
Erfaringer fra  

Martin Veastad 

Kontaktperson for 
friluftslivsorganisasjoner med 
aktivitet i Nittedal kommune 

(FRINI) 
 

veastadm@gmail.com 

frini@nittedalorientering.no 



Folkehelseperspektivet 

Regjeringens hovedmål er at 
befolkningen utøver friluftsliv 
jevnlig (Meld. St.18 (2015 - 2016)) 

Gevinstpotensial for tiltak som 
treffer grupper som i dag er 
inaktive: 80 mrd kroner per år 

 

 



Referanser 

• VISTA 2016/36 Samfunnsøkonomiske virkninger 
av friluftsliv 

• SINTEF A11851 Analyse og dokumentasjon av 
friluftslivets effekt på folkehelse og livskvalitet 

• TNS Gallup; Natur og miljøbarometeret 

• Helsedirektoratet 
http://www.helsedirektoratet.no/fysiskaktivitet 

http://www.helsedirektoratet.no/fysiskaktivitet


Gevinster ved samarbeide 

• Sett fra kommunen 

– Frisklivsentral/Integrering: Mange av tilbudene fra 
friluftsorganisasjonene utfyller og bedrer 
kommunens tilbud 

– Sosialt miljø (Turkamerater) 

– Dugnad til fellesskapets beste (eks kulturminner) 

– Aktiv alderdom 

 

 



Nittedal - samarbeid i utvikling (1) 

Sped begynnelse: Partnerskapsavtaler mellom 
kommunen og ildsjeler  

• Nittedalsturene - Bli kjent i Nittedal 

• Trygg skolevei  

– Trafikksikkerhets-tiltak 

– Belysning og rydding 

– Skilte (blåmerket sti!) 

– Påvirkning 

– Resultat:  

   Andel kjørte barn  

   60% -> 30% 



Nittedal - samarbeid i utvikling (2) 

• Samarbeidsavtale mellom NK og FRINI 

• Samarbeid om gjennomføring av 
kommunedelplaner, kulturminneplan, 
trafikksikkerhets-plan, ... 

• Heltidsansatt friluftslivskonsulent 

• Samarbeid for utvikling av kommunen 

– Ta vare på friluftslivsverdier under utbygging 

– Merke regulerte grøntdrag i bebyggelse ("smett") 



Nittedal før 



Nittedal nå 



Muligheter for ytterligere samarbeid 

• Utvikling av kommunen 

• Friluftsliv - Kulturliv 

– Elvelangs  

– Eventyrturer 

• Idrettslag 

– Bruktmesser 

– Utlån 



Hvordan lykkes i din kommune? 

• Alle politikere ønsker å gjøre en god jobb! 

• Alle i administrasjonen ønsker å gjøre en god jobb! 

• Friluftsliv er en vinnersak 

– Bra for kommunen! 

– Bra for velgerne! 

• Personlig kontakt 

• Ildsjeler 



Hva kan bidra til større fokus fra 
kommunene? 

• Friluftslivsorganisasjonene bør gjennomføre 
Rangering av kommuner! 

– Folkehelseparametre 

– Oppfylles læreplanen for kroppsøvingsfaget?    
(UDir KR01-03  Kompetansemål etter 10. årssteget) 

• Symje på magen og på ryggen og dykke 

• Orientere seg med kart og kompass i variert terreng 

• Planlegge og gjennomføre turar til ulike årstider, også 
med overnatting ute 

– Måle lærerkompetansen? 


