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2
017 ble i så måte et godt skritt i retning av å 
oppfylle målene. Gjennom en rekke samar-
beidsmøter har planer og tiltak blitt koor-
dinert med organisasjonene. Samtidig har 
organisasjonenes egenart som frivillige og 

medlemsbaserte friluftslivsorganisasjoner blitt sterkere 
profilert.

Friluftslivets uke ble en fest fra nord til sør, med over 
650 arrangementer, politiske bålsamtaler, titusener ute 
på #nattinaturen og mange som deltok i Teltjakten over 
hele landet. Slik fikk mange lag og foreninger vist seg 
frem lokalt, og friluftslivet ble markert nasjonalt, blant 
annet med politisk debatt og medieoppslag. Arbeidet 
med flerkulturelt friluftsliv og inkludering ble også 

mange steder styrket gjennom året, ikke minst gjennom 
mange dyktige flerkulturelle medarbeidere som enga- 
sjerer seg i friluftslivet. Norsk Friluftsliv har også utvidet 
arbeidet gjennom samarbeid med ulike partnere, inspirert 
av Friluftslivets år 2015. Gjennom vårt nordiske nettverk 
og i samarbeid med Nordisk råd styrkes også det kultur-
elle friluftslivssamarbeidet.

Norsk Friluftsliv har et omfattende samarbeid med poli-
tikere, partier, departement og direktorater. Vi er hørings- 
instans i en rekke saker, og innspill til ny handlingsplan 
for friluftslivet har vært en av de viktigste sakene i 2017. 
Det har blant annet vært viktig for oss å understreke at 
friluftslivet ikke bare er en aktivitet, men også en del av 
en tradisjon og kultur som må ivaretas. 

ET SAMFUNN SOM VERDSETTER

Av saker vi har fått være med på å påvirke i riktig retning 
er bl.a: støtteordning for merking og skilting av turruter  
fra spillemidlene, økt ramme for støtte til anlegg fra 
spillemidlene, varig vern av Øystesevassdraget, en time 
fysisk aktivitet i skolen hver dag, bedre likebehandling av 
samfunnsnyttige organisasjoner innenfor spillemidlene, 
flere muligheter for støtte til egenorganiserte aktiviteter 
fra spillemidlene, lovfestet rett til leirskole, èn million 
kroner til prosjekt for friluftsliv i skolen og bedre statlig 
koordinering av folkehelsearbeidet. Vi har også deltatt 
i en rekke debatter, bl.a. om turisme, tilrettelegging og 
avgifter for tilgang til løyper og friluftslivsområder.

Kommunikasjon gjennom ulike medier er en viktig del av 
vårt oppdrag. En rekke artikler, pressemeldinger og inn-
legg har blitt publisert gjennom sosiale medier, aviser og 

FOR ALLE
FRILUFTSLIVSOPPLEVELSER
OG LEGGER TIL RETTE FOR 

2017 var andre året i langtidsplanperioden 2016-2019. Våre hovedmål i perioden er å styrke 
medlemsorganisasjonenes arbeid gjennom myndighetskontakt; fremme felles politiske og øko- 
nomiske krav samt fremskaffe relevant kunnskapsgrunnlag og kanalisere ressurser til organi- 
sasjonene. Vi skulle også bedre koordinere vårt kommunikasjonsarbeid med organisasjonenes 
eget arbeid.

noe radio og TV. Vi har også publisert flere opplysnings-
filmer om friluftsliv.

Månedlige undersøkelser og publisering av rapporter er 
viktige døråpnere for å få ut budskap gjennom media. 
Resultatene blir også benyttet videre av mange andre 
aktører innenfor friluftslivet. Det ble lagt ned omfattende 
ressurser i en ny rapport fra Vista Analyse som doku-
menterte merutgifter for samfunnet ved ikke å investere 
ytterligere i forebygging, aktivitet og friluftsliv.

Norsk Friluftsliv fordeler rundt 38 millioner i året til 
ulike prosjekter og aktiviteter. Nasjonale tilskudd til 
friluftsliv fikk bare mindre justeringer i 2017. Skal mål og 
ambisjoner fra stortingsmeldingen om friluftsliv oppnås, 
trengs det markante løft og investeringer i årene fremover.  

 

TIL FORDELING: Norsk Friluftsliv fordeler rundt 38 millioner i året til ulike prosjekter og aktiviteter. Foto: Jonny Vaet Nordskog



FELLESSKAP

Foto: Joe Urrutia
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• Videreføre initiativ, nettverk og satsinger i Friluftslivets år, innenfor tilgjengelige rammer 
 (#nattinaturen, Teltjakten, Salaby m.m.)
• Utvikle modell for friluftspartnerordning
• Gjennomføre Friluftslivets uke med større synlighet enn i 2016
• Tiltak som fremmer et flerkulturelt friluftsliv, herunder regionale tiltak
• Informere organisasjonene om søkbare midler fra andre kanaler enn Norsk Friluftsliv

F
riluftslivets uke har som mål å få flere ut i 
naturen – oftere. Flere skal få oppleve natur 
og friluftsliv og bli kjent med natur og frilufts-
livsmulighetene der de bor. Det er også en fin 
mulighet for lokale lag og foreninger til å skape 

aktivitet i sine nærmiljø – og til å rekruttere flere med-
lemmer. 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. 

Den 24. Friluftslivets uke i rekken ble den største 
noensinne. Nytt av året var at det var egne Friluftslivets 
uke-bannere på Karl Johan. Hele 650 arrangementer ble 
registrert i Friluftslivets uke sin oppgraderte aktivitets- 
kalender. Trolig var det faktiske antallet arrangementer 
langt høyere. Totalt nådde markedsføringen av Frilufts-
livets uke ut til 950 000 personer. 

Friluftslivets uke fikk sin egen logo og grafisk profil i 
2016, og bruken av denne økte i 2017. En rekke aktører, 

som andre organisasjoner, kommuner, friluftsråd og 
privatpersoner, oppfordres til å lage lokale arrangement-
er og bruke felles logo for uken. Politiske bålsamtaler er 
en viktig del av uken. I alt mottok 17 FNF økonomisk 
støtte til gjennomføring av bålsamtale og regionale  
arrangement i Friluftslivets uke 2017. 

Den nasjonale åpningen av Friluftslivets uke under  
Friluftslivets dag på Sognsvann søndag 3. september 
trakk rundt 7000 besøkende. Uken ble åpnet av  
Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre, som også stilte i  
en uhøytidelig vedhugger-duell. I forbindelse med  
åpningen ble det også arrangert politisk debatt med 
Nikolai Astrup (H), Kari Elisabeth Kaski (SV), Ola 
Elvestuen (V), Une Aina Bastholm (MDG), Bjørnar 
Moxnes (R), Espen Andreas Hasle (KrF), Anne Beathe 
Tvinnereim (SP) og Marianne Marthinsen (AP).  
Debatten ble ledet av Morten Dåsnes, leder i Frilufts-
rådenes Landsforbund. Debatten ble gjennomført i  
samarbeid med Oslo og Omland Friluftsråd og  
FNF Oslo.

  #NATTINATUREN
For tredje året på rad åpnet sove-ute-aksjonen #natti- 
naturen Friluftslivets uke. Aksjonen ble markert over 
hele landet, og det var 30 registrerte #nattinaturen- 
arrangement i Friluftslivets uke sin aktivitetskalender.  
I følge Ipsos var det mellom 60 000 og 100 000 men- 
nesker som deltok på #nattinaturen i 2017. En strøm 
av bilder og meldinger fra folk som har overnattet ute 
viser også at oppslutningen i år har vært stor. Under årets 
#nattinaturen ble hele 3000 bilder delt i sosiale medier, 
en økning med hele 1000 bilder sammenlignet med 2016. 
 
Norsk Friluftsliv inviterte i år med seg beboere fra Rødt-
vet og Romsås sykehjem til #nattinaturen ved Isdammen 
i Oslo. Det ble servert reinsdyrgryte og det var god tid 
til bålkos og allsang. Flere av pasientene som deltok har 
demens, og hele sju av de eldre overnattet i lavvo.

  TELTJAKTEN
Teltjakten, hvor man plasserer ut et telt på ti ulike steder i 
Norge, har vokst i deltakelse og popularitet fra det første 
gang ble arrangert under Friluftslivets år i 2015. Også 
i 2017 ble Teltjakten arrangert sammen med Helsport, 
som leverte teltene. Hint til hvor teltene vil bli satt opp 
slippes på Norsk Friluftsliv sine Facebook-sider, og er 
med på å skape mye engasjement. 

I 2017 ble det deltakerrekord, med til sammen 1500 som 
var med i trekningen av teltene. I fotokonkurransen, 
hvor man kan vinne et ekstra telt hvis man tar bilde av 
seg selv sammen med teltet man har funnet, kom det i år 
inn hele 850 bidrag, som er en økning på 550 bilder fra 
2016. Flest fremmøtte var det i Trondheim og Tromsø, 
med henholdsvis 300 og 250 deltakere. 

PRIORITERTE OPPGAVER I 2017:

FRILUFTSFEST: Friluftslivets uke 2017 ble den største hittil, med over 650 arrangementer fra nord til sør. 
Foto: 1) Pauline Cervenka, 2) Synne Kvam og 3) Ida Blåfjelldal.

 FRILUFTSLIVETS UKE 2017

I snart 25 år har Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner markert Friluftslivets uke i starten 
av september. De siste årene har stadig flere deltatt.
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  ILDSJELPRISEN OG 
  FRILUFTSLIVSPRISEN 2017

De to norske Friluftslivsprisene «Hedersprisen» og  
«Ildsjelprisen» deles ut årlig. Norsk Friluftsliv og Festi- 
valen «Friluftsliv for alle» står bak prisene. «Friluftslivets 
Hederspris» har vært delt ut årlig siden 1995, og tildeles 
personer og organisasjoner som over tid har gjort en  
ekstraordinær innsats for friluftslivet. Juryen ønsket denne 
gang å hedre to som på en særlig måte har fremmet fri-
luftsliv i nye grupper gjennom turer i lokalmiljøet. Prisen 
ble derfor denne gang kalt «Friluftslivsprisen» og ble tildelt 
tursøstrene Stine og Hege Schultz Heireng. Prisutdeler var 
stortingspresident Olemic Thommessen. 
 
Vinneren av årets ildsjelpris ble Brith Sørensen fra  
Torsken på Senja. Friluftsprisene ble delt ut på Stenberg i 
Vestre Toten under festivalen «Friluftsliv for alle».  

samler innsatsen rundt inkluderingsarbeidet og bidrar til 
å skape et bredt og tilgjengelig aktivitetstilbud. 

Norsk Friluftsliv har holdt foredrag og deltatt på rele-
vante møter og konferanser blant annet i flerkulturelle 
nettverk, organisasjonsliv, idrettsmiljø, regionale sam-
linger og kommuner. Brosjyrene «Introduksjon til norsk 
turkultur» og plakaten som formidler tips til bekledning 
for ulike årstider har i tillegg blitt trykket opp og distri- 
buert på forespørsel fra blant annet flere voksenopp- 
læringsprogrammer, helsestasjoner og barnehager. 

Konseptet Turmat fra hele verden ble lansert på våren 
2017. Norsk Friluftsliv har blant annet laget en veileder 
og støtter organisasjoner som ønsker å bruke Turmat fra 
hele verden i sine friluftsaktiviteter. Nettsiden Turmat.no, 
Facebook og Instagram brukes for å fremme konseptet 
gjennom å dele gode oppskrifter, turtips- og historier 
som inspirasjon for andre. Norsk Friluftsliv inviterte 
flere innvandrerorganisasjoner til å lage Turmat fra hele 
verden på Friluftslivets dag i september. Dette har gitt 
grobunn for flere samarbeid mellom frilufts- og innvan-
drerorganisasjoner, og resulterte i ulike felles aktiviteter 
som isfiske, hyttetur, hestekjøring og overnatting i telt og 
lavvo – alle med Turmat fra hele verden.

FLERKULTURELT FRILUFTSLIV 

I 2016 opprettet Norsk Friluftsliv et eget prosjekt og 
satsning på flerkulturelt friluftsliv. Dette arbeidet er 
videreført i 2017. Norsk Friluftslivs viktigste oppgave er 
å stimulere organisasjonene til gjennomføring, og å løfte 
frem gode eksempler på aktivitetstilbud og personlig 
innsats.

I januar 2017 arrangerte Norsk Friluftsliv en fagdag for 
medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere med sikte 
på å øke kompetansen om mangfold og inkludering. 
Over 70 deltakere fra mer enn 40 ulike lag, foreninger  
og kommunale enheter deltok.

Arbeidet med rådgivende gruppe for flerkulturelt frilufts- 
liv, som ble startet i 2016, har blitt opprettholdt i løpet 
av året. Gruppen har gitt mange viktige innspill – blant 
annet rundt prioritering av organisasjonenes ulike aktivi-
teter og hvordan aktivitetene bør tilrettelegges. Gruppen 
har diskutert forskjellen på integrering og inkludering, og 
formidlet viktigheten av å bruke ordet inkludering i fri-
luftslivet for å vise at alle deltar likeverdig i aktivitetene.

Norsk Friluftsliv har avholdt flere møter for forum for 
inkludering. Der får nøkkelpersoner fra organisasjoner  
relevant faglig og erfaringsbasert informasjon som  

HEDER: 1) Under festivalen Friluftsliv for alle ble Brith Sørensen kåret til Årets Ildsjel, foto: Per Hovland 2) Tursøstrene fikk Friluftslivsprisen, 
foto: Jonny Vaet Nordskog.

JAKT: Interessen for jakt blant innvandrerkvinner øker, med fem prosent fra 2014 til 2017. Foto: Vegard Veberg.
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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 organ-
isasjonenes 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. Det er et viktig mål å styrke FNF 
som en møteplass for samarbeid mellom organisasjonene 
der saker av felles interesse diskuteres og oppgaver for-
deles. FNF er også en arena for kompetanseoppbygging 
i organisasjonene. Det er organisasjonene i fylket som 
prioriterer hvilke fellessaker FNF skal arbeide med, inn-
enfor rammer nedtegnet i et nasjonalt styringsdokument.
Nasjonalt ledes FNF av et styre som består av øverste 

 NORDISK SAMARBEID

Nettverket av nordiske paraplyorganisasjoner for frilufts- 
liv, Nordic Outdoor Network (NON), hadde to møter 
i 2017. Møtene var i hovedsak informasjonsmøter om 
nasjonale mål og tiltak, og informasjon om arbeidet med 
vårt felles nordiske prosjekt. Norge har ledet samarbeidet 
i NON i 2017. 

NON har i 2016-2017 gjennomført et prosjekt med 
støtte fra Nordisk Ministerråd. Målet er å få større aner- 
kjennelse for friluftsliv som en viktig felles kulturverdi i 
Norden. Prosjektet har hatt et særlig fokus på ungdom. 

administrative leder eller dennes stedfortreder i Norsk 
Friluftsliv, Norges Naturvernforbund, Den Norske 
Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Fri-
luftsrådenes Landsforbund og én representant oppnevnt 
av de ansatte. I tillegg skal én styreplass rotere blant de 
av Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner som ikke 
er medlem av styret fra før, for to år av gangen. Frem 
til årsmøtet i mai 2017 hadde 4H Norge denne plassen, 
som ble overtatt av Norges speiderforbund.

Norsk Friluftsliv bidrar med regnskaps- og administrativ 
bistand til driften av FNF og til fellessamlinger for koor-
dinatorene. FNF er også en viktig samarbeidspartner 
og ressurs for Norsk Friluftsliv, blant annet i gjennom-
føringen av Friluftslivets uke og i regionale arealsaker av 
nasjonal betydning. 

Totalt fire workshops er fullført, en i hvert land. Pro- 
sjektet har hatt en økonomisk ramme på 500.000 DDK. 
En felles nordisk arbeidsgruppe har hatt jevnlige møter. 
Norsk Friluftsliv har ledet prosjektet. Det har vært en 
god oppslutning om prosjektet, totalt har det deltatt 
128 deltakere fra 51 organisasjoner og åtte forskere på 
samlingene. Resultatet er en rapport med anbefalinger til 
Nordisk råd om hvordan sikre fremtidig prioritering av 
friluftsliv. Et overordnet mål for NON er at det ut- 
arbeides en felles nordisk handlingsplan for friluftsliv.

 PARTNER-SAMARBEID

Friluftslivets år 2015 åpnet for et bredt samarbeid  
med en rekke organisasjoner langt utenfor frilufts- 
livets tradisjonelle rekker. Felles for disse er at de også 
benytter friluftsliv som en del av sine virkemidler i sine 
aktiviteter. Årsmøtet har åpnet for et partner-samarbeid 
som en forsøksordning. Målet er å utveksle kompetanse 
og fremme friluftslivet i flere sammenhenger. En rekke 
av samarbeidsrelasjonene fra Friluftslivets år er derfor 
videreført. 

Foto: Synne Kvam

TETTERE: Etter Friluftslivets år i 2015 har Norsk Friluftsliv startet opp 
partner-samarbeid med en rekke aktører, deriblant Skogselskapet. 
Foto: Synne Kvam.

KOORDINERER: FNF er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene i fylkene, med koordinatorer i hvert fylke, samt 
daglig leder sittende i Oslo. Foto: Asgeir Knudsen.



MYNDIGHETSKONTAKT

Tine Marie Hagelin
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D
et har i 2017 vært tett og god dialog med alle 
politiske partier, og vært arbeidet målrettet 
og sendt innspill til alle partienes parti-
programmer i forkant av stortingsvalget. 
Sammen med Forum for natur og friluftsliv 

(FNF) ble det gjennomført politiske debatter med fokus 
på friluftsliv i 17 fylker i forkant av valget. Friluftslivets 
uke ble også åpnet med en friluftspolitisk debatt mellom 
nasjonale partirepresentanter. Det er gitt innspill til hand- 
lingsplanen for friluftsliv, som Stortinget i 2016 vedtok 
skulle utarbeides. Planen skal lanseres av regjeringen 
våren 2018. Andre aktuelle saker har vært friluftsliv i 
skolen, vannscooter, handlingsplan for fysisk aktivitet, 
spillemidler for merking og skilting av turruter, fysisk 
aktivitet og folkehelse. Vi har også gitt innspill i en rekke 
arealsaker. 

Ved viktige politiske saker, inkl. statsbudsjett, loven-
dringer ol. som omhandler friluftsliv, inviterer Norsk 
Friluftsliv medlemsorganisasjonene og andre relevante 
aktører til et uformelt arbeidsmøte/høringsmøte der 
formålet først og fremst er å utveksle synspunkter og/
eller gjøre organisasjonene bedre forberedt til å komme 
med gode høringsuttalelser. Disse møtene har blitt svært 
godt mottatt av medlemmene.

Norsk Friluftsliv har deltatt på flere høringssaker. I 
budsjett for 2017 har vi hatt særlig fokus på driftsmidler, 
aktivitetsmidler og frivillighet. 

- - - Vi har blant annet fått gjennomslag for:
• Støtteordning for merking og skilting av turruter fra  

 spillemidlene
• Økt ramme for støtte til anlegg fra spillemidlene
• Varig vern av Øystesevassdraget
• En time fysisk aktivitet i skolen hver dag
• Likebehandling av samfunnsnyttige organisasjoner  

 innenfor spillemidlene
• Flere muligheter for støtte til egenorganiserte  

 aktiviteter fra spillemidlene
• Lovfestet rett til leirskole
• En million kroner til prosjekt for friluftsliv i skolen
• Bedre statlig koordinering av folkehelsearbeidet

HØRINGSUTTALELSER 2017

hagens innhold og oppgaver, vern av tidligere Hjerkinn 
skytefelt, innspill til ny handlingsplan for friluftsliv, ny 
håndbok for Statens vegvesen om konsekvensutred-
ninger, endringer i markaloven og markaforskriften,  
områderegulering Turufjell i Flå kommune (for 1800-
2000 hytter), områdereguleringsplan for Nordkapp, 
forskrift om kommunenes myndighet i mindre vann- 
kraftsaker, om fagfornyelsen i grunnskolen – innspill  
til kjerneelementer, høring om statlige planretnings- 
linjer (SPR) for klimatilpasning, brev til NVE vedrørende 
kunnskap i vilkårsrevisjoner, og innspill til ny frivillig- 
hetsmelding.

 

Arbeid med høringsuttalelser er en viktig del av Norsk 
Friluftslivs arbeid. Vi prioriterer å avgi uttalelser i saker 
av nasjonal interesse og betydning. Uttalelser sendes 
både fra Norsk Friluftsliv alene, og i samarbeid med 
andre organisasjoner, som SABIMA, Samarbeidsrådet 
for naturvernsaker (SRN) og Naturvernforbundet. Saker 
av regional eller lokal interesse videresendes til FNF, slik 
at det kan utarbeides lokale og regionale høringssvar. I 
tillegg til høringer i forbindelse med statsbudsjettet og 
andre saker som behandles i Stortinget, har vi i 2017 
blant annet avgitt uttalelser i følgende saker:
Om friluftsliv og psykisk helse, rammeplan for barne-

 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, men det er i 
dag noe over 20 kommuner som har åpnet løyper, og like 
mange som er i prosess. Endringen av forvaltningsloven 
gir kommunene større grad av fritt skjønn, i tillegg til 
at fylkesmannens muligheter for innsigelser er svekket. 
Klima- og miljødepartementet tolker endringene slik at 
så lenge kommunene kartlegger og konsekvensutreder 
scooterløypene, kan disse også legges i viktige friluftslivs- 
områder.

I desember 2016 la regjeringen frem enda et forslag om å 
liberalisere motorferdsel i natur; denne gang for å fjerne 
dagens vannscooterregelverk og likestille vannscooter 
med båt fra mai 2017. I januar og februar kartla Norsk 
Friluftsliv kommunens synspunkter på vannscooter, og 
avdekket stor motstand spesielt blant kystkommunene. 
Stortinget vedtok at det er opp til den enkelte kommune 
å lage sine egne bestemmelser. 

 TURISME OG LØYPEAVGIFTER

En sterk vekst i reiselivet i 2017 bidro til å synliggjøre 
utfordringene som følger med økt turisme. Det har ved 
flere anledninger kommet opp forslag om nye lokale 
skatter og avgifter på turister og friluftsfolk. Stor til-
strømning av turister på enkelte reisemål kan føre til sli-
tasje og forsøpling. Flere partier ønsker å gi kommunene 
tillatelse til å innføre en turistskatt for å dekke utgifter 
kommunene har ved reiselivet. Norsk Friluftsliv mener 
dette er økonomisk ansvarsfraskrivelse fra næringsliv og 
kommuner. Utgifter til tilrettelegging og søppelhånd-
tering er små, sammenlignet med inntektene reiseliv og 
friluftsliv legger igjen, og de titusener av arbeidsplasser 
de skaper.

Norsk Friluftsliv mener derfor at næringen og kom-
munene i større grad må prioritere tilrettelegging for mer 
bærekraftig og sporløs ferdsel i sine budsjetter. 

2017 medførte også et unikt samarbeid mellom frilufts-
livet, miljøbevegelsen og reiselivet gjennom utarbeidelsen 
av et eget veikart for bærekraftig reiseliv.

PRIORITERTE OPPGAVER I 2017:

• Sterkt fokus på valg og valgkamp 2017, bl.a. gjennom Friluftslivets uke 
• Utarbeide et konseptnotat om friluftslivets bidrag til en bærekraftig grønn økonomi gjennom en intern  
 arbeidsprosess i form av et seminar i samarbeid med reiselivsnæringen
• Trekke inn betydningen av et rent friluftsliv for reiselivet
• Løpende kontakt om relevante saker med Klima- og miljøverndepartementet, Miljødirektoratet,  
 Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Kulturdepartementet, Stortinget og andre  
 relevante myndighetsorganer
• Oppfølging av regjeringens handlingsplan for friluftsliv
• Oppfølging av partienes valgprogram

Foto: Ron Henning Sundvor

GRØNT LYS: Stortinget gikk i 2017 inn for én time fysisk aktivitet i 
skolen daglig. Foto: Christian Blom



SYNLIGHET OG 
OMDØMME

Foto: Guro Midtmageli
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N
orsk Friluftsliv sendte ut hele 43 presse-
meldinger i 2017, mot 20 pressemeldinger 
i 2016. Disse handlet blant annet om dag-
saktuelle saker, statistikker og kommen-
tarer på budsjett og vannscooter-frislipp. 

Det ble sendt ut 15 nyhetsbrev i løpet av 2017, til våre 
rundt 2500 abonnenter. Norsk Friluftsliv har fått nesten 
800 nye abonnenter det siste året. 

Norsk Friluftsliv har hatt en markant økning i følgere i 
sosiale medier. Antall følgere på Facebook har økt be-

traktelig siden inngangen på 2016. 1. januar 2016  
hadde Norsk Friluftsliv 9000 følgere på Facebook.  
Ved utgangen av 2017 hadde antall følgere økt til 33 700. 
Antall følgere på Instagram gikk fra rundt 28 000 følgere 
ved inngangen til året, til 43 600 følgere i løpet av 2017. 

På Twitter har Norsk Friluftsliv nærmere 1700 følgere. 
Trafikken på hjemmesidene til Norsk Friluftsliv har økt 
med 13 prosent fra 2016, og det var over 230 000 besøk 
på siden i 2017. Fortsatt er det størst trafikk fra Google 
og Facebook. 

Noen av de mest omtalte sakene for Norsk Frilufts- 
liv i media i 2017 var økning i helseutgifter, folkehelse- 
utfordringer, Friluftslivets uke, nærfriluftslivet, innvan-
drerkvinner på jakt, at norske barn ønsker å være mer 
ute, motstand mot frislipp av vannscootere, friluftsliv i 
skolen, aktivitetsråd, Nordkapp og flere ulike statistikker.  

  #MITTFRILUFTSLIV-KAMPANJE
Våren og senhøsten 2017 gjennomførte Norsk Friluftsliv 
intervjuer med rundt 25 stortingspolitikere fra helse- og 
omsorg, og energikomiteen, om deres forhold til frilufts-
liv og natur. Nye intervjuer vil bli foretatt våren 2018, og 
intervjuene publiseres fortløpende på www.norskfrilufts-
liv.no/mittfriluftsliv

 SOMMERKAMPANJE
Målet med kampanjen var å utnytte «agurktiden» i norsk 
media, og sette friluftsliv på agendaen. Sommerkampan-
jen var meget vellykket, med hele 479 omtaler i media, 
mot 110 i 2016. Noen av hovedsakene handlet om vann- 
scooter, inngangsavgift på Nordkapp, ting å finne på 
med barna i sommer, og ulike saker om telting og billig 
hytteovernatting. 

 KAMPANJE OM ALLEMANNSRETTEN
Som i 2016 gjennomførte Norsk Friluftsliv en informa- 
sjonskampanje om allemannsretten, og kampanjen nådde 
nær én million personer. Målsettingen for kampanjen 
var å øke det norske folks kunnskap om allemannsret-
tens plikter og retter, da man de senere år har sett at 
kunnskapen har gått noe ned. Det ble produsert to nye 
filmer til bruk i sosiale medier om sporløs ferdsel, som 
til sammen fikk 470 000 videovisninger. Det ble også 

laget en enkel animasjonsfilm om allemannsretten, som 
enkelt forklarer dens plikter og retter. Denne ble rettet 
mot personer med innvandrerbakgrunn, folk i Norge 
som ikke har norsk som språk på Facebook og barne-
familier/ansatte i barnehager. Filmen fikk nesten 500 000 
visninger. I tillegg til å kommunisere gjennom filmer og 
artikler, besto kampanjen av flere quizer – for å heve 
kunnskapen. Kampanjen hadde i år også stort fokus 
på gjenbruk og på at allemannsretten kan gi ferier på 
lavbudsjett.

• Fronte medlemsorganisasjonene tydeligere
• Fremstå som sterkere, tydeligere, spissere og mer synlig. Være tro mot det vi står for
• Øke mediasynlighet gjennom produksjon av pressemeldinger, uttalelser, kronikker og artikler alene,  
 i sosiale medier og i samarbeid med andre aktører
• Trekke fram flere konfliktsaker for å skape mer pressedekning jmf valget 
• Fortsatt tydelig budskap
• Videreføre satsing i sosiale medier

  SYNLIGHET I MEDIA

2017 var et svært godt medieår for Norsk Friluftsliv, og det ble satt ny rekord i antall presse-
klipp – med hele 1610 omtaler. Det er 660 flere omtaler i norsk presse enn i 2016. Radio- og 
TV-saker kommer i tillegg. I 2017 ble Norsk Friluftsliv omtalt 281 ganger mer enn i 2015, som 
var det beste medieåret for organisasjonen før 2017. Norsk Friluftsliv satset tungt på kronikk- 
skriving og hadde også en sommerkampanje i 2017, som begge gav mye medieoppmerksomhet. 

PRIORITERTE OPPGAVER I 2017:

GODT MEDIEÅR: Norsk Friluftsliv ble omtalt hele 1610 ganger i 2017. I tillegg kommer flere radio- og TV-opptredener, som da Erling Lae 
stilte opp i en NRK-reportasje under Friluftslivets uke. Foto: Synne Kvam.

Foto: Tonje Hagberg
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 PRESSEDEKNING AV FRILUFTSLIVETS UKE
Friluftslivets uke 2017 ble omtalt hele 421 ganger i norsk 
presse, opp fra 339 i 2016. #nattinaturen ble omtalt 156 
ganger, Teltjakten fikk 30 omtaler og Friluftslivsprisene 
fikk 19 omtaler. I tillegg var det flere radio- og TV-saker. 
Deriblant laget Dagsrevyen en lengre lørdagssak med 
styreleder Erling Lae og Tursøstre om turer i nær- 
naturen. Erling Lae var også i NRK radio sammen med 
en av beboerne som var med på #nattinaturen, og både 
Lasse Heimdal og Siri Meland var i ulike radiointervju i 
forbindelse med Friluftslivets uke. NRK Dagsrevyen var 
tilstede og dekket Friluftslivets dag på Sognsvann,  
og viste frem det mangfoldet av aktiviteter som  
foregikk der.

 PROSJEKT EVENTYREREN  
 FULLFØRT

Sommeren 2017 avsluttet eventyreren Andreas Orset 
sin ett år lange vandring på Vinjerock-festivalen. Han 
hadde da gått ett år på kryss og tvers i Norge og blogget 
fra sine turer og opplevelser til et stort antall mennesker. 
Norsk Friluftsliv har vært en del av prosjektet, og har 
bistått med å legge til rette for deltakelse på aktiviteter 
hos lokale organisasjoner over hele Norge. Prosjektet ble 
finansiert av Alfa sko, og gjennomført i samarbeid med 
Norsk Friluftsliv og Visit Norway. Prosjektet har vunnet 
flere priser og utmerkelser. 

 

 NATUR- OG MILJØBAROMETERET 2017

I 2017 var det tolvte gangen Natur- og miljøbarometeret ble gjennomført. Hovedformålet er å kartlegge og 
følge det norske folk over tid når det gjelder holdninger, kunnskap og atferd innenfor spørsmål som er relatert 
til natur og miljø. Temaene omfatter blant annet naturvern, jakt, friluftsliv, fiske, skogbruk og nærmiljø.  Un-
dersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra, og i samarbeid med Miljødirektoratet, Norsk Friluftsliv, Norges 
Jeger- og Fiskerforbund og Statskog.

- - - Noen hovedfunn:
• Sju av ti er i 2017 svært, eller ganske, interessert i  
 naturforvaltning, og interessen er økende. Andelen  
 som er interessert har økt med fem prosentpoeng  
 siden 2014. Flere har blitt svært interessert
• Nær ni av ti er interesserte i friluftsliv og  
 aktiviteter i naturen. Det er først og fremst  
 turgåing, roen og stillheten, naturen generelt og  
 frisk luft som motiverer befolkningen til friluftsliv.  
 De yngste (under 30 år) tiltrekkes av roen og still- 
 heten, naturen generelt og frisk luft, mens de eldre  
 (60 år+) er de som i størst grad er motivert av  
 turgåing og trening
• Andelen av de som benytter naturen tilnærmet  
 daglig har økt med ni prosentpoeng fra 2014 til  
 2017. Klart flere kvinner enn menn er daglig ute i  
 naturen, og andelen som er ute daglig øker med  
 økt alder

• Mer enn halvparten av befolkningen har et ønske  
 om å tilbringe mer tid i naturen, men undersøk- 
 elsen viser en svak nedgang fra 2014
• Bedre tid, merking av stier og løyper i nærområdet,  
 samt at man har noen å være ute sammen med, er  
 de viktigste faktorene for å tilbringe mer tid ute
• Det er en betydelig økning i antall personer som  
 har mer enn ti overnattingsdøgn i løpet av de siste  
 12 månedene. Menn overnatter fortsatt oftere ute  
 enn kvinner, men forskjellen er minkende. De fleste  
 som overnatter ute i forbindelse med friluftsliv er i  
 aldersgruppa 30-45 år
• Andelen som er enige i at det bør bli lettere å få  
 tillatelse til å bruke motorkjøretøy i norsk utmark  
 er lav (18 prosent). Bare 29 prosent mener det bør  
 bli lettere å få tillatelse til å kjøre snøskuter i utmark,  
 en nedgang på 4 prosent siden 2014. Mens 28  
 prosent mener det bør bli lettere å få tillatelse til å  
 kjøre vannskuter, er 68 prosent uenig

 FRILUFTSFAKTA  
 I NY ALMANAKK

Norsk Friluftsliv lanserte mot slutten av 2017 Friluftsliv-
ets almanakk for 2018. Hensikten var å tilby en hurtig- 
guide over aktuelle lover og forskrifter, og en oversikt 
over viktige aktører i friluftslivet i Norge. Det er stor 
interesse for friluftsliv, og mange aktører bidrar til å 
fremme friluftslivet. Det kan oppleves vanskelig å få 
oversikt over hvem som gjør hva, og hvordan de ulike 
aktørene samarbeider. Almanakken beskriver hvem som 
bidrar med hva på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Den 
inneholder også en rekke nyttige friluftspolitiske fakta.
 

 FOREDRAGSVIRKSOMHET

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

Foto: Hilde Myhrvold

Foto: Synne Kvam

AVSLUTTET: Etter å ha gått Norge på kryss og tvers i ett år, 
avsluttet Alfaeventyrer Andreas Orset sitt oppdrag på Vinjerock 
sommeren 2017. Foto: Alfa Sko.
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IPSOS-UNDERSØKELSER I 2017

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 2017. 

- - - Langt færre skulle på ski: 
En av fem nordmenn som gikk på ski i 2015, lot skiene 
stå i boden i 2017. Det viste en landsdekkende un-

dersøkelse foretatt av Ipsos på oppdrag fra Norsk 
Friluftsliv i januar. Hele 40 prosent av befolkningen  
oppga at de ikke hadde planer om å gå på ski vinteren  
2017, mens 15 prosent var usikre. Norsk Friluftsliv 
mente den snøfattige vinteren var årsaken, og frykter  
at framtidens vinterferie blir «vår-ferie».

- - - Sju av ti går på tur hver uke: 
Myten om turglade nordmenn stemmer: I en under- 
søkelse fra januar svarte 67 prosent av de spurte at de går 
tur i naturområder ukentlig eller oftere. Undersøkelsen 
viste videre at det er ungdommen som er de minst aktive 
turgåerne. Bare 35 prosent i aldersgruppen 15 - 24 år 
oppga at de går mer enn fire turer per måned.

- - - Barne- og ungdomsundersøkelsen 2017: 
Halvparten av norske barn ønsker å være oftere ute i 
naturen. Barn er opptatt av langt mer enn mobil og PC: 
46 prosent av norske barn kunne tenke seg å være oftere 

ute i naturen enn de er i dag. Det viser en undersøkelse 
hvor 800 barn mellom åtte og nitten år ble spurt om sitt 
forhold til natur og friluftsliv. Og det er det sosiale som 
motiverer:

• At vennene mine har lyst å bli med: 58 prosent 
• At familien min tar meg med oftere ut på tur: 49 prosent 
• At det er fine turstier/turområder der jeg bor: 19 prosent

- - - To av fem planla å sove ute i sommer: 
Uteovernatting er populært: To av fem hadde planer om 
å overnatte ute sommeren 2017, enten i telt eller under 
åpen himmel. Det viser en undersøkelse som ble gjen-
nomført på vegne av Norsk Friluftsliv, i forkant av årets 
sommerferie. Ikke overraskende er det de unge som er 
mest ivrige på å sove ute. I aldersgruppen 14 – 24 planla 
flertallet, hele 60 prosent, å overnatte ute i løpet av som-
meren. De mellom 25 og 39 lå ikke langt bak, for i denne 
gruppen var tallet 56 prosent.

- - - 82 prosent har hørt om allemannsretten: 
En måling som ble gjennomført i etterkant av Norsk  
Friluftslivs høstkampanje, viste at 82 prosent av nord-
menn har hørt om allemannsretten. Tallet viser en 
oppgang med ett prosentpoeng sammenlignet med i fjor, 
og er et brudd med den negative trenden fra 2015 til 
2016, hvor kjennskapen gikk ned med ni prosentpoeng.

HALVPARTEN AV NORSKE BARN ØNSKER Å VÆRE OFTERE UTE I NATUREN SJU AV TI GÅR PÅ TUR HVER UKE

82 PROSENT HAR HØRT OM ALLEMANNSRETTEN

Foto øverst fra venstre: Jonny Vaet Nordskog, Paulina Cervenka, Joe Urrutia , Synne Kvam. Under fra venstre: Synne Kvam, Linn Elise 
Jakhelln og Richard Rolandsen Løkhaug

Nicolai Øyehaug Linn Elise Jakhelln
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• Fremme langsiktig krav om milliardløft for folkehelsa gjennom friluftsliv
• 100 mill økning til friluftslivet på budsjettet for 2018
• Påvise friluftslivets samfunnsøkonomiske gevinst, og formidle dette politisk

N
orsk Friluftsliv har i møter med partier og 
i komitéhøringer understrekt behovet for 
et løft for folkehelsa gjennom friluftsliv. 
Dette er det svært vanskelig å få gehør 
for. For å bedre forståelsen for behovet, 

har vi begynt å kommunisere de samfunnsøkonomiske 
gevinstene, og i større grad bruke tall fra SSB og under- 
søkelser for å understøtte kravene. Vi opplever stadig 
oftere at våre tall og statistikker blir benyttet av politikere.

- - - Vista Analyse - Merkostnader ved inaktivitet: 
I 2017 mottok Norsk Friluftsliv en ny rapport fra 
Vista Analyse om konsekvenser av fysisk inaktivitet og 
overvekt for folkehelsen og samfunnsøkonomien. Rap-
porten bruker en modell utviklet ved Uppsala universitet 
for å beregne hvordan den økte andelen av inaktive og 

ØKONOMI

overvektige slår ut i ekstra sykdomsforekomster. På det 
grunnlaget ble merkostnadene for samfunnet beregnet, 
og hvordan disse fordeler seg mellom stat og kommune. 
De totale samfunnsøkonomiske kostnadene som følge 
av en økt andel fysisk inaktive (+10 prosent av befolk-
ningen) og økt andel sterkt overvektige (+2 prosent av 
befolkningen) i 2017, er for året 2027 anslått til 42,7 
milliarder kr per år. 

Bare en liten andel av disse kostnadene belastes kom-
munene, slik at de har forholdsvis svake insentiver til å 
gjennomføre tiltak for å øke den fysiske aktiviteten. Stat 
og kommuner dekker kostnadene ved behandling av syk-
dommer. Disse behandlingskostnadene er imidlertid lave 
i forhold til det produksjonstap som følger av forventet 
sykefravær, uførhet og begrenset arbeidskapasitet. 

PRIORITERTE OPPGAVER I 2017:

Foto: Pål Mai
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NATURGRUNNLAGET

Foto: Synne Kvam
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• Bidra til utvikling av handlingsplan for friluftsliv, påse at meldingens intensjoner følges opp i  
 handling og konkrete tiltak
• Fokus på nærmiljø og markagrenser
• Vurdere konsekvenser og tiltak for friluftslivet på grunn av økende klimautfordringer
• Klimaendringene skaper utfordringer for det tradisjonelle friluftslivet knyttet til snø, som for  
 eksempel skigåing. Norsk Friluftsliv vil med dette utgangspunktet jobbe sammen med  
 organisasjonene for sikre friluftsaktivitet i områder der vintrene blir mer snøfattige

HYTTEUTBYGGING PÅ TURUFJELL

I forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanen har 
Fylkesmannen i Buskerud kommet med sterke faglige 
råd og anbefalinger mot utbyggingen.

I sitt innspill til kommuneplanen skrev Fylkesmannen 
blant annet: «På bakgrunn av sentrale og regionale 
føringer om planlegging av fritidsbebyggelse og med 
vekt på bærekraftig arealforvaltning, vil Fylkesmannen 
sterkt fraråde de foreslåtte utbyggingsområdene ved 
Turufjell».

FSC – FOREST STEWARDSHIP    
COUNCIL

Norsk Friluftsliv har, siden «Levende Skog» ble etablert 
som en standard for et bærekraftig skogbruk i siste 
halvdel av 1990-tallet, vært involvert i arbeidet med  
miljøsertifisering av skogbruket i Norge.  

I 2017 har Norsk Friluftsliv vært med i Norsk FSC 
Standardutviklingsgruppe for å utvikle en nasjonal 
FSC-standard, med hovedformål om å bidra til å utvikle 
et miljømessig, samfunnsnyttig, sosialt og økonomisk 
godt skogbruk. Gruppen består av tre arbeidsgrupper 
for næring, miljø og sosial, der Norsk Friluftsliv inngår  
i «sosial», og ivaretar friluftslivsinteressene i standard- 
arbeidet.

 VANNFORVALTNING

Norsk Friluftsliv har i samarbeid med SABIMA og  
Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) hatt to 
ansatte vannkoordinatorer. Formålet med dette samar-
beidet er å følge opp vannforvaltningen i Norge som 
foregår etter vannforskriften. Koordinatorenes oppgave, 
i tillegg til å følge opp vannforvaltningsarbeidet nasjon-
alt, er å bistå natur- og friluftslivorganisasjonene regionalt 
og lokalt med informasjon og kompetanse slik at organi- 
sasjonene kan engasjere seg i vannforvaltningsarbeidet.

 NETTVERK FOR TILRETTELEGGERE    
 FOR VINTER-FRILUFTSLIV

En rekke snøfattige vintre de senere årene, har skapt 
utfordringer for tilretteleggere og løypelag mange steder 
i Norge. Norsk Friluftsliv har derfor støttet et prosjekt i 
regi av Skiforeningen for å bygge et kompetansenettverk 
mellom tilretteleggere hvor både faglige, praktiske, organ- 
isatoriske, juridiske og politiske spørsmål kan drøftes.  

FISKEKLAGE FIKK GJENNOMSLAG

I januar 2016 vedtok Finnmarkseiendommen (FeFo) at 
det i Finnmark kun kan brukes én fiskestang eller ett 
snøre samtidig for fiskere som ikke var fra Finnmark, og 
at dette måtte være under kontinuerlig oppsyn. Fiskere 
fra Finnmark hadde ikke disse restriksjonene.

Norsk Friluftsliv mente at dette diskriminerte fiskere 
som ikke var fra Finnmark, og at dette var i strid med alle- 
mannsretten. Organisasjonen sendte derfor en klage til 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hevdet 
det var lagt urimelige begrensinger for tilreisende fiskere 
og at vedtaket hadde manglende hjemmel i loven.
Departementet sa i 2017 seg enig i klagen, og hevder at 

dersom en slik begrensing i allemannsretten skal være 
lovlig, må det være av hensyn til ressurssituasjonen. 

Kommunestyret i Flå vedtok i områdereguleringsplan 
for Turufjell med utbygging av rundt 1 800 hytter i et 
område på ca. 13 700 dekar. Dette på tross av at fylkes-
mannen, Buskerud fylkeskommune, og en rekke andre 
aktører fraråder utbygging av hensyn til natur- og frilufts- 
livsinteresser. Vedtaket ble påklaget av Norsk Friluftsliv 
sammen med FNF Buskerud.

Denne saken er prinsipielt viktig fordi den demonstrerer 
hvordan lokale interesser ikke nødvendigvis ivaretar regi- 
onale og nasjonale mål. Saken viser også hvordan natur 
og friluftsliv kan bli skadelidende når fylkesmannens 
myndighet i arealsaker svekkes.

PRIORITERTE OPPGAVER I 2017:

Foto: Lill Haugen

Foto: Tom Helgesen

Foto: Kristian Leinan
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  STYRET
Styret har hatt sju ordinære styremøter, og behandlet 90 
saker. Styrets sammensetning var i 2017: 
• Erling Lae (DNT) ble gjenvalgt på årsmøtet som 
 styreleder. 
• Gøril Huse (KFUK-M) har vært styrets nestleder. 
• Knut Halvor Hansen (Skiforeningen), Marius Eikaa
 Årdal (4H) og Jørgen Moland (NSF) har vært  
 styremedlemmer hele året. 
• Lars Verket (NPF) og Anna Berntsen (NKK)  
 gikk ut av styret ved årsmøtet, og ble erstattet av  
 Arild Gjertsen (NJFF – opprykk fra varamedlem)  
 og Linda Verde (NOF). 
• Nytt varamedlem fra årsmøtet ble Eivind Nordgaard  
 Hermstad (KRIK).

  ÅRSMØTET I 2017 
Årsmøtet ble avholdt på Røde Kors Konferansesenter i 
Hausmannsgate 7 i Oslo. 

Før årsmøtet arrangerte Norsk Friluftsliv konferansen 
«Allemannsretten – fra høsting til turistindustri?» med 
omlag 100 deltakere. Årsmøtet vedtok en resolusjon om 
tidlig innsats og forebygging. Årsmøtet vedtok også en 
endring i valgkomiteens instruks for styrevalg om at en 
«rimelig kjønnsfordeling» endres til et krav om «minst 
tre av hvert kjønn i styret». Kontingenten for 2018 ble 
fastsatt til kr 15.250 pr årsmøtestemme. 

Simen Saxebøl ble gjenvalgt som ordfører for ett år. 
Årsmøtet tok til orientering at styret har oppnevnt Lars 
Verket til medlem av valgkomiteen for tre år. KPMG ble 
gjenvalgt som revisor. 

  SEKRETARIATET
Sekretariatet til Norsk Friluftsliv har kontorer i Nedre 
Slottsgate 25 i Oslo. Sekretariatet har ved årsskiftet  
fem faste stillinger bestående av generalsekretær Lasse 
Heimdal, fagsjef  Hans Erik Lerkelund (deltid), fagsjef  
Siri Meland, kommunikasjonsrådgiver Lill Haugen (per-
misjon) og økonomi- og administrasjonssjef  Ole Lilleås.

Synne Kvam er ansatt i engasjement som kommuni- 
kasjonsrådgiver, og Linn Elise Jakhelln er engasjert som 
vikar i Lill Haugens permisjon. Tonje Refseth er enga- 
sjert til prosjektlederansvaret for satsingen på inkludering 
og flerkulturelt friluftsliv. Hun er ved årsskiftet i permis-
jon, og Mari Sogn Andersen vikarierer for henne. Astrid 
Berger Høj er engasjert som prosjektleder for friluftsliv 
i skolen. Norsk Friluftsliv har også et samarbeid med 
NAV om arbeidsmarkedstiltak. Knut Ward Heimdal er 
ansatt i 13 % som renholdsmedarbeider.  Norsk Frilufts- 
liv, SRN og Sabima har sammen ansatt to vannkoordi-
natorer ved årets utgang. Stillingene administreres av 
Sabima og er støttet av Miljødirektoratet.

  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. Norsk Friluftsliv 
omsatte i 2017 38 mill i ulike prosjektmidler. Vi mottok 
5,2 mill i driftstilskudd og mva. kompensasjon, og en mill 
i medlemskontingenter fra organisasjonene. Regnskapet 
for 2017 viste et underskudd med kr 20 364 og en egen-
kapital på kr 4 445 273.

ADMINISTRATIVT
«Norsk Friluftsliv finansieres med støtte fra medlemsorganisasjonene,

og med en viktig driftsstøtte fra Miljødirektoratet.» 

Foto: Synne Kvam
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O
ppfølgingen av regjeringens handlings- 
plan for friluftsliv vil kreve mye ressurs-
er og fokus i tiden fremover. Vi ser også 
store muligheter til et større samarbeid 
med skoleverket. I tillegg forventer vi 

at regjeringens beslutning om å ha en egen statsråd for 
eldre og folkehelse vil gi økt politisk fokus på friluftsliv-
ets betydning og effekter.

Flere og flere turister fra utlandet har fått øynene opp 
for friluftslivsopplevelser i Norge. Nordmenns ferier-
ing i eget land med fokus på naturopplevelser vil også 
fortsette å øke. Dette skaper stedvis stort trykk på 
naturgrunnlaget, og frister mange kommuner til å åpne 
for reiselivsaktiviteter og avgiftsordninger i strid med 
allemannsrettens interesser.  

Økt interesse for friluftsopplevelser medfører også 
store muligheter for Norge som en av få nasjoner med 
potensial til å forvalte naturen på en særlig skånsom 
og bevisst måte, gjennom å utvikle, rendyrke og styrke 
konseptet «sporløst friluftsliv». Lykkes vi med dette 
arbeidet vil vi styrke vårt potensial som et særlig at-
traktivt og unikt turistmål, og foregangsland for grønn 
bærekraftig turistnæring, samtidig styrker vi grunnlaget 
for våre medlemsorganisasjoners virksomheter.

Norge går inn i en tid med trangere økonomi, og det 
vil bli press på dyre velferdsordninger i samfunnet. Det 

vil bli større etterspørsel etter innsats og løsninger fra 
frivilligheten på mange områder. Vi må på den ene siden 
utvikle våre organisasjoner i lys av samfunnets behov, 
men samtidig være bevisst på hva som er vår hoved- 
oppgave: tilrettelegging for gode naturopplevelser og 
gode felleskap for våre organisasjoners medlemmer. Vår 
viktigste innsatsfaktor til dette er våre frivillige medarbei-
dere. Vi vil derfor fortsatt ha fokus på de mange frivillige 
som trofast stiller opp for å legge til rette for andres 
gode opplevelser, og bygge mer kompetanse om rekrutter-
ing, opplæring og motivering av frivillige medarbeidere.

I mange år har statens og kommunenes idrettsanleggs- 
og aktivitetspolitikk først og fremst belønnet de som 
har god helse fra før. Men dette er i ferd med å snu. 
Helse- og samfunnsøkonomer har regnet ut at det faktisk 
er rimelige tiltak for store befolkningsgrupper, slik som 
turveier, stier, sykkelveier og tilrettelegging for aktive liv i 
nærmiljøet som slår best ut på helseøkonomien. Tilret-
telegging for lavterskel friluftsliv er en av satsingsom-
rådene som øker mest.

2017 har med andre ord gitt mye positivt å se fram til. 
Men våre politikere trenger drahjelp. De vil aldri komme 
i mål uten kraftig støtte fra den mangfoldige frivilligheten 
i Norge. Frivillighetens innsats er av stor betydning fordi 
det produseres og legges til rette for mye god helse til 
svært lave kostnader. Å delta i frivillig arbeid er også godt 
for helsa i seg selv.

UTFORDRINGER 
FREMOVER

Foto: Synne Kvam

Norsk Friluftsliv sine medlemsorganisasjoner vil bidra stort i årene fremover med det vi er best på: 
Ta med mennesker ut og legge til rette for gode naturopplevelser. 
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