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Smi(l) mens innstillinga er fersk
Det er all grunn til å smile og rose Stortingets Energi- og miljøkomite for arbeidet med 

Friluftsmeldinga. En enstemmig komite ber regjeringen legge fram en handlingsplan med 

sikte på å styrke det samla friluftslivsarbeidet og friluftslivets rolle i folkehelsearbeidet. Det 

forutsettes at arbeidet med handlingsplanen skjer i nært samarbeid med de sentrale 

friluftsorganisasjonene. FL ser ingen grunn til å vente med å styrke det samla 

friluftslivsarbeidet til handlingsplanen foreligger. Et flertall i komiteen er enig om en rekke 

tiltak. Behandling av statsbudsjettet for 2017 må avspeile at Stortinget nå vil gå fra ord til 

handling i friluftsarbeidet. 
 

Nasjonale mål – naturen som aktivitetsområde og læringsarena 
Et flertall i Energi- og miljøkomiteen vil 

konkretisere målene i Friluftsmeldinga. Det er 

imidlertid forskjell på sammensetninga i 

Komiteen og i Stortinget totalt. Et flertall i 

Komiteen kan derfor bli et mindretall når 

Friluftsmeldinga behandles i Stortinget 20. 10. 

Det er fare for at H, FrP og Sp forhindrer flere 

konkrete og målbare mål for friluftsarbeidet. 

 

Det står imidlertid fast at det er et nasjonalt 

mål at naturen i større grad skal tas i bruk som 

aktivitetsområde og læringsarena for barn og 

unge. En enstemmig komite viser til «Den 

naturlige skolesekken» og mener dette er en 

ordning som er viktig å videreføre og styrke, 

og at det er viktig å vektlegge at 

undervisningen skal ta i bruk naturen som 

klasserom og bruke friluftsliv som 

undervisningsmetode. Innenfor rammene av 

gjeldende læreplaner mener komiteen at 

skolene bør framheve friluftsliv og bruke 

naturen som læringsarena. Ap, SV og MDG 

mener at uteskole og friluftsliv som metode må 

gjøres til en obligatorisk del av 

grunnskolelærerutdanninga, og at friluftsliv må 

styrkes i barnehagelærerutdanninga. 
 

Strandsona 
En samla komite understreker viktigheten av at 

alle kommuner skal kartlegge tilgjengeligheten 

til strandsona, fjerne ulovlige stengsler, og 

bidra til forbedring av allmennhetens tilgang 

bl.a ved å tilrettelegge og merke kyststier. 

Videre understreker komiteen at arbeidet med 

oppkjøp og varige bruksavtaler for verdifulle 

strandområder der allemannsretten ikke er 

tilstrekkelige, må videreføres og forsterkes. 

 

Et flertall i Komiteen – som blir til mindretall i 

Stortinget om ikke noen fra FrP, H eller Sp ser 

fornuften i forslaget – foreslår: «Stortinget ber 

regjeringen legge fram for Stortinget en 

gjennomgang av tilgjengelighet i strandsonen 

og analyse av hvordan dagens regelverk 

fungerer, og hvordan allmennhetens tilgang til 

strandsona kan styrkes.» Blir det 

regjeringsskifte neste høst, skal FL vite å 

minne partiene om hva de sto for i opposisjon. 
 

Skjærgårdstjeneste og marin forsøpling 
Komiteen foreslår to viktige vedtak overfor 

Stortinget for å styrke Skjærgårdstjenesten og 

arbeidet mot marin forsøpling. «Stortinget ber 

regjeringen arbeide for en utvidelse av 

skjærgårdstjenesten der det er lokale initiativ 

og en forpliktende lokal medfinansiering.» og 

«Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan 

arbeidet med tiltak mot marin forsøpling kan 

styrkes. Det forutsettes at frivillige og lokale 

initiativ som Hold Norge rent og 

Skjærgårdstjenesten tas med i vurderingen.» 

Begge forslagene ligger an til å få flertall i 

Stortinget. Opposisjonen har mer konkrete og 

forpliktende forslag, men FL mener at de 

viktigste prinsipper og føringer ivaretas i 

flertallsforslagene. 
 

Medlemmer i FL: 

Oslo og Omland Friluftsråd, Valdres Friluftsråd, Grenland Friluftsråd, Friluftsrådet Sør, Midt-Agder Friluftsråd, Friluftsrådet for 

Lindesnesregionen, Lister friluftsråd, Dalane Friluftsråd, Jæren Friluftsråd, Ryfylke Friluftsråd, Friluftsrådet Vest, Bergen og Omland Friluftsråd, 
Sunnmøre Friluftsråd, Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, Trondheimsregionens Friluftsråd, Helgeland Friluftsråd, Trollfjell Friluftsråd, 

Polarsirkelen Friluftsråd, Salten Friluftsråd, Lofoten Friluftsråd, Vesterålen Friluftsråd, Midtre Hålogaland Friluftsråd, Midt-Troms Friluftsråd, 
Ishavskysten Friluftsråd, Nord-Troms Friluftsråd, Finnmark Friluftsråd 



Motorisert ferdsel fortsatt et stridstema 
A, KrF, V, SV og MDG mener at oppsyn og 

kontroll med snøskuterkjøring må styrkes for å 

redusere ulovlig kjøring og konflikter med 

annet friluftsliv. Disse partiene ser det som 

avgjørende viktig i forbindelse med en 

eventuell endring av vannskuterregelverket, at 

man ikke øker presset og dermed konfliktene i 

de helt kystnære områdene. KrF, V, SV og 

MDG mener (fortsatt) at vedtaket om å tillate 

fornøyelseskjøring med snøskuter er en 

alvorlig trussel mot muligheten til å oppleve 

stillhet, ro og urørt natur, og viser til at et klart 

flertall i befolkningen var motstander av 

lovendringen. De foreslår: «Stortinget ber 

regjeringen legge frem en sak for Stortinget 

der adgangen til fornøyelseskjøring med 

snøscooter i norsk natur oppheves.» H, FrP og 

Sp er opptatt av at motorisert ferdsel i utmark i 

størst mulig grad forvaltes lokalt, innenfor 

nasjonale retningslinjer, og at aktiviteten skal 

skje innenfor et fysisk avgrenset område og i 

godkjente løyper eller traseer. 
 

Ferdselsårer avgjørende for friluftsliv 
Hele komiteen med unntak av Sp mener at 

sammenhengende ferdselsårer er avgjørende 

for å drive friluftsliv. FL er glad for at dette 

breie flertallet sier «Det er viktig at stier og 

løyper kartlegges og innarbeides i det 

offentlige kartgrunnlaget, og at kommunene 

planlegger slik at ferdselsårer for friluftsliv er 

tilgjengelig der folk ferdes.» Flertallet viser 

også til at regjeringen vil legge til rette for at 

stier og løyper kartlegges, og at disse dataene 

innarbeides i det offentlige kartgrunnlaget 

(DOK) som er grunnlag for å utarbeide planer 

etter plan- og bygningsloven. 

 

Komiteens flertall (A, Sp, V, SV og MDG)  

understreker at alle kommuner skal utarbeide 

grønnstrukturplaner for sine byer og tettsteder, 

og at alle kommuner bør sikre innbyggerne 

maksimalt 500 meter til nærmeste tursti eller 

turvei fra der de bor. FL er forundra at ikke 

alle partier stiller seg bak denne oppfordringen 

som ville bety så mye for friluftsliv for alle. 

A, SV og MDG står aleine om å ta opp 

behovet for å etablere markagrenser rundt alle 

byer og tettsteder. Mens A, V, SV og MDG 

står bak forslag om å be regjeringen utarbeide 

en statlig planretningslinje for deler av 

fjellområdene for å sikre en mer helhetlig 

planlegging i fjellområdene. 

 

Samarbeid gir resultater 
Samarbeid har vært stikkord for Norsk 

Friluftsliv, DNT og FLs arbeid med 

Friluftsmeldinga og de 26 punktene til styrking 

og konkretisering. Vi har, som omtalt over, fått 

helt eller delvis gjennomslag for en rekke 

forslag. På andre felt gjenstår fortsatt en jobb. 

Samarbeid er et stikkord i meldinga og vil 

være det i vårt fortsatte arbeid for friluftslivet. 

 

Et flertall i Komiteen (A, KrF, Sp, V, SV og 

MDG) understreker også vår betydning i 

friluftsarbeidet: «… mener at de frivillige 

friluftslivsorganisasjonene og interkommunale 

friluftsrådene er navet i friluftspolitikken, og 

har en nøkkelrolle når det gjelder å få folk i 

gang med både uorganiserte og organiserte 

aktiviteter, og med å heve friluftslivs-

kompetansen i befolkningen.» Dette flertallet 

mener at skal man lykkes med målene om å få 

flere i aktivitet, må støtten til organisasjonene 

og støtten til friluftsaktiviteter over 

statsbudsjettet styrkes. Men bare SV og MDG 

vil forplikte seg å bruke mer penger fra 

spillemidlene til friluftsformål. 

 

Vi har fortsatt saker å kjempe for. Men vi kan 

med innstillinga til friluftsmeldinga i sekken 

møte med hevet blikk i høstens 

budsjetthøringer. Og vi ser fram til å delta i 

arbeidet med en handlingsplan for å styrke det 

samla friluftslivsarbeidet og friluftslivets rolle i 

folkehelsearbeidet. 

 

Erfaringsseminar Friluftsskolen, Oslo, 25. oktober 2016 

STI-konferansen, Hamar, 8.-9. mars 2017 

Friluftskonferanse og årsmøte FL, Bergen, 8.-9. juni 2017 
 
 

Frilufts-Info gis ut av Friluftsrådenes Landsforbund (FL), med daglig leder, Morten Dåsnes, som ansvarlig. 
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