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Friluftslivsbudsjettet 2023 

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) har fire prioriterte innspill: 

1. Budsjettkuttet til sikring av friluftslivsområder, kap 1420. post 30, må reverseres. 

2. Budsjettkuttet til rydding av marin forsøpling, kap 1424, post 71, må reverseres. 

3. Handlingsplan friluftsliv må revideres. 

4. Innsats for å snu den negative utviklinga i barn og unges uteleik og friluftsliv. 

 

1. Sikring: Kap 1420, post 30, foreslås redusert fra 30,891 mill kr til 21,309 mill kr 

Arbeidet med sikring (kjøp og varige bruksavtaler) av friluftslivsområder har vært en 

bærebjelke i det offentlige friluftslivsarbeidet så lenge Klima- og miljødepartementet har 

eksistert. Gjennom langsiktig og systematisk arbeid er friluftslivsperler over hele landet 

sikra til allmenn bruk for all framtid. Med det dramatiske budsjettkuttet som foreslås, 

sammen med at tilsagnsfullmakten reduseres med 10 mill kr, settes hele arbeidet i fare. 

Det er stort behov for å kjøpe tilbake nedbygde strandeiendommer i Oslofjordområdet og 

ellers rundt byene langs hele kysten. Kostnadsnivået er her så høyt at det trengs 

tilskuddsmuligheter i en annen størrelsesorden enn de foreslåtte 20 mill. Midlene er også 

viktige for sikring av nærfriluftslivsområder, grøntdrag og turveger og turutgangspunkt for 

fot-, ski- og padleruter. De sikra friluftslivsområdene har ofte store naturkvaliteter og 

arbeidet må ses som del av arbeidet med naturrestaurering.  

FL ber om at budsjettkuttet reverseres og at tilsagnsfullmakten opprettholdes på 

2022-nivå med 55 mill kr. Videre oppfordrer vi komiteen til å be regjeringa komme 

tilbake til stortinget med en utredning av fond eller annen ordning som gjør det 

mulig å kjøpe tilbake bebygde strandeiendommer med store friluftslivsverdier i 

pressområdene. 

 

2. Marin forsøpling: Kap 1424, post 71, foreslås redusert fra 50,290 til 30,470 mill  

Budsjettposten er avgjørende for å stimulere, koordinere og sørge for innsamling av avfall 

fra den formidable ryddeinnsatsen som gjøre av frivillige langs hele kysten. Dette arbeidet 

er på ingen måte ferdig, og i tillegg til ryddeeffekt har det stor verdi som 

holdningsskapende tiltak. Det foreslåtte budsjettkuttet er uforståelig. Redusert innsats 

nasjonalt svekker også Norges troverdighet i det viktige internasjonale arbeidet mot marin 

forsøpling. 

FL ber om at budsjettkuttet reverseres. 

 

 

 

 

 



 

3. Handlingsplan friluftsliv 

Ved behandling av Stortingsmeldinga om friluftsliv ba Stortinget regjeringa utarbeide en 

handlingsplan for å konkretisere og følge opp arbeidet. Konkrete tiltak i handlingsplanen 

er i stor grad kvittert ut. Dette sammen med nye utfordringer gjør at det er behov for å 

revidere handlingsplanen for å ha et tjenlig og oppdatert styringsverktøy for 

friluftslivsarbeidet. 

FL oppfordrer komiteen til å be regjeringa videreføre oppfølging av 

Friluftslivsmeldinga ved å revidere av Handlingsplan friluftsliv. 

 

4. Behov for å styrke friluftslivsarbeidet – særlig kap 1420, post 78 – dramatisk 

nedgang i barn og unges uteleik og friluftslivsaktivitet 

FL har i en årrekke bedt om et løft for å styrke friluftslivsarbeidet. Det har vi ment at er 

nødvendig for å opprettholde friluftslivets sterke og positive posisjon i samfunnet, for å 

møte nye utfordringer og for å utløse friluftslivets store folkehelsepotensial. Behovet er 

der fortsatt. I dagens økonomiske situasjon ser vi imidlertid ingen realistisk mulighet for et 

slikt økonomisk løft på kap 1420, post 78. Men når budsjettpostene ikke en gang 

indeksreguleres, innebærer budsjettforslaget litt færre tilretteleggingstiltak, litt færre 

aktivitetstiltak og litt mindre driftsstøtte til friluftslivsorganisasjonene. Skjærgårdstjenesten 

rammes ekstra hardt av prisstigningen på drivstoff. Det bør for øvrig stimuleres til 

overgang til elektrisk drevne båter. 

 

Vi vil løfte fram en særlig alvorlig utfordring: Det er dokumentert i undersøkelser fra både 

Norsk institutt for naturforskning og fra Ipsos at friluftslivsaktivitet og uteleik blant barn er 

dramatisk redusert de siste årene. Foreldre oppgir at 10 måneder inn i pandemien var 4 

av 10 barn mindre ute. Det trengs en brei innsats på flere sektorer for å snu denne 

trenden, men Klima- og miljødepartementet, som ansvarlig for friluftslivspolitikken, må ta 

et hovedansvar og koordinere innsatsen. Vi ber komiteen understreke dette gjennom en 

merknad – eksempelvis: 

Komiteen ser med stor bekymring på undersøkelser som viser dramatisk nedgang 

i barn og unges uteleik og friluftslivsaktivitet. Komiteen ber regjeringa følge opp 

denne utfordringa i arbeid med revisjon handlingsplan friluftsliv og i andre 

relevante arbeider som Folkehelsemeldinga, gjennomgang av 

spillemiddelordningen for fysisk aktivitet og i arbeidet med en mer variert og 

praktisk skole med daglig fysisk aktivitet. 
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