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ET SAMFUNN SOM VERDSETTER

FOR ALLE
FRILUFTSLIVSOPPLEVELSER
OG LEGGER TIL RETTE FOR 

2018 var tredje året i langtidsplanperioden 2016-2019. Vårt hovedmål i perioden er å fremme 
friluftslivet i samfunnet. Det gjør vi ved å styrke medlemsorganisasjonenes arbeid gjennom 
myndighetskontakt; fremme felles politiske og økonomiske krav samt fremskaffe relevant 
kunnskapsgrunnlag og kanalisere ressurser til organisasjonene. Norsk Friluftsliv driver også 
et omfattende informasjonsarbeid overfor media og allmennheten, og formidler forskning og 
kunnskap om friluftsliv og folkehelseeffekter i en rekke sammenhenger.

2
018 ble nok et godt år for friluftslivet i mange 
sammenhenger. Regjeringens handlingsplan 
for friluftsliv gir en klar retning og tydeliggjør 
friluftslivets posisjon i samfunnet. Medlems- 
organisasjonene fikk markert seg i en rekke  

sammenhenger, ikke minst DNT gjennom sitt 150 
årsjubileum. Regjeringen styrket også friluftslivet gjen-
nom økte prosjektmidler fra spillemidlene. Vi ser også 
en styrket bevissthet om friluftsliv og lavterskel aktivitet 
i kommuner og fylkeskommuner. Regionreform og økt 
fokus på vindkraft er blant saker som også har tatt mye 
oppmerksomhet i 2018. 

Friluftslivets uke ble nok en gang en fest fra nord til sør 
med over 1300 arrangementer, bålsamtaler, titusener ute 
på #nattinaturen og «teltjakt» over hele landet. Slik fikk 
mange lag og foreninger vist seg frem lokalt, og frilufts- 
livet ble markert nasjonalt, blant annet gjennom festpynt- 
et Karl Johans gate og et stort antall medieoppslag.

Norsk Friluftsliv har et omfattende samarbeid med poli-
tikere, partier, departement og direktorater. Vi er hørings- 
instans i en rekke saker, og i våre innspill understreker vi 
blant annet de frivilliges betydning for friluftslivsarbeidet 
i Norge, behov for ressurser til organisering av dette og  

at friluftslivet ikke bare er en aktivitet, men også en del  
av en tradisjon og kultur som må ivaretas. 

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

Norsk Friluftsliv fordeler rundt 36 millioner i året til ulike 
prosjekter og aktiviteter. Skal mål og ambisjoner fra stor- 
tingsmeldingen om friluftsliv oppnås, trengs det markante 
løft og investeringer i årene fremover.

«Vi ser en styrket bevissthet om 
friluftsliv og lavterskel aktivitet i 
kommuner og fylkeskommuner.»

Foto: Joe Urrutia

Foto: Paulina Cervenka



6    ÅRSRAPPORT2018 ÅRSRAPPORT2018     7    

FELLESSKAP

Foto: Sondre Formo Lindheim/AVIA
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NY HANDLINGSPLAN FOR FRILUFTSLIV

Juli 2018 la regjeringen frem en historisk handlingsplan for friluftslivet i Norge. Norsk Friluftsliv  
har sammen med våre medlemsorganisasjoner bidratt med forslag og innspill. Planen varsler 
blant annet et løft for turstier, forenkling av lovverk og tilrettelegging for nye ikke-motoriserte 
friluftsformer, friluftsliv i barnehage og skole, ressurser til utlånsordninger og vurdering av  
miljøkonsekvenser ved hyttebygging i fjellet, er blant regjeringens satsingsområder.

DRAGER: I forbindelse med lansering av handlingsplanen, hadde Norsk Friluftsliv anlagt en egen flystripe for drager.

flerårig prosjekt for å fremme planlegging, opparbeiding, 
skilting og merking av sammenhengende nettverk av 
turstier i kommunene. Kommunene skal også oppfordres 
til å fastsette langsiktige utbyggingsgrenser mot frilufts-
områder. Det skal i samarbeid med organisasjonene satses 
på motivasjons- og aktivitetstiltak, særlig overfor barn og 
unge, lite fysisk aktive, personer med minoritetsbakgrunn 
og personer med nedsatt funksjonsevne. 
Handlingsplanen ga ingen løfter om flere ressurser, så det 
blir budsjettforslagene i årene fremover som vil vise om 
regjeringen mener alvor.

PRIORITERTE TILTAK 2018: 

Markere friluftslivets frivillighetsår
Videreutvikle modell for friluftspartnerordning
Drift og fornyelse av Forum for friluftsliv i skolen
Igangsette forsøk med aktivitetsråd i flere kommuner
Styrke friluftslivets bidrag i integreringsarbeidet for flyktninger og personer med innvandrerbakgrunn

Planen ble lansert på Norsk Friluftslivs sommerfest på 
Sognsvann, under stekende sommersol og omgitt av barn 
som koste seg med kanopadling, fisking, turmat fra hele 
verden og drageflyging. Under lanseringen understreket 
klima- og miljøminister Ola Elvestuen at friluftsliv er et 

«Handlingsplanen ga ingen 
løfter om flere ressurser, så 
det blir budsjettforslagene 
i årene fremover som vil vise 
om regjeringen mener alvor.»

sentralt virkemiddel for regjeringen til å fremme helse og 
livskvalitet i befolkningen, og de frivillige organisasjonene 
skal fortsatt være sentrale aktører i arbeidet. Han la også 
særlig vekt på hvor viktig friluftsliv er for folkehelsa  
og livskvalitet. I løpet av 2019 skal det igangsettes et  Foto: Synne Kvam

Foto: Synne Kvam
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I Friluftslivets uke inviterer Norsk Friluftsliv og medlems- 
organisasjonene hele Norge med ut i naturen, gjennom 
en hel uke med arrangementer, turer og aktiviteter for 
store og små. Alle som ønsker det kan bidra med arrange- 
menter under uka, og kommuner, friluftsråd, andre 
organisasjoner, lag og foreninger oppfordres også til å 
være med på markeringen. Norsk Friluftsliv har støttet 
de fleste regionale Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) 
med midler til gjennomføringen av Friluftslivets uke.  
Disse har hatt en viktig rolle i koordineringen og  
mobiliseringen av organisasjonene rundt om i landet.

Målet med uka er at enda flere skal få oppleve naturen  
og friluftslivet, og bli kjent med de mange mulighetene 

for å komme seg ut der de bor. I tillegg er uka en flott 
anledning for lokale lag og foreninger til å vise seg frem  
i nærmiljøet sitt, og til å rekruttere nye medlemmer. 
Friluftslivets uke er også en viktig anledning for å sette 
friluftslivet på dagsordenen og skape felles synlighet, og 
dermed større politisk slagkraft.

I 2016 ble det utviklet en egen grafisk profil og nettsted 
med aktivitetskalender for Friluftslivets uke. I 2018 fikk 
nettsiden en oppdatering, og både design og funksjonal-
itet ble bedre tilpasset bruk på mobil, som er den enhets- 
typen som over 70 prosent av trafikken til siden har  
kommet fra det siste året. Her kan arrangører enkelt  
legge til sine arrangementer. Også i år ble kalenderen for  

Friluftslivets uke hadde 25-års jubileum i 2018. Uka ble den største noensinne – med over 
1300 registrerte arrangementer fra nord til sør.

Foto: Wanda Nordstrøm
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VI INVITERER HELE 
NORGE MED UT!

Foto: Wanda Nordstrøm
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Friluftslivets uke markedsført fylkesvis i alle A-medias 
aviser rundt om i landet. Det var også annonser på  
T-banen, massiv markedsføring på Facebook og  
Instagram, og egne Friluftslivets uke-bannere som  
hang på Karl Johan i fire dager i strekk.

Friluftslivets uke 2018 ble en kjempesuksess, med over 
1300 registrerte friluftsarrangementer i aktivitetskalen-
deren på friluftslivetsuke.no og over 47 000 besøkende til 
kalenderen. Dette er en dobling både av antall arrange-
menter og antall besøkende sammenlignet med året før  
– og er rekord i antall registrerte arrangementer for uka.

Som tidligere år ble uken åpnet med Friluftslivets dag på 
Sognsvann, og med et anslag fra Bymiljøetaten på rundt 
10 000 besøkende ble det trolig ny publikumsrekord. 
Her ble Friluftslivets uke offisielt åpnet av kulturminister 
Trine Skei Grande. Det var også et kulturelt innslag med 
musiker og forteller Raymond Sereba, som skapte god 
stemning blant barn og voksne foran scenen.

Friluftslivets uke fikk god pressedekning også i 2018 og 
totalt ble uka og de to store arrangementene, #nattinaturen 
og Teltjakten, omtalt hele 467 ganger i media. Dette er en 
oppgang på 45 omtaler fra året før. Det skortet imidlertid 

dessverre på den store nasjonale medieoppmerksomheten, 
og de fleste av pressesakene var i lokale aviser.

  #NATTINATUREN
Under #nattinaturen, som finner sted den første lørdagen 
i Friluftslivets uke, inviteres hele Norge til å overnatte ute. 
I tillegg til at man blir oppfordret til å sette opp teltet i 
hagen, henge opp en hengekøye i nærmeste skog eller dra 
dyna ut på balkongen, arrangerer lag og foreninger også 
felles uteovernattinger for alle som vil være med. I 2018 
var det hele 43 registrerte #nattinaturen-arrangementer i 
aktivitetskalenderen for uka, noe som er en oppgang på 

Foto: Wanda Nordstrøm

Foto: Paulina Cervenka

Foto: Wanda Nordstrøm

Foto: Gorm Gunleiksrud
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  FLERKULTURELT FRILUFTSLIV 

I 2016 opprettet Norsk Friluftsliv et eget prosjekt og sats-
ing på flerkulturelt friluftsliv. Dette arbeidet er videreført 
i 2018. Norsk Friluftslivs viktigste oppgave er å stimulere 
organisasjonene til gjennomføring, og å løfte frem gode 
eksempler på aktivitetstilbud og personlig innsats.  
Arbeidet ble i 2018 også styrket med en ekstra med- 
arbeider med base i Trondheim.

Det er viktig for friluftslivets fremtid i Norge at grupper 
med ulik kulturell og funksjonell bakgrunn inkluderes i 
friluftslivet, og at barnehage, skole og frivillighet bidrar 
med overføring av nødvendig kulturell kompetanse til å 
kunne utøve friluftsliv og til å kunne ta ansvar for egen 
ferdsel i naturen. Det er utarbeidet en egen intern strategi 
for Norsk Friluftslivs arbeid. En egen rapport er innlevert 
for dette arbeidet.

  AKTIVITETSRÅD

Norsk Friluftsliv har i en rekke sammenhenger frem-
met forslag om innføring av såkalte aktivitetsråd i 
kommunene. Hensikten er å sette flere brukergrupper i 
dialog med kommunen om bruk av ressurser til lokale 
aktivitetstiltak, og gjennom dette styrke aktivitetsnivået til 
hele befolkningen. Forslaget er innført i enkelte partiers 
program, og er også omtalt i regjeringens handlingsplan 
for friluftsliv. Norsk Friluftsliv arbeider med å igangsette 
pilotprosjekter for dette, og har blant annet innledet et 
samarbeid med Tverga - Ressurssenteret for egenorgan-
isert idrett og fysisk aktivitet i Norge, og gitt støtte til 
prosjekter i Drammen og Fredrikstad.

Med god stemning, en spesialbygget rullestol på ski,  
lavvo, bålpanner og norske flagg var sykehjemsbeboere 
fra Romsås, Rødtvet og Paulus sykehjem med på å skape 
en folkefest i Holmenkollen under herrenes femmil. 

MED SYKEHJEMSPASIENTER I KOLLEN!

Mange av pasientene har minner fra Holmenkollen fra 
de selv var barn, og senere sammen med egne barn og 
barnebarn. Nå var flere av dem tilbake i Kollen for å se 
verdens beste herreløpere kjempe om seieren på fem- 
mila. Et samarbeid mellom Attendo Norge og Norsk  
Friluftsliv førte til at sykehjemspasienter og deres 
pårørende fikk en stor opplevelse i Norges  
nasjonalanlegg for langrenn. 

Målet med Kollen-arrangementet var både å skape en 
flott opplevelse med god stemning for de eldre og deres 
pårørende, og vise at mye er mulig hvis man bare prøver 
og tør å tenke litt utenfor boksen. Det var også et mål å 
være til inspirasjon for andre som jobber med eldre, slik 
at kanskje enda flere sykehjemsbeboere får muligheten til 
å få gode friluftsopplevelser i tiden framover.

13 arrangementer fra fjoråret. De felles uteovernattingene 
foregikk rundt om i hele landet, fra Harstad i nord til 
Groos i sør. #nattinaturen vakte stor interesse i sosiale 
medier også i år, med hele 7700 arrangementssvar på 
Facebook-arrangementet. Det ble også delt rundt 3000 
bilder på Instagram og Facebook i forbindelse med  
arrangementet. Det er vanskelig å vite sikkert akkurat 
hvor mange som deltok på sove-ute-aksjonen, da man 
ikke er pliktig til å registrere seg noe sted for å være  
med. En undersøkelse fra Ipsos likevel at deltakelsen  
kan anslås til å være på mellom 60 000 og 100 000  
deltakere, et anslag som er det samme som året før.

Norsk Friluftsliv gjennomførte også et eget #natti- 
naturen-arrangement i forkant av Friluftslivets dag på 
Sognsvann. Arrangementet ble gjennomført i samarbeid 
med Trygg av natur, og bystyrepolitikere i Oslo var også 
invitert til å delta. De politikerne som deltok var Bashe 
Mussa (AP) fra samferdsel- og miljøkomiteen og Roja 
Darian, vara til bystyret og leder av The Independent 
Kurdish Women‘s Rights Organization.

  TELTJAKTEN
Også i 2018 gjennomførte Norsk Friluftsliv Teltjakten, 
den store skattejakten hvor ti telt plasseres på ti hemme-
lige steder over hele landet. Hint til hvor teltene vil bli satt 
opp legges ut på Facebook gjennom Friluftslivets uke, og 
selve jakten foregår på den siste søndagen i uka.  

Konseptet har tidligere år vært arrangert sammen med 
Helsport, men da disse trakk seg fra samarbeidet i 2018, 
kom Fjellräven inn som ny samarbeidspartner.

Til tross for at over 4000 hadde registrert seg som inter-
esserte eller deltakende på Facebook-arrangementet for 
Teltjakten 2018, var den reelle deltakelsen merkbart lavere 
dette året. Til sammen var det 850 registrerte deltakere 
under Teltjakten, og det ble delt 250 bilder i sosiale  
medier. Dette er en kraftig nedgang fra i fjor, hvor det  
var 1500 registrerte deltakere og 850 delte bilder.

Foto: Paulina Cervenka

Foto: Paulina CervenkaFoto: Lasse Heimdal
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St.meld. om Friluftsliv har som nasjonalt mål at naturen  
i større grad skal brukes som læringsarena og aktivitets- 
område for barn og unge. Norsk Friluftsliv har derfor fått 
ressurser fra Klima- og miljødepartementet til prosjektet  
“Friluftsliv i skolen”, som også skal omfatte drift og  
videreutvikling av “Forum for friluftsliv i skolen”.

Friluftsliv i skolen gir bedre læring, fysisk aktivitet som en 
del av skolehverdagen, man får bedre sosialt miljø og øker 
miljøbevisstheten hos skoleelevene. Ved bruk av naturen 
blir mye kunnskap mer konkret, og naturen er et område 
som appellerer til aktivitet i seg selv. Norsk Friluftsliv har 
tatt på seg en pådriverrolle i dette arbeidet, i et bredt sam- 
arbeid med friluftsorganisasjoner, myndigheter og andre 
relevante aktører, arbeidet for å fremme friluftsliv i skolen.

Arbeidet ledes av en prosjektleder som bl.a. kartlegger 
ressurser i organisasjonene, holder kontakt med skole- 
miljøer, deltar og formidler kunnskap i konferanser,  
seminarer, fellesbesøk og bygger opp et faglig kontakt- 
nett. Norsk Friluftsliv har også holdt flere innlegg og  
vært i møte med universiteter/høyskoler, råd hos Fylkes- 
kommunen i Akershus, Friluftsråd i Agder og Troms, 

SKOLESATSING OG BARNEHAGEPROSJEKT

Nordland og Finnmark, personalet på flere skoler og 
barnehage, hatt møter med Utdanningsforbundet, 
kunnskapsdepartementet og arbeidet med forslaget om 
en times fysisk aktivitet i skolen. Prosjektet ble også 
presentert på den årlige folkehelsekonferansen, og deltok 
i arbeidsgruppen for barn og unge i Handlingsplanen for 
fysisk aktivitet.

I slutten av april hadde DNT, FL og Norsk Friluftsliv  
et seminar for Friluftsråd og friluftsorganisasjoner om 
«Naturen som læringsarena». I september hadde Norges  
Idrettshøgskole, i samarbeid med Norsk Friluftsliv, 
Universitetet i Sørøst-Norge og Nasjonalt senter for mat, 
helse og fysisk aktivitet / Høgskulen på Vestlandet et kurs 
i «Friluftsliv i skolens nærmiljø» for ansatte i skoler. Dette 
kurset var over to dager der den første dagen var teoretisk 
og også åpen for andre interesserte.

I september ble det også holdt et pilotkurs i nærfrilufts-
liv på Norges Idrettshøyskole. Disse erfaringene brukes 
til å lage tilsvarende kurs andre steder i Norge. Noe av 
møtevirksomheten har vært sondering av muligheten for 
å få til dette.  

  FORUM FOR FRILUFTSLIV I SKOLEN
«Forum for friluftsliv i skolen» er revitalisert, men i en 
annen form enn det som ble gjort frem til 2014. I sam- 
arbeid med DNT og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) 
er det utarbeidet en ny modell med tilpasset opplegg for 
«rammeutformere» og «tilbydere». I tillegg skulle Norsk 
Friluftsliv, DNT og FL utgjøre en skolegruppe som skulle 
koordinere disse gruppene og lage en retning for arbeidet.  
Møter har fungert bra, men det har kommet frem et  
ønske om at gruppene ikke skulle være delt, men at de 
kan stille i forumsmøter ut fra temaet på samlingene. 
Det er også et ønske om å jobbe sammen om konkrete 
arbeidsoppgaver.

Det er ellers gjort et omfattende arbeid med forarbeid 
og etablering av nettsiden friluftsliviskolen.no, kartlegge 
ressurser og undervisningsopplegg, publisere aktuelle 
artikler, linker og «friluftslivsutfordringer». 

  NATURPILOTENE
Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og Norsk 
Friluftsliv har inngått et samarbeid for å videreutvikle 
satsingen på friluftsliv i barnehagene gjennom prosjektet 
Naturpilotene. Naturpilotene kom i gang i forbindelse 
med Friluftslivets år 2015, hvor PBL startet opp prosjekt- 
et som en kursrekke for å få flere ansatte i barnehagene 
til å bruke nærmarka sammen med barna. Prosjektet som 
ble gjennomført i samarbeid med Norsk Friluftsliv ble en 
stor suksess. Miljødirektoratet ga i 2018 600 000 kroner 
til at Naturpilotene skal videreutvikles. Prosjektet skal nå 
både offentlige og private barnehager, og videreføres nå i 
samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager. 

Mange av landets barnehager er i dag flinke på å benytte 
friluftslivet, men målet er å øke kompetansen og frilufts-
aktiviteten ytterligere. Målet er at flest mulig barnehager 
skal bruke naturen mer og på en pedagogisk god måte. 
Naturpilotene skal bli et ressurssenter for friluftsliv i 
barnehagene, og skal blant annet fortsette med kurs for 
barnehageansatte. Det har blitt gjennomført kursing av 
ansatte i en rekke norske byer. I tillegg jobbes det med et 
konkret opplegg rundt Friluftslivets uke. 

Naturpilotene lagde en brosjyre for aktiviteter som 
barnehagene kunne bruke i Friluftslivets uke i september. 
Denne ble meget populær blant barnehageansatte, og 
opplaget på 5000 forsvant fort. Det er ønske om å utvide 
denne med oppgaver som kan brukes for skolebarn.

  PARTNER-SAMARBEID

Friluftslivets år 2015 åpnet for et bredt samarbeid  
med en rekke organisasjoner langt utenfor friluftslivets 
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. Norsk  
Friluftsliv inviterer en bred gruppe organisasjoner  
til arrangementer og til felles politiske utspill, og opp- 
muntrer medlemsorganisasjoner til å samarbeide i  
bredde med organisasjoner både innenfor og utenfor  
våre egne rekker.

  NORDISK SAMARBEID

Nettverket av nordiske paraplyorganisasjoner for frilufts- 
liv, Nordic Outdoor Network (NON), hadde to møter 
i 2018. Møtene var i hovedsak informasjonsmøter om 
nasjonale mål og tiltak, og informasjon om arbeidet med 
vårt felles nordiske prosjekt.  
NON hadde i 2016-2017 et prosjekt som ble ledet av 
Norge og støttet av Nordisk Ministerråd. Prosjektet 
konkluderte med at NON ønsker det skal utarbeides en 
felles nordisk handlingsplan for friluftsliv. Dette er gjen-
nom 2018 fulgt opp gjennom møter med bla ulike parti-
grupperinger på nordisk nivå. Norge har ledet arbeidet  
med å utarbeide et konsept for et nytt prosjekt i regi av 
Nordisk Ministerråd, arbeidet vil fortsette i 2019.

Foto: GettyImages

Foto: Sondre Formo Lindheim/AVIA
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 HEDERSPRISEN OG FRILUFTSPRISEN 2018

  NORSK LEIRSKOLEFORENING MOTTOK 
     FRILUFTSLIVETS HEDERSPRIS
Søndag 2. september fikk Norsk Leirskoleforening det 
synlige beviset på at de har vunnet Friluftslivets Heders- 
pris. Juryleder Dag Kaas fortalte at de hadde mange gode 
kandidater, men at det likevel var lett å velge en vinner 
i år. For å få hedersprisen skal man ha gjort en særskilt 
innsats over mange år.

Norsk Leirskoleforening er en slik forening. På leirskole 
møter barn utfordringer som de er usikre på om de 
mestrer, og får oppleve at de gjør det. For mange er det 
et første møte med friluftslivet, og barna får bo og leve 
sammen på tvers av kulturer. Mange lærere forteller også 
hvor viktig et opphold på leirskole kan være for miljøet i 
en klasse.

Trond Setlo i Norsk Leirskoleforening satte stor pris på 
at arbeidet ble belønnet med hedersprisen. Og spesielt 
hyggelig var det at dette skjedde året de feiret sitt 50 
årsjubileum.  
 
Friluftslivets Hederspris blir delt ut hvert år av Norsk 
Friluftsliv og festivalen Friluftsliv for alle.  
 

Juryen har bestått av: Dag Kaas (leder), Berit Lein  
(Miljødirektoratet), Lars Sponheim (fylkesmann i  
Hordaland), Trond Berg (programskaper i NRK),  
Jan Bøhler (stortingsrepresentant AP), Ingjerd Schou  
(stortingsrepresentant H), Arne Nævra (naturfotograf), 
Kjell Haugen (festivalen Friluftsliv for alle).
 

  ÅSMUND BERTHELSEN BLE TILDELT   
     FRILUFTSLIVETS ILDSJELPRIS 2018
I skarp konkurranse med andre nominerte ble årets vin-
ner hedret for sitt dugnadsarbeid innen friluftsliv og idrett 
gjennom mange tiår. Siden han var ung har Berthelsen 
brukt mye av sin ledige tid på frivillig arbeid. Allerede 
som 17-åring startet han idrettslag i Vest-Telemark. 

Siden flyttet han til Vestlandet, og for 10 år siden startet 
han skiskole for barn i Naustdal, med stadig flere deltak-
ere. Berthelsen anslår at han bruker kanskje et halvt 
årsverk på frivillig arbeid, blant annet med skiskole og 
turorientering for barn. Prisen ble delt ut under Frilufts- 
dagen på Stenberg Museum på Toten, samtidig med  
utdeling av Friluftslivets Hederspris. Vinneren kåres  
gjennom avstemming av en folkejury. Prisen deles ut  
av Norsk Friluftsliv og festivalen Friluftsliv for alle.

  FORUM FOR NATUR OG 
  FRILUFTSLIV (FNF)

FNF er et samarbeidsforum mellom  
natur- og friluftslivsorganisasjonene i 
fylkene. Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes 
Landsforbund (FL) og Samarbeidsrådet 
for naturvernsaker (SRN) stod bak 
etableringen av FNF i 2000. 

Formålet med FNF er å fremme og styrke organisasjon- 
enes 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 organ- 
isasjonene der saker av felles interesse diskuteres og  
oppgaver fordeles. 

For Norsk Friluftsliv er FNF også en arena for  
kompetanseoppbygging i organisasjonene. Det er  
organisasjonene i fylket som prioriterer hvilke  
fellessaker FNF skal arbeide med, innenfor  
rammer nedtegnet i et nasjonalt styringsdokument.

Nasjonalt ledes FNF av et styre som består av øverste  
administrative leder eller dennes stedfortreder i Norsk 
Friluftsliv, Norges Naturvernforbund, Den Norske 
Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Frilufts-
rådenes 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 2019 har Norges speider- 
forbund denne plassen.

Norsk Friluftsliv bidrar med regnskaps- og administrativ  
bistand til driften av FNF og til fellessamlinger for  
koordinatorene. 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.

I 2018 har arbeidet med å bistå organisasjoner og lokal- 
miljøer i energisaker tatt mye fokus, videre arbeidet med å 
etablere en hel stilling i hvert fylke, styrke organisasjonen 
og forberede regionreformer. 

  ÅRSMØTET 2018 –  
  «HELT (OG) FRIVILLIG»

Årsmøtet ble avholdt på Litteraturhuset i Wergelands- 
veien 29 i Oslo. Før årsmøtet arrangerte Norsk Friluftsliv 
seminaret «Helt (og) Frivillig» om hvordan rekruttere, 
motivere og holde på engasjerte medlemmer og frivillige 
medarbeidere, med om lag 70 deltakere. Organisasjonene 
delte erfaringer og ga hverandre inspirasjon til å lykkes 
bedre i rekrutterings- og motivasjonsarbeidet.

I forbindelse med årsmøtet fikk vi besøk av både klima- 
og miljøminister Ola Elvestuen og kulturminister Trine 
Skei Grande, som informerte om en tilleggsbevilgning fra 
spillemidlene på 20 millionrer til friluftsliv i 2019.

Årsmøtet vedtok en resolusjon med overskriften  
«Styrk satsingen på frivillighet i friluftslivet». 
Det ble også vedtatt å gjennomføre en helhetlig gjennom-
gang av vedtektene frem til neste årsmøte.

Det norske Skogselskap ble tatt opp som nytt medlem i 
Norsk Friluftsliv.

Ordfører Simen Saxebøl, styreleder Erling Lae, og 
styremedlem Jørgen Moland ble gjenvalgt. Bitten Sveri 
og Kjersti Løvik ble valgt inn som nye styremedlemmer, 
mens Trond Glesaaen ble valgt til varamedlem.

FRILUFTSLIVETS HEDERSPRIS gikk til Norsk Leirskoleforening. FRILUFTLIVETS ILDSJELPRIS 2018 gikk til Åsmund Berthelsen. 

Foto: Synne Kvam

Foto: Øyvind Aukrust Foto: Øyvind Aukrust
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Foto: Thomas Nordin

MYNDIGHETSKONTAKT
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Det har i 2018 vært tett og god dialog med alle politiske 
partier, og det har vært arbeidet målrettet og sendt inn-
spill til alle partienes lokale partiprogrammer i forkant av 
kommende kommune- og regions valg. 

Handlingsplanen for friluftsliv ble lansert av regjeringen 
våren 2018.  Andre aktuelle saker har vært friluftsliv i 
skolen, vannscooter, aktivitetsråd, økt fokus på oppsyn 
og kontroll med motorferdsel i utmark, frivillighets-
meldingen, handlingsplan for fysisk aktivitet, og innspill 
til folkehelsemeldingen. Vi har også gitt innspill i en rekke 
arealsaker. 

Ved viktige politiske saker, inkludert statsbudsjett, lov- 
endringer og lignende som omhandler friluftsliv, inviterer 
Norsk Friluftsliv medlemsorganisasjonene og andre rele- 
vante 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.

I flertallsregjeringens politiske plattform (Granavolden- 
plattformen) er det et uttalt ønske om effektivisering i 
arealsaker og de vil derfor overføre mer myndighet til 
kommunene. Det er også et mål om færre innsigelser  
fra fylkesmannen.  Dette gir grunn til bekymring for 
natur og friluftsliv.

  HØRINGSUTTALELSER 2018

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 organ-
isasjoner, som Friluftsrådenes Landsforbund, SABIMA, 
Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) og Naturvern-
forbundet. Saker av regional eller lokal interesse videre- 
sendes normalt til FNF, slik at det kan utarbeides lokale 
og regionale høringssvar, men er det saker av prinsipiell 
karakter hender det at Norsk friluftsliv avgir hørings- 
svar. Vi har i 2018 både alene og i samarbeid med andre 
aktører blant annet avgitt uttalelser og opprop i følgende 
saker til Stortinget ved fagkomiteer, høringer og innspill 
til departementer, direktorat og kommuner:

- - - Stortingsmeldingen «Leve hele livet», stortings- 
melding om oppgaver til nye regioner, høringsinnspill 
angående proposisjon om endringer i naturmangfold-
loven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet), 
forslag nærnaturlov, forslag til helhetlig forvaltningsplan 
for Oslofjorden, forslag til regjeringens arbeid med stats-
budsjett for 2019, og senere høringsinnspill til en rekke 
fagkomiteer på Stortinget, forslag om full rettighetsbasert 
mva-kompensasjon og høringsuttalelse på rapport fra 
ekspertutvalget som vurderte nye oppgaver for fylkes- 
kommunene.

- - - «Sjøveien videre» – Forslag til ny havne og far-
vannslov, regjeringens nasjonale forventinger til regional 
og kommunal planlegging 2019-2022, felles innspill til 
OED og KLD vedrørende prosess for nasjonal ramme 
for vindkraft, flytting av forvaltningsansvaret for høst-
bare viltarter, stortingsmelding om sjøsikkerhet, innspill 
til folkehelsemeldingen og ny handlingsplan for fysisk 
aktivitet, vært representert i statsallmenningsutvalget 
(2016-2018) som la fram forslag til ny fjellov, innspill 
til Frivillighetsmeldingen, innspill vedrørende bruk av 
el-motor på vann mindre enn 2 km2 og muligheter for 
jakt fra motorisert rullestol.

PRIORITERTE TILTAK 2018:

• Oppfølging av regjeringens handlingsplan for friluftsliv

• Fremme statlig koordinert satsing på fysisk aktivitet

• Sikre og tydeliggjøre friluftslivets egenverdi og merverdi, og utvikle strategier for dette. 

• Vurdere departemental tilhørighet

• Minst en times daglig aktivitet for alle i skolen, som fremmer mestring og glede ved å være ute

- - - Områderegulering Nordkapphalvøya  
– høringsuttalelse og påklaging vedtak om avgiftstillatelse, 
brev til landets kommuner om hvilke muligheter har 
kommunene til å regulere bruk av vannscooter, brev til 
kommunene vedrørende nasjonal ramme vindkraft, ut-
talelse vedrørende avsperring Preikestolen og tilsvarende 
til filminnspillinger. 

- - - Utarbeidet folkehelseopprop i samarbeid med 34 
organisasjoner, høringssvar til departementenes forslag 
til endringer i vannforskriften, Utdanningsdirektoratet: 
Fagfornyelsen – kjerneelementer, strategi for arbeid med 
ferdselsårer. Innspill til mål og retningslinjer for forfor-
valtning og drift av Oslo kommunes skoger. 

  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 mellom 25 og 35 kommuner som har åpnet løyper, 
og mange 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. Det er også vært arbeidet med forslaget om 
motorferdsel på vann mindre enn 2km2 med el-motor.

NORDKAPP: Norsk Friluftsliv har påklaget vedtak om avgiftstillatelse på Nordkapp-platået.

Foto: Wanda Nordstrøm
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  ALLEMANNSRETTEN INN 
  I GRUNNLOVEN

Allemannsretten er en sentral del av vår kultur og noe 
av det beste ved å bo i Norge. Høsten 2018 behandlet 
Stortinget et forslag om at allemannsretten skulle inn-
lemmes i Grunnloven. Dette er noe friluftsorganisa- 
sjonene har støttet opp om, dessverre fikk ikke forslaget 
flertall under Stortingsbehandlingen. 

Selv om allemannsretten bygger på en lang tradisjon i 
Norge, er den under press hver eneste dag, både i strand-
sonen og på fjellet. Nedbygging av natur, krav om betal-
ing og forsøk på å gjerde folk ute fra områder som skal 
være åpne for alle, er eksempler på trusler mot allemanns-
retten i dag. 

Derfor hadde det vært viktig med et overordnet vern som 
kan hindre uthuling av dette viktige prinsippet.

  NASJONALE TURISTSTIER

Arbeidet med etablering av nasjonale turiststier ledes av 
Miljødirektoratet. Til støtte for dette arbeidet har direk-
toratet satt ned en ressursgruppe, der Norsk Friluftsliv 
har vært representert. En viktig del av arbeidet i 2018 har 
blant annet vært utviklingen av en autorisasjonsordning 
for de som skal etablere og drifte en nasjonal turiststi. 

  VINDKRAFT

Olje- og energidepartementet (OED) har gitt NVE i opp- 
drag å lage et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft 
på land. Den nasjonale rammen skal bestå av to deler; et 
oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft 
og kart med utpeking av de mest egnede områdene for 
vindkraft. Det er i dag bygget om lag 30 vindkraftanlegg 
i Norge, men gitt konsesjon til over hundre. Hvis bare de 
prosjektene som allerede er godkjent blir bygget, vil det 
beslaglegge over 1000 km2 av Norges arealer. Svært mye 

av dette er i verdifull og urørt natur langs kysten eller i 
fjellheimen. En slik utbygging vil endre norsk natur for 
alltid, og gå på bekostning av verdifulle naturområder 
som er viktige for friluftslivet og naturmangfoldet. Norsk 
Friluftsliv har vært representert i NVEs dialoggruppe 
med natur- og friluftslivsorganisasjoner om utarbeidelsen  
av den nasjonale rammen. Vi har også vært med på et 
felles innspill med organisasjonene om prosessen for 
utarbeidelsen av nasjonal ramme.

  SKOLESEMINAR PÅ STORTINGET

4. desember samlet en rekke friluftsorganisasjoner seg 
foran Stortinget og oppfordret politikerne til å stå ved 
vedtaket om at alle elever skal få være fysisk aktive minst 
en time hver skoledag.

Arrangementet fortsatte inne på Stortinget med seminar 
og foredrag om betydningen av fysisk aktivitet for læring 
og trivsel i skolen.

Stortingspolitikerne fikk se fysisk aktiv læring i praksis. 
En femteklasse fra St. Sunniva Skole i Oslo løste opp- 
gaver mens de løp i fullt firsprang mellom ulike kjegler. 

Organisasjonene som deltok var Norsk Friluftsliv, 
Friluftsrådenes landsforbund, Norges Idrettsforbund, 
Fysioterapeutforbundet, Legeforeningen, Nasjonal- 
foreningen for folkehelsa, Aktivitetsalliansen, Grete 
Roede, Syklistenes Landsforening og Kreftforeningen.
Norsk Friluftsliv, sammen med en rekke sentrale aktører 
fra frilufts- idretts- og helse-Norge, setter nå sin lit til 
stortingsflertallet som sto bak dette viktige vedtaket.

  FOLKEHELSESEMINAR 1. FEBRUAR

Friluftspolitisk samling 1. februar på «Victoria jazzscene» 
var et av årets første arrangementer, med 129 påmeldte. 
Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen åpnet, og 
det var god deltakelse fra partiene i Helse- og omsorgs- 
komiteen gjennom hele arrangementet. Innlegg fra 
SSB-forsker Erling Holmøy og professor Håkon Meyer 
fikk særlig oppmerksomhet. Meyer presiserte blant annet 
at sunt kosthold og aktivitet er viktigere enn å gå ned i 
vekt. Han forklarte at det er mye mer å hente i normal- 
befolkningen enn hos de mest utsatte, og argumenterte 
for at «Vi må flytte hele kurven». Statsråden kom med  
en sterk oppfordring om å bringe friluftslivet til folket og 
folket til friluftslivet. 
«Statsråden kom med  
en sterk oppfordring  
om å bringe friluftslivet  
til folket og folket til  
friluftslivet.»

SKOLESEMINAR PÅ STORTINGET: Femteklasse fra St. Sunniva Skole demonstrerte hvordan man kan få mer fysisk aktivitet i undervisningen.

Marius Dalseg Sætre/DNT

Foto: Wanda Nordstrøm

«Nedbygging av natur, krav om betaling og forsøk på å gjerde folk ute fra områder 
som skal være åpne for alle, er eksempler på trusler mot allemannsretten i dag.» 

Foto: Paulina Cervenka
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SYNLIGHET OG OMDØMME

Foto: Paulina Cervenka
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PRIORITERTE TILTAK 2018:

Fronte medlemsorganisasjonene tydeligere.

Gjennomføre Friluftslivets uke med minst samme synlighet som i 2017. 

Fremstå som sterkere, tydeligere, spissere og mer synlig. Være tro mot det vi står for. Forholdet mellom friluftslivets 
natur- og kulturgrunnlag skal være tydelig i all kommunikasjon: «Vern gjennom hensynsfull bruk».

Øke mediesynlighet gjennom produksjon av pressemeldinger, uttalelser, kronikker og artikler alene, i sosiale 
medier og i samarbeid med andre aktører.

  FOREDRAGSVIRKSOMHET

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

  SYNLIGHET I MEDIA

2018 var et godt medieår for Norsk Friluftsliv, og organisasjonen ble omtalt hele 1569 
ganger i media. Dette er en liten nedgang fra 2017s presserekord med hele 1610 omtaler, 
men er fortsatt det nest beste presseåret organisasjonen har hatt. Vi var i tillegg til dette 
omtalt i flere radio- og TV-saker. Norsk Friluftsliv gjentok fjorårets suksess med en sommer-
kampanje for å utnytte avisenes «agurktid» gjennom sommeren, et tiltak som ga god syn-
lighet også dette året.

Norsk Friluftsliv sendte ut 31 pressemeldinger i 2018. I 
tillegg ble det gjort en rekke direkte innsalg av saker til 
både nyhetsbyråer, nasjonale og lokale medier, i tilfellene 
hvor dette ble vurdert som mer hensiktsmessig. I løpet av 
året ble det skrevet flere kronikker, og flere av disse fikk 
god spredning i lokalaviser rundt om i landet. Det ble 
også sendt ut 15 nyhetsbrev til om lag 2500 mottakere i 
løpet av året.

Blant årets viktigste saker i media var folkehelse, en  
times fysisk aktivitet daglig i skolen, ny handlingsplan for 
friluftsliv, grunnlovfesting av allemannsretten og spred-
ning av informasjon om denne, debatt rundt betaling  
på Nordkapp, og Friluftslivets uke.

  VEKST I SOSIALE MEDIER
Norsk Friluftsliv har fortsatt arbeidet med å øke synlig- 
heten i sosiale medier i 2018, noe som har hatt gode 
resultater. I likhet med året før, var det to hovedkamp- 
anjer som ble gjennomført i løpet av året - en informa- 
sjonskampanje om allemannsretten fra juni til oktober  
og Friluftslivets uke.

I begynnelsen av året ble Facebook-siden for Frilufts- 
livets uke slått sammen med Norsk Friluftslivs egen 
Facebook-side, noe som gjorde at siden fikk i overkant 
av 20 000 nye følgere med på kjøpet. Ser man bort ifra 
denne ekstra «boosten», har siden likevel hatt en merkbar 
vekst i antall følgere i løpet av året. I januar 2018 hadde  

Norsk Friluftsliv 33 700 følgere på Facebook. Ved ut-
gangen av 2018 hadde dette antallet økt til 66 673. Også 
på Instagram har det vært en betydelig økning i antall 
følgere. Her har antallet følgere økt fra 43 600 til 60 100 i 
løpet av året. På Twitter har organisasjonen 1863 følgere, 
og har dermed hatt en vekst på 170 følgere i løpet av året.
 

  ØKT TRAFIKK TIL NETTSIDEN
I 2018 har det vært en stor vekst i trafikk til nettsiden til 
Norsk Friluftsliv, opp 50 prosent fra 2017. Dette er en 
markant økning sammenlignet med året før, da trafikken 
økte med 13 prosent. Totalt hadde Norsk Friluftslivs nett-
side over 340 000 visninger i 2018, mot 230 000 visninger 
i 2017. Trafikken til nettsiden toppet seg på sensommeren 
og høsten, under informasjonskampanjen om allemanns-
retten. En nyopprettet ressursside om friluftsliv i skolen 
har også vært med på å øke trafikken til siden.

  SOMMERKAMPANJE
Også dette året ble det gjennomført en sommerkamp- 
anje, med mål om å utnytte agurktiden i norsk media, og 
øke synligheten for Norsk Friluftsliv. Med 440 omtaler i 
media i denne perioden, må kampanjen kunne sies å ha 
vært en suksess, på tross av en nedgang på 39 saker sam-
menlignet med sommeren 2017. Nedgangen skyldes mest 
sannsynlig ferieavvikling som gjorde at kommunikasjon-
savdelingen var stengt en uke i 2018, og at det ellers kun 
var en person på jobb gjennom brorparten av sommeren. 
Hovedsaker denne sommeren var trendy uteovernatting, 
tips til rimelig friluftsferie, lansering av rødlista for truede 
naturopplevelser og lansering av handlingsplanen for 
friluftsliv. 

  ALLEMANNSRETTEN-KAMPANJE
Norsk Friluftsliv videreførte sin årlige informasjons- 
kampanje om allemannsretten i sosiale medier også i 
2018. Målet med kampanjen er å øke kjennskapen til alle-

mannsretten i befolkningen. Ungdom og flerkulturelle var 
spesielt prioriterte målgrupper, da undersøkelser viser at 
dette er gruppene hvor kjennskapen er lavest. Kampanjen 
bestod primært av artikler med informasjon, tips og triks 
og inspirasjon, samt filmer og quizer for å øke engasje-
mentet om allemannsretten.

Kampanjen nådde over en million personer, og må kunne 
sies å ha vært vellykket. I kampanjeperioden økte antall 
besøkende til Norsk Friluftslivs nettside med 600 prosent 
sammenlignet med samme periode i fjor. Det var også 
en økning i antall lenkeklikk på postene som ble sponset 
med 49 prosent, sammenlignet med året før.

ALLEMANNSRETTEN KAMPANJE: Målet med kampanjen er å øke 
kjennskapen til allemannsretten i befolkningen.  

Foto: Paulina Cervenka
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  MYE UTEGLEDE UNDER JULETREET
Friluftsliv blir stadig mer populært, også under juletreet. 
Denne julen oppga hele tre av fem at de skulle gi jule- 
gaver som kunne brukes til friluftsliv. Ivrigst var de  
mellom 40 og 50 år. I denne aldersgruppen planla hele  
65 prosent å gi friluftsrelaterte gaver. Enten det er snakk 
om klær, ski, akebrett, medlemskap i Turistforeningen 
eller annet, er dette hyggelige tall for deltakelsen i  
friluftslivet, mener Norsk Friluftsliv.

  ÅTTE AV TI PLANLA Å DRA UT  
     I NATUREN I PÅSKEN
Naturopplevelser er en viktig del av nordmenns påske-
planer. I en undersøkelse gjennomført i forkant av påsken 
2018, oppga åtte av ti at de planla å dra ut i naturen i 
løpet av høytiden. Planene varierte imidlertid noe ut ifra 
hvor i landet respondentene bodde. Mens 84 prosent av 
de spurte fra Midt-Norge svarte at de planla en tur ut i 
naturen denne høytiden, svarte bare 69 prosent av de  
som bor i Oslo det samme.

  86 PROSENT HAR HØRT OM  
     ALLEMANNSRETTEN
Andelen som har hørt om allemannsretten, har økt fra 
81 prosent i 2016 til 86 prosent i 2018. I aldersgruppen 
40-59 år er hele 95 prosent kjent med begrepet, mens de 
mellom 16 og 24 har dårligst kjennskap. Av disse oppgir 
bare 65 prosent at de kjenner begrepet. På spørsmål om 
de rettighetene allemannsretten gir, er dette med at du 
«kan gå til fots hvor du vil», det som blir trukket fram  
av flest fra år til år.

  VIL HELLER VÆRE AKTIVE UTE ENN PÅ  
     TRENINGSSTUDIO
En stor del av den voksne befolkningen ønsker å øke 
aktivitetsnivået sitt. Og svært mange ønsker å gjøre det i 
naturen. Det viser en undersøkelse gjennomført høsten 
2018. På spørsmål om hvilken form for fysisk aktivitet 
man kan tenke seg å gjøre mer av i fremtiden, svarer 50 
prosent at de kunne tenke seg å drive med fysisk aktivitet 
i naturen og nærmiljøet eller annet friluftsliv. I samme 
undersøkelse oppgir 25 prosent at de kunne tenke seg  
å være mer aktive i treningsstudio.

  FLERE KVINNER SKULLE SOVE UTE I SOMMER
I 2018 var det flere kvinner som oppga at de skulle sove ute, sammenlignet med året før. Det viste en undersøkelse 
gjennomført av Ipsos på vegne av Norsk Friluftsliv. Mens det i fjor var 33 prosent av de spurte kvinnene som oppga at 
de planla å sove ute, hadde tallet i år økt til 37 prosent. Det kan tyde på at kvinners terskel for å sove ute er i ferd med å 
bli lavere, mener Norsk Friluftsliv. Likevel er det fortsatt menn som er mest ivrige på uteovernatting. Av disse oppga 42 
prosent at de planla å overnatte ute denne sommeren.

   IPSOS-UNDERSØKELSER I 2018

Også i 2018 har Norsk Friluftsliv initiert flere Ipsos-undersøkelser om friluftslivsrelaterte 
spørsmål. Her er noen av de viktigste funnene fra årets undersøkelser.

Foto: Ellen Fossli Foto: Frida Eikås Hagen Foto: Ellen Fossli

Foto: Paulina Cervenka

Foto: Paulina Cervenka
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NATURGRUNNLAGET 

Foto: Mathias Vinje
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  FORSKNING I FRILUFT

I begynnelsen av desember arrangerte Norsk Friluftsliv 
for sjette gang konferansen Forskning i friluft, denne  
gangen i forbindelse med Den Norske Turistforenings 
150 års-jubileum. Konferansen ble arrangert i samarbeid 
med Den Norske Turistforening, Vestfold fylkeskom-
mune og Forum for natur og friluftsliv i Vestfold.  
Konferansekomiteen, som hadde ansvar for det faglige 
innholdet, bestod av representanter fra NINA  
Lillehammer, Universitetet i Sørøst-Norge, Norges 
idrettshøgskole, Den Norske Turistforening, Norges 
Jeger- og Fiskerforbund og Norsk Friluftsliv.  
Konferansen ble støttet økonomisk av Forskningsrådet 
og Miljødirektoratet.

Hovedformålet med disse konferansene er å formidle  
friluftslivsforskning til de som er brukere av slik 
kunnskap, støtte opp under fagmiljøer innenfor frilufts- 

 PRIORITERTE TILTAK 2018:

Bidra til utvikling av handlingsplan for friluftsliv, påse at meldingens intensjoner følges opp i handling og konkrete tiltak.

Vurdere konsekvenser og tiltak for friluftslivet som følge av økende klimautfordringer, blant annet skigåing. Jobbe 
sammen med organisasjonene for å sikre friluftsaktivitet i områder der vintrene blir mer snøfattige.

Styrke arbeidet med å koble friluftslivets natur- og kulturgrunnlag gjennom bevisst arealplanlegging.

Fremme hensynsfull bruk av natur på samfunns- og individnivå: «hensynsfull ferdsel på eget ansvar».

Foto: Hans Erik Lerkelund

  FSC – FOREST STEWARDSHIP COUNCIL

  DRØFTET KONFLIKTER MELLOM     
  TURGÅERE OG AMMEKYR

Det har vært flere hendelser i 2018 hvor turgåere på tur i 
marka har følt seg truet eller er blitt angrepet av ku med 
kalv. Norsk Friluftsliv hadde møte med Bondelaget og 
TYR for å drøfte konflikter mellom turgåere og amme-
kyr på beite. Problemet med at turgåere skremmes eller 
angripes av kyr har vært økende de siste årene. Dette  
skyldes blant annet at antallet beitende ammekyr med 
kalv øker og fordi man har blitt flinkere til å utnytte  
beitegrunnlaget i utmark.

TYR, som er en landsomfattende medlemsorganisasjon 
for norske storfekjøttprodusenter,  Bondelaget og Norsk 
Friluftsliv har et felles ønske om å redusere konfliktnivået 
mellom næringen og friluftslivet. Det er enighet om å  
samarbeide for å styrke informasjonen i samfunnet om 
dyr på beite, og spre kunnskap om forholdsregler man 
kan ta for å unngå konflikter.

ARBEID MED NY FJELLOV

Statsallmenningsutvalget ble oppnevnt i mars 2016 
med mandat å lage forslag til en ny lov om statsallmen-
ningene. Lovrevisjonen skulle i første rekke ta sikte 
på forenklinger i lovverk og administrasjon av statsall-
menningene. Utvalget la fram sin utredning i juni 2018; 
NOU 2018:11 Ny fjellov. Utredningen ble sendt på 
høring høsten 2018, med frist i februar 2019.

livsforskningen, styrke dens posisjon og skape gode 
møteplasser for denne. Målgruppen for konferanse er 
forskning, offentlig forvaltning, universiteter og høg- 
skoler, skoler og barnehager, frivillige organisasjoner  
og andre som har interesse av friluftslivsforskning.

Årets konferanse ble arrangert i Tønsberg i begynnelsen 
av desember med nærmere 300 deltakere. 45 forskere  
fra 16 ulike institusjoner holdt til sammen 40 foredrag 
som formidlet egen forskning, enten i plenum eller i  
tematiske sesjoner. I tillegg var det blant annet innlegg  
fra politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet og  
fra Forskningsrådet. 

Norsk Friluftsliv deltok også tidligere på året i et møte 
om friluftsforskning på Olympiatoppen med represen- 
tanter fra sentrale forskningsmiljøer tilstede. 

Høyesterettsdommer Karl Arne Utgård var leder av 
utvalget som hadde 12 medlemmer. Siri Parmann, 
foreslått av NJFF, representerte de allmenne jakt- 
og fiskeinteressene og Anne Mari Aamelfot Hjelle, 
foreslått av Norsk Friluftsliv, representerte de allmenne 
friluftslivsinteressene i utvalget. Norsk Friluftsliv har 
hatt dialog med ulike interesser underveis i arbeidet.

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 2018 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 kamre, næring,  
miljø og sosial, der Norsk Friluftsliv inngår i sosialt kam- 
mer, og ivaretar friluftslivsinteressene i standardarbeidet. 
Arbeidet som er gjort i 2018 har ført til at partene er svært 
nær et omforent utkast til nasjonal FSC-standard.  

VANNFORVALTNING

Norsk Friluftsliv har i 2018 samarbeid med SABIMA  
og Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) hatt 
to ansatte vannkoordinatorer. Formålet med dette 
samarbeidet er å følge opp vannforvaltningen i 
Norge som foregår etter vannforskriften. Koordi-
natorenes oppgave, i tillegg til å følge opp vann-
forvaltningsarbeidet nasjonalt, er å bistå natur- og 
friluftslivorganisasjonene regionalt og lokalt med 
informasjon og kompetanse slik at organisasjonene 
kan engasjere seg i vannforvaltningsarbeidet. I 2018 
har det særlig vært fokus vilkårsrevisjon av gamle 
vassdragskonsesjoner.

Foto: Daniel Vanebo, Creative Commons

Foto: Birgit Fostervold, Creative Commons
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årets utgang. Stillingene administreres av Sabima og er 
støttet av Miljødirektoratet.

Engasjement med ansvar for naturforvaltningsaker  
og prosjektledelse friluftslivets dag ble utlyst på slutten  
av året.  

Dagens leiekontrakt i Nedre Slottsgate 25 i Oslo går  
ut februar 2020. Lokalene er sentrale og arealeffektive, 
men de ansatte skulle ideelt sett hatt mer dagslys. Sentral 
beliggenhet er essensielt for virksomheten. Administra- 
sjonen vil vurdere hva som finnes av alternativer i god tid 
før kontrakt utløper.

  MILJØSERTIFISERING
Norsk Friluftsliv ble i 2018 re-sertifisert som Miljø- 
fyrtårnsbedrift. Det viktigste miljøbidraget er å  
fremme naturvennlig friluftsliv.

  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 2018 for 36 millioner i  
 ulike prosjektmidler. 
• Vi mottok 5,3 millioner i driftstilskudd og mva.  
 kompensasjon
• 1,1 millioner i medlemskontingenter fra organi- 
 sasjonene.  
• Regnskapet for 2018 viste et overskudd med  
 kr 60 188 og en egenkapital på kr 4 509 462.

  STYRET
Styret har hatt sju ordinære styremøter, og behandlet 78 
saker. Styrets sammensetning var ved utgangen av 2018: 
Styreleder:  Erling Lae (DNT), 
Nestleder:   Gøril Huse (KFUK-M) 
Styremedlemmer:  Jørgen Moland (NSF) 
    Arild Gjertsen (NJFF) 
    Linda Verde (NOF) 
    Bitten Sveri (DNT) 
    Kjersti Løvik (Røde Kors) 
Varamedlem:   Trond Glesaaen har vært fast  
    innkalt til møtene.  
Generalsekretæren er styrets sekretær.  
I tillegg kan ansatte møte som observatører. 

  SEKRETARIATET
Sekretariatet til Norsk Friluftsliv har kontorer i Nedre 
Slottsgate 25 i Oslo. Sekretariatet hadde ved årsskiftet 
seks faste stillinger bestående av:
Generalsekretær Lasse Heimdal
Fagsjef  Hans Erik Lerkelund (deltid)
Fagsjef  Siri Meland
Økonomi- og administrasjonssjef  Ole Lilleås 
Kommunikasjonsrådgiver Synne Kvam (permisjon)
Prosjektleder Tonje Refseth (permisjon). 

Linn Elise Jakhelln er ansatt i engasjement som kommu-
nikasjonsrådgiver, og Wanda Nordstrøm er engasjert som 
vikar i Synne Kvams permisjon. Tonje Refseth er ved 
årsskiftet i permisjon, og Tamisha Kindberg er engasjert  
i satsingen på inkludering og flerkulturelt friluftsliv.  
Gunhild Bondevik Størseth er engasjert som prosjekt- 
leder for friluftsliv i skolen. Norsk Friluftsliv, SRN og  
Sabima har sammen ansatt to vannkoordinatorer ved 

ADMINISTRATIVT
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F
riluftslivets viktigste forutsetninger er et attraktivt 
og tilgjengelig naturgrunnlag, og at friluftslivskul-
turen opprettholdes og styrkes i befolkningen. 
Skal vi lykkes i dette må myndigheter sentralt og 
lokalt i større grad ta ansvar for å verne om og 

tilrettelegge naturarealer for friluftsliv. I samarbeid med 
frivillighet, barnehager, skoler og familier må kompetanse 
og ferdigheter til å utøve friluftsliv på eget ansvar styrkes.

Regjeringens handlingsplan for friluftsliv gir mange gode 
føringer for dette. Finansiering av dette arbeidet vil bli 
krevende i en tid med mange behov i samfunnet.

Våre medlemsorganisasjoner har i tillegg identifisert en 
rekke utfordringer som vil kreve oppmerksomhet i tiden 
som kommer, herunder:

Press på viktige friluftsområder fra hyttebygging, 
kraftutbygging og turisme, sikkerhetsutfordringer 
knyttet til friluftsliv, tilpassing av organisasjonens  
arbeid til nye regioner med nye ansvarsoppgaver, 

usikkerhet rundt organisasjonens finansiering, 
behov for styrking av organisasjonenes driftsmidler, 
pågående klimaendringer, retorikk rundt friluftsliv 
(også vår egen), restriksjoner for friluftsliv i verne- 
områder, inkludering og mangfold, digitalisering, 
rekruttering, tilgang på utstyr og materiell, behov for 
et mer miljøvennlig og bærekraftig friluftsliv.

Hverdagsfriluftslivet er lokalt og bostedsnært. Det kan 
også bli nødvendig å se på nye organisasjons- og sam- 
arbeidsformer for friluftslivet både lokalt og regionalt. 

Vår viktigste innsatsfaktor er våre frivillige medarbeidere. 
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 rekruttering, 
opplæring og motivering av frivillige medarbeidere.
2018 har gitt et godt grunnlag for å møte utfordringer i 
årene som kommer. Driftsstøtten fra Miljødirektoratet er 
for vår del avgjørende for å kunne være en koordinerende 
og styrkende ressurs for våre medlemsorganisasjoner.

UTFORDRINGER 
FREMOVER
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