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Oslo, 15. mars 2018 
 
Til Stortingets energi- og miljøkomité 
 

NÆRNATURLOV – REPRESENTANTFORSALG 28 S (2017-2018) 
Vi viser til representantforslag 28 S (2017-2018) om en nærnaturlov som gir varlig vern av 
bymarker, byfjell og natur i nærheten av der folk bor. 
 

Begrunnelsen for forslaget om en nærnaturlov er viktigheten av å bevare friluftsområdene der 
folk bor og den betydningen disse områdene har for naturopplevelse, livskvalitet og folkehelse, 
samtidig som disse områdene står under et sterkt press fra ulike utbyggingsinteresser. Dette gjør 
at det er behov for en lov som kan sikre disse områdene for framtiden. 
 

Norsk Friluftsliv representerer de 16 største frivillige friluftslivsorganisasjonene i Norge med til 
sammen nærmere 950.000 medlemskap og rundt 5.000 lokale lag og foreninger. En av 
hovedoppgavene for Norsk Friluftsliv er å ivareta allemannsretten og det enkle og naturvennlige   
friluftslivets vilkår i Norge. 
 

I forbindelse med vedtaket om markaloven for Oslomarka, ønsket Norsk Friluftsliv primært en 
generell markalov eller nærnaturlov som skulle kunne brukes over hele landet. Dette fordi vi så at 
presset på friluftslivsområdene rundt byer og tettsteder var stort. Presset på disse områdene har 
ikke blitt mindre siden den gang. Samtidig har erkjennelsen av viktigheten av disse områdene for 
naturopplevelse, livskvalitet og ikke minst folkehelse, økt betydelig i løpet av disse årene. 
 

I følge de siste tallene fra SSB, som nylig ble lagt fram, er nå de årlige helseutgiftene på 65.000 
kroner per person, noe som er en økning på rundt 2.600 kroner fra året før. Dette er en øking av 
helseutgifter som ikke er holdbart over tid. I følge en rapport fra Vista Analyse er det enorme 
summer for samfunnet å spare på å legge til rette for friluftsliv. I den sammenheng er det svært 
viktig å ta vare på de by- og tettstedsnære friluftslivsområdene. 
 

I Stortingsmeldingen om friluftsliv skriver regjeringen at de ønsker å legge til rette for at enda 

flere kan utøve friluftsliv jevnlig, og at de som i dag er lite fysisk aktive kan bli mer aktive 

gjennom friluftsliv. Hele 61 prosent oppgir at fysisk aktivitet i naturen og nærmiljøet er den 

formen for fysisk aktivitet de kunne tenke seg å gjøre mer av i fremtiden. Videre poengterer 

regjeringen at arbeidet med friluftsliv i nærmiljøet skal prioriteres i det offentlige 

friluftslivsarbeidet. Dette innebærer at friluftsliv i og ved byer og tettsteder skal prioriteres i 

tilskuddsordninger til friluftsliv, i sikring av friluftslivsområder og i friluftslivsarbeidet ellers. 

Dette har også Stortinget sluttet seg til. 
 

Norsk Friluftsliv ber derfor komiteen om å støtte forslaget om at Stortinget ber regjeringen 
utrede og legge fram forslag til nærnaturlov som gir varig vern av viktige friluftslivsområder der 
folk bor.  
 
Vennlig hilsen 
Norsk Friluftsliv 
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