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Ny stortingsmelding om friluftsliv – forslag til temaer 

Det vises til invitasjon fra Klima- og miljødepartementet til å spille inn forslag til temaer, og utsatt 

leveringsfrist til onsdag 24. september. 

Friluftslivet er en kilde til livskvalitet for store deler av befolkningen, og bidrar vesentlig til store 

gevinster, både for den enkelte og for samfunnet. Friluftslivet er også Norges største fritidsaktivitet. 

Friluftslivet involverer svært mange samfunnssektorer. Det er derfor ikke unaturlig at friluftslivet 

behandles i en egen stortingsmelding. 

Motivasjon for ny melding 

Hensikten med å gå i gang med en omfattende meldingsprosess må være å ha som mål å løfte 

området vesentlig, slik at friluftslivets potensial, både for den enkelte og for samfunnet i større grad 

oppfylles. Meldingen må kunne bidra til å skape entusiasme og gi inspirasjon til alle de tusen frivillige 

som daglig bidrar med å tilrettelegge naturområder og skape aktivitet. En melding skaper 

forventninger om at regjeringen vil løfte sektoren og uttrykke motivasjonsskapende visjoner for de 

neste årtier. 

Prosess med frivilligheten og andre aktører 

En ny melding er også en gylden anledning til å utvide og utvikle dialogen med ulike grupper. Vi vil 

særlig peke på frivillighetens rolle i friluftslivet, og betydningen av å drøfte ulike temaer underveis 

med frivilligheten og andre relevante aktører som en del av meldingsarbeidet, slik at de også 

opplever et eierskap til dokumentet i årene fremover. 

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv 

Den forrige regjeringen ga i 2013 ut «Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv – en satsing på friluftsliv 

i hverdagen 2014-2020». Denne strategien beskriver blant annet folkehelsepotensialet, friluftslivet 

som del av den statlige idrettspolitikken, tilgjengelighet til friluftsområder, friluftsliv og kulturminner, 

friluftsliv i skole og barnehager ny teknologi m.v. 
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Norsk Friluftsliv mener strategien er et godt grunnlag for en stortingsmelding. Strategiens 

fokusområder bør drøftes og videreføres i ny melding. 

Temaer som bør drøftes: 

Friluftslivsutøvelsen i seg selv og friluftslivets naturgrunnlag har på flere måter endret seg siden 

forrige stortingsmelding om friluftsliv: St.meld. 39 (2000-2001) «Friluftsliv – Ein veg til høgare 

livskvalitet». Men vel så mye har samfunnets kunnskap om nærmiljøets betydning for friluftslivet, og 

friluftslivets betydning for folkehelsen økt betraktelig. Det er derfor naturlig at disse emnene også 

blir omtalt i stortingsmeldingen. 

Vi foreslår at meldingen også drøfter: 

 Friluftslivsarealene og kampen om disse – hvordan sikre arealer for friluftsliv, særlig i byer og 

tettsteder 

 Frivilligheten i friluftslivet som mål i seg selv, og tiltak som kan bidra til økt dugnadsinnsats i 

tilretteleggelse for friluftsliv 

 Frivillighetens rolle i forhold til offentlige aktører, herunder friluftsrådene. Det er også 

naturlig å se på hvordan FNF-ordningen i større grad kan være en ressurs for sektoren 

 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsarealer, og hvordan dette bør benyttes i 

samfunnsplanleggingen  

 Friluftsliv i et samfunnsøkonomisk perspektiv 

 Friluftslivets finansiering og tilskuddsordninger, herunder også friluftslivets rolle innenfor den 

statlige idrettspolitikken, spillemidler og hvordan sektorene i større grad kan likebehandles 

 Utvikling av tilbud om overnattingshytter i lavlandet og langs kysten, og tilskudd til disse 

 Allemannsretten, herunder også tydeliggjøring av begreper, Konflikter i møte med økt 

profesjonalisering og kommersialisering, konflikter mellom vern og bruk. 

 Friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn. 

 Konsekvenser for friluftslivet ved økt motorferdsel i natur. 

 Konsekvensene ved økende krav til sertifiseringer og dokumentasjon fra tilretteleggere som 

vil igangsette aktiviteter 

 Status for friluftslivsforskningen, og nye mål for denne 

 Kunnskap om tiltak som i særlig grad bidrar til å øke aktivitet og deltakelse 

 Erfaringer fra friluftslivets år og hva vi bør ta med oss videre 

Norsk Friluftsliv gir gjerne muntlige og skriftlige begrunnelser og bidrag til disse og andre emner. Vi 

ser frem til en aktiv og konstruktiv dialog underveis i meldingsprosessen. 

 

For Norsk Friluftsliv 

 

Lasse Heimdal 

generalsekretær 

 


