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Hvordan står det til med 
friluftslivsforskningen?

• Mange institusjoner, små miljøer og ulike fagområder

• Mangel på kontinuitet, målrettethet og samordning

• Lite finansiering av friluftslivsforskning

• Finansieres via høgskolers og universiteters interne 
midler og stillingsressurser 

• Lite via NFR, departement/direktorat o.a.

• Tematisk, teoretisk og metodisk mangfold

• Ofte flerfaglig, av og til tverrfaglig 

Vi har en lite prioritert og fragmentert friluftslivsforskning! 
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Feltets grunnleggende 

betydning for oss 

• Naturen – kompleksitet, sammenheng og helhet 

• Menneskers relasjon til naturen – kompleks  

• Friluftsliv – vår største og mest sammensatte 
fritidsaktivitet – kompleks 

Kompleksiteten er slående – er det årsaken til det 
manglende fokus?

Sammenhengene burde vært utforsket 
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Friluftsliv – som samfunnsfenomen, 
politikkområde og forskningsfelt

Friluftsliv er noe som engasjerer og berører mange – på ulike måter 

• Hvordan vi lever – vår relasjon til naturen, vår bruk av naturen, 
den mening turen og naturen skaper – for den enkelte og for 
ulike grupper (kultur). Vi har ulike turkulturer med ulike 
holdninger og verdier, forbruk (utstyr og transport).

• Friluftsliv som politikkområde skal skape grunnlaget for et 
bærekraftig samspill mellom menneske, natur og kultur til det 
beste for både natur og menneske. 
– Hverdagsliv, skole, folkehelse, frivillige organisasjoner, næring, 

miljø, kultur, forvaltning og så videre…. 

• Friluftsliv som forskningsfelt skal levere kritisk og uavhengig 
forskning som bidrar til en dypere forståelse av friluftsliv i 
mangfoldet av kontekster gjennom praksisnær forskning 
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Hvem har ansvar 

– hvem tar ansvar?

Feltet berører også andre departement: 

• Helse- og omsorgsdepartementet med fokus på folkehelse

• Kulturdepartementet som har ansvar for kultur, idrett og frivillig 
virksomhet

• Kunnskapsdepartementet med ansvar skole og barnehage som 
også omfatter bærekraft, livsmestring, demokrati og 
medborgerskap

• Barne- og familiedepartementet med fokus på oppvekst og 
levekår 

• Kommunal og moderniseringsdepartementet med ansvar for 
bla. distriktspolitikk og bærekraftmålene 
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Klima- og miljødepartementet har ansvaret for 
friluftsliv og for kunnskapsutvikling og forskning 

om friluftsliv



Samordningen er fraværende!

Friluftsliv, forskningen og finansieringen av 

forskningen ER fallet mellom flere 

ansvarsområder!
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Utvikling og trender skaper nye 
kunnskapsbehov

Friluftsliv i lyset av bærekraftig omstilling
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Nye former for bruk av naturen; næring, nytt utstyr 
utfordrer natur, miljø og forvaltning – konsekvenser?

Globalisering og multikulturalitet – hvilken betydning har 
det? Hvordan møtes det?

Det «grønne skifte» - (klima) – hvordan påvirkes vår relasjon 
til naturen? Friluftsliv? 

Reiseliv og turisme i endring – covid-effekten? – kortreist og 
bærekraftig?  økt fokus på «sertifisering» - hva leder det til?

Endrede familieformer og oppvekstsvilkår – sterkere behov 
for organisert og formalisert læring til/gjennom natur og 
friluftsliv?

Digitalisering - Endrer teknologien vårt forhold til naturen 
og hverdagsbevegelsen?

Verdier i endring  – dualiteter og paradokser



Forskning må prioriteres på 

følgende prioriterte områder:

1. «Friluftslivsfeltet» 

- feltanalyse av makt, verdier og aktører 

2. Naturens betydning for:

1. Hverdagsliv, folkehelse og livskvalitet 

2. Samfunnsutvikling: «værekraft» og «bærekraft» 

3. Inkludering, sosial utjamning og toleranse 

4. Økonomisk og kulturell verdiskaping – reiseliv 

5. Læring, sosialisering og fellesskap 
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Forventninger

Ressurser



Nytt nasjonalt forskningsprogram

Friluftsliv og bærekraftig samfunnsutvikling

Økning av øremerkete midler til 

forskning, rekruttering og formidling



Krafttaket!
Må sikre  både grunnforskning og 

anvendt forskning 

• Langsiktighet, forutsigbarhet i strukturer og ressurser

• Økt tverrdepartemental samordning av friluftslivsfeltet

• Bevilge friske midler til forskning om friluftsliv og sikre 
friluftsliv som et klart tiltaksområde 

• Friluftsliv må få en tydeligere posisjon i utlysninger fra 
NFR

• Etablerer formidlingskanaler og strukturert 
forskningsinnsats

• Økt samarbeid mellom organisasjoner, UH-sektoren og 
offentlig sektor – forskningsklynge?!
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