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Hovedtrekk i virksomheten 

Vekst og framgang i FL og medlems-           
friluftsrådene preger årsmøteperioden. 
Det har kommet til ett nytt medlemsfri-
luftsråd, Finnskogen Friluftsråd, og fire 
nye kommuner er medlem i friluftsråd slik 
at det totalt er 235 medlemskommuner. I 
flere regioner vurderes det danning av nye 
friluftsråd. Kommune- og regionreformen 
samt ny kommunelov gjør at det er behov 
for organisasjonstilpasninger, og vi er godt 
i gang med den prosessen – uten at det 
stilles spørsmål om fortsatt berettigelse av 
friluftsrådene. Styrking av statens tilskudd 
til friluftsrådene og FL kommer godt med i 
dette arbeidet.

Viktige digitale løft er tatt med etablering av 
forvaltningsbase der friluftsrådene kan lagre 
sin informasjon om områder og ferdsels-
årer, og bruke dataene i egen forvaltning 
og overfor publikum i form av turportaler, 
turregistreringsopplegg og stedfesting av 
undervisningsopplegg ute. FL og DNT har 
inngått intensjonsavtale om å utvikle UT.no 
til nasjonal turportal. I påvente av dette har 
GodTur.no fått en ansiktsløfting.

Regjeringen har lagt fram handlingsplan 
for friluftsliv med 176 tiltakspunkter, og en 
rekke av disse vedrører vårt arbeid. Det er 
spesielt gledelig at Klima- og miljødeparte-
mentet har gitt FL i oppdrag å kartlegge og 
utvikle suksessrike friluftslivsaktiviteter for 
barn og unge. 

Gjennom gaver fra Sparebankstiftelsen 
får vi mulighet til å styrke arbeidet med 
Friluftsskoler og Friluftsporter. Fordelinga 
av spillemidler i 2018 innebar en vesentlig 
styrking av midlene til friluftslivsaktivitet 
for barn og unge. Det synes igjen på frilufts-
rådenes rapportering av aktivitetstiltak. 
FL argumenterte sterkt for styrking av 
Klima- og miljødepartementets budsjett til 
friluftslivsformål for å følge opp handlings-

planen friluftsliv. Vi nådde dessverre ikke 
fram med argumentasjonen og budsjettet 
for 2019 innebærer en reduksjon i midlene 
til sikring og tilrettelegging av friluftslivsom-
råder.

FL har videreført samarbeidet med DNT 
om stisatsing. Merkehåndboka er revidert 
og lansert på stikonferansen i Bergen som 
samla nesten 300 deltakere. Et nytt flerårig 
prosjekt med planlegging, tilrettelegging, 
synliggjøring og kartfesting av stier og 
turruter er satt i gang i regi av Miljødirek-
toratet, og FL deltar i ressursgruppa for 
prosjektet.

Medlemsfriluftsrådene gjør en solid jobb 
med sikring, tilrettelegging, forvaltning og 
drift av friluftsområder og ferdselsårer, og 
med informasjons- og aktivitetstiltak. På 
mange felt dokumenteres det økte resul-
tater. Arbeidet med marin forsøpling har 
økt sterkt de siste årene, og friluftsrådene 
løser oppgaver som medlemskommuner 
og allmennheten sterkt etterspør. Det gis 
betydelige tilskuddsmidler fra staten, men 
FL mener det bør etableres mer varige 
strukturer langs hele kysten etter mønster 
av skjærgårdstjenesten. Slik sett er oppret-
ting av skjærgårdstjeneste i Møre og 
Romsdal en viktig milepæl.

FLs administrasjon er styrket slik at det 
er fem ansatte. Økt kapasitet og kompe-
tanse gjør oss i stand til å ta vare på nye 
medlemsfriluftsråd og møte nye oppgaver 
og utfordringer offensivt og konstruktivt. 
Godt samarbeid med myndigheter og 
andre organisasjoner er en viktig årsak til 
framgang og gode resultater i friluftslivsar-
beidet. Det gjør at vi også bidrar til å løse 
store samfunnsutfordringer innen folke-
helse, miljø og klima.

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 28 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 2019
Årsmøte i FL holdes 24. mai i Trondheim. 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
• Læring i friluft. Ny utgave tilpasset nye 

læringsmål i  7 fag. (2018)
• Høsting. En smak av tradisjon og muligheter 

(2017)
• Friluftsskolen. Veiledningshefte for arrangører 

og ledere (DNT og FL 2017)
• Fysisk aktivitet i friluft (2016)
• Snøforming (2016)
• Veileder for arbeid med aktiviteter til lite 

aktive grupper (2016)
• Friluftsporter. Veiledningshefte for etablering 

(2015)
• Friskliv i friluft (2014)
• Friluftsliv med etnisk mangfold (2012)
• Friluftsliv for mennesker med funksjons- 

nedsettelser (2012)
• Sammen for friluftsliv i 25 år  

- Friluftsrådenes Landsforbund 1986-2011
• Barn i friluft - uteaktivitet for barnehage, 

skole, SFO, foreninger og familier (2009)
• Klart det går - kursopplegg (2006)

Bestilling: marianne@friluftsrad.no
For mer informasjon se www.friluftsrad.no

Forsidefoto: Bergen og Omland Friluftsråd
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Stort fokus i FL og friluftsrådene på strandrydding og marin forsøpling. Fjerning av båtvrak krever godt utstyr.  Foto: Bergen og Omland Friluftsråd

Gode møteplasser i naturen er viktig - her Bugardshuken i Ulstein der du kan møte opp hver tirsdag for kaffe og en prat! Foto: Sunnmøre Friluftsråd

1. Serviceorgan for medlemsfriluftsrådene

FLs eksistens er basert på at vi fungerer som 
serviceorgan for medlemsfriluftsrådene. 
En rekke av disse oppgavene er faste fra år 
til år og omtales nærmere i kapittel 5. Her 
omtales de særskilte satsingsområdene for 
denne årsmøteperioden.

Forvaltningsbase
Arbeid med digital forvaltningsbase for 
lagring av informasjon om friluftsrådenes 
områder, ferdselsårer og andre tilbud har 
vært en hovedoppgave i årsmøteperioden. 
Vi har bygd opp en politikk og grunnstruktur 
digitalt for å håndtere friluftslivsinforma-
sjon som vi forvalter eller er med å forvalte. 
Løsningen er fleksibel og vi har lagt opp til at 
informasjonen vi har i databasen kan brukes 
både til friluftsrådenes interne forvaltnings-
oppgaver og på ulike flater mot publikum 
som turportaler, turregistrering (TellTur) og 
stedfesting av undervisningsopplegg (steds-
basert læring). FL har brukt mye ressurser 
på utvikling sammen med leverandør, og 
på informasjon og opplæring av deltakende 
friluftsråd. I opplæringsarbeidet brukes 
fellessamlinger, informasjonsvideoer og til 
en viss grad lokale kurs. 

Ny kommunelov
Ny kommunelov, som trer i kraft  9. 
september 2019 med en 4 års overgangs-
periode, innebærer nye bestemmelser 
om interkommunalt samarbeid. FL har 
informert friluftsrådene gjennom brev og 
satt temaet på dagsorden på ledersamling 
i februar 2019. Styret anbefaler at flest 
mulig friluftsråd omdannes til kommunalt 
oppgavefellesskap (KO) etter Kommunelo-
vens kapittel 19, og vil utarbeide eksempel 
på samarbeidsavtale i tråd med lovens 
bestemmelser. Hvert friluftsråd bestemmer 
imidlertid sin organisasjonsform. FL vil bistå 
alle medlemsfriluftsråd uavhengig av hvilken 
organisasjonsform de velger og bl.a. bidra til 
avklaring av krav til sjølstendighet i forhold 
til muligheter til statlig administrasjons-
støtte.

Valg og kommune- og regionreformen 
Kommune- og fylkestingsvalget 2019 blir 
ekstra viktig for friluftsrådene fordi mange 
kommune- og fylkesgrenser endres. FL har 
oppfordra friluftsrådene til å sende innspill 
til partiene om viktige friluftslivspolitiske 
saker, og særlig vektlegge at friluftsliv og 
friluftsrådene blir ivaretatt i de nye regio-
nene. En vesentlig del av ledersamlinga i 
februar var viet dette arbeidet med bl.a. 
gruppearbeid for friluftsråd fra samme 
region.

Nye medlemskommuner og friluftsråd
Store deler av landet er nå dekka av 
interkommunale friluftsråd, men særlig i 
Trøndelag, Sogn- og Fjordane, Buskerud, 
Hedmark og Oppland er få kommuner med 
i friluftsråd. FL har hatt en rekke henven-
delser om friluftsråd i disse fylkene, og 
har fulgt opp initiativ fra fylkeskommuner 
og kommuner. Det har imidlertid skjedd 
relativt lite konkret, og vårt inntrykk er 
at kommune- og regionreformen nå gjør 
at interkommunalt samarbeid er stilt litt 
i bero. I årsmøteperioden er Fjordkysten 
Friluftsråd utvida med Bremanger og Vågsøy 
kommuner, og Finnskogen Friluftsråd er 
etablert med Åsnes og Grue kommuner. 
I Hedmark er det også etablert et Odal 
Friluftsråd med Nord-Odal og Sør-Odal 
kommuner, men uten at dette foreløpig er 
medlem i FL. Målet med 10 nye kommuner i 
friluftsråd er dermed ikke nådd.

2. Friluftslivspolitiske saker

Folkehelsemelding og Handlingsplan fysisk 
aktivitet
Helse- og omsorgsdepartementet har i 
arbeidet med handlingsplan for fysisk 
aktivitet lagt opp til brei medvirkning. FL 
har deltatt i referansegruppe og tre arbeids-
grupper; transport, nærmiljø og byutvikling, 
barnehage og skole, og fritid. FL har også 
gitt innspill til Folkehelsemeldinga som 
regjeringa la fram i begynnelsen av april. I 
denne vektlegges friluftsliv bl.a. som virke-
middel for økt fysisk aktivitet og bedre 
nærmiljø. 
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Figur 1 : 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.

Handlingsplanen for fysisk aktivitet vil bli 
ferdigstilt i etterkant av Stortingets behand-
ling av Folkehelsemeldinga.

En time fysisk aktivitet i skolen
Norsk Friluftsliv, DNT og FL har i perioden 
videreført et godt samarbeid for å sikre 
oppfølging og innhold til stortingsved-
taket fra desember 2017 om en time fysisk 
aktivitet i skolen hver dag. Sluttspurten 
skjedde i form av en demonstrasjon 
foran Stortinget sammen med en rekke 
organisasjoner og seminar i regi av opposi-
sjonspartiene. Saken har endt opp med 
bredt flertall i Stortinget om et mål om en 
time fysisk aktivitet. Dette er tatt inn i regje-
ringsplattformen, der regjeringen vil: «Legge 
til rette for økt fysisk aktivitet i skole og SFO 
med mål om en times daglig fysisk aktivitet 
innenfor dagens timetall, uten at det går på 
bekostning av lærernes metodefrihet».

Statsbudsjett 2019
Sommeren 2018 la regjeringen fram 
handlingsplanen som skal følge opp 
stortingsmeldinga om Friluftsliv. Det er en 
detaljert plan med 176 tiltak, og der en 
rekke av forslagene fra felles innspill fra 
Norsk Friluftsliv, DNT og FL er fulgt opp. 
Vi så med forventning fram til at forslag 
til statsbudsjett for 2019 skulle innebære 
økonomisk oppfølging av handlingsplanen. 
Regjeringen foreslo konkret oppfølging av 
enkelte punkter bl.a. en styrking av frilufts-
rådene og et prosjekt til FL for å kartlegge 
og videreutvikle suksessrike friluftslivstilbud 
for barn og unge på fritid. 

For midlene til sikring av områder og tilret-
teleggingstiltak innebar budsjettet derimot 
nedskjæringer sammenlikna med 2018. 
FL nedla et betydelig arbeid med å delta 
i budsjetthøringer i fem komiteer, lage 
underlag for argumentasjon fra styremed-
lemmer og friluftsråd og ha møter med 
partier på Stortinget. Det var imidlertid bare 
MDG og SV som la fram alternative budsjett 
med vesentlig styrking av friluftslivsar-
beidet, og budsjettet ble vedtatt omtrent 
som foreslått. Utvikling i budsjettpostene 

til friluftslivsformål framgår av figur 1. Sjøl 
om vi ikke oppnår konkrete resultater i 
form av kroner, gir budsjettarbeidet en unik 
mulighet til å møte og informere mange 
stortingsrepresentanter om friluftsliv og 
friluftsrådenes arbeid. Forhåpentligvis 
legger vi grunnlag for framtidig styrking av 
budsjettet og økt forståelse for friluftslivets 
betydning.

FL innhenter også informasjon fra 
fylkeskommunene om deres tilskudd til 
friluftslivsformål, se figur 2. Nå foran region-
reformen, der det er viktig at friluftsliv 
fortsatt blir ivaretatt – og helst på nivå med 
de som bevilger mest, er oversikten viktig 
for friluftsrådenes arbeid overfor sine fylkes-
kommuner.

Grønn og bærekraftig turisme
Naturbasert reiseliv er i stor grad basert på 
bruk av naturen, ferdselsårer og turruter 
tilrettelagt primært for friluftsliv, og mange 
av friluftsrådene er engasjert i arbeid i 
grenselandet mellom reiseliv og friluftsliv. 
FL følger opp dette gjennom engasjement i 
flere prosjekter nasjonalt og i veiledning og 
oppfølging av medlemsfriluftsrådene. Det er 
en viktig basis at friluftslivet og reiselivet er 
enig om felles nasjonal standard for tilrette-
legging og synliggjøring av turruter gjennom 
Merkehåndboka. FL har deltatt sammen 
med mange andre aktører i DNTs initiativ 
Grønn tur som er et viktig prosjekt for å 
løfte et bærekraftig reiseliv. DNT har utviklet 
et veikart for reiseliv og Grønn tur kan sees 
på som et av resultatene av dette. Grønn tur 
skal bidra til at Norge realiserer sitt poten-
sial for et aktivt, natur- og miljøvennlig 
friluftsliv og reiseliv, og at det blir enkelt å 
reise miljøvennlig både i fritid og i dagligliv. I 
prosjektet FLOKE er flere paradokser knytta 
til bærekraft og utvikling innen reiseliv og 
friluftsliv løfta fram og løsninger drøfta. FL 
deltar også i ressursgruppe for Nasjonale 
Turiststier og følger opp friluftsråd som har 
aktuelle prosjekter.
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O

slo og O
m

land Friluftsråd

N
estleder i perioden, A

ne M
ari B

raut 
N

ese, Jæ
ren Friluftsråd

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Budsjettutvikling

Sikring Tilrettelegging Skjærgårdstjeneste Aktivitetstiltak Aktivitetstiltak minoritet

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Tilkuddsmidler friluftslivsformål per fylke

Fylkeskom frilufts-midler Miljødir tiltak Miljødir aktivitet Spillemidler ordinære friluftsliv Spillemidler nærmiljøanl friluftsliv



8

Spennende for ungdommen - “seek and find!” i regi av Midt-Agder Friluftsråd  Foto: Midt-Agder Friluftsråd

Ansattesamling i Stavanger med flotte befaringer i båt.  Foto: FL

Gratis utlån av friluftslivsutstyr
Fjorårets årsmøte tok opp betydningen av 
utstyrsbaser med utlån av friluftslivsutstyr. 
FL har fulgt opp dette med å kartlegge 
friluftsrådenes arbeid og utfordringer på 
feltet. De fleste friluftsrådene er involvert 
i en form for utlån av utstyr. For mange er 
dette noe som krever ressurser, men som 
oppleves som et viktig tilbud i lokalsam-
funnet. Utfordringen er særlig å finne gode 
driftsordninger og finansiere disse. Det 
finnes flere løsninger som har som mål å 
forenkle utlånsprosessen og administrasjon 
av utlån (f. eks Frilager, BUA, skattekam-
meret), disse er utviklet ulike steder i 
landet. FL anbefaler at friluftsrådene bidrar 
til lokale initiativ med utstyr og kompetanse. 
FL vil fortsette å stimulere friluftsrådene til 
å bidra med friluftsutstyr ved å prioritere 
midler til dette fra spillemiddelordningen vi 
forvalter. I tillegg har FL brukt relevante fora 
for å støtte opp under arbeidet med at det 
etableres nasjonale ordninger for drift av 
utstyrsbaser og vil fortsette med dette. 

Grunnlovsfesting av allemannsretten 
Saken om innarbeiding av allemannsretten 
i grunnloven kom opp tidligere i stortings- 
perioden enn vi hadde forutsatt. Da det blei 
klart at forslaget kom opp til behandling 
ved årsskiftet hadde Norsk Friluftsliv, DNT 
og FL et omfattende arbeid med kronikk, 
oppslag på egne flater og direkte kontakt 
med partier og enkeltrepresentanter på 
Stortinget for at forslaget skulle bli vedtatt. 
Vi lyktes ikke, men fikk sterke positive 
signaler fra de fleste partier om allemanns-
rettens betydning og at den står fast. 

3. Tydelig og synlig samfunnsaktør

Nettside og turportal
Nettsidene våre har særlig en funksjon for 
de som er opptatt av konkrete faginnspill. 
Det ser vi av besøksstatistikken som viser 
at publikum særlig søker informasjon om 
læring i friluft og høsting, tilretteleggings-
tiltak m.v. I 2018 hadde vi 17.509 unike 
brukere. Publikumsinformasjonen vår har 
fått en ansiktsløftning i forbindelse med 

oppgraderingen av TellTur og GodTur. Det er 
både i 2018 og 2019 gjort oppgraderinger 
av TellTur, og vi håper den nå vil fungere 
godt som brukervennlig stimulans til økt 
turgåing. TellTur er nå godt tilpasset mobile 
enheter, og over 70 prosent av brukerne 
benytter mobil enhet til registrering. FL 
har inngått intensjonsavtale med DNT 
om å utvikle UT.no til nasjonal turportal, 
og deltar i styringsgruppe sammen med 
Statskog. Facebook er en viktig kanal for 
oss for å formidle godt arbeid i regi av FL og 
medlemsfriluftsrådene, og relevant fagstoff.

Stikonferansen 2019
Stikonferansen ble arrangert i Bergen 
12.-13. mars med 285 deltakere, og 
markerte avslutning på Turskiltprosjektet. 
Samtidig ble det nye nasjonale stiprosjektet 
i regi av Miljødirektoratet lansert og nytt 
faglig materiale presentert. Konferansen ble 
arrangert i samarbeid mellom FL og DNT, og 
FL har fungert som sekretariat. Stor oppslut-
ning og mange gode tilbakemeldinger fra 
innledere og deltakere i etterkant tyder på 
en vellykket konferanse. 

Landskonferanse friluftsliv 2019
Landskonferanse Friluftsliv arrangeres 
22.-24. mai i Trondheim. Planleggingen 
av konferansen er i rute. Konferansen 
arrangeres i samarbeid med Miljødirek-
toratet, Norsk friluftsliv, Bad, Park og 
Idrett, Trøndelag fylkeskommune, Trond-
heim kommune og Trondheimsregionens 
friluftsråd. 

Marin forsøpling og skjærgårdstjeneste
Friluftsrådene har et sterkt engasjement 
på området forsøpling av friluftsområder 
og Skjærgårdstjenesten er et viktig verktøy 
i kampen mot forsøpling på kysten. I 
perioden har det derfor vært særdeles viktig 
at vi nå etter mange års seig kamp har fått 
på plass en Skjærgårdstjeneste i Møre og 
Romsdal. Her har friluftsrådene i området 
gjort en solid jobb med dokumentasjon, 
samtidig som FL har jobbet tett politisk 
for å få dette til. FL vil jobbe videre for å 
få på plass en form for Skjærgårdstjeneste 
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Vinteraktivitetsdag i Grenland. Foto: Anne Sofie Pollestad.             Fra buss til bush - turmål nær buss-stopp, godt samarbeide  i Grenland.  
                 Foto: Grenland Friluftsråd 

Friluftsskole er tingen synes Johannes!   Foto: Salten Friluftsråd         Læring i Friluft - marinbiologi.  Foto: Friluftsrådet Sør

også lenger nord. Vi tror friluftsrådenes 
kompetanse og langsiktighet er viktig i 
koordineringen av kampen mot forsøpling. 

4. Store satsinger

Friluftsskoler
I 2018 ble det arrangert totalt 202 Frilufts-
skoler med 3.926 deltakere. Av disse ble 
146 arrangert av friluftsråd tilknyttet FL, 
med 2.634 deltakere. Det jobbes stadig med 
utbredelse av konseptet, slik at enda flere 
barn får mulighet til å delta. Sparebankstif-
telsen DNB gav i februar 2019 nytt tilskudd 
til dette arbeidet, som i hovedsak skal gå til 
utstyrspakker og oppstartstøtte. Det er mål 
om å etablere 100 nye Friluftsskoler innen 
2022. 

Merkehåndboka
Et omfattende arbeid med revisjon av 
Merkehåndboka blei sluttført til Stikon-
feransen i mars 2019. Med utgangspunkt 
i tidligere utgave, erfaringer fra Turskilt-
prosjektet og annen ny kompetanse, har 
8 arbeidsgrupper med 50 personer fra 23 
ulike organisasjoner og myndigheter vært 
involvert i arbeidet. Innovasjon Norge, 
DNT og FL har redaktøransvaret for Merke-
håndboka som nå består av nettstedet 
merkehandboka.no, felthåndboka (Merke-
håndboka), skiltmanual, veileder for ro- og 
padleruter og veileder for turruter for 
sykling. I regjeringens handlingsplan for 
friluftsliv heter det at «Merkehåndboka 
fungerer som en nasjonal standard for tilret-
telegging og synliggjøring av turruter».

Stisatsing
DNT og FL har videreført samarbeidet 
om stisatsing. I årsmøteperioden har 
hoveddelen av innsatsen vært revisjon 
av Merkehåndboka og gjennomføring av 
Stikonferansen. Det er også inngått samar-
beidsavtale mellom Innovasjon Norge, DNT 
og FL om redaktøransvaret for merkehånd-
boka, og der DNT og FL har mesteparten av 
det praktiske ansvaret for oppfølging. Både 
DNT og FL har inngått avtale med Kartverket 
om utveksling av data til turrutebase, og 
deltar i Kartverkets arbeidsgruppe.

Friluftsporter
Arbeidet med Friluftsporter som felles-
satsing er i gang. Sparebankstiftelsen DNB 
har bevilga 5 mill til planleggingsarbeid 
og delfinansiering av fysisk tilrettelegging 
av friluftsporter på Østlandet i perioden 
2019 – 2021. Utviklingsarbeid og kompe-
tanse fra disse vil komme alle friluftsråd til 
gode og inngå i arbeidet med Friluftsporter 
som felles satsing. Friluftsporter er viktig 
i arbeidet for å få introdusere nye bruker-
grupper for friluftslivet. Friluftsportene er 
godt tilrettelagte nærfriluftsområder som 
senker terskelen for bruk, gir naturopple-
velse og mulighet for sosiale møter og fysisk 
aktivitet. 

Ytterligere satsingsfelt
I løpet av årsmøteperioden kan det dukke 
opp nye aktuelle prosjekt og arbeidsopp-
gaver der FL må vurdere et engasjement. Vi 
har valgt å engasjere oss i to slike prosjekt:

Suksessrike friluftslivsaktiviteter for barn 
og unge
FL fikk forespørsel fra Klima- og miljøde-
partementet om vi kunne påta oss ansvar 
for å drifte et prosjekt som skal kartlegge 
og systematisk videreutvikle suksess-
rike friluftsaktiviteter for barn og unge 
innen ferie og fritid. I statsbudsjettet for 
2019 ble det bevilget 2,8 millioner kr. 
Prosjektet startet i januar 2019, prosjekt-
plan er utarbeida og det har til nå vært 
styringsgruppemøte, oppstartsmøte og 
arbeidsgruppemøte. Prosjektet er i rute 
etter planen. Prosjektets første fase vil 
være å utarbeide kriterier for hva som 
kjennetegner suksessrike friluftsaktiviteter. 
Samtidig skal vi kartlegge eksisterende 
friluftsaktiviteter. Når dette arbeidet 
er gjort, vil man med utgangspunkt i 
suksesskriteriene velge ut noen aktivitets-
tiltak som skal videreutvikles. Det er også 
rom for å få utført kartlegginger, utred-
ninger og mindre forskningsopgaver innen 
rammene av prosjektet. Neste fase handler 
om videreutvikling av friluftsaktiviteter. 
Dette og rullering av prosjektplanen vil skje 
vinteren 2019/2020.  
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Samarbeidsprosjekt med Bulgaria
Den bulgarske organisasjonen «Devetaki 
Plateau Association» har invitert FL til et 
prosjektsamarbeid med hovedtemaene 
medvirkning, deltakelse i lokalmiljøet og 
hvordan å bidra positivt til lokalsamfunns-
utvikling. FL har god erfaring fra et tidligere 
samarbeidsprosjekt med samme organisa-
sjon. Prosjektet er avhengig av finansiering, 
og prosjektsøknad er sendt til “Active 
Citizens Fund” I Bulgaria, en ordning støttet 
av Island, Norge og Lichtenstein (EEA Grants 
2014-2021).

5. Løpende arbeidsoppgaver

Årsmøte
FL holdt årsmøte 14. juni 2018 med 
Finnmark Friluftsråd som vertskap. 
Årsmøtet hadde fokus på arbeidsmiljø 
ved gjennomgang av årsmeldinga. Videre 
ba årsmøtet styret vurdere perioden for 
årsmelding til å følge kalenderåret for å 
vise sammenheng mellom årsmelding og 
regnskap. Det var ingen kommentarer til 
regnskap og budsjett. Ved behandling av 
arbeidsplan blei det vedtatt tilføyelse av 
nye punkt om utstyrssentraler og om grønn 
og bærekraftig turisme. Styret foreslo en 
uttalelse om friluftsliv som en del av den 
immaterielle kulturarven. Årsmøtet støttet 
intensjonen, men sendte saken tilbake 
til styret for videre oppfølging og redige-
ring. Helge Gabrielsen, Ryfylke Friluftsråd, 
foreslo utsettelse av valget og at det skulle 
avholdes ekstraordinært årsmøte innen 
15. september. Forslaget falt med 17 mot 
53 stemmer.  Ane Mari Braut Nese, Jæren, 
nestleder, Hedda Foss Five, Grenland, styre-
medlem og Vebjørn Krogsæter, Sunnmøre, 
styremedlem, blei så valgt ved akklamasjon 
som nye styremedlemmer. Styreleder takka 
for saklig årsmøte, og overrakte blomster 
til avtroppende styremedlemmer; Kolbjørn 
Pedersen, Maria Monasdatter Almli og 
Bernt Ole Ravlum. Styret viser for øvrig til 
protokoll fra årsmøtet. 

Styret
Styret har i perioden bestått av Steinar 
Saghaug (Oslo og Omland) styreleder, Ane 
Mari Braut Nese (Jæren), nestleder, Tormod 
Steen (Polarsirkelen) styremedlem, Hedda 
Foss Five (Grenland) styremedlem, Vebjørn 
Krogsæter (Sunnmøre) styremedlem. 
Varamedlemmer til styret har vært Latifa 
Nasser (Trondheimsregionens), Anders 
Ege (Dalane) og Ingvil Grytli (Nordmøre og 
Romsdal). Avtroppende styre hadde tre 
styremøter i perioden 1.5. – 14.6.2018. 
Styret valgt på årsmøtet 14. juni 2018 har 
hatt 4 styremøter i årsmeldingsperioden 
og behandla (27+26 saker). Ett styre-
møte var kombinert med ledersamling på 
Gardermoen, mens Midt-Agder Friluftsråd, 
Friluftsrådet Vest og Trollfjell Friluftsråd 
har vært vertskap for øvrige styremøter. 
Ved å legge styremøtene til medlemsfri-
luftsrådene, får styret et unikt innblikk i 
friluftsrådenes ulike hverdag, arbeid og 
utfordringer rundt i landet.

Årsmeldingsperiode 
Styret har behandla årsmøtets oversen-
dingsforslag om å endre årsmeldingsperiode 
til å følge kalenderåret. Styret har kommet 
til at en vil fortsette å ha 1.5. – 30.4. som 
periode for årsmelding og arbeidsplan. 
Dette gjør at man på et årsmøte i mai/juni 
kan behandle oppdaterte dokumenter, og 
det nyvalgte styret får ansvar for å følge opp 
hele arbeidsplanen og rapportere denne 
gjennom årsmelding til årsmøtet.

Administrasjon
Administrasjonen i FL består nå av fem 
medarbeidere etter at Ingrid Larsen 
Wigestrand og Katrine Skalleberg ble tilsatt 
i friluftsfaglige stillinger høsten 2018. I 
tillegg består administrasjonen av Marianne 
Sanderud, Asgeir Knudsen og Morten 
Dåsnes. Nytilsettingene har bidratt vesentlig 
til å styrke kompetanse og kapasitet i FL bl.a. 
slik at vi har kunnet ta på oss flere 
fellesprosjekter.  Administrasjonen holder til 
i de samme kontorlokaler i Sandvika med en 
halvåpen kontorløsning.

Arbeidsmiljø og sjukefravær
Styret har hatt fokus på arbeidsmiljø i 
perioden. Kontormøter, andre kontorrutiner 
og regler er formalisert og det er etablert et 
«stillerom» / mindre møterom i lokalene. 
Styret oppfatter at arbeidsmiljøet nå er 
godt. Sjukefraværet var i 2018 på 1%.

Friluftsrådenes resultater
Friluftsrådene utfører et omfattende arbeid 
som kompetansesentre, samarbeidsparter, 
koordinatorer og pådrivere for friluftsliv i 
medlemskommunene. I tillegg gjennom-
fører friluftsrådene konkret og praktisk 
arbeid med å sikre, tilrettelegge, forvalte 
og drifte friluftsområder, og med informa-
sjons- og aktivitetstiltak som foregår ute i 
medlemsfriluftrådene. FLs rolle er å bidra 
med fagkunnskap, formidle erfaringer 
og kompetanse, arbeide for økonomiske 
rammevilkår og fordele tilskuddsmidler for 
ordninger vi forvalter. Det er all grunn til å 
berømme friluftsrådene og dyktige medar-
beidere der for både omfang og kvalitet av 
tiltak og prosjekter. Tabeller og oversikter 
lenger bak i årsmeldingsheftet gir detaljer 
om arbeidet, og vi nøyer oss her med å 
trekke fram noen hovedresultater fra 2018:

• Friluftsrådene sikra 13 nye områder – 9 
ved kjøp og 4 ved servituttavtale, og 
arbeida med 62 andre sikringssaker

• Friluftsrådene skilta og merka 483 km 
med stier, og samarbeida med andre om 
skilting og merking av ytterligere 1.485 
km

• Friluftsrådene anla 8 nye parkerings-
plasser, og bygde 13 nye toaletter

• Friluftsrådene satte opp 68 
informasjons-tavler og utga 88 informa-
sjonsbrosjyrer

• Friluftsrådene etablerte 16 nye 
utstyrsbaser og samarbeida med andre 
om ytterligere 7

• Friluftsrådene arrangerte åpne turer 
med totalt 22.000 deltakere, og var 
medarrangør på turer med 98.000 delta-
kere

• Friluftsrådene arrangerte kurs med 
3.800 deltakere – i hovedsak for ansatte 

i skole og barnehage i bruk av naturen 
som aktivitets- og læringsarena

• Friluftsrådene arrangerte friluftslivstiltak 
der 11.500 med minoritetsbakgrunn 
deltok – en økning på 3.000 fra 2017

• Friluftsrådene avga 140 høringsuttalelser 
for å ivareta friluftslivsområder og –
interesser

• Friluftsrådene arrangerte 146 Frilufts-
skoler med 2.634 deltakere

• Friluftsrådene arrangerte turer for 2.700 
eldre og i samarbeid med andre for 
ytterligere 17.300 – en samla økning på 
over 15.000

• Friluftsrådene har forvaltningsansvar for 
566 friluftslivsområder og 2.633 km med 
stier

• Friluftsrådene har forvaltningsansvar 
for 310 toaletter, 276 parkeringsplasser, 
232 brygger, 139 bruer og 179 hytter, 
gapahuker o.l.

• Friluftsrådenes samla omsetning var 
180 millioner – en økning på nesten 30 
millioner, og utførte 86 årsverk med fast 
ansatte

Representasjon og deltakelse i styrer og 
utvalg
Styreleder Steinar Saghaug og daglig leder 
Morten Dåsnes representerte FL på DNTs 
landsmøte med markering av 150 års 
jubileum. Saghaug var årsmøterepresentant 
på årsmøte i Forum for natur og friluftsliv 
(FNF), og Dåsnes var gjest på årsmøtet til 
Norsk Friluftsliv.

FL deltar i en rekke styrer, utvalg og arbeids-
grupper. De viktigste er:
Styret FNF nasjonalt: Asgeir Knudsen
Styret Hold Norge rent: Asgeir Knudsen
Styret PEFC Norge (skogsertifisering): 
Morten Dåsnes
Ressursgruppe nasjonale turiststier: Ingrid 
Larsen Wigestrand
Styringsgruppe UT.no: Asgeir Knudsen og 
Morten Dåsnes
Referansegruppe BioTour: Morten Dåsnes
Styringsgruppe turskiltprosjektet: Morten 
Dåsnes (avslutta)
Symbolkomite Kartverket: Asgeir Knudsen 
(avslutta)
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Nasjonal Kystledgruppe: Morten Dåsnes
Forum friluftsliv i skolen: Ingrid L 
Wigestrand
Forum flerkulturelt friluftsliv: Marianne 
Sanderud
Redaksjonen Merkehåndboka: Morten 
Dåsnes
Grønn Tur: Asgeir Knudsen
Samarbeidsforum friluftsliv: Katrine Skalle-
berg og Morten Dåsnes
Samarbeidsforum tur- og friluftsruter, 
Kartverket: Morten Dåsnes
Rådgivende gruppe Miljødirektoratet, 
friluftslivets ferdselsårer: Morten Dåsnes
Styringsgruppe Friluftsskolen: Katrine Skalle-
berg og Morten Dåsnes

Høringsuttalelser og innspill
• Forslag nye retningslinjer for barneha-

gelærerutdanningen fra Norsk Friluftsliv, 
DNT og FL

• Innspill folkehelsemeldinga
• NOU 2019:4 «Sjøveien videre – forslag 

til ny havne og farvannslov»
• Innspill til regjeringens Nasjonale 

forventninger til regional og kommunal 
planlegging 2019-2022

Takk for samarbeid
Det er gjennom godt arbeid i medlemsfriluftsrådene og gjennom gode samarbeidsparter vi 
oppnår de fleste og beste resultatene. Styret takker medlemsfriluftsrådene, Stortinget – og 
energi- og miljøkomiteen spesielt, Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Kultur-
departementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Statskog, Kartverket, 
Innovasjon Norge, Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening, Forbundet Kysten, Hold Norge 
rent og Forum for natur og friluftsliv (FNF) og andre kontakter og samarbeidsparter for 
hyggelig og godt samarbeid til friluftslivets beste.

• Fagplaner i skolen
• Uttalelse til Kulturdepartementet om 

spillemidler til overnattingshytter
• Endringer i opplæringsloven og frisko-

leloven Leirskole og skolebytte i 
videregående opplæring

• Høringsuttalelse til NOU 2018:11 Ny 
fjellov

• Høringsuttalelse til ny forskrift om fartøy 
under 24 m som fører 12 eller færre 
passasjerer

Økonomi
FL hadde i 2018 en omsetning på ca 37 
millioner kroner hvorav ca 30 millioner er 
administrasjons- og prosjektstøtte som 
viderefordeles til friluftsrådene. Styret går 
gjennom perioderegnskap og årsprognoser 
i styremøter gjennom året. Regnskapet for 
2018 viser et overskudd på 90 621 kroner, og 
egenkapital på i alt 1 557 500 kroner. Styret 
mener dette gir et godt økonomisk grunnlag 
for videre drift. 
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Noter til regnskap 2018

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 til 
forventet 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 8/18
Note 2. Fordeling administrasjonsstøtte og prosjektmidler (alle beløp i 1000 kr):

Adm. Støtte Spillemidler Spillemidler Læring i Folkehelse- Friluftsliv
Friluftsråd aktivitet enkle anlegg friluft Miljød prosjekter minoriteter
Oslo og Omland 610 198 22 28 45 260
Valdres 250 40 65 75
Grenland 225 150 125
Sør 410 1 070 50 197 350 230
Midt-Agder 545 350 49 208 245 200
Lindesnesregionen 270 106 53 100 75
Lister 315 285 237 63 100
Dalane 330 344 218 161 253 70
Jæren 590 136 50 35
Ryfylke 530 50
Vest 655 103 100 63 140
Bergen og Omland 890 227 265 40
Fjordkysten 175 80 50 100
Sunnmøre 560 744 50 146 225 90
Nordmøre og Romsdal 530 733 75 146 240 100
Trondheimsregionens 370 400 40 42 75 150
Trollfjell 220 252 60
Helgeland 280 78 40 53
Polarsirkelen 405 633 50 130 60 75
Salten 455 413 93
Lofoten 205 210 100 53 75 40
Vesterålen 330 453 95
Midtre Hålogaland 440 801 40 193 347 120
Midt-Troms 365 244 40 53 70 60
Ishavskysten 395 304 50 103
Nord-Troms 170 337 135 78 100 50
Finnmark 360 622 170 102 200 80
Andre 300 90
Sum til friluftsråd 10 880 9 613 2 131 2 065 2 585 1 975
FL og felles prosjekter 2 496 0 0 325 124 25
Sum 13 376 9 613 2 131 2 390 2 709 2 000
Mottatt midler 2018 13 376 9 619 2 131 2 390 2 700 2 000
Bruk avsatte midler 30 0 0 28
Avsatt av årets 0 5 0 0 19 0

I tillegg er det utbetalt 75' til Klart det går kurs og 310' til oppstart friluftsskoler, det siste fra midler fra 
Sparebankstiftelsen. Polarsirkelen friluftsråd har fått 155' fra Extrastiftelsen til sitt 3-årige prosjekt. 

Note 3.  Avsetning av 2018-midler
Folkehelseprosjekt kr 19 039
Spillemidler kr 5 463
Klart det går kurs kr 25 000
SUM kr 49 502

Avsatte midler fra tidligere år kr 1 796 713
Sum avsetning til balanse kr 1 846 215

Note 4. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.
Lønnskostnader 2017 2018
Lønninger 2 381 864 2 547 456
Arbeidsgiveravgift 379 523 399 780
Pensjonskostnader 258 967 280 830
Andre lønnsrelaterte ytelser 22 400 43 375
Sum 3 042 754 3 271 441

Sysselsatte årsverk 4 4

Ytelser til ledende personer 2018 Daglig leder Styret
Lønn og andre godtgjørelser 652 320 176 336
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. 

Kostnadsført godtgjørelse til revisor 2017 2018
Revisjon 34 375 15 625
Andre tjenester 0 0
Sum godtgjørelse til revisor 34 375 15 625

Note 5.  Obligatorisk tjenestepensjon

Note 6. Bundne midler 2017 2018
Herav bundne bankinnskudd 237 341 261 955

Note 7. Egenkapital Egenkapital
Egenkapital per 1.1.18 1 467 688
Årets resultat 90 621
Egenkapital per 1.1.18 1 558 309

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert 
pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven
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Oslo og omland 16 1.181 3.922 4 43 5 6 4.637 1,00 1.166 1.077

Finnskogen 2 12 1.877 1

Valdres 6 18 4.977 1 0 0,8 0 1.730 25,00 462 240

Grenland 5 111 2.593 1 0 1 1 1.591 6,64 728 150

Sør 9 95 4.120 2 0 4 14 5.581 10,55 995 467

Midt-Agder 8 146 2.556 2 0 6,5 14 13.000 17,50 2.541 578

Lindesnesregionen 5 26 1.928 1 0 2,6 3 2.540 13,79 417 134

Lister 6 37 3.805 1 0 1 14 4.030 14,00 580 140

Dalane 4 24 1.589 1 0 2,9 2 4.960 13,07 317 504

Jæren 8 318 1.529 1 0 6,8 65 19.500 13,78 4.300 1.270

Ryfylke 11 256 4.530 1 25 5 82 14.000 13,78 3.502 1.095

Vest 12 162 4.346 2 0 5,5 14 15.000 17,34 2.806 1.453

Bergen og Omland 17 437 4.214 1 20 19 52 33.679 19,22 8.290 2.035

Fjordkysten 5 25 2.189 1 0 1 4 2.294 15,00 422 100

Sunnmøre 13 124 4.450 1 0 5 9 12.000 18,36 2.255 218

Nordmøre og Romsdal 17 114 8.770 1 1 2,5 26 5.700 8,55 960 270

Trondheimsregionen 6 244 2.683 1 0 1 1 3.072 4,50 1.090 150

Trollfjell 6 14 3.173 2 0 1 13 1.631 15,68 215 222

Helgeland 6 28 4.838 1 0 1 6 1.500 18,75 520 190

Polarsirkelen 6 36 8.551 1 4 1,5 26 5.000 18,33 792 192

Salten 10 83 11.174 1 2 2,6 13 5.100 10,90 1.030 385

Lofoten 6 25 1.176 1 0 1 4 1.250 9,72 239 192

Vesterålen 6 33 2.917 1 0 1 2 1.520 10,60 345 193

Midtre Hålogaland 12 62 7.340 2 2 1,5 21 7.651 12,30 766 402

Midt-Troms 8 30 8.252 1 0 1,5 3 3.064 12,00 360 210

Ishavskysten 5 88 7.250 1 0 2,5 2 4.000 12,00 1.184 210

Nord-Troms 4 11 6.760 1 0 0,6 0 2.162 25,00 230 200

Finnmark 19 76 1 0 2,1 10 3.399 7,00 464 200

Sum 2018 235 97 85,9 407 179.591 36.976 12.477

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

Friluftsrådene - statusoversikt per 31.12.2018

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antall friluftsråd 20 20 20 20 20 21 23 24 24 26 27 28

Antall medlems- 
kommuner 173 178 181 181 184 172 183 190 195 217 227 235

Årsverk fast 
ansatte 56 63 64 68 70 58 59 65,4 67,4 70,9 75,8 85,9

Total omsetning 61 69 90 96 92 89 88 113 126 137 151 170

Forvaltningsansvar
antall områder 605 617 628 637 657 492 501 528 547 545 550 566

Forvaltningsansvar 
km sti og turveg 605 690 864 836 920 1096 1012 1221 1586 1942 2771 2788

Utvikling friluftsrådenes samla aktivitet

Lykken er å finne en TellTur post - med gavekort! Foto: Vesterålen Friluftsråd
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Oslo og Omland Friluftsråd
OOF er et av 29 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. 

Hovedsaker i 2018
• To nye medarbeidere tilsatt, og OOF ble 

kåret til Årets friluftsråd på FLs årsmøte

• Flerkulturell Friluftsfest på Sognsvann 3. 
september, i forbindelse med Friluftslivets 
Uke. Hele 2800 innvandrere fra voksen-
opplæringsklasser og mottaksklasser i både 
Oslo og Akershus deltok

• Bydel i bevegelse - et nytt prosjekt der 
målet har vært å styrke friluftslivet i en 
utvalgt bydel i Oslo, Søndre Nordstrand, 
med vårt opplæringstilbud

• Kartlegging og verdsetting av friluftslivs-
områder i Oslo, i samarbeid med 
Oslofjorden Friluftsråd. Over 1000 
friluftslivsområder skal være kartlagt og 
verdsatt før 2020, og mer en 100 frivillige 
fra natur-/frilufts-/idretts- og lokale 
organisasjoner har deltatt

• Friluftsnytt utgis hver 14. dag -  vi informerer 
om viktige saker der miljø-, natur- og 
friluftsliv er på agendaen. Dette er et 
samarbeid med FNF Oslo og FNF Akershus

• Marka-arbeidet var en viktig prioritering i 
2018, i første rekke på grunn av regjeringas 
forslag til endringer i Markaloven. I 
forbindelse med dette har vi samarbeidet 
med våre medlemsorganisasjoner og 
kommuner og hatt flere oppslag i media
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Finnskogen Friluftsråd
Finnskogen Friluftsråd er et nystartet friluftsråd, 
med etablering fra 2019.
I 2018 gjennomførte vi en forstudie for 
å informere 7 norske kommuner om hva 
et friluftsråd er og hva slags betydning et 
Finnskogen Friluftsråd vil ha for fellesskapet 
og den enkelte samarbeidende kommune. To 
kommuner gav positive tilbakemeldinger og så 
var vi i gang, samtidig som vi aktivt nå prøver å 
rekruttere flere kommuner med i samarbeidet. 
Finnskogen har rike muligheter for mange 
aktiviteter både innen vandring, sykling, 
langrenn og ulike vannaktiviteter. 

Finnskogleden er den mest kjente av 
vandringsledene våre. Her planlegger vi flere 
turer med skolebarn fra Grue og Åsnes med 
tanke på at: 

• Fysisk aktivitet for barn og unge gir 
kondisjon og grovmotoriske ferdigheter

• Fryktdempende tiltak i vernesonen for 
rovdyr (ulv og bjørn) gir kunnskap om 
ferdsel i villmarka, kunnskap om rovdyras 
atferd og spor

• Kunnskap om historien om de skog-finske 
innvandrerne og hvordan de levde på 
Finnskogen fra 1600 – tallet og fram til i dag 
er viktig for framtidas generasjoner

Skjærgårdstjenesten utvides, og båter må til. Her døpes den nye båten til Sunnmøre Friluftsråd og Rigmor Andersen Eide er 
gudmor. Foto: Sunnmøre Friluftsråd

Utvikling hovedtall, friluftsrådene

0

50

100

150

200

250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antall fast ansatte Total omsetning, mill. Medlemskommuner



24 25

Grenland Friluftsråd
I 2018 sluttet kommunene Bamble og Siljan seg 
til Grenland friluftsråd, sammen med Drangedal, 
Porsgrunn og Skien. Med dette favner 
friluftsrådet et større område, med mer kyst, 
mer skog, flere friluftsområder og flere turglade 
innbyggere. Vi gleder oss til å bidra til mer og 
bedre friluftsliv i disse kommunene fremover. 
Våre faste prosjekter som Naturlosbrosjyren og 
integreringstiltaket Natur på Norsk er allerede 
operative i de nye kommunene, og i Siljan er 
vi i gang med kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder.

Friluftsrådet bistår for øvrig medlemskommuner 
og friluftsorganisasjoner med et bredt 
spekter av oppgaver. Fra rådgivning og hjelp 
til finansiering av tiltak, til prosjektledelse og 
aktivitetsarbeid. Arbeid med grunneieravtaler, 
statlig sikring, tillatelser og finansiering har gitt 
resultater, noe det nye fugleamfiet i Børsesjø 
naturreservat er et strålende eksempel på.
Friluftsliv i skolen har blitt løftet frem som nytt 
satsningsområde i 2018, og friluftsrådet er tatt 
opp i det regionale samarbeidet Liv og røre. 

Hovedsaker i 2018
• To nye medlemskommuner i Bamble og 

Siljan

• Utvidet og økt våre aktivitetsprosjekter 
Naturlos og Natur på norsk

• Gjennomført kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder i Drangedal

• Sikret arealer, avtaler og finansiering for 
større tilretteleggingsprosjekter fremover

• Introdusert Grenlandskommunene for 
Læring i friluft, gjennom samlinger og møter 
med lærere

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 2018
• Etablering av Stølsruta i Valdres som 

historisk vandrerute i samarbeid med DNT 
Valdres

• Friluftsglede – aktivitet for mennesker med 
innvandrerbakgrunn,  gjennomført med stor 
suksess

• Ferdigstilling av Kongevegen mellom Leira 
og Fagernes

• Friluftsskoler; Friluftsskolen på Brennabu og 
Stølsveko
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Midt-Agder Friluftsråd 
Midt-Agder Friluftsråd besto per 31.12.18 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 146 187 innbyggere.
Friluftsrådet ledes av et politisk valgt styre. 
Saker til styret utarbeides og fremmes 
av et arbeidsutvalg med medlemmer fra 
medlemskommunenes administrasjoner.
Administrasjonen i MAF utgjorde i 2018 syv 
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 2018
• Vaffelbua:  Dagsturhytta Jegersberg/

Skråstadlia er nå ferdigstilt 

• Friluftsliv for minoritetsgrupper, 16 turer 
med 1436 deltakere vinter, vår og høst

• Naturlosturer, 172 turer i turkalenderen, 
samt 10 turer som gikk ukentlig gjennom 
hele året - ca 15 500 deltakere totalt

• Naturskole og læring i friluft – leirsteder, 
mye aktivitet og mange kurs

• Planarbeid og mulighetsstudier, 
Mulighetsstudie Nodelandsheia i 
Songdalen er ferdigstilt og oppstart på 
Mulighetsstudiet Otra Elvepark

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 2018
• Digital informasjon: 15 telleapparater i ulike 

friluftsområder. 632 353 passeringer, en 
økning på 2,4 % 

• Turkart: Froland øst og Froland vest med 
turguide på 48 sider

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

• Kyststi: Laget grunneieravtaler for alle 
eiendommer i Grimstad kommune. 

• Læring i friluft: Aktivitetskurs for 245 
pedagoger, og aktivitetsdager for 1 600 
elever

• Minoriteter: Aktivitetsdager for 1 250 
personer i kommunene Arendal, Gjerstad, 
Grimstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei.

• Psykisk helse: Lukkede turgrupper i alle 
kommunene. Totalt 224 turer med 1555 
deltakere

• Friluftsskoler: 16 uker. Totalt deltok 274 barn

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

• 4 enkeltaktivitetsdager: Med fokus på 
barnefamilier – ca. 1600 deltakere
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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.
 
De har for tiden tre ansatte, og jobber i et 
bredt spekter innen friluftsliv, med alt fra 
tilrettelegging og aktiviteter til opplæring og 
informasjon. 

Hovedsaker i 2018
• Fullførte flere Turskiltprosjekter: 30 turkort 

og informasjonstavler for både skiløyper, 
padleruter og nærturer

• Laget og distribuerte et friluftsmagasin 
om et utvalg av de mange og varierte 
mulighetene for friluftsliv i Lister-regionen

• Satte opp to turstoler i hver av 
medlemskommunene

• Lanserte app’en turLister

• Arrangerte Kystlotteri sammen 
med Skjærgårdstjenesten og 
kunstformidlingsprosjektet TellUs med 
Ocean Hope

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 med Åseral kommune 
som vertskommune. Kontoret vårt ligger i 
Kyrkjebygd, og vi hadde pr. 31.12.18 fire ansatte 
fordelt på 2,4 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 2018
• TellToppTur – flere nye tilbud etablert i 

samarbeid med idrettslag i Marnardal, 
Lindesnes og Audnedal kommuner

• Læring i friluft – gjennomført kurs for 
lærere og aktivitetsdager for elever

• Ny hjemmeside klar! 

• Friluftsskoletilbud i Mandal, Lindesnes og 
Audnedal kommuner 

• Marin forsøpling - forebyggende arbeid 
og opprydding. Et samarbeid med mange 
viktige og engasjerte samarbeidspartnere 
i Lindesnesregionen, samt Søgne og 
Songdalen kommuner
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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 2018
• Ryddeaksjon Jærkysten engasjert 6000 

frivillige i 150 dugnader

• Assistenboligen på Kvassheim fyr, med 12 
sengeplasser ble ferdigstilt

• Eikeplankestien gjennom sanddynene på 
Solastranden ble bygget

• Betongrampen ned til Ølbergsanden ble 
støypt

• frilager.no hadde første hele driftsår med 
stor økning på utlån av friluftsartikler

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, fylkes-
kommunen 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 2018
• Utstyrsbanken har hatt stor etterspørsel. I 

2018 ble det lånt ut 2.511 enheter på totalt 
213 utlån; til skoler, til private og til frivillige 
lag og foreninger 

• Gjennomført 46 Friluftskvelder i Dalane 
med 1200 deltakere

• Vi har ansvar for turstien på Hestnes  som 
ble kårets som Rogalands beste turrute

• Vi er med i et samarbeid om å utvikle 
sammenhengende Kyststi gjennom Dalane

• Friluftsskoler gjennomført både vinter, 
sommer og høst

• 20 turmål på topp i Dalane som er med i 
TellTur med 967 registrert deltakere. Den 
eldste deltakeren i år var 81 år, mens den 
yngste registrerte var ett år

• Gjennomført friluftsarrangementer som 
Friluftslivets uke, Friluftslivets dag - totalt 
17 turer, og leiren Dalaneuka arrangert for 
niende gang
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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 2018
• Lang skisesong og mye tilrettelegging 

av skiløyper Marin forsøpling, rekordhøy 
aktivitet

• Ny parkeringsplass ved utgangspunkt for 
turer til Siggjo

• Nye toaletter på Sætrevik, Stord og 
Jonestølen i Sauda

• Ny turvei Neslia, Rosendal

• Blått flagg over Åkrasanden

• Friluftsskoler og basecamp

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

Friluftsrådet har i 2018 hatt 5 ansatte fordelt 
på 5 årsverk. I tillegg har vi en lærling, en 
person på fast engasjement og flere avtaler om 
lokalt tilsyn, arbeidstreningsavtaler med bl.a. 
Kriminalomsorgen, NAV, sysselsettingsbedrifter 
og skoler. 

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. 

Hovedsaker i 2018
• Ansattesamling og 40-års-jubileum

• Store rehabiliteringsprosjekter på flere 
destinasjoner

• Beslutning om å ansette egen prosjektleder 
på marin forsøpling

• Starte prosesser knyttet til kommune- og 
regionsreform

• Omfattende beredskapsarbeid knyttet til 
den langvarige brannfaren, sommeren 2018

• Landsleir for sjøspeidere 2018 på Lindøy
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Fjordkysten Friluftsråd
Fjordkysten Friluftsråd, etablert i 2017, er 
eit interkommunalt samarbeid med Solund, 
Askvoll, Flora, Bremanger og Vågsøy som 
medlemskommunar. Det blir arbeida for å få 
knytt til oss fleire medlemskommunar og vi 
ser ei stigande interesse til å vere med også frå 
kommunar som ikkje ligg på kysten. 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 2018
• Gjennomført friluftsskular, totalt 2 veker i 

Solund og 2 i Flora

• Strandrydding (mellom 40-50 tonn) der 
områda igjen kan nyttast til bading, båtliv og 
andre friluftsaktivitetar

• Vi har levert eit forprosjekt på 
Skjærgardsteneste på kysten av Sogn 
og Fjordane og arbeider for eigen 
Skjærgårdstjeneste båt

• Vi har starta opp eit folkehelseprosjekt med 
bygging av gapahuk som turmål for mindre 
aktive mennesker

• Fått 2 nye medlemskommunar Bremanger 
og Vågsøy

Bergen og Omland 
Friluftsråd
Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) er et 
interkommunalt samarbeidsorgan som 
forvalter 239 friluftslivsområder 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 
436 000. BOF har 16 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 
friluftslivsområder av forskjellig slag til allment 
bruk, samt å arbeide for større forståing for 
friluftslivets verdi, bedre friluftskultur og 
utbredelse av friluftslivet.

Hovedsaker i 2018
• Prosjekt Marin forsøpling. Flere større 

ryddeaksjoner gjennomført i samarbeid 
med SNO, skoler, lag organisasjoner og 
medlemskommuner

• Ordinære driftsoppgaver i 239 friluftslivs-
områder, utført av egne folk og engasjerte 
oppsynsfolk

• Tilretteleggingsarbeid i friluftslivsområdene:  
Helleneset i Bergen, Skageneset i Radøy, 
Kleiveland i Osterøy kommune og i 
Sandholna i Bergen

• Avtale om et nytt friluftslivsområde ble 
gjennomført i 2018 

• Kart over friluftslivsområdene og 
friluftsmulighetene i deltakerkommunene 
ble sendt i posten til alle husstander. Andre 
brosjyrer, turkort og plakater ble utarbeidet

• BOF arrangerte friluftskonferanse i 
samarbeid med Bergen kommune
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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 2018
• Vi gjennomførte i 2018 åtte friluftsskoler, i 

både sommer, høst og vinterferie

• I turtrimmen Stikk UT ble det registrert i 
2018 -287 000 turer, som ble gjennomført 
av 16 500 deltagere, tilsvarende ca 13%  av 
befolkninga i regionen 

• Kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder i våre medlemskommuner

• Siste året med skilting av turstier med 
støtte fra Turskiltprosjektet. Stor takk til 
Turskiltprosjektet!

• Vi har utvidet vintersatsinga med Stikk 
UT-Ski i samarbeid med skikretsen i 
Møre og Romsdal, lokale skiklubber og 
fylkeskommunen.  Skifolket har denne 
sesongen registrert ca. 13 000 skiturer på 
Stikk UT.no

• Innsamling av marint søppel. Vi 
inviterte skoleklasser, velforeninger, 
pensjonistforeninger og lokale lag til 
en panteordning for innsamling av 
strandsøppel. Samarbeid med Salt Lofoten, 
Skjærgårdstjenesten og Plastjegerne på 
Smøla. Ca 135 tonn med strandsøppel 
samlet i 2018

• Vi gjennomførte en serie med guida 
tematurer for Aktiv på Dagtid-gruppene i 
Molde og Kristiansund

Sunnmøre Friluftsråd
Sunnmøre friluftsråd skifta namn frå 
Friluftsrådet for Ålesund og omland i 2016. 
Rådet vart etablert i 1974 og omfattar i dag 
13 kommunar på Sunnmøre med eit samla 
folketal på knapt 123 000. I samarbeid med 
medlemskommunane, offentlege etatar på ulike 
nivå, og frivillige lag og organisasjonar, arbeider 
friluftsrådet med:

- Sikring, tilrettelegging og drift av friluftslivs-                  
område til allmenn bruk
- Stimulere til friluftsliv for alle 
- Skjergardsteneste og marin forsøpling
- Kartlegging og verdsetting av friluftslivs-    
område, rådgjeving til kommunane

Hovudsaker i 2018
• Etablering i Skjergardstenesta i Møre og 

Romsdal i samarbeid med Miljødirektoratet, 
Møre og Romsdal fylkeskommune og 
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

• Turkassetrimmen Stikk UT!. 167 turmål 
i 13 kommunar, over 10 000 deltakarar 
registrerte over 170 000 turar frå 1. mai til 
31. oktober. Starta vintertilbodet Stikk UT! 
Ski i desember 2018. Sesongen varer til og 
med 2. påskedag 2019

• Omfattande arbeid mot marin forsøpling. 
Involvert i rydding av ca. 360 km strandline 
og fjerna ca. 40 tonn eigarlaust avfall

• Drifts- og tilretteleggingsarbeid offentlege 
friluftslivsområde gjennom heile året

• Aktivitetsarbeid for barn og unge, 
friluftsskular, gratis utlån av friluftslivsutstyr, 
turkort, og marknadsføring av gratis 
turar gjennom to Naturlosaviser til alle 
husstandane i medlemskommunane
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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 2018
• Gjennomført friluftsskoler i alle 

medlemskommuner, seks totalt

• Utarbeidet og satt opp natur- og 
geologisti for barn i Trollfjells mest brukte 
friluftsområde

• Gjennomført prosjektet «rene strender i 
Trollfjell» i samarbeid med Leka kommune. 
Sammen har vi ryddet 15 tonn marint avfall i 
Lekas skjærgård

• Merket opp stier og klopplagt utsatte 
områder. Utarbeidet padleløyper med 
ROS-analyse, startskilt satt opp. Startet opp 
TellTur i Trollfjell

• «Læring i friluft». Friluftsrådet har holdt kurs 
for barnehager og skoler gjennom hele året

Trondheimsregionens 
Friluftsråd
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. 
245.000 innbyggere og ca. 35.000 studenter.
Friluftsrådets oppgave er i samarbeid med 
fylkeskommune, fylkesmann, kommuner og 
andre interesserte å arbeide for:

• ivaretakelse 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 2018
• Våre 6 Friluftsdager samlet nesten 4500 

deltakere

• Ordførerne samlet nesten 300 personer på 
sine turer 

• Gjennomført i samarbeid med lag og 
foreninger 58 Naturlosturer hvor ca. 5500 
personer deltok

• Aktiv samtalepart og friluftsfaglig rådgiver 
overfor kommunene

• Aktiv høringspart i plansaker i regionen
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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 

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

betydning
• Å informere om friluftsmulighetene i 

medlemskommunene
• Å koordinere friluftslivsarbeidet i 

kommunene

Hovedsaker i 2018
• Vi arrangerte 18 friluftsskoler med i alt 390 

deltagere

• Nye utstyrshengere på plass

• Vi flyttet inn i nye lokaler

• I samarbeid med DNT Rana ble det 
gjennomført ca 70 naturlosturer med i alt 
ca. 3000 deltagere

• Vårt prosjekt mot marin forsøpling, 
”Rent hav Helgeland” oppnådde svært 
gode resultater. En rekke aksjoner og 
forebyggende aktiviteter og ca. 40 tonn 
innsamlet avfall.

Helgeland Friluftsråd
Helgeland friluftsråd ble etablert i 2014. 
Medlemskommunene er Grane, Vefsn, 
Leirfjord, Alstahaug, Herøy og Dønna med 
tilsammen 27800 innbyggere. Naturen her 
bærer preg av storslåtte og kjente landemerker 
som Vefsnavassdraget, fjellrekka Syv søstre, 
Dønnamannen, Børgefjell og Lomsdal-Visten 
nasjonalpark, og ikke minst ei utsøkt stripe av 
Helgelandskysten. Friluftsrådet skal i samarbeid 
med deltakerkommunene, andre offentlige 
myndigheter og organisasjoner, fremme allsidig, 
lett tilgjengelig og miljøvennlig friluftsliv i den 
regionen deltakerkommunene omfatter, til 
beste for befolkningens trivsel og helse.

Årsmøtet er friluftsrådets høyeste organ og 
utgjøres av ordførerne i medlemskommunene. 
Styret for friluftsrådet er politisk valgt, og 
består av politikere fra hver kommune. Til 
friluftsrådet sorterer også ei arbeidsgruppe, som 
består av folkehelsekoordinatorene fra hver 
medlemskommune. Helgeland friluftsråd har 
daglig leder ansatt i full stilling med arbeidssted 
på Kippermoen idrettssenter i Mosjøen. 

Hovedsaker i 2018
• Turskiltprosjektet, totalt mer enn 185 

kilometer med stiforbedring, skilting og 
merking av stier og løyper de siste årene 

• Igangsetting av arbeid med statlig sikring av 
friluftsområder

• TellTur i 5 av våre medlemskommuner

• Tilretteleggingstiltak og stiforbedrende 
tiltak 

• Kurs og samlinger for «Læring i friluft»
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Vinterbildet er  fra grensefjellene mellom Vefsn og Grane kommune

Lofoten Friluftsråd 
Lofoten Friluftsråd ble etablert som et prosjekt 
i 2013. I 2017 var det etablert et permanent 
friluftsråd. Medlemskommunene er Røst, 
Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og 
Vågan.  
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. Det er ansatt 
en daglig leder som har kontorsted på Lofoten 
Matpark på Leknes. 
Ifølge vedtektene skal Lofoten friluftsråd 
arbeide for:
- at flere mennesker, i alle livsfaser og med ulike 
fysiske forutsetninger, benytter naturen i sunn 
aktivitet til alle årstider ved å legge forholdene 
til rette for fysisk aktivitet – med spesielt fokus 
på barn og unge.
- øke forståelsen for friluftslivets betydning, 
bedre friluftskultur og utbredelse av allsidig og 
miljøvennlig friluftsliv
- sikre og utvikle regionens friluftsmuligheter

Hovedsaker i 2018
• Friluftsskoler i alle 6 medlemskommuner

• Reetablering av friluftsnettverk for 
barnehagene i Lofoten – 15 barnehager 
deltok på 2 samlinger

• Ungdomscamp

• Etablering av verktøybank der lag, 
foreninger, skoler og andre kan låne verktøy 
til f.eks. å rydde en sti, bygge en gapahuk 
eller sette opp skilt

• Nasjonale turiststier og innsamling av data 
om bruken av stiene

Salten Friluftsråd
Salten Friluftsråd ble opprettet som prøve-
prosjekt i 1992 og endret status til permanent 
i 1997/98. Salten Friluftsråd er et underutvalg 
av Salten Regionråd med selvstendig økonomi 
og møteprotokoll. Friluftsrådets styre har en 
valgt representant fra hver medlemskommune. 
I tillegg har FNF og Statskog konsultativt 
medlemskap. Årsmøtet utgjøres av Salten 
Regionråds medlemmer i friluftsrådet. 
Faglig leder har sitt kontorsted i Leinesfjord 
i Steigen, Prosjektlederne har kontorsted 
i Bodø, på Rognan i Saltdal og på Nesna. 
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, Robuste Salten-
Onga 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 2018
• Helsefremmende skole i Nordland

• Ulike kurs i grunnleggende frilufts-
ferdigheter og helsefremmende arbeid 
rettet mot ansatte i barnehage og skole 

• Robuste Salten-Onga

• Turkonkurransen og informasjonskampanjen 
55 forførende friluftsmål

• Utarbeidelse av veileder for friluftslivets 
ferdselsårer

• Sykkel i Salten
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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.

Hovedsaker i 2018
• Utarbeidet 57 rapporter og  60 søknader

• Naturlos 2018 ble produsert for 8. gang 

• Fokus på Hestnesdalen i Kjøpsvik  som et 
mulig statlig sikret område for friluftsliv  

• Nettverkssamlinger  for skoler og 
barnehager

• Aktivitet i fjøra (fokus ren kyst) 

• Etablering av 65 raste- og møteplasser ved 
utfartssteder, langs stier og turmål, samt 4 
varme- og sikringsbuer

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

• For integrering ble det arrangert aktiviteter i 
de ulike kommunene gjennom året. I Ofoten 
ble det også arrangert integreringsuke 
sommer og vinter for nye tilflyttere

• Friluftsskoler - 17 arrangert i 2018

• Skilting av Sti og løyper. 397 retnings/turskilt 
montert  og 18  informasjonstavler. Til hjelp 
i arbeidet  er det etablert 5 utstyrsbaser med 
verktøy til løypelagene

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 2018

• TellTur med 156 turmål. 24000 
registreringer

• Skilting og merking av turstier

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

• Base Camp Skogsøya for ungdom

• 6 Friluftsskoler arrangert
 

Fo
to

: L
en

a 
Da

ré
n

Fo
to

: M
id

tr
e 

Hå
lo

ga
la

nd
 fr

ilu
f s

rå
d

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 2018

• Læring i friluft. Vi har ansatt en egen 
prosjektleder som skal lede skolenettverket 
i våre fem kommuner og vi er alt godt i 
gang med 17 skoler og 30 lærere. Målet er å 
kombinere fysisk aktivitet i alle fag, og aller 
helst utendørs

• Vi skilter og merker etter den nasjonale 
standarden i Tromsø kommune

• 125 unger har lært om friluftsliv på våre 6 
friluftsskoler!

• Vi har laget nye turhefter for kommunenes 
merka turer som er med i TellTur

• Karlsøy kommune har fått nytt turkart i 
1: 50 000 med alle sine merka stier og 
friluftselementer! 

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. 

Hovedsaker i 2018

• Utarbeidelse av turinfokart 2018 som ble 
distribuert til alle husstandene i Midt-Troms

• Elektronisk registrering av turer

• Samarbeid med frisklivssentraler/ 
folkehelsekoordinatorer i 
medlemskommunene om folkehelse og 
friluftsliv

• Friluftsliv for særskilte grupper (våre nye 
landsmenn, psykisk helsevern, PU, mm)

• Stiprosjektet – omlag 270 skilt og tavler 

• Utarbeiding av besøksstrategi for Nasjonal 
turiststi Senja

• Friluftsskoler og friluftscamper
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Nord-Troms Friluftsråd 
Turkasseaktiviteten Ut i NORD er på mange 
måter «flaggskipet» i friluftsrådets virksomhet. 
Ikke minst i folkehelsesammenheng er 
tilrettelegging av turer i nærmiljøet viktig. Noen 
av turene er enkle, mens andre er mer krevende. 
Akkurat som livet forøvrig.  

Ut i NORD har fått en «lillebror» i JuleSPREK 
som gjennomføres med 48 turer i adventstiden. 
Skilting, med støtte fra Turskiltprosjektet, følger 
friluftsrådets aktiviteter som «hånd i hanske». 
Bærsatsingen «Ut og Plukk» i samarbeid med de 
øvrige friluftsrådene i Nord-Norge har ikke vært 
like lett å utvikle til en tilsvarende suksess. 

Hovedsaker i 2018
• Turkassetrimmen Ut i NORD med 109 turer 

i de fire medlemskommunene der cirka 10 
% av innbyggerne deltok. 1.194 personer 
gjennomførte 19.954 turer. JuleSPREK er 
adventstidens svar på Ut i NORD

• Stort engasjement og stort fokus på 
strandrydding og tiltak mot marin 
forsøpling, med utgangspunkt i tilskudd fra 
Miljødirektoratet

• «Læring i friluft» med etablering av nettverk 
for barnehagene og følge opp eksisterende 
nettverk for skolene 

• Friluftsskoler i alle medlemskommunene 
samt etablering av ungdomsgruppe i 
samarbeid med DNT – Troms Turlag

• Etablering av utstyrsbase med innkjøp av 
påfyll av utstyr og innkjøp av utstyrshenger

Finnmark Friluftsråd 
2018 var et viktig år for friluftsrådet, som 
nå har «satt seg» etter etableringen der 
samtlige 19 kommuner er med i samarbeidet. 
Landskonferansen ble en ekstra og annerledes 
oppgave. Stor interesse, mange deltakere og 
gode tilbakemeldinger. Slik kan dagene i Alta 
oppsummeres. 

Perletur med sine mange turer rundt om i 
hele fylket er friluftsrådets viktigste oppgave. 
VinterPerle ble utviklet i 2018, mens JuleSPREK 
ble arrangert for tredje gang. Samarbeidet med 
Biotope om særegne dagsturhytter rundt om i 
hele fylket startet opp, selv om byggingen av de 
første hyttene først vil skje i 2019.

Hovedsaker i 2018
• Stort fokus på Perletur som ble gjennomført 

med 346 turer i 17 av friluftsrådets 19 
medlemskommunen. 3.506 personer 
gjennomførte 54.412 turer. I tillegg til 
Perletur fra juni til november gjennomføres 
JuleSPREK i adventstidens

• Stort engasjement og stort fokus på 
strandrydding og tiltak mot marin 
forsøpling, men utgangspunkt i tilskudd fra 
Miljødirektoratet

• «Læring i friluft» med etablering av nettverk 
for barnehagene i Alta og Sør-Varanger 
samt følge opp eksisterende nettverk for 
skolene

• Friluftsskoler i samarbeid med av 13 av 19 
medlemskommuner

• Spennende utfordring å få være vertskap for 
den nordligste friluftlivskonferanse med FLs 
årsmøte som noensinne er gjennomført
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Grenland 2 2

Midt-Agder 1 1

Lister 16 2

Dalane 15 1

Jæren 1

Ryfylke 2 2 14

Vest 2 2 9

Bergen og  omland 1 12

Fjordkysten 2

Sunnmøre 3

Nordmøre og Romsdal 5 1 9

Trondheimsregionen 2

Helgeland 3

Salten 1

Vesterålen 1

Midtre Hålogaland 1

Midt-Troms 2

Ishavskysten 9

Nord-Troms 1

Sum 2018 9 4 0 43 6 62

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  2018
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Utført av friluftsrådet Friluftsrådet deltatt/koordinert - andre 
ansvarlige
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Valdres 1 5 67 67

Grenland 1 1

Midt-Agder 2 3

Lindesnesregionen 35 12

Lister 23 18 19

Dalane 15 20 15

Jæren 1 4

Ryfylke 8 5 4

Vest 2 7 2

Bergen og Omland 2 5

Sunnmøre 1 1 835 130

Nordmøre og Romsdal 280 55 40

Trondheimsregionen 10 41 10 18 10 20

Trollfjell 4 5 2

Helgeland 4 12

Polarsirkelen 25

Lofoten 3

Vesterålen 20

Midtre Hålogaland 60

Midt-Troms 51 1 50 1

Ishavskysten 9 1 69

Nord-Troms 50

Finnmark 300

Sum 2018 38 483 0 12 11 0 91 1485 13 236 14 79

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

Tiilrettelegging og merking av stier, skiløyper og turveger 2018
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Skilting og merking av stier

Utført av friluftsråd Friluftsråd deltatt/koordinert Totalt antall km

Skiltng på Romsa. Foto: Frilufsrådet Vest
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Valdres 5

Grenland 1 6 1

Sør 1 2 1 1

Midt-Agder 1 8

Lindesnesregionen 4

Lister 1 1 31 7 2

Dalane 2 1 5 4 4

Jæren 1 2 1 1 1 2 1

Ryfylke 1 1 1

Vest 1 3 3 2

Bergen og Omland 5 11 4 1 2 6 7

Sunnmøre 2 2 2 1 2 14 2 1

Nordmøre og Romsdal 1 1 2

Trollfjell 1

Polarsirkelen 3 11 2

Salten 1

Lofoten 1 1

Vesterålen 1 1 1

Midtre Hålogaland 2 6 1 5

Midt-Troms 1 2

Ishavskysten 2 1 3 1 8 2

Nord-Troms 2 1

Finnmark 2

Sum 2018 1 8 13 18 7 4 4 2 88 8 1 68 16

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

Sum 2013 16 3 12 67 11 17 3 54 5 2 49 15

 Tilrettelegging, info og drift - tiltak gjennomført av friluftsrådene - 2018
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Valdres 3 4 1 5

Grenland 5

Midt-Agder 1 2 2

Lister 1 1

Jæren 2 1 1 2 1

Ryfylke 1

Bergen og Omland 2 1 1

Nordmøre og Romsdal 2 1

Trondheimsregionen 5 3 3 1 7 4 1 1

Trollfjell 1 1 1

Helgeland 5

Lofoten 4

Midtre Hålogaland 3 2

Ishavskysten 1

Finnmark 1

Sum 2018 5 11 5 7 2 14 6 7 3 17 7

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

Tilrettelegging, info og drift - tiltak der friluftsrådene har vært pådrivere, 
koordinatorer, samarbeidsparter - 2018
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Oslo og Omland 5.855 163 2.869 6.460 4 20

Valdres 150

Grenland 500 30 5

Sør 100 245 4.169 645 34 12 1

Midt-Agder 1.175 191 1.129 1.531 145 30 303 1

Lindesnesregionen 135 80 313 183

Lister 300 120 90 150 2

Dalane 2.960 140 595 150 1.227 1.317 200 2

Jæren 210 70 357 16.000 5

Ryfylke 4

Vest 700 20 710 450 11 8

Bergen og Omland 300 1.163 158 12

Fjordkysten 7 38

Sunnmøre 273 142 683 240 1.200 5 3

Nordmøre og Romsdal 355 295 195 220 55 3

Trondheimsregionen 4.800 26 280 1.000 50

Trollfjell 152 135 151

Helgeland 55 126 1

Polarsirkelen 300 200 830 545 25 20 1

Salten 1.550 325 10

Lofoten 370 62 174 30 2

Vesterålen 1.710 108

Midtre Hålogaland 75 215 695 120 42 96 5

Midt-Troms 130 852 70 54

Ishavskysten 250 53 130 3

Nord-Troms 650 85 30 2

Finnmark 500 35 400 30 100

Sum 2018 21.807 3.797 15.860 11.491 2.627 2.718 16.843 140

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

Aktivitetstiltak gjennomført av friluftsrådene - 2018
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Oslo og Omland 11.565 7.220

Valdres 150 17 66

Grenland 15.000 566

Sør 7.900 12 2.685 1.770 1.850 15

Midt-Agder 23.542 300 10.700 8.000 2.200

Lindesnesregionen 2.000

Lister 550

Jæren 100 5.300

Ryfylke 12.000 80 32

Vest 7.000 1.680

Bergen og Omland 287 6.368

Sunnmøre 4.617 227

Nordmøre og Romsdal 450 240 445 440 45

Trondheimsregionen 5.379 1.330 4.665 80 90

Trollfjell 30

Polarsirkelen 3.000 300 21

Salten 190

Lofoten 250

Vesterålen 20

Midtre Hålogaland 4.500 35 60 40 45 10

Midt-Troms 1.585 94 400

Ishavskysten 60

Finnmark 100

Sum 2018 97.905 664 31.445 6.243 1.916 17.315 2.215

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

Aktivitetstiltak der friluftsrådene har vært pådrivere, deltatt sammen med 
andre - 2018
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Valdres 525

Grenland 1

Sør 12 14 2

Midt-Agder 21 39 100 38 2 12 14 32 10 17 7 4 4 4 96

Lindesnesregionene 161 4 1 1

Lister 2 3 7 3

Dalane 2 621 3 2 7 2 3 1 4 2 44 28

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

Ryfylke 89 32 5 10 9 15 36 38 16 1 1 1 6 5

Vest 114 168 43 27 8 73 75 21 69 13 20 1 6

Bergen og Omland 62 10 39 14 111 108 74 91 39 6 1 1 5 31

Fjordkysten 1

Sunnmøre 22 22 2 12 15 29 8 18 9 11 3 30 16

Nordmøre og Romsdal 1 2 1 3

Trondheimsregionen 8

Trollfjell 1

Helgeland 12

Polarsirkelen 14 3 5 25

Salten 1 5 97

Lofoten 1

Vesterålen 683 1 2 1

Midt-Troms 11 370 6 4 4 2 9 1 2 1

Ishavskysten 1 20 3 5

Finnmark 1

Sum 2018 566 2633 336 155 52 276 310 179 232 139 72 18 26 136 328

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

Forvaltningsoppgaver og informasjonsmateriell
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Valdres 67 7 9 1 1

Grenland 1 2 1 1

Sør 5 3

Midt-Agder 3 17 219 40 7 6 13 7 8 8 17 10

Lindesnesregionen 222 205 2

Lister 1 583 18 19 1 3 5 3 2 1

Dalane 1 20 22 12 6 2

Ryfylke 2 3 10 3 1 4

Bergen og Omland 9 76 72 20 2 2 1 2 4

Nordmøre og 
Romsdal 5 850 165 145 10 4 1

Trondheims-
regionen 5 420 950 330 35 48 22 17 10 4 1 3 9

Trollfjell 9 2 1 1 1

Helgeland 201 4 14

Polarsirkelen 50 1

Salten 6 125 8 30 3 4 2 2 7

Midtre Hålogaland 750 70 200 2 10 13 2 1 1 12 2 3 10

Midt-Troms 350 2 6 4 5

Ishavskysten 3 3 3 3 13 2 5

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.

Skiløypa fra Opheim til Olalia.  Foto: Friluftsrådet  Vest



46 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. 

Lansering av det nye prosjektet  ”Suksessrike frilufsaktviteter for barn og unge” med  Klima- og miljøminister 
Ola Elvestuen og prosjektleder i FL -  Ingrid L. Wigestrand.  Foto: FL

Nye publikasjoner gir løf i arbeidet med tlretelegging, 
skiltng og merking. Foto: FL

Handlingsplan for frilufsliv kom ut sommeren 2018
med 176 konkrete tltak.  Foto: FL
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Medlemsfriluftsråd Web-adresse

Oslo og Omland Friluftsråd www.osloogomlandfriluftsrad.no

Finnskogen Friluftsråd www.finnskogen.org

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

Grenland Friluftsråd www.grenlandfriluftsrad.no

Friluftsrådet Sør www.friluftsrådet.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


