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Friluftsliv - en viktig del av barn og unges kultur
Norsk Friluftsliv representerer 18 frivillige friluftslivsorganisasjonene i Norge med til sammen
rundt 970.000 medlemskap og rundt 5.000 lokale lag og foreninger. Friluftslivet utgjør
dermed en vesentlig andel av frivillighet og organisert aktivitet for barn- og unge i Norge. En
stor andel av aktiviteten er også egenorganisert. I sum gjør dette friluftslivet til Norges største
fritidsaktivitet, og den største «leverandøren» av fysisk aktivitet.
Med dette som bakgrunn er det rart at friluftslivet ikke har en plass i en kulturmelding om/for
barn og unge. At aktiviteter som speiding, fiske, plukke sopp og bær og leke i naturen ikke
inkluderes som en del av barn- og ungdomskulturen må være en forglemmelse.
Friluftslivet er en kulturell kompetanse som må læres.
Friluftsliv er en betydningsfull og særegen del av vår kultur, som det er viktig at ivaretas og
formidles til nye generasjoner. Bruk av naturen til lek og friluftsliv har vært, og er viktig for
barn og unges utvikling, identitet, kultur og forståelse av samhørigheten mellom natur og
menneske. Tradisjonelle uteleker er en viktig del av vår kulturarv.

Norsk Friluftsliv støtter høringsinnspillet fra Friluftsrådenes landsforbund, samt deres
forslag til merknad.
FL ber komiteen gjennom en merknad fastslå at friluftsliv er en viktig del av barne- og
ungdomskulturen, eksempelvis slik:
Komitéen understreker at friluftsliv er en viktig del av barn og unges kultur, og ber
regjeringen legge det til grunn i det videre arbeidet med å ivareta, og utvikle barne- og
ungdomskulturen. Opplæring og introduksjon til friluftsliv gjennom attraktive aktivitetstilbud,
nærfriluftslivsområder, og gode uteområder tilknyttet barnehager og skoler er avgjørende for
at alle barn og unge skal kunne delta i denne viktige delen av norsk kultur.
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Organisasjoner tilsluttet Norsk Friluftsliv: 4H Norge, Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, Norges Seilforbund, Norsk Orientering,
Norges Klatreforbund, Kristen Idrettskontakt, Norges Turmarsjforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, KFUK - KFUM-Speiderne, Norges Padleforbund,
Norges Røde Kors, Norges speiderforbund, Norsk Kennel Klub, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening, Skogselskapet, Norges sopp- og nyttevekstforbund

