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ARBEID I  
ÅRSMØTEPERIODEN

Hovedtrekk i virksomheten 01.05.2017 - 30.04.2018

Friluftsrådene har vært i framvekst i 
årsmøteperioden. Ti nye kommuner har meldt 
seg inn i interkommunale friluftsråd, flere 
vurderer innmelding og det er prosesser i 
gang for å danne nye friluftsråd. På viktige 
arbeidsfelt som sikring av friluftslivsområder, 
tilrettelegging, skilting og merking av stier, åpne 
turer, turregistreringsopplegg og Friluftsskoler 
rapporterer friluftsrådene om økt aktivitet og 
resultater.

Marin forsøpling har vokst fram som en 
hovedutfordring i miljøpolitikken. Friluftsrådene, 
dels gjennom skjærgårdstjenesten, har engasjert 
seg tungt i forebyggings- og oppryddingsarbeid. 
Skoleopplegg, koordinering av ryddeaksjoner 
og frakt av innsamla avfall er sentrale oppgaver. 
FL og flere friluftsråd har tatt til orde for en 
skjærgårdstjeneste II, som har marin forsøpling 
som en vesentlig arbeidsoppgave.

Friluftslivspolitisk har året vært 
prega av Stortingsvalget. FL og flere 
friluftslivsorganisasjoner analyserte 
partiprogrammene og fikk fram forskjeller 
både mellom partier og regjeringsalternativ. 
Gjennomgående hadde opposisjonspartiene 
en mer offensiv friluftslivspolitikk enn 
regjeringspartiene. Statsbudsjettet for 2018 
innebærer at statlig friluftslivsarbeid videreføres 
på samme nivå. Norsk Friluftsliv, Den Norske 
Turistforening og FL har videreført det vellykka 
samarbeidet fra arbeidet md Friluftsmeldinga, 
og gitt omfattende felles innspill til regjeringas 
handlingsplan for oppfølging av denne.
FL har i årsmøteperioden gjennomført tre 
store fellesløft som vi mener vil være svært 
viktige for medlemsfriluftsrådene. Det er 
utvikla ny mal for nettside som FL og en rekke 
medlemsfriluftsråd har tatt i bruk. Den gir oss et 

moderne uttrykk og bidrar til å vise felles profil 
for friluftsrådene. For arbeidet for at naturen 
i større grad skal tas i bruk som læringsarena 
har vi sammen med Salten og Polarsirkelen 
Friluftsråd utvikla undervisningsopplegg knytta 
til høsting, opplegget «læring i friluft» er 
revidert og vi har utvikla kartbasert database for 
skolenes uteklasserom – Stedsbasert læring. 
Vi har derfor svært gode verktøy når norsk 
skole skal implementere 1 time fysisk aktivitet 
hver dag. Videre er det på grunnlag av Bergen 
og Omland Friluftsråds arbeid, utarbeida 
felles forvaltningsløsning. Den gir god basis 
for friluftsrådenes arbeid med forvaltning 
av områder og ferdselsårer, og grunnlag for 
turportal, turregistreringsopplegget TellTur og 
Stedsbasert læring.

2. Basisoppgaver

Med basisoppgaver regnes de faste oppgavene 
FL må ivareta hvert år, som er nødvendige for 
drift av FL og ivaretaking av FLs primæroppgave 
som serviceorgan for medlemsfriluftsrådene 
og felles talerør i friluftslivsaker. Der det er 
overlapping mellom disse «basisoppgavene» 
og «prioriterte oppgaver i årsmøteperioden, 
er omtalen lagt til kapitlet om «prioriterte 
oppgaver».
 
2.1.  Styret og administrasjonen

Årsmøtet ble holdt i Bergen 9. juni med 
Bergen og Omland Friluftsråd som vertskap 
og i etterkant av friluftslivskonferanse de 
var hovedarrangør av. Årsmøtet vedtok 
årsmelding, regnskap, arbeidsplan og budsjett 
uten vesentlige kommentarer. Videre vedtok 
Årsmøtet en uttalelse om marinforsøpling. 

OM FRILUFTSRÅDENES 
LANDSFORBUND
Friluftsrådenes Landsforbund (FL) ble  
dannet i Ålesund i 1986, og er et fellesorgan 
for de interkommunale friluftsrådene i Norge. 

For tida er 27 interkommunale friluftsråd 
tilsluttet FL. Landsforbundets hovedoppgave 
er å arbeide for styrking av det allmenne 
friluftslivet gjennom egne tiltak og ved å støtte 
arbeidet til medlemsfriluftsråd. FL er et eget 
rettssubjekt og en frittstående økonomisk enhet.

Årsmøtet er FLs høyeste myndighet, og holdes
årlig innen utgangen av juni. Mellom Årsmøtene
ledes FL av et styre på 5 medlemmer. FL har 
eget sekretariat med kontor i Sandvika.

Virksomheten i FL finansieres hovedsakelig
gjennom kontingent fra medlemsfriluftsråd
og støtte fra Klima- og miljødepartementet/
Miljødirektoratet.

Årsmøte 2018
Årsmøte i FL holdes 14. juni i Alta. Dette 
heftet inneholder årsmelding og regnskap, 
og gir informasjon om de interkommunale 
friluftsrådene og FL. For mer informasjon se:  
www.friluftsrad.no

Idépermer og rapporter
• Barn i friluft - uteaktivitet for barnehage, 

skole, SFO, foreninger og familier (2009)
• Klart det går - kursopplegg (2006)
• Sammen for friluftsliv i 25 år  

- Friluftsrådenes Landsforbund 1986-2011
• Friluftsliv for mennesker med funksjons- 

nedsettelser (2012)
• Friluftsliv med etnisk mangfold (2012)
• Friskliv i friluft (2014)
• Veileder for etablering og bruk av aktivitets- 

pakker til lite aktive grupper (2016)
• Friluftsporter. Veiledningshefte for etablering 

(2015)
• Snøforming (2016)
• Fysisk aktivitet i friluft (2016)
• Friluftsskolen. Veiledningshefte for arrangører 

og ledere (DNT og FL 2017)
• Høsting. En smak av tradisjon og muligheter 

(2017)
• Læring i friluft. Ny utgave tilpasset nye 

læringsmål i  7 fag. (2018)
Bestilling: marianne@friluftsrad.no
For mer informasjon se www.friluftsrad.no
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Stort fokus i FL og friluftsrådene på strandrydding og marin forsøpling. Her ser daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen litt av problemets 
omfang.  Foto: Bergen og Omland Friluftsråd

Skjøtsel av friluftsområder må skje kontinuerlig slik at friluftskvalitetene opprettholdes. Her fra Øvre Hellen. Foto: Bergen og Omland Friluftsråd

Styresammensetning
Etter valg på årsmøtet besto styret av:
• Steinar Saghaug, styreleder, Oslo og 

Omland Friluftsråd
• Liv Kari Eskeland, nestleder, Friluftsrådet 

Vest
• Maria Monasdatter Almli, styremedlem, 

Salten Friluftsråd
• Kolbjørn Pedersen, styremedlem, Ryfylke 

Friluftsråd
• Tormod Steen, styremedlem, Polarsirkelen 

Friluftsråd

Videre blei Bernt Ole Ravlum, Trondheims-
regionens Friluftsråd, valgt til 1. varamedlem, 
Ingvil Grytli, Nordmøre og Romsdal Friluftsråd 
til 2. varamedlem og Tor Arild Bakke, Lister 
Friluftsråd, til 3. varamedlem.

Liv Kari Eskeland fikk etter Stortingsvalget 
plass på Stortinget og blei medlem i Energi- og 
miljøkomiteen. For å unngå habilitetsspørsmål 
ba hun seg fritatt som medlem av FL-styret. 
Øvrig styre, valgkomiteen og daglig leder 
drøfta situasjonen på telefon og e-post, og 
endte ut med en omforent løsning der Liv Kari 
blei fritatt fra sitt styreverv, Bernt Ole Ravlum 
rykka opp som fast styremedlem og de øvrige 
styremedlemmer ett trinn opp på varalista, samt 
enighet om at styret fungerte ut perioden uten 
nestleder.

Styret har etter årsmøtet hatt 4 styremøter der 
Sunnmøre Friluftsråd, Fjordkysten Friluftsråd og 
Ishavskysten Friluftsråd har vært vertskap og ett 
styremøte var i tilknytning til ledersamling på 
Gardermoen. Styret har behandla 61 saker (62 
i forrige periode). Avtroppende styre hadde ett 
telefonmøte rett i forkant av årsmøtet.

Administrasjonen
Administrasjonen i FL har i perioden bestått av:
Marianne Sanderud i 90% stilling som rådgiver 
med hovedansvar for administrasjon og 
regnskap, samt friluftslivsfaglig arbeid - særlig 
med friluftsliv og folkehelse.
Asgeir Knudsen er tilsatt som kommunikasjons-
rådgiver og har i tillegg til oppgaver relatert 
til det arbeidet med marin forsøpling og 
skjærgårdstjeneste og FNF.
Astrid Berger Høj var tilsatt som rådgiver med 
særlig ansvar for naturen som læringsarena 
og Friluftsskolen fram til 1. desember. Tina 
Bringslimark blei tilsatt som rådgiver fra 15. 
september og overtok i utgangspunktet Astrids 
oppgaver, men har etter hvert fått et breiere 
arbeidsfelt. Hun har sagt opp sin stilling med 
virkning fra 1. juli.

Morten Dåsnes har vært ansatt som daglig leder.
FL har med dette hatt i overkant av 4 årsverk 
i 2017, og vil i 2018 igjen ha 3,9 årsverk. 
Sjukefraværet har vært 3,8 %. Utskifting av 
medarbeidere fordrer nye samarbeidsrelasjoner 
og oppgavefordeling som har gitt utfordringer i 
arbeidsmiljøet. FL har de samme kontorlokalene 
i Sandvika.

I administrasjonen er det to kvinner og to menn, 
mens styret etter fritak av Liv Kari Eskeland har 
fått en skjeiv kjønnsbalanse med 4 menn og 1 
kvinne. Både styreleder og daglig leder er menn, 
og det er en betydelig overvekt av menn som 
styreledere (17 av 27) og daglig ledere (22 av 
27) i medlemsfriluftsrådene. Hvert friluftsråd 
er sjølstendige enheter og FL har få andre 
virkemidler enn å påpeke den samla skjeivheten 
og oppfordre medlemsfriluftsrådene til å bidra 
til bedre balanse.

Økonomi
FL har en omsetning på ca 33 millioner hvorav 
mesteparten, ca 26 mill, er tilskuddsmidler 
som viderefordeles til medlemsfriluftsrådene. 
Styret følger opp økonomisituasjonen gjennom 
regnskapsrapport og årsprognose på hvert 
styremøte. Regnskapet for 2017 viser et 
overskudd på kr 32.189, og samla egenkapital er 
etter dette kr 1.466.879. Styret mener dette gir 
godt økonomisk grunnlag for videre drift.

Styrer, utvalg og samarbeidsforum
FL deltar i en rekke styrer, utvalg og 
samarbeidsforum som vi mener er relevante 
og nyttige for vårt arbeid: Nasjonalt styre 
for Forum for natur og friluftsliv (FNF), 
Nasjonal Kystledgruppe, ressursgruppe 
for Nasjonale Turiststier, Styret for PEFC 
skogsertifisering, arbeidsgruppe for FSC 
skogsertifisering, styringsgruppe for revisjon 
Merkehandboka, referansegruppe for Grønn 
tur, Samarbeidsforum friluftsliv, Styringsgruppe 
for Friluftsskolen, vara til styret i Hold Norge 
rent, styringsgruppe turskiltprosjektet, 
Nordisk friluftslivsnettverk. Vi har årlige 
møter med Miljødirektoratet, deltar på 
årlig møte om friluftslivsforskning og har 
samarbeidsmøter med DNT to ganger i året. 
Vi har både faglig og sosialt samarbeid med 
Norsk Friluftsliv med en rekke møtepunkter. 
Norsk Friluftsliv, DNT og FL har et etablert 
samarbeid om friluftsliv i skolen og i større 
friluftslivspolitiske saker. I årsmøteperioden 
har det vært møter med Klima- og miljø-
departementet, Kulturdepartementet og Helse- 
og omsorgsdepartementet.
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Figur : Budsjettutvikling Klima- og Miljødepartementet, friluftsliv (millioner kr)

Figur 2: Tilskuddsmidler til friluftslivsformål fordelt på fylker. Oversikten er basert på informasjon fra fylkeskommunene (fylkeskommunale 
midler), Kulturdepartementet (spillemidler) og Miljødirektoratet. Alle tall i 1.000 kr. For Sør- og Nord-Trøndelag oppgis samla midler.

2.2. Serviceorgan for 
medlemsfriluftsrådene

Medlemsfriluftsrådene er FLs «eiere», 
og FL eksisterer i kraft av å være et nyttig 
serviceorgan for dem. Vi vektlegger derfor rask 
og konstruktiv besvarelse av alle henvendelser 
fra medlemsfriluftsrådene. Ofte kan vi gi råd 
direkte, mens vi andre ganger bistår med å 
formidle spørsmål og utfordringer videre. I 
hovedsak har de nyetablerte friluftsrådene 
størst behov for råd og veiledning, men også 
godt etablerte friluftsråd har i perioder behov 
for å ha FL som rådgiver og drøftingspart i 
utfordrende situasjoner.

FL utvikla egen nettsiden på ny plattform, og 
alle medlemsfriluftsråd som ønsker det kan 
bruke denne plattformen. Vi har fått med ca 
13 friluftsråd på denne fellessatsingen, som 
letter friluftsrådenes arbeid, og som bidrar til 
at begrepet friluftsråd får et mer felles visuelt 
uttrykk. 

Videre har vi utvikla felles forvaltningsløsning 
for friluftsrådene basert på utviklingsarbeid 
i særlig Bergen og Omland Friluftsråd. Vår 
strategi er at mest mulig kartbasert informasjon 
samles i Kartverkets offentlig kartdatabase 
og dermed blir tilgjengelig for alle, mens den 
spesifikke informasjonen om områder og 
ferdselsårer som friluftsrådene forvalter, samles 
i vår forvaltningsbase. 
Dette blir vår «felles hukommelse» og 
«skattkiste». Her skal vi skal samle all vår 
friluftslivs- informasjon i en forvaltningsløsning 
som driftes av oss og som 22 av friluftsrådene 
så langt er med på. I denne databasen kan vi 
hente oppdatert friluftslivsinformasjon som kan 
brukes i mange ulike vinduer til enhver tid. 

Salten Friluftsråd var vertskap for den årlige 
ansattesamlinga i praktfullt vær og omgivelser 
i Steigen. Det var 40 deltakere fra 23 friluftsråd, 
og viktige tema var folkehelse og friluftsliv, 
forvaltningsløsning, drøfting av friluftsrådene 
2037. I tillegg tid til befaringer og en rekke 
andre tema i grupper. Det har våren 2018 
vært egne fagsamlinger med opplæring 
forvaltningsløsning og om friluftsliv i skolen.

2.3. Friluftspolitisk arbeid

Økonomi
Vårt utgangspunkt er at de offentlige 
bevilgningene til friluftslivsformål er for lave 
i forhold til samfunnsnytten og folks glede av 
friluftsliv. FL arbeider derfor gjennom hele året 

for å styrke bevilgningene til friluftslivsformål 
gjennom skriftlige innspill til budsjettprosessen, 
møte med politisk ledelse, skriftlige innspill og 
deltakelse i budsjetthøringer på Stortinget.

Regjeringens forslag til budsjett for 2018 
innebar en gledelig økning i administrasjons-
støtten til friluftsrådene med 0,8 mill kr. Det 
ivaretar kompensasjon for økningen i antall 
medlemskommuner og friluftsråd. Ut over 
det var budsjettforslaget omtrent identisk 
med budsjettet for 2017. Gjennom god politisk 
kontakt fikk vi i budsjettprosessen styrka 
skjærgårdstjenesten med 5 mill kr som en 
del av budsjettforliket med økt innsats mot 
marin forsøpling. Etter flere år med styrking 
av tilskuddsmidlene til friluftslivsformål, 
er det imidlertid en stagnasjon i de samla 
midlene (figur 1). FL se med forventning fram 
til Handlingsplanen for friluftsliv, og mener 
den må innebære en vesentlig budsjettøkning 
siden stortinget har bedt om en handlingsplan 
for å styrke det samla friluftslivsarbeidet og 
friluftslivets rolle i folkehelsearbeidet.

FL innhenter årlig oversikt over 
fylkeskommunenes egne bevilgninger til 
friluftslivsformål og prioritering av spillemidler 
til anlegg for friluftsliv. Vi mener oversikten er et 
godt grunnlag for friluftsrådenes arbeid overfor 
fylkeskommune for å styrke friluftslivsarbeidet. 
For begge ordningene viser totalsummene 
stagnasjon fra 2016 til 2017. 
Videre viser de innhenta tallene stor variasjon 
fra fylke til fylke (figur 2). Nå i forkant av 
regionreformen er det særdeles viktig å passe 
på at friluftsliv blir prioritert. FL mener det i de 
fleste fylker er et stort potensial for å hente 
ut mer spillemidler til anlegg for friluftsliv, og 
informerte i et fyldig brev på ettersommeren 
om mulighetene og oppfordra friluftsrådene til 
å bruke dem.
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Gøy på akebrett for nye landsmenn. Foto: Dalane Friluftsråd

Ivrige barn undersøker fisk i forbindelse med Dalaneuka.  Foto: Dalane Friluftsråd

Andre friluftslivspolitiske saker

Det friluftslivspolitiske engasjementet vårt har i 
hovedsak vært med Handlingsplan for friluftsliv 
og Stortingsvalget som er omtalt i 3.1. og 3.2.

FL har også deltatt på innspillsmøte til stortings-
melding om Folkehelse og Handlingsplan for 
fysisk aktivitet.

FL, dels sammen med DNT, har gitt flere 
innspill til Kulturdepartementet om utvikling 
av regelverket for spillemidlene for å ivareta 
friluftslivets behov bedre.

Høringsuttalelser:

FL har avgitt høringsuttalelse i følgende saker:

• Felles uttalelse fra Norsk Friluftsliv, 
DNT og FL til Stortingets behandling av 
Stortingsmelding «Lærelyst – tidlig innsats 
og kvalitet i skolen»

• Brev til Finanskomiteen om 
perspektivmeldinga

• Om regjeringens gave til DNTs 150 års 
jubileum

• Til Miljødirektoratet om forskrift om 
kasserte fritidsbåter

• Felles innspill fra Norsk Friluftsliv, DNT og FL 
til regjeringserklæringen

• Høringsuttalelse til Landbruks- og 
matdepartementet om forskrift om 
skogbehandling og skogsdrift i Oslo og 
nærliggende kommuner

• Felles høringsuttalelse fra Norsk Friluftsliv, 
DNT og FL om Nasjonale retningslinjer for 
treårig faglærerutdanning i praktiske og 
estetiske fag

• Felles innspill fra Norsk Friluftsliv, DNT og 
FL til «fagfornyelse – andre runde innspill til 
kjerneelementer i skolefagene»

• Felles innspill fra DNT og FL til representant-
forslag om å innføre en ordning som sikrer 
elever på 1.-10. trinn en time fysisk aktivitet 
hver dag

• Uttalelse til Kommunal- og 
forvaltningskomiteens behandling av ny 
Kommunelov

• Uttalelse til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet om 
ekspertutvalgets innstilling til oppgaver for 
nye fylkeskommuner

• Uttalelse til Kulturdepartementet om 
spillemidler til overnattingshytter

• Felles brev fra DNT og FL til 
Kulturdepartementet om spillemidler til 
anlegg for friluftsliv – felles begrepsbruk, 

merkestandard og kartbase
• Innspill til Kulturdepartementet om 

revidering av «Føresegner om tilskot til 
løypetiltak i fjellet og overnattingshytter – 
2017» (V0991)

2.4. Friluftslivsfaglig arbeid

FL har et bredt friluftslivsfaglig arbeid 
– bl.a. gjennom høringsuttalelser og 
deltakelse i en rekke arbeidsgrupper, styrer 
og samarbeidsforum. Vi er rådgivere for 
medlemsfriluftsrådene og følger opp en rekke 
prosjekter i medlemsfriluftsrådene både ved 
fordeling av midler og faglig. 

Sikringsarbeid

FL har bidratt på flere av Miljødirektoratets 
fylkesvise seminar om sikring, og vært 
rådgiver og samtalepart for i sikringssaker i 
regi av friluftsråd. FL og Bergen og Omland 
Friluftsråd deltar i arbeidsgruppe som Klima- og 
miljødepartementet har nedsatt for å vurdere 
sikringsordningen.

Tilrettelegging

Arbeidet med stier og turruter har 
utgjort hoveddelen av FLs arbeid med 
tilretteleggingstiltak. 

Drift og forvaltning

Etablering av forvaltningsløsning vil gi 
friluftsrådene et godt redskap i arbeidet med å 
forvalte friluftslivsområder, stier, skiløyper og 
turveger. FLs engasjement på dette feltet har for 
øvrig vært knytta til forsøplingsproblematikk og 
utviding av skjærgårdstjenesten geografisk og 
innholdsmessig.

Friluftsliv og folkehelse

FL har et stort folkehelseengasjement fordi 
livsstilssykdommer fremdeles er et stort 
problem der forebygging med friluftsliv kan 
ha stor betydning for både fysisk og psykisk 
helse. Vår strategi er todelt; dels med fokus 
lavterskel aktivitet som kan nå mange og 
dels med tiltak for grupper med særskilte 
behov. Gjennom egne tilskuddsmidler fra 
Miljødirektoratet har vi sammen med over 
halvparten av medlemsfriluftsrådene en særlig 
satsing på friluftslivstiltak for mennesker med 
innvandrerbakgrunn. Samarbeidsstrategien 
med kommunenes frisklivssentraler og 
folkehelseansvarlige er videreført. 
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Det ligger godt til rette for friluftsliv i Fjordkysten Friluftsråd, her fra Solund. Foto: Fjordkysten Friluftsråd

I Lister kan man gå Naturlostur på barnevandrerstien. Foto: Lister Friluftsråd

Tiltak der friluftsrådene i samarbeid med andre, 
har fått mange ut: 

• Turregistrering og premiering av oppnådde 
turmål (TellTur, StikkUt, UtiNord, Perletur og 
andre)

• Naturlosturer (datofestede turer med 
innhold)

• Friluftsliv for alle (regelmessige turer til 
fastlagt sted og tid)

• Sosiale turgrupper/arrangementer for 
brukere av frisklivssentraler, institusjoner 
og lignende (Aktiv på dagtid, lukkede 
turgrupper for folk med psykiske 
utfordringer, ungdomsklubber og andre 
lite aktive ungdom, «opp av godstolen» for 
eldre, aktivitet for rusinstitusjoner)

Friluftsrådene bidrar med kompetanse, 
opplæring og koordinering. 

FL har sammen med Oslo og Omland Friluftsråd 
og Oslofjordens Friluftsråd satt barnefattigdom 
og deltakelse i friluftsliv på dagsorden, og 
arrangerte bl.a. et seminar med godt over 
hundre deltakere. Utfordringene følges opp 
gjennom fortsatt samarbeid med fokus på 
åpne tilbud som når alle, utstyrsutlån og tiltak i 
områder med stor andel med varig lav inntekt.

Norsk Friluftsliv og FL var vertskap for årlig 
møte mellom relevante forskningsinstitusjoner, 
forvaltning og friluftslivsorganisasjoner høsten 
2017, og vi deltok på tilsvarende møte i regi av 
Norges idrettshøgskole der forskningsbehov 
var hovedtema i april 2018. FL er representert 
i referansegruppe for forskningsprosjektet 
BioTour, og har god kontakt med viktige 
forskningsinstitusjoner innen friluftsliv som 
NMBU, Høgskolen for Sør-Øst Norge, NINA og 
NIH.

2.5. Kommunikasjon og informasjon

Vi har etablert nye nettsider på ny plattform 
og opplever at vårt utrykk har endret seg 
på en svært positiv måte. Web utvikling er 
dynamisk og vi følger nå statistikken for å 
se hvordan sidene fungerer, og endrer etter 
brukernes behov og de målene vi har for vår 
kommunikasjon med omverden. Det å vise at 
vi er en relevant, troverdig og kunnskapsrik 
samarbeidspartner er et viktig mål med 
nettsidene våre. Vi følger statistikken tett og 
hadde i fjor 25.000 unike brukere innom sidene. 
Utviklingen etter at vi lanserte sidene høsten 
2017 har vært positiv mht tid brukt på sidene. Vi 
velger å tolke det som et uttrykk for at brukerne 

finner relevant informasjon. Tidsbruken (hvor 
lenge brukerne i snitt er på sidene) har økt med 
nærmere et halvt minutt nå i år sammenligna 
med i fjor. Vi følger også hvor brukerne går 
på sidene og mange er opptatte av konkret 
informasjon om undervisningsopplegg og 
anlegg og tilrettelegging. 

På Facebook har vi nye oppslag så godt som 
daglig. Antall «likes» på siden øker jevnt og trutt 
med lite frafall – fra 1.394 til 1.651 i løpet av 
2017. Vi har fått over 16.000 ulike samhandlinger 
med unike brukere – dvs at de som er innom 
siden liker, deler eller kommenterer saker vi 
legger ut. Økningen på facebook genererer også 
økt trafikk på hjemmesidene. Friluftsrådene 
gjør også et aktivt arbeid selv på sine nettsider, 
lager saker til Magasinet friluftsliv (med et 
opplag på 10.000). FL har i årsmøteperioden 
produsert tre Frilufts-Info som distribueres på 
e-post og vår nettside. Hovedtema har vært 
partiprogrammene til stortingsvalget, forslag 
til statsbudsjett 2018 og fylkenes prioritering av 
økonomiske midler til friluftslivsformål.

Det er krevende å få sentrale medieoppslag, 
men friluftsrådene samla får mange og gode 
oppslag på sitt praktiske arbeid landet rundt. 
Det ble i 2017 registrert 2.922 medieoppslag 
der begrepet «friluftsråd» er brukt. Så godt som 
alle oppslagene er positive eller nøytrale, og 
oversikten viser at det mest medieomtale av 
friluftsrådenes arbeid i Nordland, Rogaland og 
Møre og Romsdal. Oppslagene fordeler seg 
jevnt utover ukedagene, med flest oppslag på 
fredager og lørdager. 

Arbeidet med å avklare mulig samarbeid om 
friluftslivsinformasjon med ut.no og DNT har 
trukket ut i tid og vi kommer derfor i samarbeid 
med Statskog til å pusse opp godtur.no 

Med utgangspunkt i design på ny nettside, er 
grafisk profil for FL fornya og videreutvikla. 
Implementering er i gang og vil bli videreført. 
Det er ønskelig at medlemsfriluftsrådene tar 
den i bruk så langt det er hensiktsmessig.

http://ut.no
http://godtur.no
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Årets friluftsråd 2017: Ryfylke Friluftsråd. Fra venstre: Oddny Helen Turøy 
Ryfylke Friluftsråd, Steinar Saghaug FL. Foto: Asgeir Knudsen

3.10 Arbeide for at flere kommuner blir 
medlem i interkommunale friluftsråd med 
mål om ett nytt friluftsråd og minst 10 nye 
medlemskommuner

Følgende 10 kommuner har blitt medlem i 
friluftsråd i årsmøteperioden: Bamble og Siljan 
i Grenland Friluftsråd, Bremanger i Fjordkysten 
Friluftsråd, Stranda, Ørsta, Volda og Ulstein 
i Sunnmøre Friluftsråd, Aure og Smøla i 
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og Lebesby 
i Finnmark Friluftsråd.

FL har hatt kontakt med følgende regioner 
og fylkeskommuner om mulig etablering 
av friluftsråd: Trøndelag, Nordfjord i Sogn 
og Fjordane, Midt-Telemark, Buskerud – 
Hallingdal, Numedal og Midt-fylket, Hamar-
regionen ved Hamar naturskole, Finnskogen og 
Romerike. Det er ikke etablert nye friluftsråd i 
årsmøteperioden.

Takk for samarbeid
Det er gjennom gode samarbeidsparter vi oppnår de fleste og beste resultatene. Styret 
takker medlemsfriluftsrådene, Stortinget – og Energi- og miljøkomiteen spesielt, Klima- og 
miljødepartementet, Miljødirektoratet, Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, 
Helsedirektoratet, Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, Statskog, Kartverket, Innovasjon 
Norge, Norsk friluftsliv, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Forbundet 
KYSTEN, Hold Norge rent og andre kontakter og samarbeidsparter for hyggelig og godt samarbeid til 
friluftslivets beste.

3. Prioriterte oppgaver i årsmøteperioden

FL hadde 10 prioriterte oppgaver i årsmøte-
perioden. For tema som er omtalt tidligere i 
årsmeldinga gis her bare en kort omtale av 
måloppnåelse.

3.1. Medvirke til at regjeringens handlingsplan 
for friluftsliv blir et konkret dokument for 
fremme av friluftsliv

Norsk Friluftsliv, DNT og FL videreførte det 
friluftslivspolitiske samarbeidet og ga et felles 
fyldig innspill til regjeringens handlingsplan for 
friluftsliv – som oppfølging av Friluftsmeldinga. 
Vi var enige om følgende hovedpunkter:

• Friluftslivsaktivitet - grunnleggende 
friluftslivsferdigheter til alle

• Nasjonal stisatsing
• Naturen som læringsarena – friluftsliv i 

skole og barnehage
• Nærfriluftsområder for alle
• Store sammenhengende naturområder for 

friluftsliv og reiseliv
• Landsomfattende skjærgårdstjeneste for 

kystfriluftslivet
• Digital satsing på friluftsliv for moderne 

informasjon om friluftsmuligheter
• Frivillighet og styrking av 

friluftslivsorganisasjonene og friluftsrådene

Klima- og miljødepartementet inviterte 
til møte om drøfting av innspillet høsten 
2017. Vi uttrykte våre forventninger da Ola 
Elvestuen, som ny Klima- og miljøminister, 
inviterte natur- og friluftslivsorganisasjonene 
til introduksjonsmøte. Det er venta at 
Handlingsplanen legges fram før sommeren.

3.2. Sette friluftsliv på dagsorden i 
valgkampen, styrke friluftslivsarbeidet og øke 
bevilgningene til friluftslivsformål

FL ga innspill til partiprogrammene i forkant av 
stortingsvalget, og fulgte opp med en analyse 
av hvordan friluftsliv var ivaretatt og vurderte 
med terningkast. Resultatet blei presentert i 
Frilufts-Info og på vår nettside. FL hadde flere 
andre initiativ til å sette friluftsliv på dagsorden 
i valgkampen. Vi viser særlig til samarbeidet 
med Oslo og Omland Friluftsråd, FNF Oslo 
og Norsk Friluftsliv om debatt med nasjonale 
toppolitikere under åpning av Friluftslivets Uke 
på Sognsvann.

Vi lyktes i liten grad med å øke bevilgningene til 
friluftslivsformål.

3.3. Gjennomføre revisjon av merkehandboka 
sammen med DNT og Innovasjon Norge i 2018

Arbeidet er i rute.

3.4. Fullføre arbeidet med revisjon av Læring i 
friluft

Revisjonsarbeidet er gjennomført, og nytt 
opplegg presentert på seminar i slutten av april.

3.5. Lansere nye nettsider på ny plattform

Vi lanserte nye nettsider høsten 2017.

3.6. Utvikle digital kartbasert 
forvaltningsløsning

Arbeidet er godt i gang og i all hovedsak 
i rute etter framdriftsplan. Plattformen 
gir også grunnlag for fornying av 
turregistreringsopplegget TellTur, og utvikling 
av kartbasert løsning for å registrere skolenes 
uteskoleområder med opplegg, Stedsbasert 
læring.

3.7. Økt utbredelse av Friluftsskolen med mål 
om totalt 200 friluftsskoler i 2017 og 250 i 
2018

Det har vært markert vekst i Friluftsskolen, 
men likevel ikke så mange som vi hadde mål 
om. I 2016 var det 146 friluftsskoler i regi av 
friluftsråd, turlag og andre samarbeidsparter, 
i 2017 var det 186 og det planlegges 219 
Friluftsskoler i 2018.

3.8. Pådriver for utvikling og geografisk 
utviding av skjærgårdstjenesten slik at den 
ivaretar oppgaver med marin forsøpling i 
tillegg til primæroppgaven med forvaltning av 
friluftsområder

Vi har fått delvis gjennomslag, og det 
foregår konkret arbeid med etablering av 
skjærgårdstjeneste i Møre og Romsdal.

3.9. Sammen med DNT arbeide for en «nasjonal 
dugnad» for registrering av stier i kartbasen 
(DOK)

Arbeidet er satt i gang med fokus på kyststiene 
i første omgang. Det arbeides med en 
samarbeidsavtale med Kartverket og etablering 
av nasjonal arbeidsgruppe der bl.a. DNT og FL vil 
delta.

Ansattesamling i Steigen - en flott opplevelse på alle måter. 
Foto: FL
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Noter til regnskap 2017           
    
Regnskapsprinsipper           
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnsakpsloven og god regnskapsskikk for små foretak.  
Inntekter            
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet.        
Periodiseringsregler           
Kostnader regnskapsføres etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme   
periode som tilhørende inntekt. For prosjekter som har fått midler der aktiviteten ikke er fullført ved 
periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger.        
Klassifisering av balanseposter          
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet 
til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler.  Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis 
de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag 
på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig 
gjeld.             
Fordringer            
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning 
tilforventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte 
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt 
tap. 
Skatt             
Friluftsrådenes Landsforbund driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.  
Fortsatt drift            
Regnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift.       
         
Note 1. Budsjett fra styresak 10/17         
Note 2. Fordeling administrasjonsstøtte og prosjektmidler (alle beløp i 1000 kr):  

             
             
 

Adm. Støtte Spillemidler Spillemidler Læring i Folkehelse- Friluftsliv Barn i 
Friluftsråd aktivitet enkle anlegg friluft Miljød prosjekter minoriteter mottak
Oslo og Omland 605 198 26 0 260
Valdres 195 45 50 0 30 75
Grenland 220 150 0 0 125
Sør 400 919 45 194 370 230
Midt-Agder 520 420 47 180 249 120
Lindesnesregionen 270 77 50 46 200 75
Lister 305 100 50 75 90 0 50
Dalane 330 283 50 170 263 75 40
Jæren 560 141 50 60 0 0
Ryfylke 520 0 50 0 0 0
Vest 645 143 50 70 30 150
Bergen og Omland 865 231 100 30 40 0
Fjordkysten 165 0 0 0 0
Sunnmøre 485 469 50 210 205 100
Nordmøre og Romsdal 470 253 50 141 215 150
Trondheimsregionens 355 325 50 71 100
Trollfjell 190 51 35 0 0
Helgeland 265 349 50 60 0 0
Polarsirkelen 405 539 50 135 0 75
Salten 430 215 50 0 0
Lofoten 205 66 0 40 0
Vesterålen 330 429 50 50 0 75
Midtre Hålogaland 460 616 25 240 402 150 190
Midt-Troms 360 272 45 50 150 150
Ishavskysten 360 281 20 0 40 0
Nord-Troms 230 315 50 125 90 40 35
Finnmark 315 513 68 90 100 80 85
Sum til friluftsråd 10 460 7400 1000 2087 2585 2030 400
FL 2 235 0 245 150 40 0
Sum 12 695 7 400 1 000 2 332 2 735 2 070 400
Mottatt midler 2017 12 675 7 400 1 000 2 310 2 675 2 000 400
Bruk avsatte midler 45 0 0 22 40 70 0
Avsatt av årets 25 0 0 0 0 0 0
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I tillegg er det utbetalt 78' til Klart det går kurs og 200' til oppstart friluftsskoler, det siste fra midler fra 
Sparebankstiftelsen
Note 3.  Avsetning av 2017-midler
Administrasjonsstøtte nye friluftsråd og kommuner kr 25 000
Klart det går kurs kr 22 000
Folkehelseprosjekter FL kr 28 344
Stikonferanse kr 17 009
Friluftsskolen FL kr 39 327
SUM kr 131 680

Avsatte midler fra tidligere år kr 3 060 639
Sum avsetning til balanse kr 3 192 319

Note 4. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Lønnskostnader 2017 2016
Lønninger 2 381 864 2 351 020
Arbeidsgiveravgift 379 523 366 331
Pensjonskostnader 258 967 245 097
Andre lønnsrelaterte ytelser 22 400 46 111
Sum 3 042 754 3 008 559

Sysselsatte årsverk 4 4

Ytelser til ledende personer 2017 Daglig leder Styret
Lønn og andre godtgjørelser 636 351 121 479
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller 
andre nærstående parter. 

Kostnadsført godtgjørelse til revisor 2017 2016
Revisjon 34 375 25 625
Andre tjenester 0 0
Sum godtgjørelse til revisor 34 375 2

Note 5.  Obligatorisk tjenestepensjon
Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk 
tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller 
kravene i denne loven

Note 6. Bundne midler 2017 2016
Herav bundne bankinnskudd 237 341 140 357

Note 7. Egenkapital Egenkapital Sum

Egenkapital 01.01. 1 434 689 1 434 689
Årets resultat 32 189 32 189
Egenkapital 31.12. 1 466 878 1 466 878
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Antall friluftsråd 18 20 20 20 20 20 21 23 24 24 26 27

Antall medlems- 
kommuner

170 173 178 181 181 184 172 183 190 195 217 227

Årsverk fast 
ansatte

52 56 63 64 68 70 58 59 65,4 67,4 70,9 75,8

Total omsetning 58 61 69 90 96 92 89 88 113 126 137 151

Forvaltningsansvar
antall områder

599 605 617 628 637 657 492 501 528 547 545 550

Forvaltningsansvar 
km sti og turveg

551 605 690 864 836 920 1096 1012 1221 1586 1942 2771

Utvikling friluftsrådenes samla aktivitet
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Oslo og omland 16 1.166 3.922 4 43 4 4,4 4.637 1,00 1.148 1.070

Valdres 6 18 4.977 1 - 0,8 - 1.269 25,00 457 168

Grenland 3 95 1.875 1 0 1 0 810 6,53 618 150

Sør 9 94 4.120 2 0 3 24 5.580 10,55 991 461

Midt-Agder 8 145 2.556 2 - 6 10 7.700 17,06 2.424 565

Lindesnesregionen 5 26 1.928 1 - 1,8 1,5 2.082 33,91 867 131

Lister 6 37 3.805 1 - 1,2 11 3.591 10,00 430 140

Dalane 4 24 1.589 1 0 3,2 5 4.700 12,83 312 505

Jæren 8 315 1.151 1 0 6,8 58 15.000 13,43 4.200 1.490

Ryfylke 11 254 4.530 1 25 5 82 4.700 13,46 3.398 1.086

Vest 12 162 4.346 2 0 5,5 18 15.000 17,34 2.807 1.238

Bergen og Omland 17 434 4.214 1 20 15 52 30.594 18,75 8.040 2.005

Fjordkysten 3 16 1.180 1 - 0,4 - 727 15,00 403 175

Sunnmøre 13 124 4.450 1 0 3,5 12 6.900 18,00 1.688 214

Nordmøre og Romsdal 17 114 8.770 1 1 2,8 17 4.700 8,55 950 190

Trondheimsregionen 6 242 2.683 1 0 1 0,2 3.345 4,50 1.074 100

Trollfjell 6 14 3.173 2 - 1 4 1.059 15,62 215 151

Helgeland 6 33 4.838 1 0 1 15,5 2.068 18,35 511 197

Polarsirkelen 7 38 9.238 1 4 1 7 5.200 21,57 809 197

Salten 9 82 10.487 1 1 2,6 1 3.700 10,07 939 444

Lofoten 6 25 1.176 1 0 0,4 4 240 9,00 210 120

Vesterålen 6 33 2.917 1 0 1 2 1.570 10,00 325 197

Midtre Hålogaland 12 62 7.340 2 - 1 23 7.500 12,40 770 390

Midt-Troms 8 30 8.252 1 2 1,7 2 3.216 12,00 362 200

Ishavskysten 5 88 7.250 1 0 2 2 3.800 12,00 1.172 200

Nord-Troms 4 11 6.760 1 - 1 4 2.980 15,00 168 200

Finnmark 18 75 45.153 1 0 2,1 10 3.789 6,00 360 200

Sum 2017 227 96 75,8 370 150.757 35.548 12.184

Sum 2016 217 98 70,9 327 136.824 32.303 11.825

Sum 2015 195 100 67,4 323 126.235 29.803 10.247

Sum 2014 190 98 65,4 291 113.109 28.093 9.250

Sum 2013 183 100 58,9 255 88.634 26.804 8.551

Sum 2012 172 96 57,7 243 89.634 23.316 8.626

Friluftsrådene - statusoversikt per 31.12.2017

Kontingent 24 %

Driftsstøtte 
fylkeskommune 9 %

Adm støtte stat 7 %
Prosjektmidler 60 %

2016

Kontingent 23,5 %

Driftsstøtte 
fylkeskommune 8%

Adm støtte stat 7%

Prosjektmidler 61,5%

2017

Friluftsrådenes samlede inntekter fordelt på driftsstøtte fra stat, fylkeskommuner og kommuner og prosjektmidler.
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Grenland Friluftsråd
Etter å ha blitt opprettet som et prøveprosjekt i 
2014, var 2017 der siste året i prosjektperioden 
for Grenland friluftsråd. I løpet av disse tre 
årene hadde friluftsrådet overbevist sine 
medlemskommuner om viktigheten av 
satsingen på friluftsliv, og alle kommunene 
gjorde enstemmige vedtak på å videreføre 
Grenland friluftsråd som en fast ordning. 

Friluftsrådet bistår kommunene og 
friluftsorganisasjonene i Grenland med et 
bredt spekter av oppgaver. Fra rådgivning og 
hjelp til finansiering, til prosjektledelse og 
aktivitetsarbeid. 

Friluftsrådets faste prosjekter, som turbrosjyren 
Naturlos og integreringtiltaket Natur på 
norsk, vokser og trives. Vi jobber også med å 
tilrettelegge flere nærfriluftsområder, og det er 
stor etterspørsel fra kommunene om dette. 

Hovedsaker i 2017
• Videreført Grenland friluftsråd fra prosjekt 

til fast ordning

• Rustet opp nærturområdet Kverndammen 
i samarbeid med lokal ungdomsskole, 
som har laget natursti som en del av 
undervisningen

• Naturlos med flere hundre turer året rundt, 
og rekordmange organisasjoner som bidro

• Tatt med 400 nyankomne innvandrere på tur 
i samarbeid med voksenopplæringene

• Gjennomført Kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder i Porsgrunn kommune

Foto: Anne-Sofie Pollestad

Friluftsrådet Sør
 
Friluftssamarbeidet har i vår region pågått siden 
1980-tallet. Friluftsrådet Sør ble etablert i 2002. 
Vi har følgende medlemskommuner i Aust-
Agder: Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, 
Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli, og 
Nissedal kommune i Telemark. 

Hovedsatsningen vår er informasjons- og 
planarbeid, pedagogisk virksomhet og 
aktivitetsrettede tiltak særlig rettet mot barn og 
unge. 

Hovedsaker i 2017
• Digital informasjon: 15 telleapparater i 

ulike friluftsområder registrerte 617 390           
passeringer

• Naturlos: 200 turer/aktiviteter i samarbeid 
med 50-60 lag og foreninger

• Kyststi: Laget skilt- og tiltaksplan for hele 
Grimstad kommune

• Læring i friluft: Aktivitetskurs for 227 
pedagoger, og aktivitetsdager for 1 499 
elever

• Minoriteter: 7 aktivitetsdager for 630 
personer i kommunene Gjerstad, Grimstad, 
Risør og Vegårshei

• Psykisk helse: Lukkede turgrupper i alle 
kommunene. Totalt 211 turer med 1214 
deltakere

• Friluftsskoler: 16 uker. Totalt deltok 275 
barn

• Marka Friluft: Barnefattigdomsprosjekt 
i samarbeid med Arendal kommune. 
Uteaktiviteter og samlinger annenhver 
onsdag ettermiddag/kveld og en helgetur 
per årstid

• 6 enkeltaktivitetsdager: Med fokus på 
barnefamilier - over 8000 deltakere

Oslo og Omland Friluftsråd
OOF er et av 28 friluftsråd i Norge og er tilsluttet 
Friluftsrådenes Landsforbund. Oslo og Omland 
Friluftsråd (OOF) er et samarbeidsorgan med 
formål å arbeide for friluftsliv og naturvern, 
herunder sikring og bruk av friluftsområder 
i Akershus, Buskerud, Oppland og Oslo. 43 
organisasjoner og 16 kommuner er medlem i 
OOF. 
OOF foreslo markagrensen i 1938, og 
har siden den gang særlig arbeidet som 
paraplyorganisasjon for bevaring av Marka og 
adkomstmulighetene i alle markakommunene. 
I tillegg fremmer OOF friluftsliv blant barn 
og unge gjennom blant annet å arrangere 
friluftsaktiviteter for barn, unge og familier.

Hovedsaker i 2017

• Introduksjon til friluftsliv for mottaksklasser 
og voksenopplæringsklasser

• Ferieleir for flyktninger, friluftsskoler, 
friluftslvsdager for ADHD foreningen, 
samarbeidet med Rikshospitalet om 
Friluftssykehuset

• Videreutviklet “Friluftsnytt” i samarbeid med 
FNF Oslo og FNF Akershus

• Arrangert “Flerkulturell Friluftsfest” på 
Sognsvann  med mer enn 2000 deltakere. 

• Læring i friluftskurs for lærere og SFO 
ansatte

• Arrangert  Markadag og deltatt på 
Friluftslivets uke. 

• Jobbet for å styrke friluftslivets økonomiske 
rammebetingelser

Valdres Friluftsråd
Valdres friluftsråd (VFR) ble etablert i 2012 og 
består av de seks Valdreskommunene; Etnedal, 
Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Øystre Slidre, 
Vestre Slidre og Vang. VFR er organisert under 
Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) som er en 
bygdeutviklingsregion som gjennom langsiktig 
merkevarebygging knyttet til natur- og 
kuturverdier - og lokal styring - skal gi økt 
verdiskapning og livskraft i lokalsamfunnet. VFR 
skal samle aktuelle arbeidsoppgaver i VNK for å 
samle gode krefter for friluftslivet i Valdres for å 
få en bredere satsing på friluftslivet.

Hovedsaker i 2017
• To friluftsskoler; Friluftsskolen på Brennabu 

Leirskole og Stølsveko i Øystre Slidre

• Friluftsport i Løkjisskogen i Øystre Slidre 
med stolpejakt

• To vellykkede prosjekter for mennesker med 
minoritetsbakgrunn

• Kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder i Vestre Slidre kommune

• Gjennomgang av turstinettet og etablering 
av nye turruter

• Etablering av seks nye varmebuer i 
løypenettet

• Oppstart med å etablere historisk 
vandrerute i samarbeid med DNT og 
Riksantikvaren sammen med DNT-Valdres
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Lister Friluftsråd
Lister Friluftsråd ble etablert i 2006. 
Medlemskommunene er Farsund, Flekkefjord, 
Hægebostad, Lyngdal,Kvinesdal og Sirdal – 
et område på rundt 4.200 km2 og et samlet 
innbyggertall på rundt 37.000.
 
Friluftsrådet samarbeider med 
medlemskommunene, fylkeskommunale og 
statlige organer for å ivareta og øke interesse, 
forståelse og muligheter for friluftsliv i Lister-
regionen.
 
Friluftsrådet i Lister hadde skifte av daglig 
leder og prosjektmedarbeidere i 2017, og har 
informasjonsarbeid, tilrettelegging og aktivitet 
som hovedfokus. 

Hovedsaker i 2017
• Laundal Naturskole: Statlig sikret 

friluftsområde der det er ferdigstilt en større 
bålhytte med plass til overnatting, toalett, 
redskapsbod, utendørs klatrevegg, turstier 
mv

• Utvikling av hjemmeside: Omfattende 
oversikt over friluftsaktiviteter i Lister-
regionen og skjærgårdsparken, også i 
engelsk versjon

• Strandryddeaksjon: Kystlotteriet er et 
kontinuerlig tilbud for alle som vil bidra 
til å rydde marint avfall fra strandsonen. 
Samarbeid med skjærgårdstjenesten og 
kystkommunene

• Andre prosjekter: Bygging av tre 
naturklatrejungler, brosjyre for 
Skjærgårdsparken, kanoutlånsbase 
på Tonstad, kajakklagringsplass i 
Farsund, friluftscamper, organiserte turer for 
lite aktive og læring i friluft-kurs

Foto: Pål Knudsen

Dalane Friluftsråd
Dalane friluftsråd ble opprettet i 1994 og er 
et interkommunalt foretak, med  kommunene 
Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal 
som eiere. Disse fire  kommunene utgjør 
Dalaneregionen, som ligger helt sør i Rogaland 
fylke. Flatearealet utgjør ca 1/5 av Rogalands 
samlede areal. 

I samarbeid med eierkommunene, 
fylkeskommunen og frivillige lag og 
organisasjoner arbeider  friluftsrådet aktivt 
for å skape større interesse og forståelse for  
friluftslivet i regionen. Samtidig er det et mål å 
være pådriver for å bedre mulighetene for et 
allsidig friluftsliv i Dalane. 

Hovedsaker i 2017
• Friluftskvelder i Dalane utvidet til alle 

medlemskommuner, etter eksempel fra 
Låvaberget

• Friluftsskoler gjennomført både vinter, 
sommer og høst

• 20 turmål på topp i Dalane som er med i 
TellTur med 990 registrert deltakere

• Gjennomført friluftsarrangementer som 
Friluftslivets uke, Friluftslivets dag - totalt 
17 turer og leiren Dalaneuka arrangert for 
åttende gang

• Eldreaktiviteter - totalt 68  med fra 5 til 90 
deltakere fra rullestolbrukere til relativt 
spreke. Turdeltakerne har gått hele 10 639 
km

Midt-Agder Friluftsråd 
besto per 31.12.17 av 8 kommuner; Kristiansand, 
Søgne, Songdalen og Vennesla i Vest-Agder 
og Birkenes, Iveland og Evje og Hornnes 
og Lillesand i Aust-Agder med i alt 145 183 
innbyggere. Friluftsrådet ledes av et politisk 
valgt styre. Saker til styret utarbeides og 
fremmes av et arbeidsutvalg med medlemmer 
fra medlemskommunenes administrasjon.
Administrasjonen utgjorde i 2017 seks årsverk. 
Daglig leder er Per Svein Holte.
Midt-Agder Friluftsråd skal fremme et enkelt, 
allsidig og miljøvennlig friluftsliv gjennom å 
sikre og tilrettelegge viktige friluftsområder i 
regionen for allmennheten, forvalte og drifte 
friluftsområder og tur- og skiløyper, drive 
opplæring og aktiviteter og i tillegg informere 
og koordinere. MAF har også et særskilt fokus 
på tilgjengelighet for alle. Arbeidet organiseres 
som driftsoppgaver eller prosjekter, og mange 
viktige og gode samarbeidspartnere er med i 
arbeidet for å gi Muligheter for Alle i Friluft.

Hovedsaker i 2017
• Dagsturhytte i Jegersberg: Byggestart er 

planlagt april/mai 2018 og ferdigstillelse 
innen utgangen av året. 

• MAF-digital: 21.desember 2017 ble en 
merkedag for det digitale MAF – vår nye 
nettside etter mal fra FL ble lansert.

• Friluftsliv for minoritetsgrupper: fokus på 
friluftsliv, integrering og læring. 17 turer 
med 1565 deltakere vinter, vår og høst. 

• Naturlosturer: 146 turer i turkalenderen, 
samt 10 turer som gikk ukentlig gjennom 
hele året - ca 14 100 deltakere totalt. 

• Naturskole og læring i friluft: 4 leirsteder, 
9819 registrerte bruksdøgn, aktivitets- og 
læringsdager for 2558 elever og 10 kurs 
med 91 deltakere. MAF sin hovedsatsning på 
barn og unge.

Lindesnesregionens 
Friluftsråd
FLiR – Friluftsrådet for Lindesnesregionen ble 
opprettet i 1999. Lindesnesregionen består 
av kommunene Åseral, Audnedal, Marnardal, 
Mandal og Lindesnes og har i overkant av 
25 500 innbyggere. Vi er organisert etter 
vertskommunemodellen og Åseral kommune er 
vertskommune for friluftsrådet, og kontoret vårt 
ligger i Kyrkjebygd. FLiR hadde per 31.12.17 tre 
fast ansatte fordelt på 1,8 årsverk. 
Regionen har alle muligheter innen friluftsliv, 
fra vannaktiviteter i tilknytning til sjøen i 
Lindesnes og Mandal, til de høyeste topper 
i Åseralsheiene som utgangspunkt for 
vandring og fjellaktiviteter. Vi arbeider for 
å bringe friluftslivet ut til alle regionens 
innbyggere. Friluftsrådet skal være en naturlig 
samarbeidspartner for både offentlige og 
private aktører.

Hovedsaker i 2017
• TellToppTur – markedsføring av TellTur og 

etablering av flere turmål gjennom lokalt 
samarbeid med idrettslag

• KulTur – prosjekt for minoritetsgrupper i 
regionen med fokus på integrering gjennom 
friluftsaktivitet

• Arrangerte Hesså friluftsfestival i Marnardal 
kommune i samarbeid med Adventure 
Norway og naturfotograf Leiv Arne Åkseth

• Gjennomføring av friluftsskoler i Mandal og 
Audnedal kommuner

• Oppstart læring i friluft i Lindesnesregionen
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Friluftsrådet Vest
Friluftsrådet Vest ble dannet i 1983 og 
består av kommunene Bokn, Bømlo, Etne, 
Fitjar, Haugesund, Karmøy, Sauda, Stord, 
Sveio, Tysvær og Vindafjord og Kvinnherad. 
Medlemskommunene har et samlet folketall 
på 162 000. Virksomheten finansieres med 
kontingent fra medlemskommunene og med 
tilskudd fra næringsliv, stat og fylke. 
Friluftsrådets oppgaver er:

• Planlegging, sikring, tilrettelegging og drift 
av 109 regionale friluftsområder.

• Være med i Vestkystparken, Vestlandets del 
av Skjærgårdstjenesten.

• Arrangere utedager for  barnehager, 
skoleklasser og SFO, og nye landmenn.

• Være hørings- og rådgivende organ i 
plansaker som gjelder friluftsliv

• Partnerskap folkehelse med 
fylkeskommunene

• Informerer om friluftslivsområder og 
allemannsretten gjennom brosjyrer,  FB og 
internett.

Hovedsaker i 2017
• Blått Flagg-strand på Åkrasanden

• Strandyddeaksjon og  
sjøbunnsryddeaksjonen «Aware 
Smedasundet»med 60 dykkere

• Telltur med 138 turmål, 45 000 turer og 
over 3100 registrerte brukere

• Oppgradering av servicebygg på Opheim 
(Olalia) med UU toaletter og varmestue 

• Friluftsskole og Basecamp 

Bergen og Omland 
Friluftsråd
Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) er et 
interkommunalt samarbeidsorgan som 
forvalter 237 friluftsområder på 35 000 dekar 
i Bergen og omlands kommunene Askøy, 
Austevoll, Austrheim, Bergen, Fjell, Fusa, 
Kvam, Lindås, Meland, Os, Osterøy, Tysnes, 
Samnanger, Sund, Vaksdal, Radøy og Øygarden. 
Medlemskommunene har et samlet folketall på 
434 000. BOF har 15 fast ansatte. 
BOFs hovedoppgave er i samarbeid med 
medlemskommunene, offentlige etater på ulike 
nivå og interesserte organisasjoner å arbeide for 
sikring, tilrettelegging og drift av friluftsområder 
av forskjellig slag til allment bruk, samt å arbeide 
for større forståing for friluftslivets verdi, bedre 
friluftskultur og utbredelse av friluftslivet.

Hovedsaker i 2017
• Prosjekt Marin forsøpling i samarbeid med 

avfallsselskapene i Bergensområdet. Flere 
større ryddeaksjoner gjennomført 

• Ordinære driftsoppgaver i 237 
friluftsområder, utført av egne folk og 
engasjerte oppsynsfolk

• Tilretteleggingsarbeid: Nytt kaianlegg og 
gapahuk i Navøyvågen i Austevoll, nytt 
grindverksbygg i Øksnes i Austrheim, 
gapahuk og båtrampe i Kårtveitpollen i Fjell, 
frisepeegolfbane i Varnappen i Meland 
kommune, nytt kaianlegg på Buarøy fort i 
Sund kommune

• Avtale om to nye friluftsområder ble 
gjennomført i 2017 

• Kart over friluftsområdene og 
friluftsmulighetene i deltakerkommunene 
ble sendt i posten til alle husstander, og 
flere andre brosjyrer, turkort og plakater ble 
utarbeidet. Friluftskonferanse i samarbeid 
med Bergen kommune

Jæren Friluftsråd
Jæren Friluftsråd er et av de eldste eksisterende 
interkommunale samarbeidsutvalg i Jær-
regionen. I 1950 ble Nord Jæren friluftsråd 
opprettet. I 1972 skiftet rådet navn til 
Jæren Friluftsråd og ble et interkommunalt 
samarbeidsorgan for kommunene Randaberg, 
Sola, Stavanger, Sandnes, Gjesdal, Klepp, 
Time og Hå. Styret på 8 personer består av en 
representant fra hver av medlemskommunene. 
Jæren Friluftsråd har ansvaret for at 
befolkningen i regionen har friområder 
tilgjengelig for rekreasjon og variert friluftsliv. 
Organisasjonen forvalter i dag ca. 31.000 dekar 
friområder fordelt over hele Jæren, fra Ogna i 
sør, til Sandestranden i nord og til Hunnedalen 
i øst. Friluftsrådets oppgaver er å sikre nye 
områder, legge til rette for brukerne, sørge for 
at områdene fungerer som rekreasjonsområder 
og at naturkvalitetene ikke blir ødelagt.

Hovedsaker i 2017
• Orresanden i Klepp kommune ble sertifisert 

som Blått Flagg strand

• Villmarscampen i Brekko ble åpnet av 
Ordfører i Gjesdal kommune

• Besøkssenter Våtmark Jæren, med en ansatt, 
ble etablert som en forening i samarbeid 
med Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland 
Naturvernforbund, Jæren Friluftsråd, 
Rogaland Fylkeskommune, Stavanger, Klepp 
og Hå kommune. http://bvj.no

• Frilager.no, med ansatt, ble etablert som 
forening i samarbeid med Stavanger 
Turistforening, Vesterlen Krets, Ryfylke 
Friluftsråd og Jæren Friluftsråd (www.
frilager.no)

• Ryddeaksjon Jærkysten engasjert 2500 
frivillige i 90 dugnader, og nesten hele 
Jærkysten ble ryddet.

Ryfylke Friluftsråd
Ryfylke Friluftsråd er et interkommunalt 
samarbeidsorgan, bestående av 11 kommuner i 
Ryfylke og på Nord-Jæren. 

Friluftsrådet har i 2017 hatt 5 ansatte fordelt 
på 5 årsverk. I tillegg har vi en person på 
fast engasjement og flere avtaler om lokalt 
tilsyn, arbeidstreningsavtaler med bl.a. 
Kriminalomsorgen, NAV, sysselsettingsbedrifter 
og skoler. Oppsummert fører dette til at drøyt 
18 personer har arbeidet direkte for Ryfylke 
Friluftsråd i 2017.

Ryfylke friluftsråd er svært avhengig av bredde 
på egen kompetanse og høy kvalitet på båter, 
maskiner og annet utstyr. Dette innebærer 
også behov for kompetent personell og stort 
nettverk. Ryfylke Friluftsråd prioriterer å 
formidle og tilrettelegge for fysisk aktivitet.

Hovedsaker i 2017
• Årets friluftsråd for 2017

• Hold Norge Rent-konferansen 2017

• Omfattende ekstraarbeid knyttet til rydding 
av armeringsfiber og sprengledninger fra 
Ryfastprosjektet

• Forsterket samarbeid med dykkerklubbene 
m.fl. om rydding av avfall i strandsone, på 
sjøbunnen og ghostfishing
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Friluftsrådet Nordmøre og 
Romsdal
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal eies av 
kommunene Kristiansund, Halsa, Averøy, Eide, 
Fræna, Surnadal, Sunndal, Tingvoll, Nesset, 
Gjemnes, Rauma, Sandøy, Midsund, Aukra, 
Smøla, Aure og Molde

Hovedsaker i 2017
• Gjennomførte syv friluftsskoler. 

Vi samarbeider med lokale lag og 
organisasjoner, for å gi barna tilknytning til 
lokale organisasjoner innen friluftsliv.

• Stikk UT fra 1. mai til 31. oktober. Vi registrert 
i på vår hjemmeside i 2017, 280 000 turer , 
og de fleste av disse var «grønne» nærturer i 
våre medlemskommuner. 

• Enda et år med skilting av turmål med støtte 
fra Turskiltprosjektet.

• Stikk UT-Ski i samarbeid med skikretsen 
i Møre og Romsdal og fylkeskommunen. 
Sist vinter 50 Stikk UT-skiturer i oppkjørte 
løyper. Samarbeidet med skiklubbene 
og løyper.net (registrering av oppkjørte 
skiløyper) har vært svært godt.  

• Innsamling av marint søppel. Vi 
inviterte skoleklasser, velforeninger, 
pensjonistforeninger og lokale lag til en 
panteordning, hvor de plukker og leverer 
innsamla strandsøppel på det kommunale 
renovasjonsselskap. Ordningen ble godt 
mottatt i kommunene, og vi samlet inn ca 10 
tonn etter denne metoden!

• Vi gjennomførte en helt ny serie med guida 
tematurer for Aktiv på Dagtid-gruppa i 
Molde.

Trondheimsregionens 
Friluftsråd
ble etablert i 1978. Rådet er en videreføring 
av det interkommunale friluftslivssamarbeid i 
regionen som startet i 1936 ved dannelsen av 
Trondheim og Omland Friluftsråd. 
Medlemmer i Trondheimsregionens Friluftsråd 
er kommunene Klæbu, Malvik, Melhus, Selbu, 
Skaun og Trondheim - et område med ca. 
240.000 innbyggere og ca. 35.000 studenter.
Friluftsrådets oppgave er i samarbeid med 
fylkeskommune, fylkesmann, kommuner og 
andre interesserte å arbeide for:

• varetakelse av arealgrunnlaget for 
nåværende og kommende generasjoner 
gjennom sikring, tilrettelegging og drift av 
områder for friluftsliv 

• større forståelse for friluftsområdenes 
betydning, bedre friluftskultur og utbredelse 
av friluftsliv som virkemidler for en bedre 
folkehelse for regionens innbyggere.

Hovedsaker i 2017

• Våre 6 Friluftsdager samlet i nesten 4500 
deltakere.

• Ordførerne samlet nesten 400 personer på sine 
turer. 

• Gjennomført i samarbeid med lag/
foreninger 60 Naturlosturer hvor 5500 
personer deltok.

• Implementert Klart det går kurs i 
læreplanen for alle vernepleierstudenter 
ved NTNU.

• Aktiv høringspart i plansaker i regionen.

Fjordkysten Friluftsråd
Fjordkysten Friluftsråd, etablert i 2017,  er eit 
interkommunalt samarbeid med Solund, Askvoll 
og Flora som medlemskommunar. Innan april 
vil også Bremanger vere med. Det er eit ynskje 
at fleire kommunar vert med, særleg naboane 
Gulen, Hyllestad og Fjaler, men også Vågsøy.
Friluftsrådet har som hovudføremål å legge til 
rette for og fremje friluftsliv. Allemannsretten 
står sterkt og ein vonar at fleire områder vert 
sikra for friluftsliv i framtida. 

Hovudsaker i 2017
• Planlegging av friluftskular, totalt 3 veker i 

Solund og 4 i Flora.   

• Vore pådrivar for å rydde fjærene for 
plastforureining slik at desse områda 
igjen kan nyttast til bading, båtliv og andre 
friluftsaktivitetar. 

• Det vert arbeida for eiga Skjærgardsteneste 
på kysten av Sogn og Fjordane parallelt med 
at vi søkjer båtutstyr til drifting av tiltak mot 
marin forsøpling.

• Vi har meldt oss inn i Visit Fjordkysten for å 
profilere oss meir samt lansert heimeside 
og forsøker å vere aktiv på sosiale medier.

• Møte i Solund der fleire kommunar var med 
for å starte opp arbeidet med kartlegging av 
friluftsområder i kommunane innan 2018.

Sunnmøre Friluftsråd
Friluftsrådet for Ålesund og omland ble 
opprettet i 1974 som et interkommunalt 
samarbeidsorgan for flere kommuner i 
regionen. Rådet omfatter kommunene Giske, 
Haram, Norddal, Skodje, Stordal, Sula, Vestnes, 
Ørskog og Ålesund med et samla folketall på vel 
88 000. Friluftsrådet sin oppgave er i samarbeid 
med medlemskommunene, offentlige etater 
på ulike nivå og interesserte organisasjoner å 
arbeide for:
- sikring, tilrettelegging og drift av frilufts-
områder til allmenn bruk
- å skape forståelse for nytten av friluftsliv og 
bedre friluftskultur
- stimulere til friluftsliv for alle

Hovudsaker i 2017
• Arbeid med etablering av Skjergardsteneste 

i Møre og Romsdal.

• Turkassetrimmen Stikk UT! Turmål i 10 
kommunar. 8 270 deltakar registrerte heile 
178 862 turar! 

• 10 nye turkort med informasjon om lett 
tilgjengelege og relativt flate turar.

• Marknadsførte 140 natur- og 
kulturvandringar i regi av frivillige lag og 
organisasjonar. 

• Omfattande driftsarbeid gjennom heile året 
med skjøtsel og stell av friluftslivområde 

• Innvandrarprosjekt i Ålesund.

• Gjennomførte tre friluftsskular, etablerte 
to ny Naturmøteplassar, nettverkssamling 
og fleire kurs for tilsette i skular og 
barnehagar, aktivitetsdagane Kom UT! i fem 
ulike friluftslivsområde i haustferien, fleire 
kajakkurs mm.

• Storstilt aksjon mot marin forsøpling.
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Polarsirkelen Friluftsråd
Polarsirkelen friluftsråd ble etablert i 2007. 
Rådet eies av Træna, Lurøy, Rødøy, Nesna, Rana, 
Hemnes og Hattfjelldal kommune. Rådet har 
kontorsted i Nesna.

Rådets formål er:
• Å arbeide for økt bruk av naturen med 

spesiell fokus på barn og unge
• Å skape forståelse for friluftslivets 

betydning
• Å informere om friluftsmulighetene i 

medlemskommunene
• Å koordinere friluftslivsarbeidet i 

kommunene

Hovedsaker i 2017

• Lede prosjektet Helsefremmende skoler i 
Nordland

• Drift av lærende nettverk mellom 20 
barnehager og 20 grunnskoler

• Gjennomføre 15 friluftsskoler

• Utvikle prosjekt «Rent hav under 
polarsirkelen» – tiltak mot marin forsøpling.

• Deltagelse i interregprosjektet «KIL – 
kulturspor i landskapet»

Salten Friluftsråd
Salten Friluftsråd ble opprettet som 
prøveprosjekt i 1992 og endret status til 
permanent i 1997/98. Salten Friluftsråd er 
et underutvalg av Salten Regionråd med 
selvstendig økonomi og møteprotokoll. 
Friluftsrådet har en valgt representant fra hver 
medlemskommune i tillegg til to representanter 
fra FNF. Årsmøtet utgjøres av Salten 
Regionråd. Faglig leder har sitt kontorsted 
i Leinesfjord i Steigen, prosjektlederne har 
kontorsted i Bodø og på Rognan i Saltdal. 
Både medlemskommunene og Nordland 
fylkeskommune bidrar med driftsmidler. 
Tiltaksmidler hentes fra mange ulike kilder. 

Rådet arbeider bredt med informasjon: 
Planleggingskartet Friluftskart for Salten, turkart, 
turbøker, turkort, media og nettinformasjon. 

Gjennom Ut er in-prosjektene og Full Fræs 
har friluftsrådet satset tungt på mer og bedre 
uteaktivitet i barnehage og skole i en årrekke. 
I tillegg har rådet gjennomført flere tunge 
tilretteleggingsprosjekt som STImuli i Bodø 
og På tur i Hamsuns rike. Kartlegging og 
verdsetting av friluftsområder har vist seg 
som viktig forvaltningstiltak, som nå har blitt 
landsdekkende.

Hovedsaker i 2017

• Robuste Salten-onga

• Utarbeidelse av veileder for friluftslivets 
ferdselsårer

• Ansattesamling for friluftsrådenes 
landsforbund

• Sykkel i Salten

• Kartlegging av tilgjengelighet i 
friluftsområder

Trollfjell Friluftsråd

Trollfjell ble etablert som friluftsråd september 
2016. Friluftsrådet består av kommunene Leka 
fra Trøndelag og Bindal, Sømna, Brønnøy, 
Vega og Vevelstad fra Nordland. Friluftsrådet 
er administrativt forankret hos Sør-Helgeland 
regionråd, der daglig leder har vært ansatt siden 
1.februar 2017. 
Trollfjell Friluftsråd skal i samarbeid med 
deltakerkommunene, andre offentlige 
myndigheter og organisasjoner, fremme 
allsidig og miljøvennlig friluftsliv i den regionen 
deltakerkommunene omfatter, til beste for 
befolkningens trivsel og helse.

Hovedsaker i 2017

• Utgivelse av turboka «30 turer i Trollfjell»

• Læring i friluft. Gjennom året har vi holdt 
kurs i friluftsliv for barnehager, skoler og 
videregående i hele regionen

• Friluftsskoler. Vi rakk å komme i gang med 
to i 2017, og utvider til seks i 2018 (i alle 
kommunene)

• Forstudie Heilhornet som turmål og 
attraksjon. I samarbeid med Bindal 
kommune har vi skrevet en utviklingsrapport 
om strategier for å øke bruken av et lite 
tilrettelagt friluftsområde

• Kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder på Leka

• Utvikling av kystfriluftsliv, med fokus på 
kajakkpadling og padleruter

Helgeland Friluftsråd

Helgeland friluftsråd ble permanent etablert 
den 26. mars 2014, etter ett år organisert som 
prosjekt. Medlemskommunene Grane, Vefsn, 
Leirfjord, Alstahaug, Herøy og Dønna bærer 
preg av storslåtte og kjente landemerker; 
Elvestrekningen Vefsna, Fjellrekka de sju 
søstre, Dønnamannen, Børgefjell og Lomsdal-
Visten nasjonalpark og ikke minst ei utsøkt 
stripe av Helgelandskysten. Til sammen 
27800 innbyggere er bosatt her, hvor 
friluftslivsaktiviteten tradisjonelt har bestått av 
jakt og fiske. 
Årsmøtet utgjøres av ordførerne. Styret 
er politisk valgt, og består av politikere fra 
hver kommune. Til friluftsrådet sorterer 
også ei arbeidsgruppe, som består av 
folkehelsekoordinatorene. Denne gruppa 
utgjør friluftsrådets forlengede arm inn i 
kommuneorganisasjonene, slik at dette til 
sammen er et godt samspill mellom politikk og 
fagadministrasjon.
Helgeland friluftsråd har daglig leder ansatt i full 
stilling med arbeidssted på rådhuset i Mosjøen.
 
Hovedsaker i 2017
• Turstiprosjekt. Over 185 kilometer med 

stiforbedring, skilting og merking av stier og 
løyper

• Friluftsskoler. Et solid tilskudd fra blant 
andre Alcoa foundation bidro til at vi kunne 
gjennomføre 11 friluftsskoler.

• Turruteplaner. Systematisk plan for turruter i 
kommunene.

• Tilretteleggingstiltak. Stiforbedrende tiltak 
og bygging av DaVinci-brua på Herøy som 
speiderne bygde langs stia over Valsåsen.

• Kurs og samlinger læring i friluft. Små og 
store kurs for både barnehageansatte, 
lærere og SFO-personale.



32 33

Midtre Hålogaland 
Friluftsråd
Grunnlaget for friluftssamarbeidet mellom 
kommunene i Ofoten ble lagt i 1991. I 
begynnelsen ble prosjektet kalt ”Geologi-
Reiseliv-Friluftsliv”. Kommunene gjorde endelig 
vedtak i 1999 om opprettelse av et permanent 
friluftsråd.  Året 2016, i mai, ble alle  7 Sør-Troms 
kommunene tilsluttet friluftsrådet. På årsmøtet 
ble det vedtatt nytt navn, Midtre Hålogaland 
friluftsråd. De nye kommunene Harstad, 
Ibestad, Kvæfjord, Skånland, Salangen, ønskes 
velkommen av Ballangen, Evenes, Gratangen, 
Lavangen, Narvik, Tjeldsund, Tysfjord.

MHFs satsing og kjerneoppgaver er å bidra til
a) bedre folkehelse gjennom fysisk aktivitet
b) kunnskapsoverføring gjennom 
nettverksarbeid
c) god infrastruktur ved at nærområder og 
utfartsområder er tilrettelagt med raste og 
møteplasser, trygg parkering, informasjonstavler 
og skiltede stier og løyper og 
d) informasjon om tilbudene.

Hovedsaker i 2017

• Turguide ble gitt ut for 7 året

• I samarbeid med Kvæfjord kommune 
ble Austerfjorden statlig sikret og 
forvaltningsplan godkjent

• Lærende nettverk, helsefremmende 
barnehager og skole

• Etablering av raste- og møteplasser ved 
utfartssteder, langs stier og turmål

• Arrangert friluftsaktiviteter for barn, 
ungdom, funksjonshemmede, asylsøkere og 
barnefamilier og voksne - der folk bor

• Friluftsskoler - 13 arrangert i 2017

• Utarbeidet Sti- og løypeplan for Gratangen 
kommune 

• Skilting av sti, løype informasjonstavler

Midt-Troms Friluftsråd

Midt-Troms friluftsråd ble opprettet i 2006 og 
er et interkommunalt samarbeidsorgan mellom 
de åtte kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, 
Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.

Regionen er mangfoldig både når det gjelder 
naturtyper og friluftslivskultur, og strekker seg 
fra svenskegrensa på innlandet til åpent
hav på yttersida av Senja. 30.000 innbyggere 
bor i Midt-Troms. 

Friluftsrådet hadde i 2017 to ansatte med 
kontorsted på Veksthuset i Bardu.
 
Hovedsaker i 2017

• Stiprosjektet – Skilting av  turstier i regionen

• Samarbeidsprosjekt med 
mastergradsstudent på NMBU – 
Besøkskartlegging på 4 turstier i regionen

• Nye nettsider

• Turinformasjonskart med turtips og 
turkalender, sendt ut til alle husstander i 
regionen

• Friluftsskole og friluftscamp for ungdom

• Friluftsliv for grupper med spesielle behov 
(våre nye landsmenn, mennesker utenfor 
arbeidslivet, PU, mm)

• Turlederkurs for nye landsmenn

Lofoten Friluftsråd 
Lofoten Friluftsråd ble startet som et 3-årig 
prosjekt under Lofotrådet i 2013. I juni 2017 ble 
det gjort vedtak om å gjøre Lofoten friluftsråd 
permanent. I den forbindelse var det også 
tilføyet til vedtektene at friluftsrådet skal ha et 
særlig fokus på arbeidet med barn og unge. 
Medlemskommunene er Røst, Værøy, 
Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. 
Lofoten friluftsråd dekker et areal på i alt 1230 
km2 og et innbyggerantall på ca. 24 000.  
Lofoten friluftsråd er en selvstendig 
organisasjon med egen økonomi og årsmøte. 
Styret utgjøres av en representant fra hver 
medlemskommune, mens årsmøtet utgjøres av 
ordførerne i de 6 kommuner.
Daglig leder ble ansatt 1. september og har 
kontorsted på Lofoten Matpark på Leknes. 

Hovedsaker i 2017

• Friluftsskoler i 3 kommuner

• Friluftsliv for alle – enkle 
friluftsarrangement i alle 
medlemskommuner høsten 2017

• Informasjonsarbeide – opprettelse av ny 
hjemmeside, facebook og instagram

• Deltagelse i en rekke prosjektet og råd 
innenfor folkehelse, bærekraft, friluftsliv og 
reiseliv 

• Presentasjonsrunder hos kommunestyrene, 
Lofotrådet, kommuneadministrasjonene og 
foreninger 

Vesterålen Friluftsråd 
Vesterålen Friluftsråd ble opprettet 1.september 
2003 som et tre-årig prøveprosjekt. Fra januar 
2007 ble Vesterålen Friluftsråd etablert som 
en permanent satsning i regi av Vesterålen 
regionråd med de seks samarbeidende 
kommunene som eiere. Andøy, Bø, 
Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes er 
medlemskommuner. 

Friluftsrådet er organisert som et prosjekt 
under Vesterålen Kulturutvalg med 
Vesterålen regionråd som øverste myndighet. 
Årsmøtesaker behandles av Vesterålen 
kulturutvalg som består av en politiker oppnevnt 
fra hver av medlemskommunene og en 
oppnevnt av regionrådet. Det er tilsatt daglig 
leder som har kontorsted på Sortland.

Hovedsaker i 2017

• TellTur med 153 turmål. 25000 
registreringer

• Skilting og merking av turstier

• KUL TUR- kultur og naturuka i Vesterålen - 
over 1500 besøkende

• Base Camp Skogsøya for ungdom

• 6 Friluftsskoler arrangert
 

Foto: Linn Ellinor Olsen
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Finnmark Friluftsråd 
Finnmark Friluftsråd som ble stiftet i 2016 
hadde ved årets slutt 18 av fylkets 19 kommuner 
med som medlemmer. I den siste var den 
politiske behandling i gang, men ikke avsluttet. 
Folkehelse er et stikkord som preger mye av 
friluftsrådets arbeid. Turkassetrimmen Perletur 
er en viktig aktivitet som engasjerer mange. 
I fjor hadde Perletur 3.008 brukere. Disse 
gjennomførte totalt 38.688 turer. Da inngikk 
260 turer i 15 kommuner. Også i forhold til 
samarbeidet med skoler og barnehager står 
folkehelse med naturopplevelser og utendørs 
fysisk aktivitet sentralt. 

Hovedsaker i 2017

• Turkassetrimmen Perletur og skilting av 
turløyper

• Tiltak for prioriterte målgrupper i 
samarbeid med frisklivsentraler og 
folkehelsekoordinatorer

• 15 friluftsskoler gjennomført i samarbeid 
medlemskommunene. 

• Utemat på bål i samarbeid med 
Gjensidigestifelsen.

• Strandrydding med tilskudd fra 
Miljødirektoratet. 

• Statlig sikring av Elvenesparken 
friluftsområde i Sør-Varanger kommune
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Grenland 3

Midt-Agder 35 2

Lindesnesregion 2

Lister 32 1

Dalane 97 1

Jæren 1

Ryfylke 14

Vest 2 10 8

Bergen og  oml 2 1 12

Sunnmøre 4 1

Nordm-Romsdal 3 1

Trondheimsreg 23 3 7

Helgeland 4 4

Polarsirkelen 2,7

Salten 2

Midtre Hålogaland 1 1

Vesterålen 1

Midt-Troms 62 1

Ishavskysten 1

Nord-Troms 1

Fnnmark 1

Sum 2017 6 5 1 266 9 60

Sum 2016 2 2 232 5 57

Sum 2015 8 6 1 183 4 63

Sum 2014 1 8 277 12 96

Sum 2013 4 4 2 271 10 46

Sum 2012 8 3 0 299 6 58

Sum 2011 9 1 1 189 7 73

Sum 2010 4 5 0 136 7 90

Sikringsarbeid 2017

Ishavskysten Friluftsråd
Ishavskysten friluftsråd ble etablert i 2007 
av medlemskommunene Balsfjord, Tromsø, 
Lyngen, Storfjord og Karlsøy kommune. 
Ishavskysten har to fast ansatte og en fulltids 
prosjektansatt. Vårt hovedfokus er å inspirere og 
motivere innbyggerne i medlemskommunene 
til å være ute i naturen. Vi jobber både med 
fysisk tilrettelegging i terrenget og koordinerer 
aktivitetsprosjekter for barn og unge, 
skoleprosjektet Læring i friluft og diverse 
informasjonstiltak som turhefter og turkart. 
Folkehelse og friluftsglede er en rød tråd i alt vi 
gjør!

Hovedsaker i 2017

• Turkart for Storfjord kommune er ferdig og 
i salg! Alle husstandene i kommunen, alle 
skoler, barnehager og hytteeiere fikk hvert 
sitt gratis kart

• 26 nye turkort for noen av våre flotte 
tilrettelagte turområder (på norsk, engelsk 
og samisk)

• Vi har kartlagt kommunenes tilrettelagte 
turområder etter Kartverkets veileder for 
tilgjengelighet

• Friluftsliv for alle i alle kommunene! 
Det ble arrangert 28 morsomme, 
lavterskel friluftsaktiviteter fra mai til 
oktober sammen med 26 frivillige lag og 
foreninger. Over 1000 store og små fikk fine 
naturopplevelser 

• Friluftsskoler i fellesferien! Det ble arrangert 
7 Friluftsskoler i våre 5 medlemskommuner 
med 132 deltakere 

• Ti på hjul- landets første turkonkurranse 
tilrettelagt for hjulbrukere! Ti på hjul er et 
alternativ til Ti på topp og benyttes av de 
som bruker hjul i hverdagen 

Nord-Troms Friluftsråd 
Ut i NORD, friluftsskoler og det å arbeide for 
et tett samarbeid med skoler og barnehager er 
tre viktige arbeidsområder for friluftsrådet som 
har vært i drift i tre år. Allsidighet et stikkord 
som kjennetegner friluftsrådets virksomhet. 
Folkehelse nevnes ofte i samme slengen som 
friluftsliv. Derfor er målet at friluftsrådets arbeid 
skal bidra til økt livskvalitet og forbedret fysisk 
og psykisk helse for små og store innbyggere. 

Utemat på bål for skoler og barnehager har 
vært viktig. Tipsheftet «Samarbeid i friluft» som 
lærere i hele landet kan dra nytte av gjennom 
sine friluftsråd, ble utgitt. Det jobbes også med 
skilting av turløyper, og det å videreutvikle 
nettsiden utogplukk.no med en egen modul 
for strandrydding, startet opp. Til nå har Ut og 
Plukk kun hatt fokus på bærplukking. 

Hovedsaker i 2017
• Turkassetrimmen Ut i NORD med 94 turer i 

de fire medlemskommunene.

• Følge opp Ut og Plukk, som er en felles 
nettside for bærplukking i Nord-Norge.

• Statlig sikring av Eidevannet i Skjervøy 
kommune med ulike tilrettelegginger. 

• Etablere Aktiv på dagtid.

• Friluftsskoler i alle medlemskommunene. 
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Oslo og Omland 1

Grenland 1

Sør 1 3

Midt-Agder 1 1 2 8 1

Lindesnesregionen 18

Lister 2 3 1 3 1 1 7

Dalane 3 1 10 20 7

Jæren 1 10 6 4 2

Ryfylke 1

Vest 2 4 2 2 2 1

Bergen og Omland 2 1 6 3 5 2 9

Sunnmøre 1 1 13

Nordmøre og Romsdal 2

Polarsirkelen 2 2

Vesterålen 1 1

Midtre Hålogaland 15 1 3

Midt-Troms 1 3

Ishavskysten 4 1 3

Nord-Troms 2 1

Finnmark 2

Sum 2017 0 3 6 17 7 13 6 70 25 0 55 11

Sum 2016 2 8 11 8 8 6 5 6 105 11 4 36 5

Sum 2015 6 5 5 4 9 3 3 91 7 3 108 13

Sum 2014 11 6 5 6 7 7 5 88 6 2 48 21

Gjennomførte tiltak 2017
 - tilrettelegging, info og drift - tiltak gjennomført av friluftsrådene

Utført av friluftsrådet Friluftsrådet deltatt/koordinert - andre 
ansvarlige
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Midt-Agder 3 2 3 3 15

Lister 5 5 22

Dalane 97 97

Jæren 1

Vest 1 10 4

Bergen og Omland 0,1 0,9 5,5 0,6

Nordmøre og Romsdal 380 55

Trondheimsregionen 49 41 32 32 18 13

Helgeland 8 8

Polarsirkelen 2

Lofoten 3 5

Vesterålen 117

Midtre Hålogaland 100 45 5 4

Midt-Troms 22 40

Ishavskysten 7 0,5 9

Nord-Troms 100

Finnmark 600

Sum 2017 102 960 0 40 1 4 73 570 78 102 23 17

Sum 2016 54 725 16 12 5 29 82 508 46 179 22 65

Sum 2015 75 883 2 2 8 3 102 351 107 152 12 25

Sum 2014 30 388 5 12 19 46 641 80 258 7 45

Gjennomførte tiltak 2017
 - tilrettelegging og merking av turstier, skiløyper og turveger
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Valdres 1 1

Midt-Agder 1 1 3

Lister 2

Dalane 1 1

Jæren 6

Ryfylke

Bergen og Omland 1

Nordmøre og Romsdal 3 1 1 1

Trondheimsregionen 2 3 4 1

Helgeland 1 1 2 3

Polarsirkelen 2 1

Salten 1 1

Lofoten 3

Midtre Hålogaland 1 2 1 1

Midt-Troms 1 1

Finnmark 1

Sum 2017 6 6 4 4 2 4 8 2 2 3 12 5

Sum 2016 30 23 6 13 3 10 2 8 3 1 35 3

Sum 2015 7 8 8 2 8 2 12 6 2 62 40

Sum 2014 4 5 1 1 3 2 3 50 3 1 25 5

Sum 2013 23 2 2 10 1 4 8 1 19 2

Sum 2012 26 3 4 6 1 11 6 10 9 3

Sum 2011 11 2 20 6 13 8 32 4 28

Sum 2010 13 4 6 4 16 5 26 10 9 3

Gjennomførte tiltak 2017
 - tilrettelegging, info og drift - tiltak der friluftsrådene har vært pådrivere, 
koordinatorer, samarbeidsparter
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Oslo og Omland 5.865 65 453 3.452 5 10

Grenland 600 30 30 3

Sør 1.000 291 4.087 625 28 3

Midt-Agder 2.360 121 1.042 1.635 120 43 190 3

Lindesnesregionen 110 50 170 157 1

Lister 30 65 48 18 60 150

Dalane 2.149 170 1.063 176 249 1.506 30 1

Jæren 65 80 220 13.000 5

Ryfylke 12

Vest 22 1.550 450 15 10

Bergen og Omland 790 95 465 9

Sunnmøre 5 365 213 170 12 20 3

Nordmøre og Romsdal 455 555 155 320 4

Trondheimsregionen 4.835 70 250 2.600 50

Trollfjell 50 102 122 3

Helgeland 321 69 199 3

Polarsirkelen 700 760 458

Salten 64 600 10

Lofoten 120

Vesterålen 1.833 110 30 150

Midtre Hålogaland 5

Midt-Troms 38 220 78 55 1

Ishavskysten 420 5 158 7

Nord-Troms 300 55 123 60 10 80 3

Finnmark 600 28 300 30 20

Sum 2017 21.843 2.900 11.456 8.281 3.204 1.701 13.904 145

Sum 2016 17.266 4.209 13.041 8.719 3.360 3.576 13.149 134

Sum 2015 17.511 5.518 14.914 7.376 2.366 4.435 11.187 114

Sum 2014 17.720 2.638 14.811 5.594 2.213 3.095 13.937 156

Sum 2013 16.771 2.870 19.861 4.593 1.859 2.485 2.118 202

Sum 2012 16.526 4.619 16.301 3.834 1.420 2.017 2.427 226

Gjennomførte tiltak 2017 - aktivitet
 - tiltak gjennomført av friluftsrådene
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Oslo og Omland 8.000 1

Valdres 150 98 600

Grenland 60 456

Sør 10.850 5.664 1.425 900

Midt-Agder 11.401 294 12.669 9 480 2.150

Lindesnesregionen 180

Lister 120 200

Jæren 2.540 1.300

Ryfylke 12.000

Vest 7.500 500

Bergen og Omland 1.064 30 2.370 4 64

Sunnmøre 4.250 1.700

Nordmøre og Romsdal 350 135 645 350 120 45

Trondheimsregionen 5.500 600 1.050 90

Trollfjell 25

Helgeland 45

Polarsirkelen 2.000

Salten 235

Lofoten 130

Vesterålen 220 51

Midtre Hålogaland 5.000 390 1.600 125 75 110

Midt-Troms 1.500 110 906 10

Ishavskysten 1.038

Finnmark 150

Sum 2017 72.780 849 26.834 3.487 2.143 1.740 3.651

Sum 2016 58.066 3.545 24.834 1.947 1.654 5.313 3.854

Sum 2015 50.788 945 25.639 1.045 1.720 2.350 3.444

Sum 2014 48.272 2.660 21.528 662 1.753 2.195 5.050

Sum 2013 63.114 409 20.764 203 1.570 16.250 6.649

Sum 2012 59.852 930 19.350 453 1.120 12.958 4.800

Sum 2011 40.905 1.172 16.986 21 416 800

Sum 2010 24.910 1.965 16.434 248 80 1.440

Gjennomførte tiltak 2017 - aktivitet
 - pådriverfunksjon, deltatt sammen med andre
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Valdres 520

Grenland 1

Sør 12 11 2

Midt-Agder 20 37 100 38 2 12 14 31 10 17 7 4 4 4 90

Lindesnesregionene 161 4 1

Lister 2 8

Dalane 2 606 3 2 5 2 3 1 3 2 41 23

Jæren 65 65 15 26 15 44 42 28 2 40 6 6 3 5

Ryfylke 89 32 5 8 9 15 35 38 15 1 4 1 6 5

Vest 110 159 43 25 8 72 73 21 69 13 18 1 1 1 6

Bergen og Omland 229 62 10 38 14 108 104 68 89 39 6 1 1 5 31

Sunnmøre 22 22 2 10 15 28 8 17 8 10 3 30 5

Nordmøre og Romsdal 2 1 2

Trondheimsregionen 8

Trollfjell 1

Helgeland 12

Polarsirkelen 14 2 5 21

Salten 97

Vesterålen 663 2 1 4

Midtre Hålogaland 5

Midt-Troms 11 259 6 4 4 2 9 1 2 1

Ishavskysten 1 11 2 5

Finnmark 1 1 1

Sum 2017 550 2623 175 148 52 266 298 168 227 135 64 20 27 126 302

Sum 2016 545 1793 165 149 45 260 301 143 220 117 63 12 25 101 296

Sum 2015 547 1425 159 161 49 257 295 142 210 115 60 5 21 83 285

Sum 2014 528 1066 157 155 39 227 294 103 201 104 53 8 23 57 264

Sum 2013 501 865 157 147 37 216 279 83 195 96 30 19 54 234

Sum 2012 492 964 152 132 37 215 269 68 168 89 36 2 45 158

Sum 2011 657 789 145 131 50 228 327 96 233 89 11 46 172

Sum 2010 637 711 148 125 50 228 518 102 227 87 13 4 40 167

Forvaltningsoppgaver og informasjonsmateriell



42 VEDTEKTER
(Vedtatt på stiftelsemøte 30. juni 1986, og sist endret på årsmøte 15. juni 2012)

§ 1. Formål  
Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er et landsomfattende 
samarbeidsorgan for de interkommunale friluftsrådene. FLs 
hovedoppgave er å arbeide for styrking av det allmenne friluftsliv 
gjennom egne initiativ og ved å støtte arbeidet til tilsluttede 
friluftsråd. FL er et eget rettssubjekt og en frittstående enhet.  
 
§ 2. Medlemsskap  
Alle interkommunale friluftsråd som har minst 2 kommuner som 
medlemmer, kan være medlem av landsforbundet. Hvert friluftsråd 
beholder sin organisasjonsmessige, økonomiske og arbeidsmessige 
selvstendighet. Styret godkjenner opptak av nye medlemmer. 
Friluftsråd som ikke fyller sine kontingentforpliktelser eller fyller 
kriteriene for å motta administrasjonstilskudd som interkommunalt 
friluftsråd, kan strykes som medlem av årsmøtet.  
 
§ 3. Organisasjon  
FLs faste organer er årsmøtet, styret og administrasjonen.  
 
§ 4. Årsmøte  
Årsmøtet er FLs øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes 
hvert år innen utgangen av juni. Årsmøtet innkalles av styret med 
minst 3 måneders varsel. Styret foreslår ny valgnemnd. Forslag 
til årsmøtet skal fremmes for styret med minst 2 måneders varsel. 
Saksutredning og forslag til vedtak skal sendes rådene senest 1 
måned før årsmøtet.  
Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta også å behandle saker som 
legges fram etter den fastsatte frist. Andre saker avgjøres med 
simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.  
 
Sammensetning og representasjon  
Årsmøtet består av styret og utsendinger fra rådene. Alle råd kan 
oppnevne 3 utsendinger med stemmerett. Friluftsråd som har 
11-20 medlemskommuner kan i tillegg oppnevne 1 utsending, 
friluftsråd som har 21-30 medlemskommuner kan i tillegg 
oppnevne 2 utsendinger og friluftsråd som har 31 og flere 
medlemskommuner kan i tillegg oppnevne 3 utsendinger. Når et 
råd oppnevner 3 utsendinger, skal begge kjønn være representert, 
når en oppnevner 4 eller 5 utsendinger skal det være minst 2 av 
hvert kjønn og når en oppnevner 6 utsendinger skal det være 3 
av hvert kjønn. Oppnevnelsen meldes skriftlig seinest 1 uke før 
årsmøtet. I tillegg har rådene anledning til å oppnevne utsendinger 
med observatørstatus.  

Årsmøtet behandler  
1. Styrets årsmelding og regnskap for foregående år  
2. Budsjett og arbeidsplan for kommende år  
3. Saker som er fremmet i samsvar med vedtektene  
4. Valg. Årsmøtet velger:  
 a) Leder  
 b) Nestleder  
 c) 3 styremedlemmer  
 d) Inntil 3 varamedlemmer til styret  
 e) Revisor. Det velges registrert revisor.  
 f) Valgnemnd med leder og 2 medlemmer.   
    Begge kjønn skal være representert. 

§ 5. Valgene  
1. Valgene under § 4, pkt a, b og c gjelder for 2 år av gangen. 
Nestleder og ett styremedlem står på valg etter første år, 
styremedlemmet etter loddtrekning. Styremedlemmer kan 
ha maksimal sammenhengende funksjonstid på 6 år. Dersom 
styremedlem eller nestleder velges som styreleder, kan likevel 
vedkommende ha en funksjonstid på inntil 6 år som styreleder. 
Varamedlemmer står på valg hvert år.  
2. Valgnemnda velges for 1 år, med maksimal sammen-hengende 
funksjonstid på 6 år.  
3. Styret, inklusiv varamedlemmer til styret, og valgkomiteen kan 
ikke velges blant de ansatte i medlemsfriluftsrådene.  
4. Alle valg der det er flere kandidater, eller om noen krever det, 
skal foretas skriftlig, og foregår ellers ved handsopprekking. Alle 
valg avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjøres 
valget med loddtrekning.  
 
§ 6. Ekstraordinært årsmøte  
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 14 dagers varsel 
når årsmøtet eller styret vedtar det, eller når minst halvparten 
av friluftsrådene krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare 
behandle de saker som er nevnt i innkallingen.  
 
§ 7. Styret  
Styret består av leder, nestleder og 3 styremedlemmer. Styret 
leder FLs arbeid mellom årsmøtene i samsvar med vedtektene og 
årsmøtets vedtak. Styret kommer sammen minst en gang hvert 
år, eller så ofte lederen eller tre av styrets medlemmer finner det 
formålstjenlig. Det er vedtaksført når minst 3 medlemmer er 
til stede, deriblant leder eller nestleder. Godkjent protokoll fra 
styremøtene skal sendes rådene til underretning etter hvert møte.  

Sammensetning av styret  
Friluftsrådene fremmer forslag til kandidater til verv i FL. 
Forslag skal fremmes for valgnemnda minst 2 måneder før 
årsmøtet. Valgnemnda kan også foreslå kandidater på eget 
initiativ. Begge kjønn skal være representert i styret med minst 
2 personer. For øvrig skal styret være bredt sammensatt med 
hensyn til bl.a. geografisk tilhørighet. Varamedlemmene velges 
i rangert rekkefølge. Begge kjønn skal være representert blant 
varamedlemmene.  
 
§ 8. Administrasjon  
1. FL skal ha administrasjon med daglig leder  
2. Styret ansetter daglig leder.  
3. Daglig leder skal ha sekretærfunksjon for årsmøtet og styret, 
sørge for at årsmøtets og styrets vedtak blir gjennomført og sørge 
for løpende drift av FL.  
 
§ 9. Utmelding  
Dersom et friluftsråd ønsker å melde seg ut, kan det skje etter 
gyldig vedtak så snart inneværende års kontingent er betalt og med 
virkning fra 31. desember det året utmelding vedtas. Et medlem 
som melder seg ut, har ikke krav på noen del av FLs eiendeler.  
 
§ 10. Vedtektsendringer  
Vedtak om endring av FLs vedtekter krever 2/3 flertall.  
 
§ 11. Oppløsning  
Med 2/3 flertall i 2 på hverandre følgende år, kan årsmøtet vedta 
å oppløse FL. Blir oppløsning vedtatt, skal FLs midler brukes til 
beste for friluftslivet. 

O
m

rå
de

r, 
an

ta
ll

St
ie

r, 
km

Sk
ilø

yp
er

, k
m

Tu
rv

eg
er

, k
m

B
ilv

eg
er

, k
m

Pa
rk

er
in

gs
pl

as
se

r, 
an

ta
ll

To
al

et
te

r, 
an

ta
ll

H
yt

te
r o

.l.
 a

nt
al

l

B
ry

gg
er

, a
nt

al
l

B
ru

er
, a

nt
al

l

U
ts

ty
rs

ba
se

r

Tr
en

in
gs

pa
rk

er

Fr
ilu

ft
sb

øk
er

Tu
rk

ar
t, 

an
ta

ll

in
fo

-b
ro

sj
yr

er
, a

nt
al

l

Grenland 1 2 1

Sør 5 3

Midt-Agder 3 17 216 40 7 6 13 7 7 8 15 10

Lindesnesregionen 170 210 2

Lister 1 560 3 4 2 3 3

Dalane 1 7 12 6 5 1 2

Bergen og Omland 9 71 72 20 2 2 2 4

Nordmøre og Romsdal 3 750 165 145 9 4 6 1 1

Trondheimsregionen 3 400 900 300 30 45 19 10 3 3 1 2 2 8

Helgeland 185 4 14

Polarsirkelen 25

Salten 5 125 8 30 2 4 2 2 7

Midtre Hålogaland 650 70 200 8 2 2 1 16

Midt-Troms 350 1 6 4 5

Ishavskysten 3 2 1 2 11 2 2

Nord-Troms 1

Varige resultater av friluftsrådenes arbeid der friluftsrådene ikke er eiere 
eller ansvarlig for forvaltning av tiltakene
Mange friluftsråd er pådrivere og koordinatorer for arbeid som drives i regi av kommunene eller andre. 
Resultatene av dette arbeidet er vanskeligere å registrere. Nedenstående oversikt er basert på rapporter fra 
friluftsrådene. Sannsynligvis er de ”riktige” tallene vesentlig høyere.

Foto: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal



Friluftsrådenes Landsforbund
Eivind Lyches vei 23 B

1338 Sandvika

post@friluftsrad.no
tlf 67 81 51 80

www.friluftsrad.no

Medlemsfriluftsråd Web-adresse

Oslo og Omland Friluftsråd www.markanytt.no

Valdres Friluftsråd www.valdres.no/valdres-natur-og-kulturpark/valdres-
friluftsrad

Grenland Friluftsråd www.grenlandfriluftsrad.no

Friluftsrådet Sør www.friluft-sor.no 

Midt-Agder Friluftsråd www.midt-agderfriluft.no

Friluftsrådet for Lindesnesregionen www.iflir.no

Lister Friluftsråd http://listerfriluft.no/

Dalane Friluftsråd www.dalanefriluftsråd.no/

Jæren Friluftsråd www.jarenfri.no

Ryfylke Friluftsråd www.ryfri.no

Friluftsrådet Vest www.frivest.no/

Bergen og Omland Friluftsråd www.bof.no

Fjordkysten Friluftsråd www.fjordkystenfr.no/

Sunnmøre Friluftsråd www.friluftsraadet.no/

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal www.friluftsraad.no/

Trondheimsregionens Friluftsråd www.trondheimsregion-friluftsrad.no

Trollfjell Friluftsråd www.trollfjellgeopark.no

Helgeland Friluftsråd www.helgeland-friluftsrad.no

Polarsirkelen Friluftsråd www.polarsirkelen-friluftsrad.no

Salten Friluftsråd www.friluft.salten.no

Lofoten Friluftsråd www.lofotenfriluft.no

Vesterålen Friluftsråd www.vestreg.no/friluftsraad

Midtre Hålogaland Friluftsråd www.halogaland-friluftsrad.no

Midt-Troms Friluftsråd www.midt-troms.no/friluftsrad

Ishavskysten Friluftsråd www.ishavskysten.no

Nord-Troms Friluftsråd www.utinord.no

Finnmark Friluftsråd www.perletur.no


