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Friluftsliv i statsbudsjettet for 2023 

 

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er paraplyorganisasjon for 28 interkommunale friluftsråd 

som igjen har 228 medlemskommuner der ca 80 % av landets befolkning bor. 

Medlemskommunene er opptatt av at vi bidrar til at barn og unge har et godt friluftslivstilbud. 

 

Undersøkelser utført av Ipsos for Norsk Friluftsliv og av Norsk institutt for naturforskning for 

oss viser over flere år nedgang i barn og unges friluftslivsaktivitet. Det er særlig 

bekymringsfullt at 4 av 10 foreldre sier at barna var mindre ute i aktivitet 10 måneder inn i 

koronapandemien. Hvis dette blir en varig trend, rokker det ved friluftsliv som en helt sentral 

del av vår kultur – og med store konsekvenser for befolkningens helse og trivsel. 

 

FL mener det er svært viktig at det settes inn et bredt sett av virkemidler innen alle relevante 

sektorer for å styrke og øke friluftslivstilbudet til barn og unge for å snu negativ utvikling i 

omfanget av barn og unges friluftslivsaktivitet. Innenfor komiteens ansvarsområde peker vi 

spesielt på friluftslivsandelene når spillemidler til idrettsformål fordeles, oppfølging av 

fritidserklæringa, forutsigbare rammevilkår for friluftslivsorganisasjoner og friluftsråd, lokale 

fritidskasser og utstyrssentraler. Vi mener friluftsliv bør være en naturlig del av 

skolefritidstilbudet og vurderes som del av Kulturskolen.  

 

FL ber komiteen støtte opp om andre sektorers arbeid for friluftsliv ved at Handlingsplanen 

for friluftsliv revideres ut fra ny kunnskap og utfordringer, at friluftsliv får en sentral plass i 

Folkehelsemeldinga og at det settes fortgang i innføring av daglig fysisk aktivitet i skolen 

med friluftsliv og bruk av naturen som læringsarena som viktig del av dette. 

 

FL ber komiteen gjennom en merknad understreke betydningen av at friluftsliv 

opprettholdes som en viktig del av barn og unges fritidstilbud og del av norsk kultur, 

og be om at det ivaretas gjennom et bredt sett av virkemidler som disponering av 

spillemidler, innarbeiding av friluftsliv i skolefritidsordning og kulturskoletilbud, 

revisjon av handlingsplan friluftsliv, i folkehelsemeldinga og ved innføre daglig fysisk 

aktivitet i skolen. 

 

Kontaktperson: Morten Dåsnes, daglig leder, tlf 41618459, morten@friluftsrad.no   
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