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Forord
Ved behandling av statsbudsjettet for 2011 økte Stortinget bevilgningene på 
Miljøverndepartementets kapittel 1427, post 74, med 3 millioner. Midlene skulle brukes til å gi barn 
og unge fra minoritetsgrupper og barn og unge med funksjonsnedsettelser ferie- og fritidstilbud med 
friluftsmuligheter. Friluftsrådenes Landsforbund (FL) mottok 630.000 av disse midlene til tiltak for 
barn og unge med minoritetsbakgrunn. Midlene gikk til prosjekter i regi av friluftsrådene etter 
søknad, til samling for erfaringsutveksling og til utarbeiding av rapport med erfarings- og 
informasjonsmateriell. I tillegg fikk Oslo og Omland Friluftsråd økonomisk støtte til å utarbeide en 
kunnskapsoversikt fra friluftsrådets arbeid gjennom 20 år med aktivitetstiltak med vekt på tiltak for 
barn og unge med minoritetsbakgrunn (Friluftsliv for alle?).

Arbeidet starta med samling i april 2011 der det deltok 13 personer fra 8 friluftsråd. Det ble gitt 
økonomisk støtte til 7 prosjekter i regi av 6 friluftsråd. Erfaringer ble drøfta på ansattesamling høsten 
2011. Midt-Agder Friluftsråd ved Erlend Falkgjerdet fikk i oppdrag å utarbeide rapporten fra arbeidet. 
Midt-Agder Friluftsråd har arbeidet med friluftsaktivitet for minoritetsgrupper i en 10-års periode. 
Denne rapporten bygger på Midt-Agder Friluftsråds langvarige arbeid, erfaringer fra de 7 prosjektene 
i regi av friluftsrådene, Oslo og Omland Friluftsråds rapport ”Friluftsliv for alle?” og andre friluftsråds 
erfaringer fra arbeid med friluftsliv for minoritetsgrupper.

FL er svært glad for Stortingets prioritering av midler til å styrke ferie- og fritidstiltak med 
friluftsmuligheter for barn og unge med minoritetsbakgrunn. Vi mener at et viktig arbeid gjennom 
det fikk et løft. FL takker Direktoratet for naturforvaltning for tildeling av økonomisk støtte både til å 
gjennomføre konkrete prosjekter, og til å samle erfaringer i denne rapporten. Gjennom det håper vi 
å ha lagt et godt grunnlag for videre arbeid med friluftsliv for ei viktig målgruppe. Erfaringsmaterialet 
som skal være klart høsten 2012, vil ytterligere bidra til å lette videre arbeid. 

FL retter en særlig takk til Kjetil Drangsholt, rådgivende overlege ved NAV Vest-Agder, som gjennom sin 
interessante innledning setter arbeidet med friluftsliv for alle inn i en større folkehelsesammenheng. 
FL takker også Midt-Agder Friluftsråd ved Erlend Falkgjerdet for godt samarbeid og utarbeiding av 
rapporten. 

Sandvika 29. mai 2012 

Morten Dåsnes
Friluftsrådenes Landsforbund
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Sammendrag
Det finnes 20 friluftsråd i Norge som arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig 
friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier i sine regioner. Friluftsrådene er interkommunale 
organisasjoner og 19 av dem er tilknyttet Friluftsrådenes Landsforbund (FL). Flere av friluftsrådene 
har gjennom mange år gjennomført ulike aktivitetstiltak for mennesker med minoritetsspråklig 
bakgrunn.

Denne rapporten, som har fått navnet Friluftsliv med etnisk mangfold, hvorfor og hvordan - helt 
enkelt setter friluftslivet og norske turtradisjoner inn i en historisk sammenheng. Den er ment å 
skulle fortelle litt om noen grunnleggende forutsetninger som friluftsrådene bygger sine 
aktivitetstiltak på, og om erfaringer som er gjort med disse. Den forteller også om utfordringer som 
finnes og ikke minst hvorfor det er viktig at disse aktivitetstiltakene gjennomføres. Eksempler på 
aktivitetstiltak som ble gjennomført med tilskudd fra DN blir også konkretisert. 

Ideen med rapporten er å sammenfatte erfaringer som friluftsrådene har om hva som kan være 
viktig å tenke på ved gjennomføring av aktivitetstiltak for mennesker i målgruppa. Kanskje kan 
friluftsråd, frivillige organisasjoner, skoler og andre bruke disse, og da i enda større grad lykkes med 
å få til positive aktivitetstiltak og turopplevelser, og rekruttere minoritetsspråklige mennesker til 
friluftsliv. 

Det er også et viktig poeng med rapporten at mange av de samme utfordringene som gjelder for 
denne målgruppen er viktig å kjenne til når tiltak skal planlegges, iverksettes og gjennomføres for 
deltakere uavhengig av etnisk bakgrunn. 
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Innledning
Friluftsliv og folkehelse - to sider av samme sak?

Hva er helse? 
Spørsmålet stilles daglig i media, vitenskapelige rapporter og i den politiske debatten. Er helse 
knyttet til sykdom - eller er helse noe mer? Når folk med kronisk sykdom samtidig sier at de har god 
helse må helse være mer enn fravær av sykdom. Helse må forstås som overskudd i forhold til å takle 
hverdagens krav. Helse handler om mestring, bevegelse, frihet og egenart. Mestring som handling 
selv om handlingsrommet er trangt. Bevegelse som både fysisk og mental forflytning, fra ett 
standpunkt til et annet, fra en geografisk koordinat til en annen. Frihet som selvstendige avgjørelser 
og egenart som forankring i etnisitet og kultur.

Hva er friluftsliv?
Også dette spørsmålet reises i media, vitenskapelige rapporter og i den politiske debatten. Er 
friluftsliv knyttet til strevsomme og lange turer i uberørt terreng, pulsklokke, racing ski, GPS, hotpants 
og teflon på boks - eller til hyggelige og litt kortere turer i parker, grøntkorridorer, nærmiljøskogen 
med bomullsjakke, gåsko og samtale med en venn. Er friluftslivet knyttet til den sosiale elite med 
lang utdanning, god inntekt, interessant yrke, høy sosial tilhørighet og god selvtillit med lyse 
framtidsutsikter. Hvordan kan vi åpne friluftslivet for alle? Står vi i fare for at også friluftslivet blir 
påvirket av den sosiale ulikhet som er vår viktigste forklaring på helseforskjellene i landet. Hva skal vi 
i tilfelle gjøre for å unngå dette og sørge for at friluftslivet blir til glede for alle uansett sosial 
tilhørighet, etnisk bakgrunn og kulturell identitet.

Her kommer resepten for «Friluftsliv for alle»:
Vi trenger nære, tilgjengelige, allsidige og trygge grøntområder som gir oss mange naturopplevelser 
selv om arealet er begrenset. Tenk på Central Park i New York - et område for mosjon, rekreasjon, 
lek og refleksjon. Tenk på 100 - meters skogen i våre boligområder der barn opplever mestring og 
utfordringer som grunnlag for selvtillit og livsglede. Vi trenger slike grøntområder der vi daglig kan 
bevege oss gratis i vårt eget tempo med alminnelig utstyr tilpasset vær og vind. Vi trenger også 
naturområder litt lengre unna som stimulerer oss til bevegelse i ukjent terreng med fysiske og 
mentale utfordringer som gir oss styrke i hverdagen til å tåle livsutfordringene som er en del av det 
levde liv. Vi trenger også den eksotiske naturopplevelsen i våre nasjonalparker som noe å se frem til, 
trene seg opp til og gjennomføre som mål på egen mestring og frihet.

Hva slags helse får vi når vi driver et friluftsliv etter en slik resept?
Vi får en helse preget av tålsomhet for egne begrensninger og gleden over å mestre utfordringer. Vi 
lærer oss å være kreative, vidsynte, og utholdende. Vår helse blir preget av mentalt og fysisk 
overskudd som utløser livsglede og livsmot.

Kan det bli bedre?

Kjetil Drangsholt, lege    
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Historisk bakgrunn
Norsk identitet?
Vi mennesker har gjennom historien levd av og i naturen. Utviklingen av vår kultur og av vår 
sivilisasjon har gjort at vi tidvis kan oppfatte at vi lever på siden av og utenfor resten av naturen. 
Naturen som rekreasjonskilde for mennesker har i de senere år kommet sterkere i søkelyset. Når vår 
moderne livsførsel sliter på oss har vi ofte kunnet finne ro og ny balanse ved å trekke ut i vårt gamle 
element, naturen.

Bygdefolkets friluftsliv hadde ofte et nyttepreg i gamle dager. Man skulle kanskje se til dyrene, rydde 
ny jord, eller man skulle drive med matauk, som fiske, jakt og sanking av bær og vekster. Livet i 
naturen har derfor gjennom historien vært en naturlig, og viktig del av livet for mennesker i Norge.

Friluftsliv som et overskuddsliv, uten et tydelig nyttepreg, er et mer moderne fenomen. I Norge 
dukket det først opp i forbindelse med at utenlandsk aristokrati oppdager Norge som lekegrind på 
midten av 1800-tallet. Samtidig gikk en nasjonalbølge over Norge, og det ble et sterkt fokus på det 
genuint norske. Kunstnere og forfattere romantiserte naturen og landsbygda, og polarheltene våre 
ble nasjonale ikoner. Vår identitet knyttet til turtradisjoner og myten om at nordmenn er født med 
ski på beina var på god vei til å bli formet.

Det var de rike som tidligere hadde muligheter til å bruke tid på friluftsliv. Utover 1900-tallet fikk 
allmennheten lovfestede rettigheter og mer fritid, og det ble mulig for menigmann å kunne bruke 
tid til å drive med friluftsliv. Gjennom århundrer med hevdvunne rettigheter til å ferdes ganske fritt i 
naturen ble Friluftsloven laget i 1957, og sikret allmennhetens rett til ferdsel i naturen.  
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Født med ski på beina
Vi liker å tro at nordmenn er født med ski på beina, og ellers har en turtradisjon vi alle er en del av. 
Når mennesker med andre tradisjoner og annen etnisk bakgrunn kommer til Norge, så er det en 
målsetting å integrere dem til det norske samfunnet. En del av vår kulturarv er våre tradisjoner for 
bruk av naturen til høsting, livsutfoldelse og rekreasjon.

Dagens utfordringer
Det er en myte at alle nordmenn farter rundt i skog og mark. Selv om mange nordmenn går mye på tur 
og er mye i fysisk aktivitet, så er det i følge flere undersøkelser blitt store forskjeller på aktivitetsnivå. 
Det finnes klare sammenhenger mellom inntekt/utdanning og aktivitetsnivå, der de med høy 
inntekt/utdanning er mest fysisk aktive. Vi har noen store felles utfordringer blant nordmenn, 
uavhengig av fødested og etnisk bakgrunn. Fysisk inaktivitet er blitt en av vår tids største helsetrusler. 
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På grunn av teknologisk utvikling så bruker vi kroppen til arbeid og transport i stadig mindre grad i 
det daglige liv. Vi har fått et velferdssamfunn som er med på å underbygge vår stadig mer inaktive 
måte å leve på. Dette er selvfølgelig en sannhet med visse modifikasjoner, da undersøkelser viser at 
det er i ferd med å bli et slags klasseskille. Noen mennesker er i mye aktivitet og har positive 
helsegevinster av dette, mens svært mange andre kommer dårligere ut.
 
Vi får en stadig større andel mennesker med minoritetsbakgrunn i Norge. De har ulike tradisjoner for 
å bruke naturen. Selv om bakgrunnen til mange av innvandrerne også er svært forskjellig, så kommer 
det klart frem av statistikker at mange mennesker med minoritetsspråklig bakgrunn kommer dårlig ut 
i forhold til aktivitet og helse blant befolkningen i Norge. Statistikkene viser at både sosioøkonomiske 
forhold og etnisk bakgrunn kan brukes til å forklare inaktivitet. 

Det er viktig å formidle at friluftsliv kan være en god arena for fysisk aktivitet, men også til 
rekreasjon, naturopplevelser, mestring og som sosial arena. Selv om enkelte minoritetsgrupper 
kommer dårlig ut på enkelte helsevariabler, så har vi mange av de samme utfordringene både for 
innvandrere, nordmenn med annen etnisk bakgrunn og etnisk norske nordmenn. Derfor blir det 
stadig viktigere å se på hvordan en kan motivere og rekruttere mennesker til mer fysisk aktivitet - og 
friluftsliv.
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Forutsetninger for friluftsliv
Allemannsretten
I Norge er vi heldige, vi har rett til å ferdes fritt i naturen. Til alle tider har folk i Norge hatt rett til å 
ferdes fritt i naturen. Rett til å høste bær, raste, bade og slå leir. Slike aktiviteter var ikke til ulempe 
for noen og skadet ikke naturen. Det er årsaken til at rettighetene ble anerkjent. Allemannsretten 
gjelder i første rekke i utmark. Den gir oss ikke bare rett til å gå i naturen, vi kan padle, telte, sykle, 
bade, ferdes fritt med motorbåt langs norskekysten, plukke bær, fiske fritt i saltvann og mer til! 

Denne hevdvunne retten til å bruke skog og mark til å gå på tur er lovfestet i Friluftsloven fra 1957. 
I forhold til den norske identitet, har vi grunnforutsetningene for å bruke naturen på plass. Som 
brukere av Allemannsretten har vi også plikter. Vi skal opptre hensynsfullt og varsomt så det ikke 
voldes skade eller ulempe for eier, brukere eller andre, og vise hensyn til miljøet. Alle må rydde opp 
etter seg. Vi må være varsomme med ild og respektere forbudet mot å tenne bål i eller i nærheten 
av skog i tiden mellom 15. april og 15. september. De fleste steder kan du plukke bær, sopp og 
blomster, men det gjelder spesielle regler for molteplukking i Nord-Norge. Uansett hvordan du 
ferdes, må du vise hensyn og ikke skade eller unødig forstyrre husdyr, natur eller vilt.

Naturen som kraftkilde
Svært mange mennesker i Norge definerer naturen som viktig for det gode liv og en del av 
identiteten vår. Naturens betydning som rekreasjonskilde har de senere år kommet i søkelyset; 
Frisk luft, sol, blå himmel, fuglekvitter, vinden som suser, bølgene som skvulper og blomsten øyet 
kan hvile på. En god del forskning bekrefter at det er en tydelig sammenheng mellom menneskers 
tilgang på natur og deres velbefinnende.
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Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet er en kilde til helse og trivsel for de fleste mennesker. På generelt grunnlag kan vi si at 
fysisk aktivitet bedrer den fysiske formen, gir økt overskudd, virker positivt på humøret og kan være 
en kilde til opplevelse og sosialt samvær. Det er veldokumentert at fysisk aktivitet har svært gode 
effekter på menneskers helse, både psykisk og fysisk. 

Tilgang til friluftsliv - nærmiljø
Nærhet til tilgjengelige friluftsområder kan ha stor betydning for hvor mye fysisk aktivitet og enkelt 
friluftsliv som utøves. Undersøkelser viser at forskjeller i boavstand til et grøntområde på mindre enn 
en halv km kan gi store utslag på aktivitetsnivå. Det er ofte dyrere å bo i nærheten av fine parker og 
friluftsområder. Vi vet at det er klare sammenhenger mellom inntekt og aktivitetsnivå, slik at de kan 
være sammensatte forklaringer for at de som bor nærmest disse områdene er mest fysisk aktive. 
Uansett vil én viktig forklaring være at enkel tilgang til park og friluftsområde gir økt aktivitetsnivå. 

Tid - økonomi
Ved friluftsliv har vi tradisjonelt forstått den lange skogsturen, fjellturen eller jakt og fiske. I dag blir 
bruk av gang- og sykkelstier, parker og nærområder en stadig viktigere del av det enkle friluftslivet. 
Ved tilrettelegging av nærområder og grønne korridorer, vil det være enklere for flere å være fysisk 
aktive daglig ved å gå, trille barnevogn, sykle til butikk, skole, arbeid og helsestasjon. Dette vil være 
økonomisk og effektivt, og vil kunne utjevne økonomiske forskjeller. Det enkle friluftslivet som 
parkfriluftsliv har en lav terskel i forhold til tidsbruk og utstyr, og vil være en form for friluftsliv som 
mange med minoritetsbakgrunn føler seg mer hjemme i. 

Årsak - virkning
Det å mestre motbakkene i naturen gjør noe positivt med selvtilliten; det skaper tro på at man kan 
klare andre typer motbakker i hverdagen. Flere relevante faktorer virker positivt på vår helse når vi 
utøver friluftsliv: Den fysiske aktiviteten, miljøforandringen og naturopplevelsen. Ofte er det 
kombinasjonen av disse faktorene som gir positive helseeffekter. Årsakene er sammensatte, og det 
er virkningene også. De fysiske og psykiske helsegevinstene ved friluftslivet står i nære relasjoner til 
hverandre.
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Friluftsliv for minoritetsgrupper - et turprosjekt
Midt-Agder Friluftsråd (MAF) er et av friluftsrådene som er tilknyttet FL. MAF har åtte 
eierkommuner; Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og 
Lillesand. MAF har i ti år gjennomført tiltak for minoritetsspråklige mennesker i regionen gjennom 
turprosjektet Friluftsliv for minoritetsgrupper.

Bakgrunn for tiltaket 
For godt og vel ti år siden ble Midt-Agder Friluftsråd utfordret av Vest-Agder fylkeskommune til å 
sette i gang turer for minoritetsspråklige mødre med barn. Formålet var å vise flotte områder til 
å trille barnevogn i. Det ble invitert til turer gjennom helsesøstre i ulike bydeler. Første tur gikk til 
Baneheia, et bynært og mye brukt friluftsområde i Kristiansand. Det møtte kun to mødre med 
trillevogner til denne turen. Daglig leder i MAF, som var med å sette i gang turprosjektet refererer 
om sterke naturopplevelser fra den ene av turdeltakerne: ”We went into the jungle. We walked up 
and up, and suddenly we was there.. and it was so beautiful”. 

Den ene av turdeltakerne på første tur hadde et solid nettverk, og allerede neste tur var det flere 
deltakere med. Fra denne spede begynnelsen til i dag har det skjedd en stor utvikling med dette 
prosjektet.  MAF har nå i ti sesonger arrangert Friluftsliv for minoritetsgrupper. Prosjektet har gått fra 
å være et tilbud til småbarnsmødre, til å inkludere alle mennesker med minoritetsbakgrunn i MAF 
sine eierkommuner, og da med voksenopplæringene som viktigste samarbeidspartner og 
rekrutteringsarena.
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Turprogram
Det blir laget et turprogram som innholder ca 15 turer med variert faglig innhold hver vår. Dette 
turprogrammet lages som en brosjyre med bilder fra tilsvarende turer tidligere. Brosjyre med bilder 
brukes som markedsføring og motivasjonskilde, og viser flotte naturområder vi skal oppsøke og 
aktiviteter vi skal gjøre. Brosjyren distribueres til alle voksenopplæringer i friluftsrådets region, og til 
andre aktuelle samarbeidspartnere.

Gjennom grundig forarbeid så er informasjon om turønsker, både steder, tidspunkter og faglig innhold 
innhentet. Målsettingen er at samtlige voksenopplæringer i friluftsrådets nedslagsfelt skal få tilbud 
om turer i sine nærmiljøer. Da kan de bli kjent med turområde og gå der med klassen, eller de kan 
komme tilbake på egenhånd sammen med familie og venner senere. I tillegg planlegges større 
arrangementer med turer til regionale turområder, der deltakere blir transportert med buss.  

Mål med prosjektet - integrering?
Nordmenn er som tidligere nevnt “født med ski på beina, og går ellers mye på tur”. Denne myten 
stemmer nok ikke helt med virkeligheten. Likevel kan en si at denne myten er en del av den 
norske identiteten. Vi som arbeider med friluftsliv argumenterer ofte med at vi ønsker å integrere 
minoritetsspråklige mennesker til vår kultur- og turtradisjon. 

Minoritetsspråklige mennesker er ikke en homogen gruppe, men tvert i mot en svært sammensatt 
og mangfoldig gruppe mennesker. Variasjonene er sannsynligvis mer sammensatte enn hos “etnisk 
norske”. Mange kommer fra kulturer der de i stor grad bruker naturen til for eksempel matauk, mens 
andre ikke har et forhold til naturen. 
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Når vi i Norge går en rundtur for fornøyelsens skyld, så blir mange av oss fornøyde med oss selv - vi 
kjenner til sammenhengen mellom aktivitet/trening - strammere kropp og bedre kroppsholdning. 
Dette fører gjerne til økt lykkefølelse, og for mange er dette motivasjonen, og samtidig belønningen 
ved å være fysisk aktive. De klare sammenhengene mellom fysisk aktivitet og god helse er også 
allment kjente. Mange mennesker med annen etnisk bakgrunn kommer fra kulturer der det å skulle 
gå seg en rundtur i skogen overhodet ikke er aktuelt. Det er lite økonomisk i forhold til tid og energi, 
og det tjener ingen hensikt. Det kan også være direkte farlig, både i forhold til dyr, gerilja, krig etc. 

Det er svært viktig i møte med mennesker, uansett hvilken bakgrunn de har, å være klare over at det 
kan være ulike terskler som må overvinnes før de kan komme i aktivitet. Disse tersklene kan være 
sosiale og kulturelle, men også fysiske, psykiske og holdningsmessige. Vi kan nok fortsette med å ha 
gode intensjoner for “å integrere minoritetsspråklige til vår kultur- og turtradisjon”, men det er viktig 
å forstå at det nok ikke finnes en standard lenger, dersom det har vært noen tidligere. Vi må på 
generelt grunnlag legge til rette for friluftsliv for alle.
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Den overordnede målsettingen med de ulike tur- og aktivitetstiltakene som friluftsrådene 
gjennomfører, er å få flere mennesker med minoritetsbakgrunn til å bli kjent med norsk kultur- og 
turtradisjon, og selv ta naturen i bruk som arena for rekreasjon og livsutfoldelse. Mange lærere 
erfarer at barn med minoritetsspråklig bakgrunn ofte ikke deltar på klassens turer på ski, skøyter eller 
dagsturer i skogen. Andre opplever at barna er dårlig kledd til å være ute i naturen. Ved å være med 
på tur kan mange foreldre få en økt forståelse av hva barna er med på i skolesammenheng, og hva 
ulike lag- og foreninger holder på med.  

Samarbeidspartnere - rekruttering  
MAF har gjennom mange år samarbeidet med voksenopplæringene i eierkommuner. Det har blitt 
etablert et solid nettverk med rektorer, turansvarlige og lærere som ønsker å ha med klassene sine ut 
på tur. Dette nettverket må pleies, og brukes aktivt når turer skal planlegges, gjennomføres og 
evalueres. Samarbeidet er avgjørende for god kommunikasjon og suksess ved gjennomføring.

Det er svært viktig å komme i kontakt med positivt interesserte mennesker for å få til gode resultater. 
Det er ikke avgjørende at disse menneskene er aktive friluftslivsutøvere, men mer viktig at de er 
entusiastiske og har ønsker om til å få til positive opplevelser sammen med klassene sine. 

Det er flere gode grunner til å ha voksenopplæringer som samarbeidspartnere. Mange deltakere 
rekrutteres til aktivitetstilbud/turer gjennom voksenopplæringenes systemer. Mange av elevene ville 
antakeligvis ikke blitt med på en tur dersom det ikke var for at læreren meldte på sine elever, og veile-
det dem til å bli med som en del av skolens tilbud. Lærerne brukes som kommunikasjonskanaler både 
til å gi informasjon om viktige ting, og å få tilbake viktig informasjon om elevene/deltakerne. I tillegg 
er lærerne en kjemperessurs ved gjennomføring av opplegg.
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Et aktivitetsopplegg har i utgangspunktet potensial for læring og opplevelse. Men ved å bruke 
lærerne aktivt før, under og etter turen, så kan en få til synergieffekter. Ved forberedelser med 
elevene forteller lærerne om norske turtradisjoner, bekledning og andre viktige forhold å kjenne til. 
På samme måten bruker lærerne turen og det de har opplevd i det videre faglige arbeidet på skolen 
etter turen. Dette kan være både i forhold til språk, natur, samfunn, kultur eller i forhold til 
folkehelsetemaer som eksempelvis ernæring og fysisk aktivitet.

En stadig større andel mennesker uavhengig av etnisk bakgrunn er inaktive. Det er ikke slik at ved 
å lage et aktivitetstiltak, så vil mennesker oppsøke mulighetene for å delta. Mange mennesker må 
oppsøkes og bli veiledet til å være med på aktiviteter. Det er selvfølgelig også viktig at terskler for 
deltakelse blir på deltakere sine premisser. Elevene ved voksenopplæringene har medelever og lærere 
med seg, og det er med å gi noen trygge rammer. 

Andre samarbeidspartnere
Det varierer i ulike regioner hvilke samarbeidspartnere friluftsrådene har. Det er naturlig for mange 
friluftsråd å samarbeide med voksenopplæringer, mottaksskoler og asylmottak i kommunene. Andre 
samarbeidspartnere kan være turistforeninger, 4 H, Røde Kors, speidere, andre frivillige 
organisasjoner og ulike innvandrerorganisasjoner. Det har også mange steder blitt et tettere 
samarbeid mellom disse og kommuner, fylkeskommuner, Fylkesmannen og NAV.

Det finnes ellers mange ulike fora der mennesker fra ulike organisasjoner som driver med 
minoritetsrettet arbeid møtes til utveksling av informasjon, som møteplass og til samarbeid. I slike 
fora er det mulig å knytte til seg kontakter i ulike organisasjoner og rekruttere deltakere til 
aktivitetstilbud og samarbeid. 
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Aktivitetstiltak som ble gjennomført med midler fra DN 2011 

Oslo og Omland Friluftsråd
Fra tanke til handling - et kompetansehevingsprosjekt 
Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) har gjennom aktiviteter og opplæring rekruttert ungdom og 
ressurspersoner som gjennom kursing og opplæring har fått økt kompetanse i aktivitetsledelse og 
friluftsliv. Deltagerne ble hovedsakelig rekruttert gjennom Lier kommune og Oslo Sportsklubb, og 
brukes nå aktivt som ressurspersoner av OOF. Ressurspersonene vil videre bli brukt som 
aktivitetsledere ved OOF-aktiviteter. Det planlegges også å starte opp friluftsgrupper i 2012 gjennom 
ressurspersonene.

Det ble gjennomført 12 opplæringsdager. OOF bruker ungdom/praktikanter fra Oslo Sportsklubb som 
aktivitetsledere ved gjennomføring av aktiviteter ved Frognerseteren Friluftssenter i helger og ferier. 
En av ungdommene tilknyttet flyktningtjenesten i Lier kommune var i praksis hos OOF ved 
gjennomføringen av ferieklubb i Oslofjorden, og benyttes ved andre prosjekter i Buskerud ved behov.

Vinteruke for minoritetskulturelle
Aktivitetsprosjekt med fokus på ski og skileik. Høyt aktivitetsnivå der aking og grilling også har blitt 
gjennomført. De fleste deltakerne prøvde ski for første gang. Kandidatene fra “Tanke til handling” var 
med som aktivitetsledere, og får praksis ved å være med som ressurspersoner. Prosjektene ”Fra tanke 
til handling” og ”Vinteruke for minoritetskulturelle” kan ses i sammenheng.

Det ble gjennomført 13 aktivitetsdager med til sammen 304 deltakere. Deltakerne var barn og 
ungdom fra mottaksklasser og andre grupper fra hele Oslo. 



18

Vesterålen Friluftsråd
Action på yttersida 
En ukes sommeraktivitetscamp for ungdom på Skogsøya. 30 ungdommer med minoritetsbakgrunn 
deltok i perioden 3.-8.juli på actionpregede aktiviteter som padling, klatring/rapellering, bueskyting, 
sjørafting, bruskasseklatring i tillegg til tradisjonelle aktiviteter som fisking og fjelltur. Campen ble 
brukt som spennende introduksjon til friluftsliv, og ble fulgt opp med flere aktivitetstilbud for ungdom 
i regi av frivillige lag og foreninger. Friluftsrådet har dekket kostnader for minoritetsungdom på disse. 
Ungdommene følges videre opp gjennom prosjektet ”Friluftsliv for minoritetsungdom”. 

Friluftsuke
En friluftsuke som var en del av introduksjonsprogrammet til bosatte flyktninger, og ble gjennomført 
i regi av flyktningkontoret i Sortland og Vesterålen Friluftsråd. Varierte friluftsaktiviteter i nærområde 
som fisking, klatring, roing, samt sosialt samvær og bålkos. Kurset “Trygg i naturen” med 
introduksjon i bekledning, kart og kompass og enkel førstehjelp ble også gjennomført denne uka. Det 
var 70 deltakere, blant dem var svært mange ungdom.

Ferie for alle
Ferie for alle er en lavterskel friluftscamp for hele familien med fokus på trivsel og det enkle 
friluftslivet. Campen ble arrangert i perioden 8.-11.august på Øksnes leirsted. Nordland Røde Kors, 
Øksnes Røde Kors og Vesterålen Friluftsråd stod for gjennomføring. 4 familier med til sammen 21 
mennesker deltok. Av disse var 14 barn. 

Friluftsrådet Vest
Friluftsrådet Vest har gjennomført 6 dagsopplegg med enkelt friluftsliv; småturer, fisking, padling, 
roing, bål og grilling med til sammen 110 deltakere. De har gjennomført to større utflukter; en med 
skiopplæring for 48 deltakere og en overnattingstur til Etnefjella med 12 deltakere. I tillegg har de 
arrangert hodelykttur til Alvanuten med 14 deltakere. Til sammen 184 deltakere, der halvparten av 
kostnadene ble dekket gjennom DN-midler.
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Fjelltur
Introduksjon av tradisjonell norsk turgåing og friluftsliv i den norske fjellheimen. Fjelltur til 
Etnefjellene med norske deltakere og flyktninger. Både norske turveiledere og tidligere flyktning 
var med som ressursperson. Fokus på læring i friluft med geologi som et av temaene i tillegg til 
toppturer og fiske. Med norsk turtradisjoner og Kebabspyd på grillen, ser vi at vi har noe å lære av 
hverandre.

Dalane Friluftsråd 
Dalane Friluftsråd har en prosjektstilling som arbeider med å fremme friluftsliv i skoler, barnehager 
og på fritiden. En del av dette prosjektet har fremmet friluftsliv for minoritetsgrupper: Aktivitet for 
Sana Asylmottak med 30 deltakere, to vinteraktivitetsdager med 30 deltakere, Frisk i friluft - 
Egersund voksenopplæring og Helleland skole 30 deltakere, tur på Svanvann med 50 deltakere, 
kysttur med 30 deltakere og 5 deltakere under Dalane uka.

Friluftslivets dag
Friluftslivets dag ble arrangert i Hetlandsskogen i Bjerkreim. Her var det 75 stk som besøkte
aktivitetene til Dalane turlag/Stavanger turistforening, Egersund Seilforening, Egersund padleklubb, 
Egersund orienteringsklubb, Egersund Røde Kors, Egersund klatre- og tindeklubb og Dalane 
ornitologiske forening. Av disse var det 10 stk med innvandrer bakgrunn.

Frisk i friluft
Gjennom samarbeid med Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland om “Frisk i friluft” 
har innvandrere og flyktninger vært på turer sammen med ungdomskoleelever. Introduksjon til 
friluftsliv og vise områder der alle kan være aktive i sitt nærmiljø. Hverdags friluftsliv har vært 
gjennomgangstema. Gårdsbesøk for å se dyr i fjøset og gårdshistorie i tillegg til fotturer, padling, 
soppturer og matlaging på bål var noe av det turdeltakerne var med på de ulike turene. 
Aktivitetsopplegget er en del av arbeidet mot rasisme.
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Dalane uka
Dalane Friluftsråd arrangerer sommerleir kalt Dalane uka for barn og unge i samarbeid med lag og 
foreninger i Dalane. Dalane uka ble arrangert for andre gang i 2011. Aktiviteter var klatring, 
ekspedisjonstur, geocaching, fisking, mat på bål og sykkeltur. Det var 44 deltakere fra 3 av 
kommunene i Dalane i alderen 8-13 år. 5 deltakere minoritetsbakgrunn. Noe av målet med leiren 
er å arbeide for og utjevne sosiale forskjeller.

Vinterferiedager
Dalane Friluftsråd og Magma Geopark gjennomførte to vinteraktivitetsdager for barn og unge med ski 
og snøbrett i alpinanlegg. Et variert aktivitetsopplegg med skileik, kuler og staup i tillegg til truger var 
noe av det som kunne gjøres. Med lavvo som varmetelt, der grilling på bål og kakao kunne nytes når 
det ble for kaldt ute. 

Nordmøre og Romsdal Friluftsråd
Høsten 2011 etablerte Nordmøre og Romsdal Friluftsråd kontakt med NAV og Molde opplærings-
senter. De satte friluftsrådet i kontakt med flyktninger og fremmedkulturelle i Molde, som var en 
målgruppe som friluftsrådet hadde forholdsvis liten erfaring med fra tidligere. Målet var å presentere 
friluftsrådet, og komme i gang med nye friluftstilbud til denne målgruppen. To dyktige jenter ble 
engasjert til å gjøre denne jobben. 

Det ble satt opp en aktivitetsplan med turer annen hver onsdag, så lenge det var vær og forhold for 
allsidige uteaktiviteter. Første tur ble gjennomført i skoletiden til voksenopplæringssenteret og det 
deltok 70 deltakere. Dagen ble svært vellykket og mange fikk være med på aktiviteter som de ikke 
hadde vært med på tidligere. Deretter ble det gjennomført onsdagsturer hver 14. dag. Kajakkpadling 
var en hovedaktivitet. Det ble også gjennomført fotturer. Noen av disse var på så sent på høsten at 
det var nødvendig å gå turen med lommelykt. 9 turer ble gjennomført, og deltakerantallet varierte fra 
to til 16.
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Midt-Agder Friluftsråd 
Midt-Agder Friluftsråd har gjennomført arrangementer med til sammen 255 deltakere med midler fra 
DN; to turer med ungdommer fra Kongsgård skolesenter, et større familiearrangement med Statlig 
mottak, Kristiansand kommune, og flere turer med Kongsgård flyktningbarnehage i Kristiansand. 
Samarbeidet med Kongsgård flyktningbarnehage har blitt videreført i 2012.

Turer med Kongsgård skolesenter
Tur til Baneheia i Kristiansand. I samarbeid med Kristiansand orienteringsklubb (KOK) fikk elevene 
instruksjon med kart, og gjennomførte en orienteringsløype med god veiledning. Ca 30 elever trosset 
regn og dårlig vær. 

Tur til Jegersberg i Kristiansand. Vi møtte elevene på skolen og gikk til Grønn slette, der vi grillet og 
spiste lunsj. Deretter gjennomførte 50 elever ei aktivitetsløype med stor entusiasme rundt Papir-
møllevannet. Aktivitetene bestod av tautrekking, ringspill, gå over elva, klesklyper i fjeset m.m.
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Tur med Statlig mottak, Kristiansand 
Familietur til Helleviga i Søgne med hyggelig sosialt samvær i flott tilrettelagt turområde. Fin 
sommerdag med grilling og spennende aktiviteter for barna. De som ønsket kunne være med på livet 
i fjæra aktiviteter og bli med fiskebåt på fisketur. Mange fisket sin egen makrell, som de kunne 
tilberede på grillen da de kom i land. Til sammen 70 deltakere var med på turen. Av disse var 30 barn. 

Turer med Kongsgård flyktningbarnehage
Gjennom nytt samarbeid med flyktningbarnehage har både aktivitetsdag i nærmiljø, foreldremøte og 
nissefest stått på programmet. Hele barnehagen med 35 barn og 10 voksne var med på aktivitetsdag 
i Jegersberg. Vi stekte lapper på bål og gjennomførte ei aktivitetsløype. Aktivitetsløypa med flere 
poster var lagt opp som en skattejakt med skattekart og gullmynt som skatt/premie. Som avslutning 
fikk alle barna en tvist. Vi snakket da om hva vi skal gjøre med søppel i naturen. 

Som en juleavslutning ble både barn og foreldre invitert med til gammel låve i friluftsområde i 
Helleviga til nissefest. Store og små nisser gjennomfører aktivitetsløype og juleverksted. Barna laget 
sin egen lille trejulenisse, som de fikk med seg hjem. Vi spiste grøt ute langs langbord og varmet 
solbærtoddy på bål. Julenissen dukket opp med pakker til alle barna i sekken sin. Til sammen 60 
deltakere, derav 30 barn var med på nissefesten.

Generelle tilbakemeldinger til friluftsrådene:
Friluftsrådene får svært mange gode skussmål både fra deltakere og samarbeidspartnere for det 
mangfoldet av aktiviteter som gjennomføres. Det meldes om mye glede og stor aktivitet. Hvor mange 
av deltakerne som ”fortsetter med” friluftsliv er vanskelig å måle, men vi får klare tilbakemeldinger og 
indikasjoner på at positive prosesser settes i gang mange steder. Deltakere og grupper etterspør flere 
opplegg og blir med på nye aktiviteter, andre melder om at deltakere gjentar turer i friluftsområder. 
Vi får også tilbakemeldinger om deltakere som melder seg inn i lag og foreninger. Det arbeides aktivt 
med å inkludere deltakere til de etablerte friluftsaktivitetene i kommunene flere steder, og mange 
aktivitetstiltak fortsetter i 2012. 



23

Grunnprinsipper for planlegging og gjennomføring av aktiviteter
Ved planlegging og gjennomføring av turer og aktivitetstiltak legges det til rette for at den gode 
opplevelsen skal være i sentrum. Enkel læring i friluft gjennom varierte aktiviteter gir en målsetting 
om at dette skal føre til økte kunnskaper, ferdigheter og positive holdninger, som igjen kan være med 
å stimulere til naturglede og at deltakere også skal oppleve friluftslivets egenverdi. 

Lavterskel
Dersom en tur er gratis og mennesker uavhengig av fysiske forutsetninger kan være med, kan nok 
mange mene at turen er en lavterskelaktivitet. Det som er viktig å ha kunnskaper om, og reflektere 
over, er hvilke terskler som kan være med på å begrense aktivitet for ulike målgrupper. For mennesker 
med minoritetsspråklig bakgrunn kan fysiske forutsetninger være en terskel, men ofte er det helt 
andre terskler som må overvinnes. Det kan være språklige, sosiale, økonomiske og kulturelle 
sammenhenger som fungere som terskler og begrensninger. Men det kan også være traumatiske 
erfaringer og opplevelser som krig, flukt, overgrep, farlige dyr i skogen, eller lignende. Det er svært 
viktig at de som skal være med på tur føler seg trygge på veiledere, steder som skal oppsøkes og 
aktiviteter som skal utføres. Det er viktig at erfaringer brukes for å imøtekomme de ulike forut-
setningene som finnes, slik at aktivitetsoppleggene skal ha en så lav terskel som mulig. 
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Integrering - inkludering
Integrering kan i enkelte sammenhenger oppfattes som et negativt ladet ord. For mange er nok 
inkludering et mer positivt ladet ord, underforstått å få ta del i, eller være sammen med. Det må 
uavhengig av begrepsbruk være et ønske eller mål om at alle skal få ta del i friluftslivet og 
naturopplevelsene - Friluftsliv for alle. I vårt velferdssamfunn er vi opptatt av fordeling av goder. Et 
paradoks med naturopplevelser er at det ikke nødvendigvis blir mindre på hver og en av oss ved å 
dele disse, men det kan tvert i mot være at ved å dele disse så blir andelen litt større…

Vi har svært mange frivillige organisasjoner som på frivillig basis ivaretar ulike interesser i forhold 
til natur, fysisk aktivitet og fritid. Det er viktig at denne frivilligheten, som er en svært viktig del av 
vår kulturtradisjon, ser på mulighetene som finnes til å rekruttere minoritetsspråklige mennesker til 
sine organisasjoner og aktiviteter. Ved å se på mangfold som noe positivt, vil dette kanskje være til 
berikelse for ulike lag og foreninger. 

Folkehelse
I forhold til folkehelse så kommer mange mennesker med minoritetsbakgrunn dårlig ut. Vi vet i dag 
at det er klare sammenhenger mellom fysisk aktivitet og helse, både fysisk og psykisk. Det er også 
påvist av flere forskere at det har ytterligere positive virkninger på vårt velvære og helse å drive fysisk 
aktivitet i naturen. Ved å tilrettelegge grøntområder, parker, friluftsområder og byrom i umiddelbar 
nærhet til der mange mennesker bor, så vil dette være gode arenaer for lavterskelaktiviteter. Det vil 
også være fine sosiale arenaer og samlingsplasser for alle mennesker. Vi vet at dette kan være med å 
tilrettelegge for minoritetsspråklige mennesker i stor grad.
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Opplæringsbehov
Hvilke opplæringsbehov som er nødvendige slik at flere mennesker med minoritetsspråklige 
bakgrunn kan bli med på tur og å utøve friluftsliv? Dette finnes det ikke et entydig svar på. Det må 
selvfølgelig også sees i sammenheng med hva en skal gjøre, hvor en skal være og når en skal gjøre 
det. Uansett så er det viktig for ansvarlige arrangører å sette sikkerheten i første rekke. Det er også 
viktig at de som skal være med på tur opplever trygghet. Disse forholdene trenger ikke nødvendigvis 
å sees i en sammenheng. Evnen til å forstå usikkerhet hos dem som er ukjente på så mange måter, 
er en fordel i forhold til å kunne tilrettelegge for gode opplevelser i friluft, og faktisk tilrettelegge 
aktivitet som har en lav terskel.

Bekledning
Ved tilrettelegging av turer så er bekledning ofte en utfordring. Ofte møter flere deltakere på turer 
med drakter, tøy og sko som ikke er beregnet for friluftsaktiviteter. Det kan bli en svært dårlig 
erfaring dersom tøy blir ødelagt på tur, eller at deltakere blir våte og kalde. Dette er forhold som må 
tenkes gjennom før tur/aktivitet iverksettes. Utfordringene i forhold til bekledning er størst når turen 
gjennomføres i kaldere årstider, eller ved lengre turer; med eller uten overnatting. Ofte kan enkle 
hjelpemidler til utlån, som f.eks. regnovertrekk, være nyttige for å unngå at mange deltakere blir våte. 
Ellers kan det være nyttig at veiledere har med litt ekstra tøy i sekken.
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Innføring i aktiviteter
Ved å tenke gjennom hvilke aktiviteter som passer for minoritetsspråklige mennesker så kan vi fort 
ende opp med å være svært stigmatiserende. Minoritetsspråklige mennesker er absolutt ingen 
homogen gruppe. Hvilke forutsetninger de ulike menneskene har, eller hva de har lyst til å gjøre er 
individuelt. Det er viktig å finne aktiviteter som er spennende, morsomme og positive. Alle 
lavterskelaktiviteter kan være aktuelle. Det er viktig at en i samarbeid med de som skal være med 
tenker gjennom hvilke aktiviteter som er aktuelle, og som flest mulig vil ha glede og utbytte av. Den 
overordnede målsettingen er at mennesker med minoritetsspråklig bakgrunn skal ta del i friluftslivet, 
og ellers i lag og foreninger på lik linje med alle andre mennesker, uavhengig av etnisk bakgrunn.

I forhold til enkelte aktiviteter må en vise varsomhet. Aktiviteter som bading, eller leker med mye 
kroppskontakt kan nok for enkelte være uakseptable. En må på generelt grunnlag være varsom med 
hvilke aktiviteter en gjennomfører med blandede grupper av kvinner og menn. Det er også viktig å 
tenke på at enkelte aktiviteter kan assosieres med opplevelser eller traumer. Kanopadling og 
båtturer kan kanskje være ubehagelig for tidligere båtflyktninger som et eksempel. 

Det er også svært viktig å tenke gjennom sikkerhet. Kreves det svømmeferdigheter? Får deltakere 
god informasjon om hva som kan spises på soppturer? Er det skrenter og stup som stiller krav til 
styrke og balanse? Eller er det viktig å kunne ta imot detaljert instruksjon og veiledning? Dersom 
instruksjon er viktig i forhold til sikkerhet bør en tenke på språklige barrierer. 

Flere friluftsråd gjennomfører tiltak og turer med et mangfold av aktiviteter. Mange unge er svært 
interessert i tradisjonelle lag spill som for eksempel fotball. Ellers er erfaringer at mange 
minoritetsspråklige grupper er svært interessert i fisking, andre igjen bruker parker og 
friluftsområder som samlingsplasser og sosiale arenaer, og har en mer utpreget piknikkultur. 
Friluftsliv blir mer som en kulinarisk opplevelse. Her har vi som svir en pølse på bålet noe å lære!
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Allemannsretten
Det er en viktig del av aktivitetstiltakene å informere om muligheter vi har til å bruke naturen, og om 
plikter vi har gjennom den samme retten. Det kan være lurt å fortelle om forskjellen på private hager 
og utmark, og hva vi kan plukke av bær, sopp og lignende i utmark til forskjell for epler, plommer og 
gulrøtter i private hager. Det er viktig å formidle at alle kan fiske i sjøen og at det er gratis, mens det 
ikke er samme regler i innlandet. 

Det er også viktig å informere om når og hvor vi kan tenne bål, og at vi er pliktige til å ivareta naturen, 
og ta med søppel hjem. Ved å vise nærområder, eller større friluftsområder så er disse områdene ofte 
tilrettelagte. Det er lettere å forstå bruk av slike områder, enn å ta turen inn i skogen eller på fjellet.

Sikkerhet
Det finnes også risiko og farer i våre skoger, fjell, vann og sjøer. Ved bruk av naturen til matauk kan 
det i enkelte sammenhenger være viktig å informere om at vi har sopper som kan være giftige, at 
vi har enkelte giftige planter og for de som fisker kan det være viktig å kjenne til Fjesingen. Det kan 
også informeres om hoggormen og brennmaneter. Det kan være lokale forskjeller for hva som kan 
være farlig, eller hva en må tenke på. For eksempel så kan det være viktig å kjenne til flåtten eller om 
blåskjell kan være giftige dersom en holder til ved kysten på Sørlandet.
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Ved veiledning av de som skal fiske med stang fra land er det viktig å oppfordre til bruk av 
redningsvest. Det er også viktig å informere om glatte svaberg. For dem som har tenkt seg ut i fjellet 
er snøskred et faremoment. Dette gjelder nok ikke mange, men det som kan gjelde betydelig flere er 
informasjon om farer forbundet med opphold på is, enten på innlandsvann eller sjøen.
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Utfordringer
Det er hevet over enhver tvil at friluftsliv er positivt for de fleste mennesker. Vi bor i et land med 
mange muligheter til å utøve friluftslivet. Vi blir oppfordret fra mange hold, det blir lagt til rette for 
det, og vi vet hvilke positive gevinster dette kan gi oss i forhold til bedre helse. Mange mennesker 
benytter seg av mulighetene i stor grad. Som storsamfunn viser det seg at vi som tidligere nevnt er 
på vei til å få et klasseskille i forhold til aktivitetsnivå og friluftsutøvelse.

Det er svært vanskelig å drøfte kulturelle forskjeller uten å virke stigmatiserende på enkelte kulturer, 
land eller mennesker. Det er helt klart at det både kan være språklige, men også kulturelle barrierer 
for enkelte mennesker å forstå sammenhengen mellom fysisk aktivitet og god helse. Det kan også 
være kulturelle forskjeller som gir seg utslag i ulike holdninger og verdier.

Språk og kulturforskjeller blir ofte nevnt som utfordringer i forhold til minoritetsspråklige mennesker. 
Når en skal veilede mennesker med dårlige norskferdigheter, er det veldig viktig å snakke tydelig og 
med korte setninger, og gjerne visualisere med kroppspråket. Det kan være lurt å konkretisere 
gjennom å vise. Velg ut hvilken informasjon som er viktig å formidle. Kanskje bør det av og til 
overveies å snakke engelsk, eller å bruke tolk. Her kan ressurspersoner med samme bakgrunn som 
deltakere være til god hjelp. Vær forsiktig med å bruke ironi som virkemiddel. Husk at kroppsspråk og 
smilet er universelt! 

Som tidligere nevnt kan bekledning ofte være en utfordring. Sko eller tøy kan være dårlig egnet for 
friluftsaktiviteter. Begrepet tid, og viktigheten av den er nok svært forskjellig i ulike kulturer. Det 
samme gjelder også for hvordan vi håndterer søpla vår når vi er i utendørs eller i skogen.

Mat er en klar utfordring. Hvem kan spise hva? Kan ulike ingredienser blandes, eller kan en koke 
suppa i en kjele som har vært brukt til mye forskjellig mat tidligere? Religiøse skikker som f.eks. 
Ramadan er viktig å kjenne til. Det kan være lite lurt i planlegge tur med mat som tema under 
Ramadan, men avhenger selvfølgelig av hvem som er deltakere. Det at enkelte spiser veldig lite i en 
periode kan selvfølgelig også gå ut over konsentrasjon og hvor mye en orker. 

Noe som kan være skjult, eller vanskelig tilgjengelig for oss som tilrettelegger turer, er å kunne nok 
om ulike grupper/stammer fra enkelte land eller regioner, som lever i et motsetningsforhold med 
hverandre. Det kan også være utfordringer knyttet til kulturelle eller religiøse skikker. Herunder 
kommer ofte kjønnsroller. Vi har også erfart at enkelte menn har vansker med å ta imot instruksjon 
fra kvinnelige veiledere.  Autoritetsutfordringer kan rett og slett gå på sikkerheten løs. Utfordringene 
kan gå motsatt vei også. Ved forskjellige grenser for hva som er kulturelt akseptabelt, kan veiledning 
eller hjelp som betinger kroppskontakt være uheldig.
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Hva kan vi lære av etniske minoritetsgrupper
Å møte mennesker som kommer fra andre kulturer og tradisjoner, kan være både utfordrende, 
spennende og lærerikt. Kanskje kan noen og enhver av oss reflektere over egen praksis, egne valg og 
metoder.

Vi lever i et samfunn som i stadig større grad setter krav til effektivitet. Vi erfarer svært ofte at mange 
minoritetsspråklige mennesker som er med på tur viser mye glede, entusiasme og takknemlighet ved 
å være med ut i naturen. 

Fellesskapet og delekulturen blant mange minoritetsspråklige mennesker er forbilledlig. Vår kultur er 
mer privat, og tradisjonelle norske tursekker med kvikklunsj, appelsin eller pølse blir enkel i forhold 
til koldtbord som kan være både fargerike, spennende og smakfulle. Det enkle er ofte det beste sies 
det i noen sammenhenger, men gleden, delekulturen og felleskapsopplevelsen som mange grupper 
viser, er noe vi kan lære av. Kanskje kan måten å dyrke det sosiale felleskapet ha sitt utspring i en mer 
kollektivistisk måte å tenke på, mens vår kultur i større grad legger til grunn at hvert enkelt menneskes 
personlige egenskaper dyrkes frem, og at vi er vår egen lykkes smed?
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Oppsummering
Veien videre - erfaringer og anbefalinger

1. Det er et stort behov for fortsatt arbeid for å tilrettelegge for at mennesker med                    
minoritetsspråklig bakgrunn skal få muligheter til å ta del i et variert friluftsliv med fysisk       
aktivitet, naturopplevelser og sosialt samvær. Denne målgruppa øker i antall.

2. Innsatsen må rettes mot alle virkemidler i friluftsarbeidet med særlig fokus på:
-sikring av arealer; friluftsområder, grønne korridorer og byrom 
-tilrettelegging av nærfriluftsområder og nærmiljøanlegg
-drift av friluftsområder
-informasjon om muligheter, opplæring, motivasjon og veiledning gjennom aktivitetstiltak 

3. Ved tilrettelegging av nærområder er det viktig å involvere ulike brukergrupper. Vi vet at 
mange mennesker med minoritetsspråklig bakgrunn bruker parker og nærområder som       
sosiale samlingsplasser. Disse bør involveres i utvikling og tilrettelegging av disse områdene. 

4. Dersom nærområdene kan være hensiktsmessige transportkorridorer til og fra skoler, 
barnehager, jobb eller butikker, vil dette være med å stimulere til mer fysisk aktivitet og 
nærfriluftsliv for alle, og kunne være med å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller.          
Nærområder tilrettelegges ofte med lekeapparater og treningsinstallasjoner. Skiløyper bør 
også kjøres i disse områdene om vinteren.  

5. For å opprettholde en god standard på tilrettelagte nærområder kreves det gode                
driftsrutiner, og at ev. skader og mangler utbedres umiddelbart. En god standard vil være    
motiverende for bruk, og kan være et eksempel på hvordan en ønsker at det skal være. 
Økonomi til drift og forvaltning må styrkes. 

6. Friluftsrådene bør samarbeide med brukerorganisasjoner og fagpersoner i kommunene om 
utvikling av friluftsliv for mennesker med minoritetsspråklig bakgrunn.

7. Det er svært viktig å få tak i ressurspersoner i ulike miljøer en ønsker å legge til rette 
for. Enkelte friluftsråd benytter seg av minoritetsspråklige veiledere eller mentorer ved                  
gjennomføring av aktivitetstiltak, og opplever dette som svært viktig for å oppnå suksess. 
En kan da i enda større grad lykkes med og nå frem med informasjon, eller å finne ut hvilke 
ønsker og behov som finnes.

8. Mange friluftsråd og frivillige organisasjoner bør bli flinkere til å rekruttere medarbeidere, 
veiledere og samarbeidspartnere som har minoritetsspråklig bakgrunn.

9. For å kunne rekruttere flere mennesker med minoritetsbakgrunn til friluftsliv er det viktig at 
vi ikke etterstreber å utdanne fjellfolk, men å vise lett tilgjengelige nærområder og  frilufts-
områder som de enkelt kan oppsøke til fots, eller med offentlig transport. Disse kan fungere 
som sosiale samlingsplasser og til matauk som for eksempel fisking.
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10. Det er viktig å lage aktivitetsopplegg som inkluderer hele familien. Foreldre med minoritets-
bakgrunn står overfor ekstra utfordringer fordi de skal oppdra barn i et nytt land og kultur de 
ikke kjenner.  De har også ofte et lite nettverk. Den beste måten å hjelpe et barn på er å støtte 
og bevisstgjøre barnets stabile omsorgsnettverk gjennom foreldrenes omsorgsevne, og at det 
bygges bro mellom deres tradisjonelle omsorgsverdier og de verdier de møter i det norske 
samfunnet.

11. Mange mennesker med minoritetsspråklig bakgrunn deltar ikke ute sammen med sine barn 
på lekeplassen, på fotballtrening eller lignende, og er ikke vant med å se at barna bli svarte, 
svette og slitne gjennom lek ute. Gjennom aktivitetsopplegg for hele familien kan foreldre se 
at barna opplever begeistring og glede gjennom lek og aktiviteter. Dette kan være motiver-
ende for å gjenskape denne leken og gode fellesopplevelser. Dette kan være med å gi større 
sosialt nettverk, trygge og stolte foreldre i et nytt land, som nå tør å delta i de norske sosiale 
arenaer. Dette er de første viktige skritt til en god integrering, som igjen er helsefremmende. 

12. Mennesker med annen kulturell bakgrunn kan ha traumatiske erfaringer med i bagasjen om 
at skogen/naturen kan være farlig. Ved å oppleve trygghet og å få gode opplevelser ute, kan 
dette være motiverende for å gjenta aktiviteter.

13. Det er viktig at aktivitetsopplegg har en lav terskel i forhold til transportutgifter og utstyr, da 
dette ofte er en utfordring for mange mennesker med minoritetsspråklig bakgrunn. 

14. Mange mennesker med minoritetsspråklig bakgrunn ønsker å komme seg ut på sjøen. Dette 
koster ofte mye penger, og ekskluderer derfor mange fra denne arenaen.  Friluftsrådene bør 
arbeide for å gjøre denne terskelen lavere, slik at mennesker som har dårligere forutsetninger 
økonomisk skal kunne få ta del i en spennende del av friluftslivet. 

15. Det bør finnes utstyrsbaser med ski, skøyter, sykler, fiskestenger, etc. som er tilgjengelige 
for alle. Informasjon om muligheter for å kunne låne utstyr må være kjent gjennom                     
organisasjoner, skoler eller kommunens tjenester.

16. Enkelte etniske minoritetsgrupper har utfordringer med muskel- og skjelettlidelser, andre 
strever med kroniske sykdommer, vektproblematikk og er overrepresenterte med Diabetes-
utfordringer. Fysisk aktivitet og friluftsliv er svært godt egnet for disse gruppene. 

17. Minoritetsspråklige mennesker er dårlig representer blant frivillige lag og foreninger.           
Frivilligheten bør i enda større grad se på muligheter for å rekruttere deltakere til sine           
organisasjoner. Her er det et stort potensial for integrering/inkludering.

18. Ulike organisasjoner, lag og foreninger har medlemsmasser som regelmessig driver med 
et mangfold av ulike aktiviteter. Disse har en svært viktig funksjon i det norske samfunnet. 
Friluftsrådene bør i fremtiden i enda større grad være med på å være brobyggere, og veilede 
mennesker ut til disse gjennom sine aktivitetsopplegg for minoritetsspråklige mennesker.
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19. Det er viktig å se muligheter med aktivitetstiltak på tvers av mange typer fritidsaktiviteter og 
ikke minst målgrupper. 

20. Kommunene har fått overført ansvar for sine innbyggeres helse gjennom Samhandlingsrefor-
men, som trådte i kraft fra og med januar 2012. Kommunene bør prioritere å bruke av disse 
midlene til å stimulere til mer friluftsliv, og da fortrinnsvis som lavterskel-aktiviteter, gjerne 
gjennom Frisklivssentraler og friluftsrådene. Friluftsliv er forebyggende i et  folkehelsepers-
pektiv. 

21. Gjennom introduksjonsprogram som innvandrere går gjennom når de kommer til sine           
respektive kommuner, bør ansvar for egen helse gjennom fysisk aktivitet være en viktig del. 
Friluftsliv bør ha en sentral plass. 
 

22. Det er viktig med kompetanseheving gjennom seminar, kurs og annen veiledning for å 
kunne imøtekomme mennesker med minoritetsspråklig bakgrunn på en god måte, og være 
med å skape motivasjon og gode forutsetninger for dem til å kunne ta del i friluftslivet.                      
Erfaringsutveksling som arbeidet med denne rapporten, og godt samarbeid med kunnskaps-
rike samarbeidspartnere, kan gi verdifull og nyttig informasjon. 

23. For å lykkes best mulig med aktivitetstiltak er det uavhengig av målgruppe viktig å møte    
mennesker der de er. Fritt etter Søren Kierkegaard:  
 
“At man, når det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske hen til et sted,
 først og fremst må passe på å finne ham der, hvor han er, og begynne der..”



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. 

•
•
•
•
•
•
•

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.

På landsbasis er det 20 friluftsråd med 182 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. 
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1338 Sandvika
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