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Innledning 
 
Arbeid med friluftsliv for mennesker med funksjonsnedsettelser er ikke nytt. På konferanse 
for friluftsrådene i 1985, der interimstyre for FL blei nedsatt, var utfordringene tema: 
"Professor Egil Gabrielsen, NLH, gav deltakerne et meget engasjert og tankevekkende 
innlegg om friluftsliv for funksjonshemmede, med idéer til gode løsninger for et dagliglivets 
friluftsliv for alle." (Årsberetning for Oslofjordens friluftsråd). 
 
Drøyt 25 år seinere må vi bare konstatere at utfordringene på ingen måte er løst.  
 
Gjennom Stortingsmelding 39 (2000-2001) "Friluftsliv. Ein veg til høgare livskvalitet" blei 
temaet satt på dagsorden med fornya kraft. Direktoratet for naturforvaltning utarbeida som 
et ledd i oppfølging av Stortingsmeldinga i 2003, utredningen "Friluftsliv for 
funksjonshemmede" med konkretisering av tiltak. Videre er arbeidet forankra i Barne- og 
likestillingsdepartementets handlingsplan "Norge universelt utformet 2025" der et av 
målene er at alle kommuner har friluftsområder for allmenn bruk som er universelt utforma. 
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven fra 2009 setter også krav til arbeidet. 
 
FL har grepet fatt i arbeidet gjennom flere tiltak med støtte fra Direktoratet for 
naturforvaltning (DN) og Helsedirektoratet (Hdir). Økonomisk støtte fra DN og Hdir og 
spillemidler via Kulturdepartementet har også gjort det mulig å støtte og stimulere 
friluftsrådenes konkrete oppfølgingsarbeid. 
 
Friluftsrådenes og FLs hovedfokus har vært retta mot å gjøre friluftsområder bedre 
tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelser. Et opplegg for registrering av 
tilgjengelighet blei utarbeida i 2007 i samarbeid med Norges handikapforbund, Trøndelag. 
Friluftsrådene, dels sammen med brukerorganisasjoner, har registrert tilgjengelighet til sikra 
friluftsområder i sine regioner, og FL har stått for registrering i mesteparten av landet for 
øvrig. Parallelt med dette har FL deltatt i arbeidet med utarbeiding av Norsk standard for 
Universell utforming av uteområder i regi av Standard Norge. Foretatte registreringer bruker 
friluftsrådene til å utarbeide planer for å bedre tilgjengeligheten til sikra friluftsområder og 
gjøre utvalgte områder universelt utforma. Konkret arbeid med å gjøre flere områder bedre 
tilgjengelig og universelt utforma er i gang i regi av flere friluftsråd. Foretatte registreringer 
brukes også til å informere om tilgjengelighet til friluftsområder gjennom presentasjon på 
Tilgjenglighetsportalene (Statens Kartverk) og på godtur.no. 
 
FL utarbeida i 2006 kursopplegget "Klart det går… Kurs i friluftsliv for voksne som har ansvar 
for barn med funksjonsnedsettelser". DN har gitt økonomisk støtte til utdanning av 
kursveilere og gjennomføring av kurs. I perioden 2007-2011 er det holdt 23 kurs med ca 440 
deltakere. 
 
En del av spillemidlene vi har mottatt til friluftslivsaktivitet for barn og ungdom har vært 
brukt til aktivitet for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Det har gitt viktig kompetanse 
og erfaringer over flere år.  
 
Helsedirektoratet bevilga i 2011 kr 450.000 fra kap 719, post 73 til FL til tiltak som fremmer 
friluftsliv for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser. Av dette foreslo Helsedirektoratet 
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at 350.000 gikk til aktivitet og 100.000 til erfarings- og informasjonsmateriell. Denne 
rapporten er en viktig del av dette erfarings- og informasjonsmateriellet. Følgende 
aktivitetstiltak i regi av friluftsråd har fått støtte: Friluftsliv for mennesker med psykisk 
utviklingshemming, Trondheimsregionens Friluftsråd (50.000), Barn og unge med 
funksjonsnedsettelser, Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal (115.000), turtilbud, Dalane 
friluftsråd (35.000), tilskudd ukentlige aktivitetsdager, Friluftsrådet Vest (30.000), utvikling 
av opplegg på naturskoleleir, Midt-Agder Friluftsråd (120.000). 
 
I denne rapporten omtales de prosjektene som har fått støtte av Helsedirektoratet spesielt, 
men tilrådinger og erfaringer bygger på de samla erfaringene vi har fra arbeidet med 
friluftsliv for mennesker med funksjonsnedsettelser. 
 
Rapporten bygger på rapporter og innspill fra friluftsrådenes arbeid. Friluftsrådenes 
Landsforbund ved Morten Dåsnes har skrevet og står ansvarlig for rapporten. 
 
 
 
 

 
 
Sledeveien i Vennesla. Foto: Midt-Agder Friluftsråd 
 
 
 
 



5 
 

Innhold 
 

Innledning          3 
Innhold          5 
Erfaringer og tilrådinger        6 
Omtale av prosjekter gjennomført med støtte fra Helsedirektoratet 2011         7 
 Midt-Agder Friluftsråd       7 
 Dalane Friluftsråd        8 
 Friluftsrådet Vest        9 
 Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal     10 
 Trondheimsregionens Friluftsråd      11 
Omtale av kurset "Klart det går…"       13 
Registrering av tilgjengelighet til sikra friluftsområder    15 
Planer for tilgjengelighet og universell utforming     17 
Gjennomføring av tilretteleggingstiltak      18 
Informasjon om tilgjengelighet       21 
Utviklingsarbeid og nyskaping       22 
Erfaringer fra aktivitetsretta tiltak       23 
Erfaringer fra arbeid med fysisk tilrettelegging     25 
Litteratur          30 
 
 
 

 
 
Hundekjøring - en fantastisk friluftsopplevelse der mange kan delta.  
Foto: Nordmøre og Romsdal Friluftsråd 
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Erfaringer og tilrådinger 
 
1. Det er stort behov for fortsatt arbeid for å gi mennesker med funksjonsnedsettelser 
muligheter til å ta del i et variert friluftsliv med fysisk aktivitet, naturopplevelser og sosialt 
samvær. 
2. Innsatsen må rettes mot alle virkemidler i friluftsarbeidet med særlig fokus på: 
- sikring av arealer og tilrettelegging for god tilgjengelighet og universell utforming,  
- drift av friluftsområder slik at de kontinuerlig holder standard for tilgjengelighet og 
universell utforming. 
- informasjon om områder som har god tilgjengelighet eller er universelt utforma, 
- opplæring, organiserte tilbud og motivasjon. 
3. Beste resultater i forhold til målet om mer friluftsliv for flere med funksjonsnedsettelser, 
får en når fysisk tilrettelegging kombineres med informasjon og aktivitetstiltak. 
4. Friluftsrådene bør samarbeide med brukerorganisasjoner og fagpersoner i kommunene 
om utvikling av friluftsliv for mennesker med funksjonsnedsettelser. 
5. Det er behov for å styrke økonomiske bevilgninger til tilrettelegging av friluftsområder (fra 
kommuner, fylkeskommuner og staten, samt via spillemidlene) om målet om at alle 
kommuner har friluftsområder for allmenn bruk som er universelt utformet, skal nås innen 2025. 
6. Det er behov for kompetanseutvikling i forhold til tilrettelegging av friluftsområder for mennesker 
med funksjonsnedsettelser. Veiledningsmateriell og eksempelsamlinger bør utvikles. FL vil samle 
eksempler på sin nettside under "anlegg". 
7.  For å opprettholde standarden på universelt utforma og godt tilrettelagte friluftsområder, kreves 

det gode driftsrutiner med umiddelbar reparasjon av skader og mangler. Økonomien til forvaltning 

og drift må styrkes. 

8. Informasjon om tilgjengelighet og universell utforming bør være en sjølsagt del av all informasjon 
om friluftsmuligheter. FL vil ha godtur som sin hovedkilde for informasjon. 
9. Mennesker med funksjonsnedsettelser bør i størst mulig grad få dekt sitt behov for friluftsliv 
gjennom åpne turer og arrangementer beregna på alle. Fortsatt vil det imidlertid være behov for 
turer og arrangement spesielt beregna på mennesker med funksjonsnedsettelser. 
10. Friluftsliv bør i større grad tas i bruk i arbeidet med å bedre livssituasjonen for 
utviklingshemmede fordi det gir gode mulige for mestring, gir fysisk aktivitet, styrker koordinasjon og 
er en god arena for sosialt fellesskap. 
11. Overvektige er en sterkt økende gruppe som har behov for tilrettelagt fysisk aktivitet. De 
erfaringene vi har fra ett prosjekt i regi av et friluftsråd tilsier at friluftsliv kan være godt egna for 
denne gruppa også. 
12. Det er fullt mulig å tilpasse friluftsliv for mennesker med de aller fleste typer 
funksjonsnedsettinger, og det er gjennomført en rekke vellykka prosjekter og enkelt tiltak. 
Utfordringen er å gi mennesker med funksjonsnedsettelser permanente friluftstilbud i hverdagen. 
13. For en del grupper med funksjonsnedsettelser er det ressurskrevende å gi friluftstilbud fordi det 
trengs stor tetthet av veiledere. 
14. Det er fortsatt behov for kompetanseheving gjennom seminar, kurs og annen veiledning for å gi 
mennesker med funksjonsnedsettelser et attraktivt friluftstilbud. 
15. Utstyrsbaser bør ha hjelpemidler og utstyr for mennesker med funksjonsnedsettelser. 
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Omtale av prosjekter  
gjennomført med støtte fra Helsedirektoratet 2011 

 

Midt-Agder Friluftsråd 
Samarbeidsprosjekt med Krossen skole, Kristiansand 
Midt-Agder Friluftsråd har tilrettelagt sine naturskoleleirer slik at tilgjengeligheten er god, og 
ønsker gjennom dette prosjektet å utvikle konsepter for aktivitetstiltak for barn og unge med 
funksjonsnedsettelser i områdene. Det er etablert samarbeid med Krossen skole som har en 
avdeling for barn og unge med lærevansker, kommunikasjonsvansker og autisme og hvor 
mange av elevene også har fysiske funksjonshemminger. 
 
Arbeidet starta med idémyldring mellom lærere ved Krossen skole og ansatte i Midt-Agder 
Friluftsråd (MAF). Der kom en fram til organisering av arbeidet og opplegg for 
aktivitetsdager.  Det deltok 10 elever på aktivitetsdagene, - med ulike funksjonsnedsettelser 
som balanse- og koordinasjonsvansker, rullestolbrukere med tilleggshandikap på syn og 
kognisjon og lære- og funksjonsvansker. Fra skolen deltok 5-6 lærere og fra MAF 2-3 
medarbeidere.  Det blei arrangert 2 aktivitetsdager i de tilrettelagte friluftsområdene 
Helleviga og Donevann. En rekke aktiviteter blei prøvd; fiske, dissekering av fisk, matlaging 
ute,  aktivitetsløype med naturfaglige spørsmål, "krysse elva", klatre eller åle, "ball i bøtta", 
ringspill og "smak og kjenne", vedhogging, barkebåtspikking og robåtaktivitet. 
 

 
 
Båtliv kan legges til rette for de fleste, gir fysisk aktivitet og god sosial kontakt.  
Foto: Midt-Agder Friluftsråd 
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Viktige erfaringer: 
- Motivert stab ved skolen viktig 
- Felles idémylding lærere og friluftsrådansatte verdifullt for utvikling av tilbudet 
- For mange aktivitet er stor veiledertetthet viktig (dels 1:1) 
- Friluftsområdene og aktivitetene ga gode muligheter for mestring 
- Det trengtes mindre fysisk tilrettelegging enn "frykta" - dette er godt tilrettelagte områder i 
utgangspunktet. 
- Det er viktig å ha god tid og være tydelig i formidling og beskrivelse av oppgaver. 
 
Videreføring: 
Friluftsrådet var fra starten tydelig på at dette er et langsiktig arbeid som en ønskte å 
videreføre over flere år. I forhold til en total ramme på 155.000 til prosjektet gjenstår 
52.000. FL har innvilga at disse midlene nyttes til vinteraktivitetsdag på Sandrip, og til 
utvikling av idéhefte med tips og erfaringer fra prosjektet. 

 
Dalane Friluftsråd 
Tilrettelagte friluftsaktiviteter for barn og unge med 
funksjonsnedsettelser 
Friluftsrådets målsetting for prosjektet var i samarbeid med frivillige organisasjoner og 
Eigersund kommune å arrangere ukentlige turer for barn og unge med 
funksjonsnedsettelser. 
 
Friluftsrådet har gjennomført en rekke tiltak for målgruppa, men ikke oppfylt den krevende 
målsettinga om ukentlige turer. Hovedårsaken til det er utfordringer med å komme i kontakt 
med målgruppa.  
 
Gjennomførte aktivitetstiltak: 

- 3 åpne aktivitetsdager i vinter- og høstferie; en i skibake, en med skileik og en 
padletur. 10 deltakere med funksjonsnedsettelse. 

- 7 åpne naturlosturer hvor barn og unge med funksjonsnedsettelser kunne delta. 10 
med funksjonsnedsettelser har deltatt. 

- Friluftslivets dag - et åpent arrangement i samarbeid med 8 andre organisasjoner. 5 
personer med funksjonsnedsettelser deltok. 

- Sommerleir med friluftsaktiviteter første uka i skoleferien i samarbeid med 5 andre 
organisasjoner. 5 personer med funksjonsnedsettelser deltok. 

- Aktivitetsdag for ADHD-Rogaland med 10 deltakere. 
- Friluftsdag i samarbeid med Lundheim Folkehøgskole der 20 elever med 

funksjonsnedsettelser deltok. 
 
Viktige erfaringer: 

- Det er avgjørende for å nå fram til målgruppa å etablere god kontakt med denne 
direkte eller via skole, kommunens øvrige tilbud eller brukerorganisasjoner. 

- Friluftsrådet har lykkes godt med å få mennesker med funksjonsnedsettelser til å 
delta på åpne friluftstilbud. 
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- Friluftsrådet har lykkes med å ha både særtiltak for mennesker med 
funksjonsnedsettelser og åpne arrangement der mennesker med 
funksjonsnedsettelser deltar. 

- Friluftsrådet lykkes med en helhetstilnærming gjennom fysisk tilrettelegging av 
friluftsområder, utvikling av utstyr, særtiltak og åpne arrangement for alle for å gi 
mennesker med funksjonsnedsettelser friluftsmuligheter. 

 
Videreføring: 
Dalane friluftsråd er godt i gang med å utvikle en helhetlig politikk for å gi mennesker med 
funksjonsnedsettelser gode friluftsmuligheter. Det er et langsiktig arbeid, og utfordringen 
blir å skaffe forutsigbar finansiering for de kommende åra. 
 

Friluftsrådet Vest 
Friluftsliv for alle - aktiv i friluft 
Friluftslivsområdet Djupadalen i Haugesund er universelt tilrettelagt, og en rekke 
organisasjoner samarbeider om å gi barn og unge med funksjonsnedsettelser friluftstilbud 
der. Deler av FRIFOs prosjekt "Aktiv i friluft" der Haugesund kommune er pilotkommune, 
foregår også i Djupadalen.  
 

 
 
Friluftslivets dag samler tusenvis til friluftsaktivitet i Djupadalen hver høst. Området er 
tilrettelagt slik at mennesker med funksjonsnedsettelser kan delta på lik linje.  
Foto: Friluftsrådet Vest 
 
Dette er et stort samarbeidsprosjekt mellom Haugesund Turistforening, Haugesund Røde 
Kors, Haugesund seilforening m.fl. og Friluftsrådet Vest der det gjennom hele året blir 
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arrangert faste tilbud hver 14. dag. Det har deltatt 40-50 brukere, psykisk 
utviklingshemmede hvorav an del også har fysiske funksjonsnedsettelser, hver gang. I tillegg 
kommer følgespersoner; familie, støttekontakter og arrangørorganisasjonene. Totalt har det 
vært 20 arrangementer med ca 80 personer hver gang - dvs 1.600 deltakere. I 
folkehelsesammenheng er det slik jevnlig aktivitet for ellers inaktive som gir desidert størst 
gevinst. Aktivitetstilbudet har bestått av ordinære friluftsaktiviteter som turgåing, 
kanopadling, fiske fra robåt, naturstier og grilling. Friluftsrådet har bidratt med 2 personer på 
de fleste arrangementene.  
 
Viktige erfaringer: 
- Godt tilrettelagte / universelt utforma nærfriluftsområder er velegna for faste friluftstilbud 
for mennesker med funksjonsnedsettelser. 
- Faste opplegg med variert og godt innhold er attraktive for mennesker med 
funksjonsnedsettelser. 
- Det er nødvendig med fast ledelse og god hjelp fra følgespersoner for å få et slikt opplegg 
for mennesker med funksjonsnedsettelser til å fungere og bli attraktivt. 
- Samarbeidet mellom flere friluftslivsorganisasjoner har en egenverdi og gjør at en gjennom 
året kan tilby varierte friluftsaktiviteter. 
 
Videreføring: 
Gjennom flere år og med ulike typer prosjektmidler er dette aktivitetstiltaket utvikla og gir et 
kjempetilbud om friluftsliv med fysisk aktivitet, naturopplevelser og sosialt fellesskap for 
mennesker med funksjonsnedsettelser. Det trengs økonomiske ressurser for å få et slikt 
tilbud til å fungere. Utfordringen er nå å få på plass permanent finansiering. Over tid er ikke 
prosjektfinansiering bærekraftig. 
 

Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal 
Friluftslivsaktiviteter i ferier for barn og unge med 
funksjonsnedsettelser 
 
Friluftsrådet har i flere år hatt stor aktivitet med ferietilbud for barn og ungdom. De vil 
gjennom prosjektet styrke kompetansen sin i forhold til å gi barn og ungdom med 
funksjonsnedsettelser friluftstilbud. Dette omfatter både ferietiltak der en integrerer barn og 
unge med funksjonsnedsettelser i ordinære ferietiltak og segregerte tiltak. Oppbygging av 
utstyrsbase for målgruppa inngår også i prosjektet. 
 
Friluftsrådet har lykkes med å få med barn og ungdom med funksjonsnedsettelser på sine 
ordinære camps: Vintercamp på Silseth-hytta, kystcamp på Kvitholmen fyr, Sommercamp på 
Silseth-hytta og Høstcamp på Silseth-hytta. Det har deltatt 13 med funksjonsnedsettelser. I 
tillegg har 26 med funksjonsnedsettelser vært med Friluftsrådets 5 aktivitetsdager. 
 
Friluftsrådet har ikke lykkes med særtiltak for barn med funksjonsnedsettelser. Det viste seg 
vanskeligere enn først antatt å etablere samarbeid med en spesialskole for 
utviklingshemmede i regionen. Det er heller ikke gjennomført møte med 
brukerorganisasjonene i Møre og Romsdal. 
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Skileik for alle - vintercamp Silsethhytta, Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal. 
 
Viktige erfaringer: 
- Ordinære friluftsdager og -camps kan tilpasses slik at barn og unge med 
funksjonsnedsettelser kan delta sammen med andre. 
- Det har vært krevende å etablere forpliktende samarbeid med skole for 
funksjonshemmede. Antakelig fordi personalet så utvikling av friluftstilbud som en 
ytterligere arbeidsoppgave i en krevende hverdag. 
 
Videreføring: 
- Friluftsrådet vil fortsette arbeidet for at barn og unge med funksjonsnedsettelser skal 
kunne delta på friluftsrådets åpne camps og aktivitetsdager, og bygge på gode erfaringer fra 
prosjektet. 
- Friluftsrådet vil arbeide videre gjennom brukerorganisasjoner/foreldre for å etablere 
friluftstilbud ved en spesialskole for elever med funksjonsnedsettelser. 
 

Trondheimsregionens Friluftsråd 
Oppstart av friluftsgruppe for utviklingshemmede 
 
En av landets tidligere sentralinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede, Hallsetheimen, lå 
i Klæbu kommune. Sjøl om mange av beboerne flytta til sine hjemkommuner etter at 
institusjonen som et ledd i HVPU-reformen, blei nedlagt i 1991, er det fortsatt mange 
utviklingshemmede i Klæbu sammenlikna med andre kommuner. 
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Målet med dette prosjektet har vært at mennesker med utviklingshemming skal bli kjent 
med og mestre å ferdes ute i naturen. Videre at de skal ha glede av friluftsliv og kunne nyte 
det sammen med andre. Det var 6 personer, 5 menn og en kvinne, som deltok i prosjektet, 
som blei drevet av 3 ansatte i Klæbu kommune i samarbeid med Trondheimsregionens 
Friluftsråd. Gruppa hadde 7 dagsturer og en overnattingstur i perioden mai - oktober 2011. 
En rekke tema har vært tatt opp og aktiviteter prøv som: pakke sekk, tenne bål, spise ute - 
steike mat på bål, blomster og trær, dyrespor, fiske, ro og kle seg. Det trengs motivasjon i 
forhold til utfordringer knytta til å anstrenge seg for å nå målet med turen, og tåle å bli våt 
og kald.  
 
Viktige erfaringer: 
- Utviklingshemmede har stor glede av og behov for tilrettelagte friluftstilbud. 
- Naturen og friluftsliv er en god arena for denne gruppa for mestring, fysisk aktivitet og 
sosial kontakt. 
- Det kreves god oppfølging og god veiledertetthet 
 
Videreføring: 
- Det er ønskelig at dette tilbudet ved Hallsetheimen kan videreføres på permanent basis. 
Finansiering ut over prosjektperioden er en utfordring. 
- Det er ønskelig at erfaringene fra dette prosjektet kan brukes som mønster for å styrke 
friluftstilbudet til utviklingshemmede. 
 

 
 
Godt tilrettelagte turstier åpner for aktivitet, naturopplevelse, mestring og livsglede for alle. 
Fra Ladestien i Trondeim. Foto: Trondheimsregionens Friluftsråd 
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Omtale av kurset "Klart det går…" 
”Klart det går…” er et kursopplegg i friluftsliv for voksne som har ansvar for barn med 
funksjonsnedsettelser. Opplegget blei utarbeida av Liv Marit Hansen for FL i 2006 og med 
økonomisk støtte fra Direktoratet for naturforvaltning. En rekke kompetansemiljøer og – 
personer fra både offentlig sektor og organisasjoner bidro med gode råd. Hovedbudskapet i 
kursopplegget er at det er mulig å gi barn med funksjonsnedsettelser et allsidig friluftstilbud: 
Klart det går! I kursheftet gjengis bakgrunn for opplegget, begrunnelse for at friluftsliv er 
viktig for alle, om tilrettelegging av kursopplegg, planlegging og praktisk gjennomføring av 
kursopplegget, øvelser der funksjonsfriske får kjenne hvordan funksjonsnedsettelser virker 
og en rekke tips til hvordan friluftsaktiviteter kan tilpasses for barn med 
funksjonsnedsettelser. Mange av tipsene er knytta til hvordan aktiviteter i skoleopplegget 
"Læring i friluft" kan tilpasses barn med funksjonsnedsettelser 
 
I løpet av perioden 2007-2011 er det gjennomført 12 kurs med ca 440 antall deltakere, jf 
nedenstående oversikt. Direktoratet for naturforvaltning har gitt økonomisk støtte via FL til 
gjennomføring av kursene. 
 I tillegg har det vært relativt stor etterspørsel etter kursheftet, og det er spredd ca 450 
hefter. Vi må kunne anta at dette også har stimulert til å arrangere friluftsaktiviteter for barn 
og gitt tips til gjennomføring. 
 

År Arrangør Ant kurs Ant deltakere 

2007 FNF Nordland 1 9 

 Norges Astma- og allergiforbund 2 113 

 Mandal kommune 1 ? 

2008 Oslofjordens Friluftsråd 4 35 

 Foreningen for hjertesyke barn 1 7 

 FNF Nordland 1 10 

 Norges Astma og allergiforbund, Vest 1 59 

2009 Foreningen for hjertesyke barn 3 60 

 Oslofjordens Friluftsråd 1 15 

 FNF Nordland 1 19 

 Dalane Friluftsråd 1 6 

2010 FNF Nordland 2 20 

 Foreningen for hjertesyke barn, nord 1 24 

 Foreningen for hjertesyke barn 1 45 

 Dalane Friluftsråd 1 8 

2011 Ofoten Friluftsråd 1 11 

 SUM 23 441 

 
Vi hadde gjerne sett at flere hadde gjennomført kurset ”Klart det går…” Det har vært gitt 
tilsagn om midler til flere kurs som har blitt avlyst pga liten påmelding. Det er en vanlig 
utfordring å få deltakere til kurs i dagens samfunn. Videre er det nok en særskilt utfordring 
for friluftsråd og friluftslivsorganisasjoner å nå fram til målgruppene.  
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En del kursdeltakere har deltatt for å utvikle aktivitet for egne barn eller for seg sjøl, mens 
andre har deltatt for å utvikle friluftstilbud for grupper av barn. I sistnevnte tilfelle kan en 
kursdeltaker føre til friluftsaktivitet for mange barn. 
 
FL har fortsatt ca 80.000 av mottatt støtte fra Direktoratet for naturforvaltning som vil bli 
brukt til kursstøtte. Når midlene er brukt opp, vil vi avslutte den organiserte oppfølginga av 
kursopplegget. 
 
Gjennom de årene vi har formidla støtte til gjennomføring av kurs, har vi hatt relativt mange 
søknader om støtte til direkte friluftstiltak for barn og ungdom som vi har måttet avvise fordi 
det ikke har vært innafor rammene av tilskuddet. 
 
 

 
 
Vi henta mye kompetanse fra Valnesfjord helsesportsenter i Fauske ved utarbeiding av kurset 
"Klart det går…". Foto. Salten Friluftsråd 
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Registrering av tilgjengelighet til sikra friluftsområder 
I arbeidet med å gi mennesker med funksjonsnedsettelser har FL hatt et betydelig 
engasjement for å registrere tilgjengelighet til sikra friluftsområder. Med sikra 
friluftsområder menes områder som eies av det offentlige eller det offentlige har langvarige 
bruksavtale for bruk til friluftsliv. Sammen med Handikapforbundet Trøndelag utvikla vi et 
registreringsopplegg som har vært brukt til å registrere tilgjengelighet og universell 
utforming av statlig sikra friluftsområder. I tillegg til de statlig sikra områdene er en del 
friluftsområder eid av kommuner og interkommunale friluftsråd registrert. 
 
Samtidig som registreringa pågikk, deltok FL i arbeid i regi av Standard Norge med å 
utarbeide standard for universell utforming av opparbeida uteområder. Standarden (Norsk 
Standard NS 11005:2011"Universell utforming av opparbeidete uteområder. Krav og 
anbefalinger") blei fastsatt 1. desember 2011. I hovedtrekk er krav og grenser som vi har lagt 
til grunn i registreringa av tilgjengelighet og universell utforming av sikra friluftsområder i 
samsvar med standarden. 
 
 

 
 
Djupadalen i Haugesund er blant de best tilrettelagte friluftsområdene, bl.a. med føringskant 
som gjør turvegen egna for synshemmede. Foto: Friluftsrådet Vest. 
 
I FL-rapport 2010 "Oppsummering av kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming 
av friluftsområder" er resultatene fra registreringer per 31.12.2009 fra 14 fylker 
oppsummert. Seinere har Friluftsrådet for Ålesund og Omland foretatt registrering i deler av 
Møre og Romsdal, og FL har registrert i Telemark og Sogn og Fjordane, samt foretatt 
supplerende registrering i Hordaland og i Nordland. I Finnmark er 3 områder registrert.. 
Totalt er det foretatt befaring og registrering i 810 sikra friluftsområder, mens det ut fra 
beliggenhet, kart, omtale og lokalkunnskap er vurdert at 593 områder er uaktuelle for 
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universell utforming i overskuelig framtid. Rogaland fylkeskommune har foretatt egen 
registrering, og informasjon om 110 friluftsområder er presentert på www.tilgjengelighet.no 
 
Det generelle inntrykket fra registreringene er at mange friluftsområder har elementer som 
er tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser. Det kan være oppmerka 
parkeringsplasser, gode turveier, store og godt tilrettelagte toaletter eller fiskebrygger. Men 
svært få - om noen - sikra friluftsområder har helhetlig og gjennomgående 
tilretteleggingsnivå som gjør at de kan karakteriseres som universelt utforma.  
 
Det er dels små og lite kostnadskrevende tiltak som skal til for å gjøre tiltak eller områder 
universelt utforma. Eksempler på dette er manglende oppmerking av parkeringsplasser, 
manglende ramper til toaletter, utvasking av grus på deler av stier og gjengroing. Andre 
steder er det langt mer omfattende og kostnadskrevende tiltak som må til for å gjøre 
områdene universelt utforma. Det kan være turveier som er for bratte, toaletter som er for 
små, store utfordringer med å etablere brygge eller baderampe o.s.v.  
 
De foretatte registreringene er i hovedsak foretatt i statlig sikra friluftsområder etter ønske 
fra Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet. For brukerne er det 
imidlertid uinteressant om friluftsområdet er statlig sikra eller sikra av kommune eller 
friluftsråd uten statlig medvirking. Flere friluftsråd har derfor foretatt supplerende 
registrering av slike friluftsområder. 
 
De foretatte registreringene danner et godt utgangspunkt for å lage 
kommunale/regionale/fylkesvise planer for hvilke områder som skal tilrettelegges slik at de 
blir godt tilgjengelige eller universelt utforma. Utfordringer og kvaliteter knytta til 
terrengforhold, landskap, naturmangfold og kulturminner gjør at ikke alle kan gjøres 
universelt utforma. Det kreves derfor et kvalifisert arbeid med utvelgelse og videre planer 
for å gjøre de utvalgte områdene godt tilgjengelig eller universelt utforma. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tilgjengelighet.no/
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Planer for tilgjengelighet og universell utforming av friluftsområder 
 
Med utgangspunk i foretatte registreringer av tilgjengelighet og universell utforming av 
friluftsområder, har en rekke friluftsråd satt i gang arbeid med planer for hvilke områder 
som skal gjøres godt tilgjengelig eller universelt utforma. 
 
Med støtte fra Direktoratet for naturforvaltning har friluftsrådene utarbeida disse planene 
for tilgjengelighet og universell utforming: 
 
Oslofjordens Friluftsråd. "Plan for økt tilgjengelighet til regionalt viktige friluftsområder i 
Follo, Asker og Bærum - med tiltaksliste for utvalgte områder". 
 
Friluftsrådet Sør: "Universell utforming av friområder Øst i Agder". 
   
Midt-Agder Friluftsråd: "Forvaltningsplan for områder i MAF-regionen inkludert plan for økt 
tilgjengelighet 2010-2014". 
 
Polarsirkelen Friluftsråd: "Et friluftsanlegg tilpasset rullestolbrukere i hver av Polarsirkelen 
friluftsråd 7 medlemskommuner". 
 
I tillegg er det gitt støtte til følgende planer under utarbeiding: 
Oslofjordens friluftsråd – Østfold, forventes ferdig februar 2012 
Friluftsrådet Vest – skal innarbeides i friluftsrådets langtidsplan 
Midt-Troms Friluftsråd – kommunevise planer, - dels som del av forvaltningsplaner for sikra 
områder 
Ishavskystens Friluftsråd – skal utarbeide planer for tilgjengelighet i offentlige 
friluftsområder 
 

   Fra forside til plan Friluftsrådet Sør 
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Gjennomføring av tiltak 
 
Parallelt med registrering og planarbeid foregår det mye positivt arbeid med å gjøre 
friluftsområder bedre tilgjengelig eller universelt utforma. En vesentlig satsing er knytta til å 
finne fram til områder med terrengforhold som gjør det mulig å anlegge universelt utforma 
turveier. Flesteparten av de offentlig sikra friluftsområdene ligger til vann og sjø. Viktig 
arbeid gjøres for at disse områdene skal gjøres tilgjengelig for flere med mulighet til å ta del i 
bading, fiske og/eller båtbruk - og et sosialt fellesskap. Direktoratet for naturforvaltning 
tilrettelegger Midtsandtangen i Malvik som et pilotområde for universell utforming. 
 
Her vises eksempler på tiltak som er gjennomført i regi av eller med medvirking fra 
friluftsrådene. 
 
 
 
Grønneset friluftsområde, Skaun kommune, Trondheimsregionens friluftsråd 
Godt tilrettelagt badeplass for alle med turveg, toalett og badebrygge. 
Foto: Trondheimsregionens Friluftsråd 
 
 
 

 
 
 
 



19 
 

 
Sørvika, Lenvik kommune, Midt-Troms Friluftsråd 
Det er utarbeida turveg ned til den fantastiske stranda. Bord og benker tilpassa alle skal 
komme på plass i 2012. Foto: Midt-Troms Friluftsråd 
 

 
 
 
Eivindsvannet og Djupadalen i Haugesund, Friluftsrådet Vest 
Djupadalen i Haugesund er universelt utforma med turveger, toalett, raste- og 
oppholdsplasser og brygger for alle. Brukes mye av alle, - og er viktig i tilbudet til mennesker 
med funksjonsnedsettelser. Foto: Friluftsrådet Vest. 
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Turvei Melsvatnet, Time kommune, Jæren Friluftsråd 
Jæren Friluftsråd arbeider med tilrettelegging av turveg og atkomst til vannet slik at større 
og større deler blir tilgjengelig for de fleste. 
Foto: Jæren Friluftsråd 

 
 
Sandvesanden, Karmøy, Friluftsrådet Vest 
Flere av sandstrendene på Karmøy er gjort bedre tilgjengelig både for rullestolbrukere og 
barnevogntrillere ved at det er lagt ut mobile matter. Det å kunne ta del i en flott 
sommerdag på stranda sammen med familien er viktig for livskvalitet.  
Foto fra Friluftsrådet Vest 
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Informasjon om tilgjengelighet 
 
Det gjenstår mye før alle har tilgang til friluftsområder som de kan bruke i akseptabel 
avstand fra bosted. Likevel fins det en rekke friluftsområder som er godt tilrettelagt for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er viktig at det er lett tilgjengelig  informasjon 
om disse. 
 
Statens Kartverk har etablert tilgjengelighetsportalene, og FL har bidratt med informasjon fra 
registrering av tilgjengelighet i 600 statlig sikra friluftsområder. Målet er at denne 
informasjonen skal være på tilgjengelighetsportalene i løpet av 2012.  
 

 
Nettportalene GodTur.no er FLs hovedsatsing på informasjon om friluftsmuligheter. Her er 
det lagt ut spesifikk informasjon om en rekke friluftsområder og turmuligheter. 
 

 
 
Midt-Agder Friluftsråd har med støtte fra Vest-Agder fylkeskommune gitt ut turboka 
"Veiviseren. 50 turer på hjul 
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Utviklingsarbeid og nyskaping 
 
I arbeidet med å gjøre friluftsliv mer tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelser er 
det behov for produktutvikling og nyskaping. De som arbeider med praktiske tiltak og 
gjennomføring av aktivitet ser utfordringene direkte - og har av og til de idéne til de gode og 
praktiske løsningene. Sakkosekker er brukt av flere i båt som velegna og stødig sitteplass for 
mennesker med funksjonsnedsettelser. Mattene på sandstrender er et annet eksempel på 
kreativ bruk av produkter, opprinnelig beregna på andre formål, for å lette mulighetene for 
friluftsliv for mennesker med funksjonsnedsettelser. 
 
Terrengvogn, Dalane Friluftsråd 
Inspirert av Lars Monsen programmet ”Ingen grenser” ønsker Dalane Friluftsråd å stimulere 
til mer ute aktivitet blant barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse. Friluftsrådet har 
fra den lokale attføringsbedriften Uninor AS i Eigersund kjøpt 4 terrengvogner som er 
tilrettelagt for å bruke av alle med funksjonsnedsettelser. Det er en til hver av kommunene i 
Dalane og de skal stå på en slik plass at den blir mest mulig brukt. 
 

Vognen kan også tilpasses handikappede med spesielle behov. Det er mulig å spesialtilpasse 
vognen til ulike brukergrupper. Følgende tilpasninger er mulig: menneskedrag med sele og 
tau eller drag og sele, hydrauliske bremser som kan monteres på styret bak eller på draget. 
Ståbrett bak, styring bak, leggpute med borrelås for feste av beina, støtdemper, 
sikkerhetssele montert på sete, Sidestøtter montert på sete, pute i sete og pute i rygg. Prisen 
er ca 20000 avhengig av hvilke tilpasninger som gjøres. Vognen er basert på saccovogn for 
hundekjøring som produseres av Canis: (http://www.canis.no) 

Dalane Friluftsråd har tatt vognene i bruk og Friluftsrådets erfaring fra bruk er at dette er en 
soldig og god vogn som kan tilpasses ulike brukere. Noen forbedringer kan gjøres slik som: 5 
punkts sele for at de som er lam kan sitte bedre, håndbrekks lås på bremsene, lettere 
justering av sikkerhets seler. 

 

Terrengvogner i bruk, Foto: Dalane Friluftsråd 

http://www.canis.no/gensider.php?gid=170&mid=351&s=4##
http://www.canis.no/gensider.php?gid=170&mid=351&s=4##
http://www.canis.no/gensider.php?gid=170&mid=351&s=4##
http://www.canis.no)/
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Erfaringer fra aktivitetsretta tiltak 
Det er gjennomført en rekke prosjekter i friluftsrådene for at mennesker med 
funksjonsnedsettelser skal kunne delta i friluftsaktiviteter. Dels gjennomføres de som 
særtiltak der bare mennesker med funksjonsnedsettelser er deltakere, og dels gjennomføres 
de som fellestiltak der mennesker med funksjonsnedsettelser deltar integrert med andre.  
 
Ut fra de tilbakemeldingene vi får, er det behov og ønske om bedre friluftstilbud for 
mennesker med funksjonsnedsettelser. Det går i praksis stort sett greit å tilpasse aktiviteter 
og opplegg for disse gruppene. Arbeidet er imidlertid ressurskrevende i den forstand at det 
trengs mange medhjelpere. Det kan være en utfordring å nå fram til brukerne eller deres 
organisasjoner.  
 
Målet er at mennesker med funksjonsnedsettelser kan delta på åpne arrangement. Vi 
registrerer imidlertid at det er langt fram dit, og mener at det fortsatt må satses både på 
særtiltak og integrering i åpne arrangement. 
 
For mange grupper med særskilte behov er det tidkrevende å etablere kontakt, utvikle egna 
aktivitetstilbud, motivere, opparbeide tillit og innarbeide aktivitetsvaner. De fleste 
prosjekter har et 1-årig perspektiv og dette er for kort tid i forhold til disse utfordringene. 
Det er også en utfordring at arbeidet i hovedsak er basert på prosjektmidler slik at hver gang 
en har utvikla et vellykka prosjekt, skal det avsluttes fordi det ikke er midler til videre drift. 
For å gi mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser tilbud om friluftsliv, kreves det 
permanent offentlig finansiering. 
 
Friluftsliv for mennesker med utviklingshemming 
Stortinget vil foreta en gjennomgang av erfaringene etter HVPU-reformen, og sette fokus 
bl.a. på den samla livssituasjonen for denne gruppa. I den sammenheng er erfaringene fra 
bl.a. Trondheimsregionens friluftsråd både interessante og verdifulle. 
 

 
 
Mye skal mestres med grønnsakkutting, vedkløyving og båltenning før suppa kan nytes i 
fellesskap. Foto: Midt-Agder Friluftsråd 
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I rapporten fra prosjektet trekkes mestringsaspektet fram. Dette vektlegges også i 
erfaringene fra prosjektet Aktiv i friluft i Djupadalen  i Haugesund der Friluftsrådet Vest er en 
samarbeidspart. Naturen er en god arena for prøving og utvikling av en rekke praktiske 
ferdigheter som å nå et turmål, finne og plukke bær, kløyve ved og tenne bål, sette opp telt 
og fiske. Friluftsliv gir variert fysisk aktivitet og styrker koordinasjonen som denne gruppa har 
stort behov for. Friluftsliv er også en særdeles god arena for sosialt fellesskap. Tenk på den 
fellesskapsfølelsen som utvikles rundt et bål. 
 
FL mener at arbeidet med friluftstilbud for mennesker med utviklingshemming bør styrkes. 
 
Behov for opplæring og motivasjon 
Mange som har ansvar for barn og unge med funksjonsnedsettelser mangler sjøl erfaring og 
ferdigheter innen friluftsliv. Det er viktig at det arrangeres kurs og aktivitetsdager med 
kompetanseheving. Hovdetenkinga fra kurset "Klart det går…" er fortsatt aktuell.  
 
I friluftsrådenes arbeid med "Læring i friluft" og "Den naturlige skolesekken" bør det i kurs 
for lærere, SFO- og barnehageansatte vises hvordan aktiviteter kan tilpasses barn og unge 
med funksjonsnedsettelser. 
 

 
 
Alle kan lære om livet i fjæra i Helleviga friluftsområde. Foto: Midt-Agder  
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Erfaringer fra arbeid med fysisk tilrettelegging 
 
Registreringene av tilgjengelighet til sikra friluftsområder viser at det i sikra friluftsområder 
er mange enkeltstående tiltak som er tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser. 
Eksempelvis er mange toaletter i friluftsområder dimensjonert for rullestolbrukere. Det 
mangler imidlertid helhetlig planlegging, gjennomføring og tilstrekkelig driftsstandard på så 
godt som alle kartlagte områder. Det innebærer eksempelvis at et område kan ha universelt 
utforma parkeringsplass, oppholdsareal og toalett, mens turvegen mellom elementene ikke 
tilfredsstiller kravene. 
 
Kravene til universell utforming av friluftsområder er krevende å oppfylle. I norsk natur er 
det særlig kravene til slake nok stigninger på turveger som er vanskelig å tilfredsstille. Det 
innebærer at det er viktig å gjøre grundige forhandsvurderinger av hvilke områder som skal 
gjøres universelt utforma. Valg av områder for universell utforming må ses i forhold til 
mulige konflikter tilrettelegging vil ha i forhold til landskap, naturmangfold og kulturminner. 
Videre er det viktig at tilgjengelige midler brukes mest mulig effektivt. I hovedsak vil det 
være mest hensiktsmessig å satse videre i områder som allerede er delvis universelt 
tilrettelagt. 

 
 
Mye planlegging, vurdering og arbeid må gjøres før en universelt utforma turvei er klar til 
åpning. Foto: Friluftsrådet Vest. 
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I tillegg til at et utvalg av områder, - ett i hver kommune eller naturlig friluftsregion, bør være 
universelt utforma, bør det tilrettelegges flere godt tilgjengelige områder. Med godt 
tilgjengelige områder menes enten områder som er godt tilrettelagt, men ikke tilfredsstiller 
kravene til universell utforming fullt ut, eller områder som tilfredsstiller behovene for en 
gruppe av mennesker med funksjonsnedsettelser. Eksempelvis kan et område gjøres 
tilgjengelig for synshemmede med gode føringskanter m.m. på turvegene, men hvor 
turvegene er for bratte for bevegelseshemmede. En del områder kan også være godt egna 
for allergikere, mens andre grupper ikke kan bruke disse områdene. 
 
FL mener at den omfattende registreringen av universell utforming og tilgjengelighet til sikra 
friluftsområder er et godt grunnlag for videre arbeid med å gi alle mulighet for friluftsliv med 
fysisk aktivitet og naturopplevelser - sammen med andre og aleine. Registreringene aleine 
bedrer imidlertid ikke friluftsmulighetene for noen. Nå må det aktive arbeidet med å bedre 
forholdene starte, og vi mener det bør bestå av følgende trinn: 

- Fylkes- eller regionvis vurdering av hvilke områder som skal tilrettelegges slik at de 
blir universelt utforma eller godt tilgjengelig. 

- Utarbeide detaljerte planer for tilrettelegging av de områdene som prioriteres for 
universell utforming eller god tilgjengelighet der Standarden for Universell utforming 
av uteområder legges til grunn. Kostnadsberegning må foretas og finansieringsplan 
utarbeides. 

- Tiltak gjennomføres. 
- Når områder er tilrettelagt med universell utforming eller god tilgjengelighet må 

informasjon om dette gjøres tilgjengelig for brukerne, jf nettinformasjon 
(tilgjengelighetsportalen, GodTur.no m.fl.), brosjyrer og direkte informasjon til 
aktuelle brukergrupper. 

- Etablering av driftsordninger som sikrer at kvaliteten og kravene til universell 
uforming eller tilgjengelighet alltid er oppfylt. 

De økonomiske bevilgningene til tilrettelegging og drift av områder må økes om vi skal få 
dette til. 
 
I all hovedsak kjenner en hvilke praktiske løsninger som er nødvendige for at et område eller 
tiltak skal være universelt utforma eller godt tilgjengelig. Samtidig er det behov for 
kreativitet og produktutvikling for å finne bedre og rimeligere løsninger. Rullestolsmattene 
som er tatt i bruk på flere sandstrender, er et eksempel på kreativ bruk av et produkt som 
opprinnelig var utvikla for helt andre formål. Det franske forsvaret utvikla opprinnelig 
mattene for ilandsetting av forsvarskjøretøy. 
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Rullestolsmatter gjør strendene tilgjengelig for alle. Foto: Jæren friluftsråd 
 
Vi ser at det eksempelvis er ønskelig med eksempler på gode løsninger for brygger og 
heisanordninger slik at bevegelseshemmede greit skal komme seg ut i båt, - så vel kanoer og 
robåter, som motorbåter. Tilbakemeldinger og erfaringer viser at padling og roing er svært 
velegna friluftsaktiviteter for mennesker med funksjonsnedsettelser. Tradisjonelle 
baderamper synes å ha en mye mer begrensa brukssesong. Mye tilsier at innsatsen vris for i 
større grad å legge til rette for at mennesker med funksjonsnedsettelser kan ta del i roing, 
padling – og kanskje seiling. 
 

 
 
Spesialtilpassa brygge i Ogge gjør det mulig for flere å komme inn og ut av båten.  
Foto: Norges handikapforbund Agder, Elisabeth Horning 
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Dalane friluftsråd har med sin satsing på innkjøp av terrengvogner vist at spesialtilpassa 
hjelpemidler og utstyr til utlån kan være viktig virkemiddel for at mennesker med 
funksjonsnedsettelser skal ta del i friluftsliv. Mange friluftsråd har utstyrsbaser der det er 
mulig å låne utstyr for friluftsliv. FL vil anbefale at utstyrsbaser har friluftsutstyr som letter 
deltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelser. Det er behov for å utarbeide lister 
over utstyr som er mest aktuelt. Videre er det helt sikkert rom for videre utvikling av utstyr 
og tilpasning av ordinært utstyr for å lette friluftsdeltakelse for mennesker med 
funksjonsnedsettelser. 
 
Driftsutfordringer 
 
Et område er universelt utforma eller godt tilgjengelig bare så lenge standarden er 
opprettholdt. Når grusen vaskes vekk slik at overgangen mellom turvei og rampe til toalettet 
blir mer enn 2 cm, er ikke toalettet lenger tilgjengelig for rullestolbrukere. Når gras vokser 
inn i turvegen slik at skillet mellom turveg og omgivelser blir diffust, er ikke turvegen lenger 
brukbar for synshemmede. 

 
 
Detaljene er avgjørende for at et område skal være universelt utforma. Når grusen utafor 
rampen til toalettet er vaska vekk slik at høydeforskjellen blir mer enn 2 cm, er ikke toalettet 
lenger universelt utforma. Foto: Trondheimsregionens Friluftsråd  
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Dette innebærer at de områdene som en velger å tilrettelegge med standard for universell 
utforming eller god tilgjengelighet, også må ha driftsrutiner som sikrer at denne standarden 
alltid er opprettholdt. Det er nødvendig med hyppig tilsyn og at utbedring av mangler og 
skader foretas umiddelbart. FL vil tro at disse områdene må etterses minst ukentlig, og i 
tillegg etter kraftig regnvær og andre hendelser som kan påvirke tilretteleggingstiltakene. 
Videre må driftspersonalet ha kunnskap om alle de små detaljene som er viktige for at 
området skal kunne brukes av mennesker med funksjonsnedsettelser. Det er så lett å overse 
eller utsette reparasjonen av det vesle hullet i turvegen, det løse bordet i rampa opp til 
toalettet eller skiltet på parkeringsplassen.  Slike mangler kan gjøre området ubrukelig for 
mennesker med funksjonsnedsettelser, eller føre til at turen blir et utrivelig slit. 
 

 
 
Sandflukten er stor på Jærstrendene. Under sanda kan en skimte rullestolrampa. Bildet 
illustrerer noen av driftsutfordringene knytta til å opprettholde standard for universell 
utforming. - Det blir på linje med at skiløypene må prepareres etter snøfall, sier Jæren 
friluftsråd. Foto: Jæren Friluftsråd. 
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INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD

Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlems-
kommunene. I hovedsak arbeider friluftsrådet med områder og oppgaver av betydning for befolk-
ningene i hele regionen, mens kommunene har ansvar for de helt lokale sakene.
Friluftsrådene har hovedfokus på det enkle hverdagsfriluftslivet, som turgåing og bading, som i liten grad 
ivaretas av interesseorganisasjoner.

Viktige oppgaver for friluftsrådene er:
•	 verne om allemannsretten
•	 sikring av områder for friluftsliv
•	 tilrettelegging og drift av områder
•	 informasjon om friluftsmuligheter
•	 læring i friluft i skoler og barnehager
•	 aktivitetstiltak og arrangementer
•	 friluftsliv og folkehelse

Friluftsrådenes	virksomhet	finansieres	gjennom	kontingent	fra	medlemskommunene,	driftsstøtte	fra	staten	og	
ved ulike statlige og fylkeskommunale tilskuddsmuligheter, gaver og sponsormidler.
Friluftsrådenes	høyeste	myndighet	er	normalt	årsmøtet	der	alle	medlemskommunene	deltar	og	i	noen	tilfeller	
medlemsorganisasjoner. 
Årsmøtet	fastsetter	årsplan	og	budsjett		og	velger	styre	som	har	ansvar	for	gjennomføring	av	oppgavene.	

På landsbasis er det 20 friluftsråd med 184 medlemskommuner med mer enn 70% av landets befolkning. I til-
legg	er	ca	130	organisasjoner	med	i	friluftsråd,	og	enkelte	steder	er	bedrifter	og	enkeltpersoner	støttemedlem-
mer. 

FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er samarbeidsorgan for de interkommunale friluftsrådene. FL skal arbeide 
for	styrking	av	det	allmenne	friluftslivet	gjennom	egne	tiltak	og	ved	å	støtte	arbeidet	til	medlemsfriluftsrådene.	
Det	innebærer	friluftspolitisk	og	-faglig	arbeid,	og	arbeid	for	bedre	økonomiske	vilkår	for	friluftslivsarbeidet.

FL arbeider for tida særlig for å fremme allemannsretten, tilrettelegging og drift av friluftsområder, sikring av 
nye områder, mer og bedre friluftsliv i barnehage og skole, friluftsliv for funksjonshemmede og friluftsliv i fol-
kehelsesammenheng.	Vi	arbeider	for	økte	midler	til	friluftslivet	over	statsbudsjettet	og	for	spillemidler	til	anlegg	
for friluftsliv og til friluftslivsaktivitet.

FL	ledes	av	et	styre	på	5	medlemmer	valgt	på	årlig	årsmøte	der	hvert	av	medlemsfriluftsrådene	kan	møte	med	
3	utsendinger.	Virksomheten	finansieres	av	kontingent	fra	medlemsfriluftsrådene,	støtte	fra	staten	og	diverse	
prosjekttilskudd. FL har tre ansatte.

Eyvind Lyches vei 23 B
1338 Sandvika
www.friluftsrad.no

Tlf:  67 81 51 80
Fax: 67 80 47 92
E-post:  friluft@online.no


