
 
 

Oslo, 7. 11.2018 

Innspill til KrF i arbeidet med ny regjeringserklæring 
 
Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening har samlet seg 
om dette innspillet til Kristelig Folkeparti foran forhandlinger om et politisk grunnlag for en 
utvidet Solberg- regjering. Norsk Friluftsliv sine medlemsorganisasjoner representerer om 
lag 1 million medlemskap og de interkommunale friluftsrådene omfatter 
medlemskommuner med til sammen 75 prosent av den norske befolkningen.  
 
Vi er glade for at Krf de siste årene har vært offensive både når det gjelder å satse på 
friluftsliv og å ta vare på norsk natur, og håper dere vil ta med dere dette inn i regjeringen! 
 
Hvorfor satse på friluftsliv? 
 
Friluftsliv er en nøkkel til å styrke folkehelsen og bidra til livskvalitet, sosial utjevning og gode 
lokalsamfunn. 
- Ni av ti nordmenn driver med friluftslivsaktiviteter (SSB, 2014). 
- Friluftsliv er den aktivitetsformen flest ønsker å gjøre mer av for å bli mer fysisk aktive 

(MMI, 2012) og friluftsliv er den formen for fysisk aktivitet som har minst sosiale 
forskjeller (Breivik, 2017).  

- Naturopplevelse og ulike former for aktivitet er elementer ved friluftslivet som påvirker 
både mental og fysisk helse positivt (Lachowycz & Jones, 2013).  

- Samfunnsgevinsten ved å få flere fysisk aktive er anslått til å være 80 mrd kroner årlig 
(Vista Analyse, 2016), blant annet fordi det forebygger sykdom og uførhet. 

 
Dette viser hvilket folkehelsepotensial som ligger i friluftslivet. Men dersom vi skal klare å 
utløse dette potensialet og øke deltakelsen blant de som i dag er lite aktive, trengs det et 
skikkelig løft, i et samarbeid mellom politiske myndigheter, frivillige organisasjoner og 
friluftsråd.  

 
Hvordan styrke friluftsliv og aktivitet? 
 
Vi viser til stortingsmeldingen om friluftsliv fra 2016 og regjeringens handlingsplan for 
friluftsliv som kom i sommer. Med utgangspunkt i disse, gir vi nedenfor våre anbefalinger av 
de viktigste tiltakene for å styrke friluftsliv og folkehelse de neste årene. Vi håper KrF vil 
bidra til at disse inngår i regjeringsplattformen til en ny regjering der KrF deltar.  
 
- En time fysisk aktivitet i skolen: I partiprogrammet deres står det at Krf ønsker «å 

innføre en time fysisk aktivitet hver dag i skolen og ta i bruk lokalmiljø og natur som 
læringsarena.» Dette er en sak som avgjøres i disse dager ettersom regjeringen i 
budsjettproposisjonen fra Kunnskapsdepartementet har argumentert imot å følge 
Stortingets vedtak om at dette skal skje. Vi håper Krf i forhandlingene står på sitt 
standpunkt og krever at regjeringen legger fram en god plan for innføring av en time 
fysisk aktivitet i skolen daglig.  



 
 

- Grunnlovsfeste allemannsretten: Forslaget om å befeste allemannsretten gjennom å 
innlemme den i Grunnloven ligger også som et forslag i Stortinget som skal behandles i 
høst. Vi håper Krf kan bidra til at det blir et bredt politisk flertall for dette. 

- Følge opp regjeringens nasjonale stisatsing (jf. handlingsplan for friluftsliv) i nært 
samarbeid med de frivillige organisasjonene, blant annet ved å bidra til at alle kommuner 
utarbeider turruteplaner som sikrer innbyggerne turstier maksimalt 500 meter fra der de 
bor. 

- Støtte opp om utvikling av digitale verktøy innenfor friluftsliv, som etableringen av en 
felles turportal, UT.no, for å sikre brukervennlig og tilgjengelig informasjon som 
motiverer til økt deltakelse. 

- Videreføre og styrke samarbeidet med friluftsråd og friluftslivsorganisasjoner om 
lavterskel friluftstilbud i nærmiljøene. Støtte opp om det frivillige arbeidet innenfor 
friluftslivet, og sikre rekruttering til det høstingsbaserte friluftslivet, inkludert jakt og 
fiske.  

- Støtte opp om etablering av aktivitetsråd i kommunene for å målrette, samordne og 
styrke arbeidet med friluftsliv og annen lavterskelaktivitet på kommunalt nivå. 

- Øke støtten til friluftsliv og egenorganisert idrett over spillemidlene for å bidra til økt 
deltakelse fra et bredere lag av befolkningen.  

- Sikre at friluftslivsmuligheter er lett tilgjengelige ved å ta vare på bymarker og grønne 
lunger og legge til rette for å etablere markagrenser rundt alle byer og tettsteder.   

- Utarbeide en nasjonal gå- og sykkelstrategi for å fremme samordnet tilrettelegging og 
stimulering til gange og sykling som transportform og friluftslivsaktivitet. 

- Legge til rette for ordninger for utlån av aktivitetsutstyr, slik at alle kan delta i 
friluftslivet. 

- Legge til rette for god tilgang til strandsonen i hele landet, og støtte opp om etablering 
av sammenhengende kyststi langs hele kysten.    

- Styrke arbeidet mot marin forsøpling gjennom forebyggende tiltak, internasjonalt og 
nasjonalt regelverk, utvidelse av skjærgårdstjenesten og støtte til oppryddingsarbeid.  

- Stanse tap av norsk natur, blant annet ved å vedta en nasjonal landskapsstrategi, ta mer 
hensyn til natur og friluftsliv ved utbygging av kraftanlegg og ved å etablere flere 
nasjonalparker som sikrer et representativt utvalg av norsk natur i hele landet. 

- Sikre naturgrunnlaget og opplevelsesverdiene i store sammenhengende naturområder, 
blant annet ved å utarbeide statlige planretningslinjer for fjellområdene og støtte opp 
om regionale planer for fjellområdene. 

- Ikke åpne for mer motorisert ferdsel i norsk natur. Styrke oppsynet og evaluere 
endringene som er gjort i regelverket for motorferdsel i utmark, med sikte på å ivareta 
muligheten for å oppleve stillhet og ro i naturen.  

- Støtte opp om tiltak innenfor friluftslivet som skaper inkluderende fellesskap og bidrar til 
integrering av flerkulturelle i Norge.  
 

For spørsmål eller utdypende kommentarer, ta kontakt med: 
 
Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, mobil 9524 0336. 
Morten Dåsnes, daglig leder i Friluftsrådenes Landsforbund, mobil 4161 8459. 
Katrine Gramnæs, fagsjef samfunnskontakt i DNT, mobil 4102 0810. 


