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St. meld. nr. 39 (2000-2001) 

• Ulykker og skader ved uorganisert friluftsliv utgjør per i dag eit lite problem. 
(Miljøverndepartementet, 2001, pkt. 9.1.2). 

• Hvordan har utviklingen vært siden tidlig 2000-tallet?
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Hvor mange omkommer i forbindelse med ulike 

friluftslivsaktiviteter?

• Forventningene om hvor ofte ulykkeshendelser forekommer, forvrenges av den 
følelsesmessige intensiteten i budskapet om et forulykket menneske (Kahnemann, 2013)
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Drukningsulykker, ulike kategorier 
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Av disse, i gjennomsnitt:
- En kanopadler pr år

- En kajakkpadler pr år
- En seiler/surfer pr år



Dødsulykker, klatring/juvvandring, ute, fordelt på kvinner, 
menn og utenlandske statsborgere 

 

Diagram 4 viser antall dødsulykker ved klatring og juvvandring for årene 2000 – 2019, fordelt på kvinner, menn 

og utenlandske statsborgere.  (19 pr 28.9) 

Norske statsborgere:

2000-tallet: 
1,5 dødsulykke pr år

1986-1992:
3 dødsulykker pr. år 



Dødsulykker som følge av snøskred, 

ved «fritidsaktiviteter» i Norge (N=176)
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1970-tallet – 3,3:      1980-tallet – 3,1:      1990-tallet – 2:      2000-tallet – 4,1:      2010-tallet – 6,4 



Dødsulykker som følge av snøskred, ved «fritidsaktiviteter» i 

Norge, uten skuterførere og utenlandske statsborgere (N=154) 
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1970-tallet – 3,3:      1980-tallet – 3,1:      1990-tallet – 2:      2000-tallet – 3,3:      2010-tallet – 2,9 



Friluftslivets farer overdrives
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Ulike interesser som kan ligge til grunn for at friluftslivets 

farer overdrives:

• Behov for å legitimere egen virksomhet, innad og utad (arbeidsplasser, budsjetter, posisjoner)

• Ambisjon om å løfte frem «problemer» som egen virksomhet kan bøte på, gjennom tjenester man 
selv tilbyr, eller kan tilby

• Ønske om å fremme nødvendigheten av regler og ordninger man selv er tjent med

• Bruke ulykker og kriser som arena for positiv selvfremstilling (for enkeltpersoner / organisasjoner)

• Medias kommersielle interesser, salg av nyheter – rapporterer om «det uvanlige» og dramatiske

• Kommersielle interesser, salg av sikkerhetsutstyr (reklame)
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Dødsulykker ved organisert friluftsliv, 2000-2018

År Aktivitet Antall Kjønn Nasjonalitet Sektor

2002 Brevandring 1 Kvinne Norsk Skole/utdanning – Høgskole (HiT)

2004 Juvvandring 1 Kvinne Nederlandsk Naturbasert reiseliv

2004 Ski 1 Mann Norsk Frivillig organisasjon. DNT

2006 Juvvandring 1 Mann Norsk Naturbasert reiseliv

2008 Kanopadling 1 Mann Norsk Rehabilitering

2009 Ski 1 Mann Norsk Naturbasert reiseliv UIAGM/IVBV/IMFG

2010 Fjellklatring 1 Mann Norsk Frivillig organisasjon / løst organisert 

vennegjeng

2012 Ski 5 Menn Sveits (4), Fransk Naturbasert reiseliv UIAGM/IVBV/IMFG

2013 Ski 1 Kvinne Østerrike Naturbasert reiseliv

UIAGM/IVBV/IMFG

2013 Rafting 1 Kvinne Norsk Naturbasert reiseliv

2016 Kanopadling 1 Mann Norsk Skole/utdanning (Seljord f.h.sk)

Totalt: 2000-2018 15
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Åtte norske omkomne.

Femten omkomne, inkludert 
utenlandske statsborgere. 



St. meld. nr. 39 (2000-2001) 

• Ulykker og skader ved uorganisert friluftsliv utgjør per i dag eit lite problem. I ei tid der fysisk 
inaktivitet er ein trussel mot folkehelsa, er det ei langt større utfordring å skape vilkår som 
fremjar friluftsliv og fysisk aktivitet i befolkningen. Det er viktig å leggje til rette for at nye 
generasjonar får erfaring med og skaffar seg kompetanse i å ferdast ute i naturen og handtere 
den risiko som alltid vil vere der i samband med friluftsliv og fysisk aktivitet i det fri 
(Miljøverndepartementet, 2001, pkt. 9.1.2). 
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En ulykke er en for mye – eller?

• Risikoens dualisme:

– Noe u-ønsket: assosieres med noe negativt - skade og død

– Noe ønsket: assosieres med noe positivt - f.eks. spenning, mestring, heltedåd, snarrådighet 
og dyktighet

• Når er noe for farlig? 

• Når er det sikkert nok? 

• Hva er akseptabel risiko? 
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Diskursive forhandlinger

Fjellvettlinjen (Sjøvett) Fjellsikringslinjen



Manglende tillit kan få konsekvenser:
- Krav og forventninger om null-visjoner
- Flere lover, kontrollsystemer og sertifiseringsordninger
- Urimelige sikkerhetskrav fra direktorater og andre myndigheter
- Mer fysisk sikring i naturen
- Mindre aktivitet



Hva står på spill?

Friluftslivets 
autonomi

Ytre 
regulering



Takk for meg!

Andre.Horgen@usn.no
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