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BUDSJETTNOTAT 2020 

Til Stortingets Energi- og miljøkomite 

 

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er paraplyorganisasjon for 28 interkommunale 

friluftsråd som igjen har 240 medlemskommuner. Vår hovedoppgave er å fremme det 

allmenne friluftslivet. 

 

Forventninger til friluftslivsbudsjettet 

Gjennom Stortingets behandling av Friluftsmeldinga og Folkehelsemeldinga er det skapt 

store forventninger om aktiv bruk av friluftsliv for å fremme befolkningens helse og trivsel. 

FL mener det er mulig å gi flere mennesker bedre friluftslivsmuligheter ved å styrke 

arbeidet med å ta vare på friluftslivsområder, tilrettelegge for alle, tilby flere organiserte 

aktiviteter og gi bedre informasjon om mulighetene. For andre år på rad legges det fram 

friluftslivsbudsjett uten vesentlige endringer. Det gjør at et godt friluftslivstilbud for svært 

mange kan opprettholdes, men det gir små muligheter til å nå nye grupper og spesielt de 

som trenger det mest. 

FL ber Komiteen understreke forventninger om at friluftslivsbudsjettet styrkes for å 

ivareta målene om at friluftsliv skal spille en viktig rolle for hele befolkningens 

helse og trivsel. 

 

Ferdselsårene viktigst og mest aktivitetsskapende 

FL er svært tilfreds med at det er satt i gang en nasjonal satsing for å fremme 

planlegging, tilrettelegging, skilting, merking og kartfesting av et nett av stier i 

kommunene. Vi er imidlertid bekymra for at bevilgningene til formålet er for små til at 

arbeidet får den tilsikta effekten. Vi vil framheve fem argumenter for styrking av dette 

budsjettet i 2020: 

- Kartgrunnlaget (DOC) med stier og turruter trenger en kraftig oppdatering for å være 

et tilfredsstillende planleggingsgrunnlag. 

- I 2019 deltok 10 fylkeskommuner i planarbeidet mens en må forvente at alle deltar fra 

2020. 

- Det må settes av midler til regionale planer fordi svært mange turområder går på tvers 

av kommunegrenser. 

- Frivillige organisasjoner og friluftsråd må involveres i planleggingsarbeidet for å skape 

eierskap og legge grunnlag for gjennomføring av planene. 

- Nettet av stier og turruter må formidles til folk på lett tilgjengelig digital plattform. 

FL ber Komiteen på det sterkeste om å finne midler til å styrke arbeidet med 

planlegging av friluftslivets ferdselsårer med 4 mill kr, og 3 mill kr til den nasjonale 

turportalen ut.no. 

 

 

 



 

Barn og unge trenger bedre friluftslivsmuligheter 

I FL er vi godt fornøyd med at bevilgningene videreføres til prosjektet vi har ansvar for, 

med å kartlegge og utvikle aktivitetstilbud for barn og unge på fritida. Arbeidet er godt i 

gang, og vi har fått nyttig kunnskap som deles med samarbeidsparter. Sammen med 

DNT og andre friluftslivsorganisasjoner arrangerer vi Friluftsskolen som i år har ca 5.000 

deltakere, og vi har et omfattende engasjement for bruk av naturen som aktivitetsområde 

og læringsarena for barnehager, skole og SFO. Ved innhenting av informasjon om 

kommunenes friluftslivstilbud, svarer likevel 3 av 4 friluftslivsansvarlige at det er behov for 

flere friluftslivstilbud for barn og unge. 

FL ber Komiteen følge opp informasjonen om at det trengs flere friluftslivstilbud til 

barn og unge ved å styrke bevilgningene til friluftslivsaktivitet i kommende 

budsjetter. 

 

Bekymring for tilgang til strandsona 

Strandsona er spesielt attraktiv for et bredt spekter av friluftslivsaktiviteter. Den årlige 

statistikken fra SSB viser at nedbygging av strandsona fortsetter både gjennom tiltak etter 

plan og dispensasjoner. Når kommunene foretar kontroll, viser det seg også å være en 

rekke ulovlige bygg etter plan- og bygningsloven og ulovlige stengsler etter friluftsloven. 

Mange små kystkommuner har ikke ressurser til å ta et nasjonalt ansvar for å ivareta 

tilgang til strandsona for befolkningen. Vi er glad for at sikringsordningen skal videreføres, 

men med en bevilgning på i størrelsesorden 30 mill på landsbasis, er det ikke rom for å 

sikre større verdifulle eiendommer. FL vil også rette oppmerksomheten mot forvaltning av 

strandsona – opprydding av marint avfall, ivaretaking av naturmangfold og skjøtsel og 

drift av friluftslivsområder. Vi mener det bør etableres en form for skjærgårdstjeneste 

langs hele kysten for å ivareta natur og friluftsliv. 

FL oppfordrer Komiteen til å be regjeringa legge fram en tiltaksplan for å sikre 

befolkningen god tilgang til strandsona. 

 

Flere kommuner i interkommunale friluftsråd 

Regjeringa ønsker gjennom friluftsmeldinga at flest mulig kommuner er med i et 

interkommunalt friluftsråd. Flere kommuner har meldt seg inn i eksisterende friluftsråd i 

år, og det arbeides med danning av nye friluftsråd. FL forventer at regjeringa følger opp 

med økt driftsstøtte når flere kommuner blir med i interkommunale friluftsråd. 

 

Klimautfordringene og tapet av naturmangfold krever omfattende tiltak 

FL vil understreke vår støtte til tiltak for å stoppe klimaendringene og tapet av 

naturmangfold, og etterlyser sterkere satsing. Det er avgjørende for eksistensgrunnlaget 

at Norge og verdenssamfunnet lykkes. Friluftsliv er bare en liten del av dette, men en 

viktig del for at folk skal få et forhold til naturen og forståelse for vår avhengighet av den. 

Styrking av friluftslivet er derfor en del av de grunnleggende endringene som må til. 

 

Kontakt:  styreleder Ane Mari Braut Nese (413 11 835),  

daglig leder Morten Dåsnes (416 18 459) 


