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Folkehelsearbeidet – Friluftslivets unike betydning 

Friluftsrådenes Landsforbund vil innledningsvis understreke friluftslivets unike betydning for 

folkehelse. Friluftsliv gir fysisk aktivitet. Friluftsliv gir ro og naturopplevelser av stor betydning 

for psykisk helse. Friluftsliv gir mestring for alle – uavhengig av funksjonsnivå. Friluftsliv er en 

god arena for sosial kontakt – alle sier «hei» på tur og bålet er en fantastisk varmende 

møteplass. Hver for seg er disse elementene viktige, og kombinasjonen gjør friluftslivet unikt 

for folkehelsa. I Hurdalsplattformen påpekes det at tilrettelegging for gode 

friluftslivsopplevelser og tilgang til naturområder for alle er nøkkelen i godt folkehelsearbeid. 

 

Flesteparten av virkemidlene i folkehelsearbeidet ligger på andre departementers budsjett – 

slik det også fastslås i Hurdalsplattformen; «forebygging og helsefremmende arbeid må skje 

på alle samfunnsområder». Derfor er det så viktig at Helse- og omsorgskomiteen 

argumenterer for generell styrking av friluftslivsarbeidet gjennom en merknad – eksempelvis: 

Komiteen understreker friluftslivets unike betydning i folkehelsearbeidet fordi psykisk 

og fysisk helse ivaretas, og friluftsliv er en god sosial arena som gir alle mulighet for 

mestring. Folkehelseperspektivet må vektlegges i alle sektorer som har ansvar for å 

ivareta og styrke friluftslivsarbeidet. 

 

Nedgang i barn og unges uteaktivitet og friluftsliv 

Undersøkelser utført av både Norsk Institutt for naturforskning for FL og Ipsos for Norsk 

Friluftsliv viser en dramatisk nedgang i barn og unges uteleik og friluftslivsaktivitet. Dette er 

en utvikling som kan rokke ved friluftslivets plass i det norske samfunn. Konsekvensene for 

folkehelsa kan bli svært omfattende og alvorlige. FL ber komiteen ta opp utfordringen 

gjennom en merknad – eksempelvis: 

Komiteen ser med stor bekymring på undersøkelser som viser dramatisk nedgang i 

barn og unges uteleik og friluftslivsaktivitet, og viser til at det kan får store negative 

konsekvenser for helsetilstanden i befolkningen. Komiteen ber regjeringa følge opp 

denne utfordringa i relevante arbeider som Folkehelsemeldinga, revisjon av 

handlingsplan friluftsliv, gjennomgang av spillemiddelordningen for fysisk aktivitet og 

arbeid med en mer variert og praktisk skole med daglig fysisk aktivitet. 

  

Kap 714 Folkehelse, post 79 Andre tilskudd – mobilisering mot ensomhet 

Vi har merka oss at flere av Helsedirektoratets tilskuddsordninger er gjort allment søkbare og 

støtter dette. For oss er det særlig kjærkomment at vi nå har mulighet til å søke tilskudd til 

mobilisering mot ensomhet, og håper vi gjennom det kan få til flere lavterskel tilbud på faste 

møteplasser i naturen med vekt på bål og andre sosiale elementer. 
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