I forlengelsen av denne konferansen ble 
det arrangert en regional konferanse på Biri i Oppland 
med samme tema og målsetting som konferansen i mai. 
Liknende konferanser er også ønsket arrangert i andre 
regioner og dette vurderes i 2017.

• Friluftslivskonferansen
6. - 8. juni 2016 ble det arrangert Landskonferanse  
Friluftsliv i Stavanger. Temaet var friluftsliv i nærmiljøet 
og den nye stortingsmeldingen ble presentert.

Konferansen var arrangert av Miljødirektoratet, Norsk 
Friluftsliv, Bad, Park og Idrett, Friluftsrådenes Lands- 
forbund i samarbeid med Rogaland fylkeskommune  
og Ryfylke Friluftsråd.

Styret har behandlet temaet tre ganger i 2016. Styret 
mener friluftsliv bør være en naturlig del av skolens 
undervisning. Mange av medlemsorganisasjonene har 
kunnskap om samarbeid med skoler og erfaring med  
utvikling av undervisningsopplegg og aktivitetstiltak, 
men for lite ressurser til å markedsføre dette overfor 
skoleverket. Styret ser det som viktig at stortings- 
meldingens fokus på friluftsliv i skolen følges opp,  
og hvis ressursene tillater det, styrke arbeidet  
overfor skolen i året som kommer.
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ARENDALSUKA: Styrelederne i Norsk Friluftsliv, Den Norske 
Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund overleverte kunn-
skapsminister Torbjørn Røe Isaksen åtte råd. Foto: Marius D. Sætre

Åtte råd overlevert til kunnskapsministeren:

1. Bruk naturen som klasserom i alle fag. 

2. Friluftsliv må styrkes i lærer- og barnehagelærer- 
  utdanningen. 

3. Lærere og barnehagepersonale må få mulighet  
  til faglig påfyll i friluftsliv.

4. Fysisk-motoriske ferdigheter må defineres som  
  en grunnleggende ferdighet i skolen! 

5. Minst én time fysisk aktivitet i skolen hver dag! 

6. Den naturlige skolesekken må styrkes og utvides  
  til også å omfatte prosjekter med hovedvekt på  
  friluftsliv, slik at skolene alene eller sammen med  
  frivillige organisasjoner kan få støtte til prosjekter  
  der elevene får økt friluftslivskompetanse.  

7. Alle skal få leirskoletilbud.  

8. Friluftsliv må bli en del av introduksjons- 
  programmet for nyankomne innvandrere. 
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SAMARBEID MED BUA

BUA er en nasjonal forening som skal gjøre 
det enklere for barn og unge å låne sport- 
og fritidsutstyr og stimulere til aktivitet. 

BUA har som mål å samle landets utlånssentraler under 
ett merkenavn – for å styrke og synliggjøre ordningene, 
og gjøre det lettere å drifte dem. 

Undersøkelser fra Helsedirektoratet viser at utlånssen-
tralene er et virkemiddel som øker aktiviteten blant barn 
og unge, særlig når tilbudet er lett tilgjengelig, sentralen 
har en god utstyrspark, er godt kjent og har faste  
åpningstider. 

Norsk Friluftsliv og BUA inngikk i 2016 en samarbeids- 
avtale. BUA vil også være en viktig ordning for Norsk 
Friluftslivs 16 medlemsorganisasjoner, som ikke bare kan 
låne utstyr gjennom foreningen, men også legge opp til 
flere aktiviteter i samarbeid med, og ved hjelp av utstyr 
fra utlånssentralene.
Foto: Monica Vogt/BUA

SAMARBEID MED NAF

I forbindelse med Friluftslivets år 2015 ble kommunene 
oppfordret av daværende Klima- og miljøminister Tine 
Sundtoft til å kåre sine mest attraktive friluftslivsom-
råder. Bakgrunnen for kåringen var et ønske om å skape 
oppmerksomhet om hvilke muligheter for friluftsliv som 
finnes der folk bor. Hele 80 kommuner rakk å gjøre dette 
i 2015. Nå blir disse områdene snart å finne i den nye 
NAF-boka til inspirasjon for både lokale og tilreisende. 
Kombinasjonen bilturer, fotturer og friluftsliv verdsettes 
av svært mange nordmenn. 

Det var imidlertid et ønske om å få inn flere kommuner, 
og man har gjennom året fortsatt oppfordringen om 
kåring i samarbeid med NAF. Ved årsskifte var det  
kommet inn i overkant av 100 kommuner. Får man inn 
200 innen 1.mai 2017 vil man finne områdene i NAF- 
boka som kommer i januar 2018. Boken, som regnes for å 
være Norge mest komplette reiseguide, kommer ut hvert 
fjerde år og er landets største publikasjon. Den trykkes i 
600 000 eksemplarer og sendes ut til alle NAF-medlem-
mer. Dette er en bok som ligger i mange norske biler, og 
den brukes til å planlegge turer, gjerne de litt impulsive, 
sier Per Roger Lauritzen, veibok-redaktør i NAF.  
Allerede nå kan du finne de i overkant 100 områdene  
på NAF Ruteplanlegger og i den digitale veiboken.

FSC - FOREST STEWARDSHIP COUNCIL

Norsk Friluftsliv har siden «Levende Skog», en standard 
for et bærekraftig skogbruk, ble etablert i siste halvdel av 
1990-tallet, vært involvert i arbeidet med miljøsertifiser-
ing av skogbruket i Norge. Norsk Friluftsliv har blant 
annet vært med i tidligere forsøk om å få på plass en 
nasjonal FSC-standard. FSC er en sertifiseringsordning 
med hovedformål om å bidra til å utvikle et miljømessig, 
samfunnsnyttig, sosialt og økonomisk godt skogbruk i 
verdens skoger.

Etter initiativ fra skognæringen har Norsk Friluftsliv i 
2016 vært med i en arbeidsgruppe som har jobbet med å 
lage en «Nasjonal risikovurdering» (NRA) for «FSC Con-
trolled Wood». Controlled Wood, en minimumsstandard 
i FSC-systemet, er tømmer som kommer fra kjente kilder 
med et minimum av risiko for å ha blitt høstet på en 
uakseptabel måte. I arbeidsgruppen er det representanter 
fra tre kamre; næringen, miljø og sosial. Norsk Friluftsliv 
har inngått i sosialt kammer sammen med blant annet 
DNT, Friluftsrådenes Landsforbund, samiske interesser 
og Fellesforbundet. En forutsetning for at Norsk Friluft-
sliv har vært med i dette arbeidet med en norsk NRA for 
Controlled Wood, er at det i etterkant skal utarbeides en 
nasjonal FSC-standard for et bærekraftig skogbruk.

STATLIG SIKRING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER 

I samarbeid med Miljødirektoratet, Friluftsrådenes 
Landsforbund og en rekke fylkeskommuner har Norsk 
Friluftsliv dratt i gang en serie med seminarer om statlig 
sikring av friluftslivsområder. Bakgrunnen er at mange 
kommuner ikke kjenner til ordningen med statlig med-
finansiering til sikring av friluftsområder, eller ikke har 
kompetanse til å benytte seg av den. Målgruppen for 
samlingene er fagpersoner i kommunene, friluftsrådene 
og Forum for natur og friluftsliv.

Samlingene fokuserer på hvordan helhetlig planlegging 
og kommunesamarbeid kan skape et godt nærmiljø og en 
friluftslivsarena for alle, fordi gode nærmiljøområder gir 
alle mulighet for friluftslivsaktivitet der de bor. De første 
fylkene gjennomførte seminarer i 2016. De fleste øvrige 
fylker vil ha fullført i løpet av 2017. 

TURSKILTPROSJEKTET 

Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt 
der Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene i fellesskap 
gir økonomisk støtte til merking, skilting og informasjons- 
tiltak knytta til turruter. Norsk Friluftsliv deltar i en 
sentral styringsgruppe for prosjektet. Det har siden 2010 
vært gjennomført skilting og merking av over 25.000 km 
sti og investert over 100 millioner kroner. Gjensidige- 
stiftelsen har dekket halvparten. De frivillige organisa- 
sjonene har i stor grad bidratt med frivillig innsats. 
Denne type enkel tilrettelegging har stor betydning  
for å øke aktivitetsnivået.

Tiltakene gjennomføres etter retningslinjer for prosjektet 
og «Merkehåndboka». Perioden for Turskiltprosjektet 
skulle vært avsluttet, men er på grunn av stor suksess 
forlenget med en tildelingsrunde av midler i 2017. Etter 
prosjektslutt tas det sikte på å videreføre prosjektet som 
permanent tilskuddsordning.
Foto: Lill Haugen 

 Stavasanden, Karmøy kommune



STYRE OG STELL 
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 ÅRSMØTET I 2016 
Årsmøtet ble holdt 12. mai på Sentralen i Oslo. Tidligere 
på dagen arrangerte Norsk Friluftsliv konferansen  
«Nettverksbygging og flerkulturelt friluftsliv» med ca.  
200 deltakere fra våre medlemsorganisasjoner, sam- 
arbeidspartnere og flerkulturelle organisasjoner.  
«Inkululeko Cultural Group» sto for underholdningen 
før årsmøtet.
Årsmøtet vedtok en ny langtidsplan for perioden 
2016-2019. Det ble vedtatt en forsøksordning med et 
partnernettverk. Norges Seilforbund ble tatt opp som 
nytt medlem og Røde Kors utvidet sitt medlemskap til å 
gjelde hele Norges Røde Kors. Årsmøtet vedtok resolu- 
sjonene: «Gi naturen større verdi» og «Gi folkehelse- 
arbeidet en friluftsmilliard». 

Avtroppende styremedlemmer ble takket for innsat-
sen. Erling Lae ble valgt til ny styreleder. Knut Halvor 
Hansen, Marius Eikås Aardal og Jørgen Moland ble valgt 
til styremedlemmer for to år.

Arild Gjertsen ble valgt til varamedlem for ett år. Arne 
Aaberg ble valgt som medlem av valgkomiteen for tre år. 
Carsten Pihl ble valgt til ordfører for ett år. KPMG ble 
gjenvalgt som revisor.

 STYRET
Styret har hatt sju ordinære styremøter, og behandlet 79 
saker. Styrets sammensetning var i 2016: 
• Dag Kaas (Skiforeningen og Norsk Orientering)  
 var styreleder frem til årsmøtet. Han gikk da av etter å  
 ha oppfylt maksimal tidsperiode. 
• Erling Lae (DNT) overtok lederrollen etter   
 årsmøtet. 
• Sven Bjørne-Larsen (DNT) var styrets nestleder  
 frem til årsmøtet hvor han gikk ut pga maksimal  
 tidsperiode. 
• Styremedlem Gøril Huse overtok da nestlederrollen. 
• Arne Jørstad (NJFF) gikk også ut av styret på  
 årsmøtet. 
• Knut Halvor Hansen (Skiforeningen) kom inn som  
 nytt medlem. 
• Jørgen Moland rykket opp fra varamedlem til  
 ordinært styremedlem. 
• Arild Gjertsen (NJFF) ble valg til nytt varamedlem. 
 For øvrig har styret i 2016 bestått av Marius Eikås  
 Aardal (4H), Anna Berntzen (NKK) og Lars Verket  
 (NPF).

 SEKRETARIATET
Sekretariatet til Norsk Friluftsliv har kontorer i Nedre 
Slottsgate 25 i Oslo. Sekretariatet har ved årsskiftet 
fire faste stillinger bestående av generalsekretær Lasse 
Heimdal, rådgiver/fagsjef  naturforvalting Hans Erik 
Lerkelund, friluftspolitisk rådgiver/fagsjef  Siri Meland 
og økonomi- og administrasjonssjef  Ole Lilleås, og Lill 
Haugen som kommunikasjonsrådgiver. 

I forlengelsen av Friluftslivets År, er Tonje Refseth 
sitt prosjektengasjement forlenget, og hun har nå 
prosjektlederansvaret for satsingen på inkludering og 
flerkulturelt friluftsliv. Svein-Magne Gjessing og Hilde 
Myhrvold fortsatte sine prosjektengasjement i deltid. 
Synne Kvam ble ansatt som kommunikasjonsrådgiver 
1. juni i et to års engasjement. Knut Ward Heimdal er 
ansatt i 10 prosent som rengjøringsmedarbeider.

Norsk Friluftsliv, SRN og Sabima har sammen ansatt to 
vannkoordinatorer ved årets utgang. Stillingene admini- 
streres av Sabima og er støttet av Miljødirektoratet.
Norsk Friluftsliv er medlem i hovedorganisasjonen 
VIRKE. Arbeidsmiljøet i Norsk Friluftsliv anses som 
godt. Staben gjennomfører flere felles tiltak for å opprett- 

holde et godt arbeidsmiljø. Samlet sykefravær var 2,28 
prosent. Konsulentfirmaet Mercer har gjennomført en 
lønnsundersøkelse blant en del frivillige organisasjoner, 
herunder noen innenfor friluftsliv. Undersøkelsen viser 
bl.a. at våre samlede goder ikke ligger dårlig an i forhold 
til tilsvarende virksomheter. Virke Forsikring har  
gjennomgått våre forsikringer og pensjoner og funnet  
at ordningene er gode.

Av virksomhetens ni ansatte og engasjerte ved ut- 
gangen av året, er tre i deltid. Fem er kvinner. Faste 
ansatte tilknyttet Norsk Friluftslivs ordinære drift  
utgjorde 4 årsverk. 

Styret består av sju valgte medlemmer og én vara,  
hvorav to faste medlemmer er kvinner. Det er ikke  
iverksatt spesielle tiltak når det gjelder likestilling, men 
kjønnsbalanse tilstrebes i staben. I virksomheten, eller 
som følge av den, har det ikke forekommet skader eller 
ulykker av betydning.

 MILJØ
Primæraktiviteten i Norsk Friluftslivs administrasjon  
anses ikke å forurense det ytre miljø. Men arbeidet og 
kursaktiviteter innebærer til tider reiseaktivitet med 
fly samt materialforbruk og transport. Dette bidrar til 
CO2-utslipp og forurensning av det ytre miljø. Enkelte 
møter blir gjennomført med telefon og Skype. Norsk 
Friluftsliv er en Miljøfyrtårnsbedrift. Vårt viktigste 
miljøbidrag i en større sammenheng, er arbeidet for 
bærekraftig bruk av naturen. 

 UTFORDRINGER FREMOVER
Friluftslivets plass i norsk kultur og som en vesentlig 
kilde til livskvalitet står fortsatt fast. Kjernen i det organi- 
serte friluftslivet er de mange frivillige som trofast stiller 

opp for å legge til rette for andres gode opplevelser. 
Frivillig innsats har også en stor egenverdi.

Norsk Friluftsliv mener det er på tide å øke allmenn-
hetens bevissthet om de frivilliges innsats og betydning. 
Vi ønsker derfor i årene fremover å løfte frem hverdags- 
helter i friluftslivet, skape mer stolthet blant frivillige og 
vise myndighetene hva som faktisk skapes av aktivitet, 
turglede og folkehelse takket være de frivilliges innsats.

 ØKONOMI
Norsk Friluftsliv finansieres med støtte fra medlems- 
organisasjonene og med en viktig driftsstøtte fra  
Miljødirektoratet. I tillegg disponerer Norsk Friluftsliv 
betydelige prosjektmidler som fordeles til medlems- 
organisasjonene og til felles prosjekter. Det føres  
egne prosjektregnskap for disse. 

Regnskapet for 2016 viser et overskudd på kr 498 013, 
og en egenkapital på kr 4 465 638. Norsk Friluftsliv har 
etter hvert fått et betydelig personal- og prosjektansvar. 
Egenkapitalen gir en forsvarlig sikkerhet for videre drift.

Styret har avlagt årsregnskapet under forutsetning  
om fortsatt drift. Det fremlagte årsregnskapet gir en 
rettvisende oversikt over utvikling og resultat av  
virksomheten og dets stilling.

 AVSLUTNING
2016 har lagt et godt grunnlag for videreføring av frilufts- 
livsorganisasjonenes felles arbeid gjennom Norsk Fri-
luftsliv. Styret vil takke medlemsorganisasjonene for stor 
innsats og et godt samarbeid. Styret takker alle i admini- 
strasjonen for innsatsen gjennom et givende år. Styret 
takker også myndigheter, FNF og andre samarbeidende 
virksomheter for felles innsats for friluftslivet.

Oslo, 7. mars 2017:

Erling Lae – Gøril Huse – Lars Verket – Anna Berntzen 
Marius Eikås Aardal – Knut Halvor Hansen – Jørgen Moland – Lasse HeimdalNY STYRELEDER: Erling Lae ble i 2016 valgt til ny styreleder i 

Norsk Friluftsliv. Foto: Joe Urrutia
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