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Forord
Friluftsrådenes Landsforbund (FL) blei stifta 30. mai 1986 i Ålesund. I dette heftet fortelles historien fra stiftelsesperioden og vi gjengir noen utviklingstrekk og viktige arbeidsoppgaver. Med unntak av hilsenen fra Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og betraktningene om FL om 25 nye år fra Ragnhild Sandøy, daglig leder i Ishavskysten Friluftsråd,
er heftet skrevet av daglig leder i FL, Morten Dåsnes. Hovedkilder er protokoller fra interimsstyret og FLs årsmeldinger,
samt rapporter og saksdokument. Samtaler med tidligere styreledere har også gitt nyttig informasjon og satt farge på historien.
Sandvika 30. mai 2011
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Interkommunale friluftsråd etter stiftelsesår.
Stiftelsen Finnskogen var i drift fra 1992-2005, og
deler av Midt-Troms Friluftsråd var i funksjon fra
1997 som Ytre Midt-Troms Friluftsråd.
Kjell Baalsrud - leder av interimstyret og FLs første styreleder til høyre, Morten Dåsnes, daglig leder fra 1988,
til venstre.
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Forsidefoto fra de tre største prosjektene FL har vært involvert i.
Naturvettene, Læring i Friluft (Ill. Evy Andersen) og sikringsprosjektet (Vibrandsøy - foto Tor Inge Vormedal)
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Hilsen til Friluftsrådenes Landsforbund ved 25 års-jubileet
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Friluftsrådene har også over tid utvidet sitt
virkefelt. Fra starten var oppgaven først
og fremst å arbeide for sikring og drift
av friluftsområder. Men nå spenner oppgavene videre. Friluftsrådene vokter allemannsretten, tilrettelegger for aktivitet,
inspirerer til læring i friluft og er pådrivere
for friluftsliv for trivsel og folkehelse.
Markasaken er for meg det beste eksempelet på hvordan et friluftsråd gjennom
utrettelig kamp lykkes i å virkeliggjøre en
visjon. Gjennom 70 år arbeidet Oslo og
omland friluftsråd for å få på plass markaloven – og fikk det til!

Når vi nå ser tilbake på Friluftsrådenes
Landsforbunds 25 første år, kan vi slå fast
at forbundet har markert seg som en initiativrik og dynamisk pådriver i friluftslivspolitikken. For den offentlige friluftslivspolitikken har det vært en ubetinget styrke
med en så faglig sterk og kompetent (og til
tider kritisk) medspiller.
Friluftsrådenes Landsforbund organiserer
nå i alt 20 interkommunale friluftsråd som
dekker nesten hele landet fra fjord til fjell.
Mange av disse friluftsrådene har atskillig flere år på nakken enn Friluftsrådenes
Landsforbund og alle er fortsatt høyst
levende aktører i sine lokalmiljøer. Jeg
registrerer med glede at det aldri har vært
større interesse for å danne eller slutte seg
til interkommunale friluftsråd enn nå.

Friluftsrådene er ofte bindeleddet mellom
kommunene og staten. Dette kom klart til
uttrykk i arbeidet med å sikre Vibrandsøy
i Haugesund kommune. Friluftsrådet Vest
og kommunen arbeidet for å gjøre dette
området tilgjengelig for allmennheten og
jeg satte stor pris på kunne bidra i dette
arbeidet.
Friluftsliv er miljøvernets gladsak som alle
har et positivt forhold til. Friluftsområdene
er miljøperler som skal komme hele befolkningen til gode. Mange av områdene har
også stort naturmangfold. Jeg registrerer
med glede at Friluftsrådenes Landsforbund
har ambisjoner om å forvalte de områdene
de har ansvaret for slik at også naturmangfoldet tas vare på.
Jeg gratulerer Friluftsrådenes Landsforbund med 25 års-jubileet og ser fram til
fortsatt godt samarbeid. Jeg vil også for
min del søke å leve opp til Friluftsrådenes
Landsforbunds devise: ”Vi har RÅD til friluftsliv”.
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SAMARBEID MELLOM FRILUFTSRÅDENE FØR 1986
Gjengangersaken på samlingene var økning av statstilskuddet til friluftsliv (administrasjonsstøtte til friluftsrådene
og midler til sikring, tilrettelegging og drift av områder).
Behovet for økt kraft over arbeidet gjorde at spørsmålet om
felles landsforbund kom opp.
I forkant av formanns/sekretærkonferansen i 1985 møttes
Kjell Baalsrud (OF) og Finn Ramsøy (OOF) og laget et
utkast til program for en sammenslutning mellom friluftsrådene.
Formanns/sekretærkonferansen 6.-7. mai 1985 på M/S
Håkon Jarl ved Aker brygge valgte så et interimstyre for å
forberede opprettelsen av FL. Friluftsrådene hadde ulike
modeller for arbeidet og prioriterte arbeidsoppgavene ulikt,
og det var sterke personligheter i både styrer og administrasjon. En forutsetning for danning av et landsforbud var
derfor at hvert friluftsråd beholdt sin sjølstendighet, og det
var viktig å fordele sentrale verv mellom både friluftsråd
og enkeltpersoner.
Interimsstyret besto av Kjell Baalsrud, Oslofjordens
Friluftsråd, som leder, Ådne Mæland fra Jæren Friluftsråd
og Ole Haugum fra Trondheimsregionens Friluftsråd som
medlemmer, mens Ole Kristian Jørgensen, Bergen og
Omland Friluftsråd, var sekretær. I tillegg til oppgaven med
å forberede danning av et landsforbund, fikk interimsstyret
fullmakt til å ta opp løpende saker av felles interesse for
friluftsrådene.
Ole Kristian Jørgensen, sekretær for interimstyret og
daglig leder i FL 1986-1987.

Oslofjordens Friluftsråd blei stifta allerede i 1933, Oslo og
Omland Friluftsråd i 1936 og Bergen og Omland Friluftsråd i 1937, men det var først i 1974 at friluftsrådene
møttes til felles samling. Det skjedde på Sundvollen etter
initiativ fra Olav Falnes i Jæren Friluftsråd og Levor Traaen
i Oslofjordens Friluftsråd i forbindelse med en konferanse
som Miljøverndepartementet arrangerte. Det var enighet
om å styrke samarbeidet ved årlige samlinger.
I 1975 var det en “formann/sekretærkonferanse”, mens
Jæren Friluftsråd var arrangør av den første landskonferansen for friluftsrådene på hotell Sverre i Sandnes i 1976.
Etter noen år med årlige konferanser, blei det etablert et
mønster med konferanser og “formann/sekretærkonferanser” annethvert år. Oslo og Omland Friluftsråd og Oslofjordens Friluftsråd samarbeidet om og var vertskap for
“formann/sekretærkonferansene”, mens landskonferansene
foregikk rundt i landet hos friluftsrådene.
Erik Sture Larre, årsmøtets ordfører 1988-2004
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AKTIVT INTERIMSÅR

STIFTELSESMØTE 30. MAI-1. JUNI 1986

Formann i interimsstyret, Kjell Baalsrud, forteller om et
aktivt interimsår. Det var prinsipiell enighet om å danne et
landsforbund for friluftsrådene slik at den delen av arbeidet
besto i hovedsak i praktisk arbeid med vedtekter, logo o.l.
Det mest dramatiske på de tre møtene i interimsstyret var
da sekretæren segnet om med et illebefinnende. Det skyldtes verken harde forhandlinger eller alvorlig sjukdom.
Akutt kolikk satt ingen varig stopper for arbeidet med
etableringen av FL.

Nordre Sunnmøre og Vestnes Friluftsråd (nå Friluftsrådet
for Ålesund og Omland) var vertskap for Stiftelsesmøte for
Friluftsrådenes Landsforbund på Parken hotell i Ålesund
30. mai - 1. juni. Det møtte representanter fra alle de 10
friluftsrådene og i tillegg deltok Miljøverndepartementet,
Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Møre
og Romsdal.

Interimsstyret hadde fullmakt til å ta opp saker av felles
interesse for friluftsrådene. Det var en fullmakt de benytta
seg av til fulle. Lista over eksterne møter interimsstyret
hadde, er imponerende - og til forveksling lik de viktigste
kontaktene for FL i dag:
15.-16. okt 85: Møte med Direktoratet for naturforvaltning
11. nov 85: Møte med Stortingets Miljøkomite
9. des 85: Deltok i møte om Samarbeidskomiteen for
friluftsliv (forløperen til Friluftslivets fellesorganisasjon,
FRIFO)
20. jan 86: Møte med miljøvernminister Rakel Surlien
14. feb 86: Møte i Finansdepartementet

Allerede første dag under konferansen, fredag 30. mai, presenterte interimsstyret ved leder Kjell Baalsrud sin rapport,
og det ble holdt avstemming over spørsmålet om danning
av landsforbund for interkommunale friluftsråd. Oppretting
av Friluftsrådenes Landsforbund blei enstemmig vedtatt.
Deretter blei forslag til vedtekter behandla, og med mindre
endringer blei interimsstyrets forslag vedtatt. På konferansens siste dag, søndag 1. juni, blei FLs første ordinære styre
valgt:
Formann: Kjell Baalsrud, Oslofjordens Friluftsråd
Nestformann: Torbjørg Sægrov, Ryfylke Friluftsråd
Styremedlemmer: Ole Haugum, Trondheimsregionens
Friluftsråd, Martha Sæter, Nordre Sunnmøre og Vestnes
Friluftsråd, Bernt Kvarstein, Midt-Agder Friluftsråd
Varamedlemmer: Bjørn Altenborg, Nidarkretsen Friluftsråd, Morten Dåsnes, Nord-Rogaland og
Sunnhordland Friluftsråd, Ådne Mæland, Jæren Friluftsråd,
Finn Ramsøy, Oslo og Omland Friluftsråd og Ingebjørg
Skurtveit, Bergen og Omland Friluftsråd
Albert Nordengen blei valgt til generalforsamlingens ordfører med Erik Sture Larre som varaordfører. Nordengen
hadde ikke anledning til å møte, og Larre, som blei valgt
til ordfører i 1988, ledet alle årsmøter fra 1987 til og med
2004.
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DRAMATIKK PÅ HAMRESANDEN
Generalforsamlingen for FL i 1987 ga prinsipiell tilslutning til innføring av medlems-kontingent fra medlemsfriluftsrådene til landsforbundet. Styret fikk i oppdrag å
utrede forskjellige fordelingsmodeller.
På Generalforsamlingen 17. juni 1988 på Hamresanden blei
fire ulike finansieringsmodeller presentert:
- Lik kontingent for alle
- Prosentandel av totalbudsjett
- Grunnbeløp og tilskudd per innbygger
- Grunnbeløp og prosentandel av kontingent/kommunetilskudd
Styret mente det var viktig å styrke landsforbundet om en
ville spille en sentral rolle i friluftsarbeidet og framheva
viktigheten av å være på offensiven i ei tid da Stortinget behandla den første stortingsmeldinga om friluftsliv. Styrets
forslag innebar oppbygging av sekretariatet til 1/1 stilling.
Forslaget vakte debatt. Særlig Jæren Friluftsråd var kritisk
til en forpliktende opptrapping både ut fra den økonomiske
situasjonen og fordi en var redd styrking av FL kunne gå
ut over sjølstendigheten til de enkelte råd. Oslo og Omland
Friluftsråd og Friluftsrådet for Ålesund og Omland så verdien ved en styrking av landsforbundet, men signaliserte at
de ikke kunne bidra økonomisk som forutsatt ut fra økonomisk situasjon i eget friluftsråd.
Et flertall på generalforsamlinga vedtok at kontingenten
til FL skulle fastsettes i form av et grunnbeløp og en
prosentandel av friluftsrådenes samla kontingentinntekt

eller tilskudd fra medlemskommunene. Da hadde Oslofjordens Friluftsråd sagt seg villig til å forhandle med
Bergen og Omland Friluftsråd om en fordeling av kontingentbelastningen. For 1988 blei grunnsummen fastsatt
til 10.000 og tillegget til 1 % av kontingent/tilskudd fra
medlemskommuner. Det blei vedtatt en opptrapping av
tillegget til 1,5 % av kontingent/tilskudd fra 1989. Dermed
var det økonomiske grunnlaget lagt for å etablere FL med
daglig leder i hel stilling.
Styret fikk fullmakt til å godkjenne nedsatt kontingent for
enkeltråd i 1988, og i styre-møte på høsten fikk Oslo og
Omland Friluftsråd, Jæren Friluftsråd og Friluftsrådet for
Ålesund og Omland godkjent nedsatt kontingent. Styreprotokoller viser betydelig debatt om nedsatt kontingent også
de nærmeste årene. Den mest dramatiske følgen av kontingentvedtaket var imidlertid at årsmøtet i Jæren Friluftsråd
29. mars 1989 vedtok utmelding fra FL.
Prinsippene for beregning av medlemskontingent har vært
de samme siden vedtaket på Hamresanden i 1988. I 1998
blei grunnsummen økt til 17.000 og er seinere indeksregulert slik at den i 2011 er 23.000.
Ingen friluftsråd søker lenger om nedsatt kontingent.
Oslofjordens Friluftsråd og Bergen og Omland Friluftsråd
har i alle år praktisert en avtale der de deler samla kontingentbeløp seg i mellom. Jæren Friluftsråd søkte om
medlemsskap igjen høsten 1993, og blei tatt opp som
medlem fra 1.1.1994.

10-ÅRS og 20-ÅRS JUBILEUM
FL markerte 10-års jubileum på Vettre i Asker med konferanse og middag 20. september 1996. Hovedtema på
konferansen “Friluftsliv i fokus” var “Kommunenes ansvar,
oppgaver og nytte av friluftsliv”ved adm. dir. Tom Veierød,
Kommunenes sentralforbund, “Friluftslivets plass i norsk
kulturpolitikk” ved fylkeskultursjef i Telemark Målfrid
Rydningen,

“Friluftsliv i Fokus” ved miljøvernminister Torbjørn Berntsen og “Friluftslivets rolle i framtidas skole” ved underdirektør Johs Wike, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.
20-års jubileet blei markert i forbindelse med årsmøtet 2006
med Jæren Friluftsråd som vertskap.

Foto fra jubileumsmiddagen i 1996: fra venstre Egil Haugland styreleder FL 1988-1992, Berit Forbord Moen, leder av
friluftsavdelingen i Direktoratet for naturforvaltning, Inger Lise Skarstein, styreleder FL 1992-1998 og Harald Ruberg,
Miljøverndepartementet.
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PENGER - TIL GLEDE OG BESVÆR
“Det er nå maktpåliggende å få fram ei stortingsmelding, som angår økonomiske og andre virkemidler for
friluftslivsarbeidet”, heter det i uttalelsen til Miljøvernminister Sissel Rønbeck fra stiftelsesmøte for friluftsrådene i 1986. Samme melding kunne vært sendt i
dag. Økte midler til friluftsarbeidet har vært et mantra
i FLs 25 - årige historie.

statlige tilskuddsmidler til friluftsrådene.
Fra starten av så en det ikke hensiktsmessig at FL som
ny paraplyorganisasjon skulle ha ansvar for fordeling av
midler mellom medlemmene. I 1992 fikk imidlertid Direktoratet for naturforvaltning overført ansvaret for fordeling
av administrasjonsstøtten fra Miljøverndepartementet, og
tok opp spørsmålet om å legge oppgaven til FL. “FL har
den daglige kontakt med de regionale råd og burde være
bedre skikket til å fordele tilskott mellom rådene de enkelte
år enn hva DN kan og bør være”, het det i brevet fra DN.

Uttallige møter er holdt med politisk ledelse og administrasjon i Miljøverndepartementet og etter hvert i andre
aktuelle departement som Kulturdepartementet og Helseog omsorgsdepartementet. Til statsbudsjettarbeidet er det
skrevet velbegrunna innspill om behovet for økte midler,
og trofast har vi møtt på budsjetthøringer og argumentert
for friluftslivets behov. Styremedlemmer har brukt sin
politiske innflytelse for det den er verdt for å skaffe mer
penger til friluftsarbeidet.
Svaret på hva vår innsats har betydd, får vi aldri. Vi tror
imidlertid at FLs innsats har hatt avgjørende betydning for
noen økninger og for å forhindre noen kutt. Handlingsplanen “Friluftsliv mot år 2000”, der FRIFO, DNT, NJFF
og FL var pådrivere og premissleverandører, førte til en
økning i friluftsbevilgningene på 74 % fra 1991 til 1992. Vi
tror vår innsats eksempelvis hadde betydning da Stortingsflertallet i 1995 gikk mot regjeringens forslag om 5 millioners reduksjon til lokale friluftstiltak i revidert budsjett,
og flertallet seinere samme år sto for en økning på 96-budsjettet. I seinere tid er det innsatsen for 37 millioner ekstra
til tiltak i friluftsområder, som ledd i regjeringas tiltakspakke i 2009, FL har mest grunn til å være fornøyd med.
Det sirlig handskrevne regnskapet for første fulle driftsår i
FL, 1987, besto av 34 bilag og utgifter på ca 85.000 kroner.
Til sammenlikning besto regnskapet i 2010 av 625 bilag og
samla utgifter på ca 16,4 millioner kroner. En vesentlig del
av økningen skyldes at FL har fått oppgave med å fordele

Da FL arbeida for at friluftsrådene skulle komme inn
under ordningen med spillemidler til friluftslivstiltak for
barn og ungdom, var det en forutsetning at FL sto for
fordeling til friluftsrådenes prosjekter. Fra en start med
380.000 kroner i 1998 står FL fordeling av 4,4 millioner
kroner av spillemidlene til friluftslivsaktivitet i 2011. På
samme vis forutsetter Extra-stiftelsen, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet at den nasjonale overbygningen
står for fordeling av midler til friluftsrådenes prosjekter.
I tillegg har FL koordinert noen fellessatsinger i regi av
friluftsrådene og søkt DN om midler, bl.a. til “Læring i
friluft” og tiltak for mennesker med funksjonsnedsettelser.
I 2010 fordelte FL ca 13,5 millioner til friluftsrådene.
Det er krevende å stå for fordeling, oppfølging og rapportering av så vidt store midler fordelt på mange ulike
tilskuddsordninger. Noen ganger blir friluftsråd misfornøyd
med tildeling - eller særlig mangel på tildeling, og det
er behov for opprydding i misforståelser. I hovedsak er
imidlertid friluftsrådene fornøyd med den jobben FL gjør
på dette feltet. Det store unntaket er Oslofjordens friluftsråd som særlig har ment at deres størrelse og folketall
i medlemskommuner ikke har vært tillagt tilstrekkelig vekt
ved fordeling av administrasjonsstøtten. Det førte til at styret gjorde vedtak om utmelding 12. mai 2011, se side 14.

Tilskudd friluftsliv over statsbudsjettet (ikke indeksregulert)
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SIKRING, TILRETTELEGGING OG DRIFT AV FRILUFTSOMRÅDER
Resultater og erfaringer fra sikringsprosjektet
FL gjorde opp status for sikringssamarbeidet med DN i
2010. Da var drøyt 100 av de prioriterte 328 områdene
sikra, mens det fortsatt pågikk arbeid med nesten 100
områder. I sluttrapporten oppsummerte FL 12 anbefalinger
for videre sikringsarbeid - i relasjon til Miljøverndepartementets arbeid med nasjonal handlingsplan for friluftsområder og DNs nærmiljøsatsing:

Fra starten har sikring av friluftsområder vært en kjerneoppgave for friluftsrådene. Oslofjordens friluftsråd kjøpte
allerede i 1934, året etter stiftelsen, sitt første offentlige
friluftsområde, Mølen i Hurum. Sikring av områder førte
også til behov for tilrettelegging og drift av områdene.
Mesteparten av friluftslivet foregår imidlertid utenom de
sikra områdene, og ivaretaking av friluftsarealer i arealplaner og forsvar av allemannsretten er også en helt sentral
oppgave.

Sikringsprosjektet

Fra midten av 90-tallet var det trange økonomiske tider for
friluftsarbeidet med stadige nedskjæringer i bevilgningene
til sikring av friluftsområder. I FL var vi overbevist om
at det fortsatt var et betydelig behov for å sikre nye områder, særlig i strandsona, for at allmennheten i framtida
skal ha tilgang til kystfriluftsliv. FL tok derfor initiativ til
“sikrings-prosjektet” der hovedmålsettingen var å styrke
arbeidet med sikring av friluftsområder. Finansiering fra
Direktoratet for naturforvaltning gjorde det mulig å engasjere prosjektmedarbeider. Med utgangspunkt i status,
behovsvurderinger og fylkesvise prioriteringer blei 328
områder på kyststrekningen Østfold - Hordaland prioritert
for sikring.
Sikringsprosjektet ga støtet til administrativ styrking av FL.
Tom Sørum var den første prosjektmedarbeideren, og blei
seinere etterfulgt av Eva Lill Kvisle og så Lise-Berith
Lian. Samtidig økte de administrative oppgavene i FL og
Pia Helleberg Jensen blei tilsatt som kontormedarbeider.
Seinere er hun etterfulgt av Marianne Sanderud som i
tillegg ivaretar faglig arbeid med friluftsliv og folkehelse.
Sikrings-prosjektet blei dermed starten på økning av staben
i FL fra daglig leder til 3 medarbeidere i totalt 2,6 årsverk.

1. Det er fortsatt behov for sikring
2. Utarbeiding av fylkesvise planer for sikring er nyttig
virkemiddel
3. Det er behov for ny vurdering og prioritering av områder som skal sikres i alle fylker
4. Arbeidet med vurdering og prioritering av områder bør
forankres i kommunale og fylkeskommunale planer
etter PBL
5. Verdikartlegging av friluftslivsområder gir godt grunnlag for å ivareta friluftslivsområder i et fylke/region og
prioritere områder for sikring
6. Sikring bør fortsatt være en prioritert arbeidsoppgave for friluftsrådene etter nærmere ansvars- og
arbeidsavklaring med medlemskommunene.
7. Sikringsprosjektet Jæren-Vest viser gode erfaringer. FL
anbefaler en partnerskapsmodell mellom friluftsråd,
fylkeskommune og DN for å finansiere arbeid med
sikring
8. Ordningen med gratis advokatbistand fra DN i vanskelige saker bør opprettholdes
9. Bevilgningene til sikring må økes vesentlig
10. Det bør opprettes et sikringsfond
11. Arbeid med sikring, tilrettelegging og drift av friluftsområder må ses i sammenheng
12. De statlig sikra friluftslivsområdene bør bli mer synlige
og tilgjengelige gjennom informasjon

Universell utforming og tilgjengelighet

kjvnaødfjkbn
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Tilgjengelighet til friluftsområder for mennesker med
funksjonsnedsettelser har lenge vært en utfordring i friluftsarbeidet. Allerede i 1985 var friluftsliv og funksjonshemmede tema på fellessamling for friluftsrådene med tankevekkende innlegg av professor Egil Gabrielsen fra NLH.
Spredte tiltak som å bygge toaletter for rullestolsbrukere,
har vært gjennomført i mange 10 år, men et systematisk
arbeid mangler. Med støtte fra Direktoratet for naturforvaltning utarbeida Norges handikapforbund, Trøndelag og
FL et opplegg for registrering av tilgjengelighet til sikra
friluftsområder i 2007. Det er utført et omfattende registreringsarbeid som viser at svært mye er ugjort på feltet.
Flere friluftsråd er i gang med å utarbeide planer for å gjøre
områder bedre tilgjengelig eller universelt utforma, praktisk arbeid er i gang og informasjon om godt tilgjengelige
områder legges inn på nettportaler.
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Spillemidler til anlegg for friluftsliv

Driftsutfordringer

Ved endring av spillemiddelnøkkelen i 2002 var både
FRIFO og FL opptatt av at deler av økningen til idrettsformål skulle komme anlegg for friluftsliv til gode - og fikk
gjennomslag i Stortinget:
”Flertallet vil at 7 % av anleggsmidlene til idretten skal gå
til friluftsanlegg (f.eks. naturstier, opparbeiding av løypetraseer, turisthytter, rehabilitering av disse o.s.v.)”
I 2010 blei det likevel ikke fordelt mer enn 4,35 % av anleggsmidlene til anlegg for friluftsliv. Nye runder om spillemidler til anlegg for friluftsliv kommer i kjølvannet av at
både Arbeiderpartiet og Høyre på landsmøter våren 2011
har vedtatt endringer i spillemiddelnøkkelen som innebærer
økte midler til idrettsformål.

I 2007 presenterte FL følgende skisse til hvordan driftsansvaret for sikra friluftsområder kan ivaretas:

En av de første og viktigste sakene FL arbeidet for var
spillemidler til anlegg for friluftsliv der en særlig var
pådriver for at turstier og turveier skulle være tilskuddsberettiga. Arbeidet foregikk i forhold til arbeid med stortingsmeldinger for både idrett og friluftsliv. Det var et viktig
gjennombrudd da en i årsmeldinga i 1991 kunne skrive: “I
1990 ble det for første gang fordelt tippemidler til friluftsanlegg som en oppfølging av friluftsmeldinga. Det ble
totalt fordelt 1,6 millioner til den nye type friluftsanlegg”.

Utfordringene med å finansiere drift av sikra friluftsområder har vært et gjennomgangstema så lenge FL har
eksistert. I 1989 hadde friluftsrådene forvaltningsansvar
for 378 områder, mens dette er økt til 657 i 2010. En av
forventningene FL formulerte i 1999 til ny stortingsmelding om friluftsliv var: “Meldinga gir grunnlag for styrking
av drifts-, tilsyns- og informasjonsordningene for offentlige
friluftsområder og med klare føringer for samordning av
disse oppgavene innen naturforvaltningsområdet.”

•
•
•
•
•
•
•

Forpliktende spleiselag mellom kommuner/friluftsråd,
fylkeskommuner og stat
Statens andel bør utgjøre 40 % og trappes opp fra
ca 18 til 36 mill kr pr år
Sikring av nye områder gjør at det i tillegg kreves en
årlig økning på ca 1 mill kr
Eksisterende skjærgårdstjeneste må bestå og videreutvikles
Tilsvarende ordning som skjærgårdstjenesten
etableres for interkommunal drift av landfaste områder
av nasjonal og regional betydning
Skjærgårdstjeneste etableres for avgrensa områder der
det er behov, nordover fra Hordaland
Det må etableres oversiktlig og ryddig inndeling av
statens tilskuddsposter til friluftsområder slik at det er
egne poster for hhv sikring, tilrettelegging (investering)
og drift/skjøtsel (årlig løpende arbeid)

Disse punktene utgjør fortsatt kjernen i FLs arbeid for
opplegg og finansiering av drift av sikra friluftsområder.

Allemannsretten

Vern om allemannsrettten er en annen hovedoppgave
for friluftsrådene og FL. FRIFO og FL brakte opplegget
for innkreving av atkomstavgift til Nordkapp-platået inn
for Sivilombudsmannen og fikk medhold i at opplegget
med samme avgift til platået og til informasjonssenteret
var lovstridig. Andre viktige saker har vært spørsmålet
om avgift for bruk av skiløyper og fjerning av gjerder og
stengsler i strandsona.

Henry Tendenes (t.v.) styreleder i FL fra 2007 har
engasjert seg sterkt i arbeidet for bedre driftsordninger
for sikra friluftsområder. Her får daværende leder i
Stortingets Energi- og Miljøkomité Gunnar Kvassheim
innblikk i de praktiske oppgavene.

Da friluftsloven var oppe til revisjon i 1996 foreslo FL
at ordet “fremmes” skulle inn i formålsparagrafen, og
Stortinget innarbeida det:
“Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v.
i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en
helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.”
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UTVIKLING AV FRILUFTSRÅDENES ROLLE OG OPPGAVER
Friluftsrådenes arbeid var fra starten konsentrert om
sikring, tilrettelegging og drift av friluftsområder. I DNs
handlingsplan “Friluftsliv mot år 2000” blei nye oppgaver
med stimulering til friluftsliv og aktivitetstiltak satt på
dagsorden i det offentlige friluftsarbeidet. FL-styret fulgte
opp, og drøfta i 1991 sak om “Utvikling av friluftsrådenes
rolle og oppgaver” med slikt vedtak: “Styret mener det er
viktig å stimulere friluftsrådene til å ta del i arbeidet med
stimulerings- og motivasjonstiltak, og disponerer avsatte
midler til informasjon som tilskudd til Ryfylke friluftsråd
(Barnehageprosjekt) og Oslo og Omland friluftsråd (Skolefritidsordning) med inntil kr 25.000 til hver.” Det var
startskuddet for omfattende fellessatsing på aktivitetsskapende tiltak med bl.a. Naturvettene, Læring i friluft og
den Naturlige skolesekken.
Flere prosjekter blei igangsatt dels i egen regi av friluftsråd
og dels initiert av FL. Aktivitetsprosjekt Ljanselva i 1993
var et samarbeid mellom Oslo og Omland Friluftsråd,
Oslofjordens Friluftsråd og FL med Cesilie Aurbakken
som prosjektleder og den første engasjerte i FL ved siden
av daglig leder. Arbeidet blei videreført gjennom et samarbeidsprosjekt med Friluftsrådet i Ålesund og Omland
der en fokuserte på bruk av de sikra friluftsområdene til
aktivitetstiltak.

Naturvettene

Lansering av ny Idéperm med statssekretær Lisbeth
Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet og styreleder i FL,
Knut Erling Flataker.

i februar 1994. En entusiastisk styreleder tente på ideen og
samarbeid blei etablert med FRIFO.

Gjennom åpningsseremonien under Lillehammer OL i 1994
blei vettene henta fram fra den norske folketrua. Ideen om
Naturvettene som friluftsrådenes hovedtiltak i naturvernåret
1995 blei lansert i notat til styreleder Inger-Lise Skarstein

Hovedideen var at barn, i barnehage, skole, skolefritidsordning og organisasjoner, skulle velge seg “sitt” naturområde.
Naturvettene skulle passe på naturen generelt og “sitt”
område spesielt. Oppgavehefter med tema allemannsrett og
biologisk mangfold blei utarbeida for Naturvernåret, og seinere fulgte temahefter om kulturminner og høsting. Musikalene “Vettene vinner” og “Vettene på sporet”, som barna
kunne sette opp, hørte også med. Da vi avrunda naturvetteprosjektet i 2002 hadde ca 100.000 barn deltatt.

Læring i friluft

Flere friluftsråd engasjerte seg i arbeidet for mer og
bedre uteaktivitet i barnehage og skole. Det var en omfattende kursaktivitet for barnehageansatte og lærere og
friluftsrådene bidro på aktivitetsdager. I 1999 arrangerte
friluftsrådene 130 kurs for ca 4.000 barnehageansatte og
lærere.
Friluftsrådene var opptatt av å forankre arbeidet med
uteskole i læreplanen. Ei arbeidsgruppe med Oslo og
Omland Friluftsråd, Oslofjordens Friluftsråd, Friluftsrådet
Vest, Salten Friluftsråd og FL utarbeida i 2000 idépermen
“Læring i friluft”. Her var innpå 250 idéer til uteaktivitet
samla og relatert til klassetrinn, fag og hovedmomenter
i Læreplanen L 97. Seinere er planen revidert og tilpassa
Kunnskapsløftet og det er utvikla tilsvarende idépermer for
barnehage, skolefritidsordning og fritid.
Marit Larsen, Finn Evensen og Marion Ravn underholdt
med Vette-låter for Stortingets Energi- og miljøkomité.
Komitéleder Ragnhild Queseth Haarstad bak til høyre.
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Årets friluftsråd

FL har siden 2004 hatt en uhøytidlig kåring av årets friluftsråd basert på et tiltak som er gjennomført i friluftsrådet
siste året. Følgende er kåret:
2004
2005
2006
Mange gode ideér for uteaktivitet og utelæring
samlet i to permer.

2007
2008
2009
2010

Den naturlige skolesekken

Mange har hatt tanker om Den Naturlige Skolesekken som
en parallell til Den Kulturelle Skolesekken der miljø- og
friluftsorganisasjonene kan tilby sin kompetanse til skolen.
På møte FL 30.8.2008 lanserte Kunnskapsminister Bård
Vegard Solhjell og statssekretær i Miljøverndepartementet,
Heidi Sørensen, Den Naturlige Skolesekken. Friluftsrådene
hadde et godt grunnlag i idépermene for bidrag til Den
Naturlige Skolesekken, som fortsatt er under utvikling og
trenger økt tilførsel av ressurser for å gi uteskolearbeidet et
løft.

Jæren friluftsråd for arbeidet med restaurering av
fjellgarden Mån
Oslofjordens friluftsråd for arbeidet med å sikre 		
Bolærne til allment friluftsliv
Salten friluftsråd for idé og gjennomføring av
Ordførerens tur
Oslo og Omland Friluftsråd for politisk
gjennomslag for egen lov for Marka
Polarsirkelen friluftsråd for Turbok på nett
Dalane friluftsråd for På topp i Dalane
Midt-Agder Friluftsråd for friluftstiltak for
minoritetskulturelle

Årets friluftsområde

I samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning blei
“årets friluftsområde” kåra i 1995, 1997, 1999 og 2001
for å fokusere på de offentlige friluftsområdene og deres
betydning. Vinnere var:
1995

GodTur.no

GodTur.no er en turportal tilrettelagt av Statskog. FL har
etterhvert et nært samarbeide med Statskog om portalen, og
friluftsrådene kan legge inn turer, områder og badeplasser.
Her finner du også ulike kart, flyfoto, andres turforslag,
værmelding, tips om hytter og severdigheter rundt om i
hele landet, samt mulighet for å dele GPS-data.

1997
1999
2001

Auglend friluftsområde i Egersund og Nørdalen 		
natur- og kultursti i Os, tema naturkvaliteter,
biologisk mangfold og miljøvennlig driftsopplegg
Rallarveien i Narvik, tema kulturminner
Helleviga i Søgne, tema barn og friluftsliv
Furulunden Risøbank i Mandal, tema tilrettelegging for funksjonshemmede

Alle kan selv legge inn turforslag, dele egne og andres
turopplevelser og lage sin private turbok. Dessuten kan
man som bruker, kombinere valgte temalag med ulike bakgrunnskart og skrive ut ønsket utsnitt gratis på egen skriver.
GodTur.no - Startside - Kart, fottur, fisketur, sykkeltur, topptur, skitur

Side 1 av 1

Hvor vil du gå tur?

Gå til fylke eller kommune



Velkommen til GodTur.no

Siste innlagte turer

GodTur.no er en tjeneste fra Statskog.
Vi håper denne friluftsportalen skal være en hjelp og
inspirasjon til å komme ut i frisk luft og oppleve vår
fantastiske natur.

1. Trones - Namsskogan
2. Åbjøraveien
3. Steinfjellveien
4. Trones - Sønningsvatnet - Trones
5. Namsskogan - Bjørhusdalen - Namsskogan

Mer om GodTur.no

Logg inn på min side
Brukernavn
Passord
Ny bruker
Glemt passord?

Flere turer

Friluftsrådenes landsforbund fyller 25 år i
2011. Se de flotte jubileumsområdene fra
friluftsrådenes medlemskommuner.
Les mer

Norges beste kart

Nyheter

Last ned GPS-data

På GodTur.no kan du se og skrive ut flotte turkart over
hele Norge.
Gå til kart

1. Kartbladinndeling og ruteinndeling på utskrifter
2. Bli turinformant!
3. Brukertips for bruk av GodTur
Flere nyheter

GodTur.no lar deg laste ned turer og destinasjoner som
GPX filer som du kan legge inn på din GPS.
Les mer
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FOLKEHELSE OG FRILUFTSLIV
FL og Friluftsrådenes arbeid

“Eit hovedargument for å driva friluftsliv/styrking av friluftslivet, er sosialmedisinsk: betre helse/forebygging”, sa
Miljøvernministerens personlige sekretær Margunn Ueland
på de interkommunale friluftsrådenes formannskonferanse
i Oslo i 1983.
“Tiden er inne for et krafttak i folkehelsearbeidet med
fokus på friluftsliv”, uttalte Stortingets Energi og
miljøkomité ved behandling av statsbudsjettet for 2009,
2010 og 2011.
Besvergelsene om friluftslivets betydning for folkehelsa
har fulgt FL som ei mare i festtaler gjennom alle år uten at
det har gitt resultater som monner i folkehelsesammenheng.
Viktige resultater blei oppnådd i Friluftslivets år og gjennom kampanjen “Folk i form til OL”, men aldri ivaretatt i
permanent satsing og med varig løft over statsbudsjettet.
I “Frivillighetsmeldinga” i 2007 lanserte regjeringa kampanjen “Folk i bevegelse”, og på oppstartsseminar foreslo
FL en visjon om at Norge skulle bli første land som snudde
trenden med økende inaktivitet. Folk i bevegelse har aldri
blitt realisert.
Samhandlingsreformen som trer i kraft fra 2012 vektlegger
imidlertid forebygging, og med større og konkret ansvar
til kommunene. Dette gir nye muligheter for å løfte arbeid
med friluftsliv i folkehelseperpektiv. FRIFO og FL samarbeider om en offensiv i 2011. Bare framtida vil vise om vi
lykkes denne gang.

Lista over initiativ for å sette folkehelse og friluftsliv på
dagsorden er lang, og bare et par eksempler tas med her. I
1997 lanserte Idrettsforbundet, FRIFO og FL fellesprosjektet “Frisk i friluft”, men prosjektet stranda på manglende
bevilgninger. Nytt initiativ blei tatt i 1999 da FRIFO og FL,
ved styrelederne Inger-Lise Skarstein og Svein Sundsbø,
sendte fellesbrev til Helseminister Dagfinn Høybråten i
1999 om friluftslivets plass i forebyggende og helsefremmende arbeid som avsluttes med: “Vi skriver til deg fordi
vi tror at utfordringene på dette breie og mangfoldige saksfeltet fordrer at noen på høyeste plan setter seg i førersetet
og får alle aktører og interessenter til å trekke lasset sammen i riktig retning.”
FL løfta folkehelsearbeidet i prinsipprogrammet for perioden 2009-2014:
“FL skal synliggjøre friluftslivets betydning for fysisk
og mental helse. FL skal både vektlegge innsats som når
hele befolkningen og innsats rettet mot spesielle grupper i
befolkningen.”
I tråd med prinsipprogrammet er det utvikla en strategi
som vektlegger vellykka og etablerte tiltak i regi av friluftsrådene med folkehelseprofil. Det legges vekt på lavterskel-tiltak i nærmiljøene hvor alle kan delta. Ut fra det er
tiltak for barnehage og skole (læring i friluft og Natursekken), naturlosturer og tilrettelegging av nærområder med
turstier og turveier sentrale elementer i vår folkehelsesatsing. I tillegg er mennesker med særskilte behov for

FELLES SATSINGER
FOLKEHELSE
FRILUFTSRÅDENE OG FL
Minoriteter
Tiltak i regi av
friluftsrådene

Sikring:
Friluftslivsområder
nær tettsteder

Nettverk

FL og friluftsråd som
arbeider med folkehelse

Andre målgrupper
Tiltak i regi av
friluftsrådene

Spesielle
målgrupper

Generelt
- nå ”alle”

Funksjonshemmede
Aktivitet: Klart det
går…!

Tilrettelegging:
Kartlegging av
områder

Fargeforklaring
hovedfinansiering:
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Aktivitet

Barnehage, skole
og SFO

Miljøverndep/ DN

Spillemidler, KKD

Helse og omsorgsdep/ Hdir

Kunnskapsdep/ Udir
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Tilrettelegging:
Turveier og stier i
nærmiljø

Stimuleringstiltak:
Partnerskap
fylke - friluftsråd

Naturlos

Frisk i naturen

tilrettelegging eller opplæring og stimulering målgruppe.
Friluftsrådene gjennomfører flotte tiltak for mennesker med
funksjonsnedsettelser, med minoritetsbakgrunn og eldre.
Friluftsarbeid med folkehelseperspektiv finansieres i
hovedsak gjennom ordinære friluftsmidler - på statlig nivå
fra Miljøverndepartementet og Kulturdepartementet via
spillemidler. FL har i tillegg vært søknadsberettiga midler
fra Extrastiftelsen siden 2004, men fikk også tilskudd et par
år tidligere slik at totalt 2,7 millioner Extramidler er tilført
prosjekter i friluftsrådene. I tillegg har vi mottatt midler
fra Helse- og omsorgsdepartementet/Helsedirektoratet til
særskilte folkehelsetiltak.

rk
y
D

Alle de nordiske landene har samme muligheter til å bruke
friluftsliv offensivt i folkehelsearbeidet - og samme utfordring med å utnytte potensialet. De nordiske paraply-organsiasjonene for friluftsliv har derfor samarbeida i perioden 2009-2011 om prosjektet “Frisk i naturen” finansiert
av Nordisk ministerråd.
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RINGEN SLUTTET – RINGEN BRUTT
Friluftsrådenes Landsforbund blei stifta 30. mai 1986 i
Ålesund. Når jubileumsmarkeringen legges til Ålesund 25
år etter, symboliserer det at en ring er sluttet. Antakelig var
det litt tilfeldig at daværende Nordre Sunnmøre og Vestnes
Friluftsråd var vertskap for FLs stiftelsesmøte. Tilfeldig var
det imidlertid ikke at samlingene for friluftsrådene blei lagt
rundt i landet med friluftsrådene som vertskap på omgang.
Det var viktig å komme rundt til hverandre for å se og lære,
og FLs årsmøte skulle være i mai – juni slik at en kunne
oppleve friluftsområdene på sitt vakreste.
Styret i Oslofjordens Friluftsråd ville imidlertid at en ring
skulle brytes også. Ett av friluftsrådene som var mest aktiv
pådriver for etablering av FL, gjorde 12. mai 2011 vedtak
om utmelding fra FL. Misnøyen med FLs fordeling av den
statlige administrasjonsstøtten mellom friluftsrådene blei
så stor at OF valgte utmelding. En klassisk konflikt mellom sentrale og folkerike deler av vårt langstrakte land og
mer grisgrendte regioner med andre behov og utfordringer?
Symboliserer stiftelsesmøte og jubileumsmarkering i
Ålesund at FL ikke har vektlagt hensynet til den mest
folkerike delen av landet sterkt nok?
Utmeldinga fra OF kom bare få dager etter at norsk idrett
hadde gjennomført et av sine mest stormfulle ting. Konflik-

ten mellom idrettskretser (distrikts-Norge) og særforbund
(med Oslo-adresse) toppet seg under valget. Kandidatene
fra særforbundene trakk seg i protest fra verv i idrettsstyret.
Tilfeldig – eller er det et tegn i tida at de største vil ha mer
ressurser og innflytelse på bekostning av de mindre? Er det
et felles opprør fra Oslo-regionen som forlanger ressurser
og innflytelse mer etter folketall enn etter landareal og
distriktspolitikk?
Vi hørte nok hvisking om utmelding fra idrettstinget,
og Særforbundenes fellesorganisasjon (SFF) rasler med
sablene. Men norsk idrett makter fortsatt å stå samla utad.
Det gir resultater. Arbeiderpartiet har vedtatt at spillemiddelnøkkelen igjen skal endres slik at idretten tilføres ytterligere 600 millioner.
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) og FL har gått
sammen i arbeidet for et løft i bevilgningene til friluftsliv.
Hundre millioner fra Miljøverndepartementet, større del
av spillemidlene og økt folkehelseinnsats fra Helse- og
omorgsdepartementet, er blant kravene. Om vi i fellesskap
er sterke nok til at friluftslivet får et slikt økonomisk løft vil
bare framtida vise. Lykkes en i fellesskap, vil det antakelig
skape mønster for framtidig samhandling og felles opptreden.

Fra 1991 har FL i samarbeid med friluftsrådene rundt i landet arrangert årlige ansattesamlinger. I tillegg arrangeres
det fagsamlinger med tema som “Læring i Friluft”, “Sikring” og “Folkehelse”. Foto fra ansattesamling ved Leinavatnet
med Midt-Troms Friluftsråd som vertskap i 2009.
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FL OM 25 ÅR ?
Landskapsrådene i 2036 - Et framtidsbilde av friluftsliv og reformer
Av Ragnhild Sandøy, Ishavskysten friluftsråd
Naturmangfold, friluftsliv og folkehelse i system – er blitt
en av de virkelige politiske suksesser gjennom tidene.
Reformen ble gjennomført i tida 2018 – 2022 og er bygd på
Malawi-prinsippene1.
Først på 2000 tallet ble det som følge av fokus på klimapolitikk, gjennomført en rekke tiltak på nasjonalt nivå som
viste seg å medføre omfattende naturinngrep og protestaksjoner. I 2014 ble det innført Time-Out og evaluering for å
avdekke problemer i forhold til Biodiversitet og dokumentere faktiske kost-nytte-effekter.

Regionale Landskapsråd
Da den borgerlige regjeringa kom til makta i 2017, foretok
man en vurdering av ressursene i Skjærgårds-tjenesten,
Indre Kystvakt og Statens naturoppsyn, og fra 2018 ble
disse enhetene slått sammen med 5 ulike kyststrekk; Skagerak med Sørlandet og Oslofjorden, Vestlandet, Møre og
Trøndelag, Nordlandskysten samt Ishavskysten. Redningsselskapets og Kystverkets ansvar for fritidsbåt ble oppgradert og inngår i samme tjeneste. Oppgavene med tilsyn
og tilrettelegging i verneområdene langs kysten inngår i
tjenesten.

Alle kommuner må være
Et jubileum er også en anledning til å se framover.
Sammenholdt med oppfølgmedlemmer i interkommunale
Vi utfordra daglig leder Ragnhild Sandøy i det nyeste
ing av Naturmangfoldloven
Landskapsråd. Vanligvis er
friluftsrådet, Ishavskysten friluftsråd til å tenke høyt
og Friluftsmeldinga som
disse organisert etter Komom friluftsarbeid, friluftsrådene og FL om 25 år
ble lagt fram i 2014, vedtok
munelovens § 27, med vedtekså Stortinget i 2018 vesentter, årsmøte, styre, arbeidsprolige endringer i Friluftsloven og Folkegram, budsjett, årsmelding og regnskap.
helseloven. Det ble innført bestemmelser
Landskapsrådene er offentlig spesialtjeneste
som tilplikter kommunene og fylkeskommed ansvar for natur og friluftsliv som metode
munene ansvar som myndighet for naturfor folkehelse og med fokus på infrastruktur
typer og friluftsliv. Som en videreføring av
og forvaltning av naturvernede områder og
Nasjonale turistveger ble Vegdirektoratet
viktige friluftsområder. Drifta finansieres
gitt ansvar for tilrettelegging av trafikkgjennom medlemskontingent fra kommunene
sikre atkomster til friluftsområder fra riks(et obligatorisk kronebeløp pr. innbygger) og
og fylkesveger.
et statlig øremerka tilskudd som skal utjevne
ulikheter i geografiske avstander og folketall.
For å sikre systematisk satsing på økosystem, kvalitet og tilgjengelighet, ble det i 2018 oppretta en
Hovedmålet er å koordinere statlige, fylkeskommunale og
Landskapsdivi-sjon i Helsedirektoratet, og da med ansvars- kommunale ressurser med sikte på systematisk oppfølging
område Naturmangfold, landskap og friluftsliv. Divisjonen
av landskap og natur etter Malawi-prinsippene:
ble til ved sammenslåing av Friluftsrådenes Landsforbund,
deler av Direktoratet for naturforvaltning, Idrettsavdelinga
• Infrastruktur. Erverve, tilrettelegge og drifte offentlig
i Kulturdepartementet, Riksantikvaren og deler av Innoeide friluftsområder, kyststier, historiske ferdselsveger
vasjon Norge.
samt naturvernede områder.
• Natur formidling. Internett og sosiale medier. PublikasSom et ledd i utflytting av institusjoner ble divisjonen lagt
joner.
til Bodø som gjennom flere tiår da hadde satset og bygd
• Naturlos som et landsdekkende tilbud med vandringer i
opp politiske og faglige miljø på flere plan.
samarbeid med museer og universitet
• Kompetanseoppgaver som kartlegging, verdivurderKOSTRA rapporteringssystemer ble gjennomgått og
inger, forvaltningsplaner
forbedret slik at friluftsliv er sammenliknbare tema i
• Etterutdanningstilbud ved universiteter og lærerkommunenes økonomi og plansystem og kan koples mot
utdanningsinstitusjoner
forbruk av helsetjenester.
Oppgaver og prosjekter finansieres gjennom infrastrukturmidler til anlegg og drift av friluftslivsområder og naturEn viktig del reformen er at FRIFO og SABIMA har fått
vernede områder. Naturvennlig og lavterskel friluftsliv og
ressurser og er organisert i regionale divisjoner.
ferdsel skal være prioritert.

1 Økosystembasert forvaltning utarbeidet med
grunnlag i Biodiversitetskonvensjonen

Nøkkeltall
• 20 landskapsråd fordelt på 6 regioner
• Samla omsetning 1.900 mill kr.
• Kysttjenesten har eget budsjett som operativ driftstjeneste
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Interkommunale friluftsråd
Oslo og Omland Friluftsråd

Bergen og Omland Friluftsråd

Oslofjordens Friluftsråd

Friluftsrådet for Ålesund og Omland

Friluftsrådet Sør

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Hellebakken 45, 5039 BERGEN
tlf 55 39 29 50, fax 55 39 29 59,
e-post: firmapost@bof.no
www.bof.no

Storgata 28, 0184 OSLO
tlf 22 17 84 00
e-post: oofoslo@online.no
www.markanytt.no

Pb 11, 6249 ØRSKOG
tlf 97 70 96 53, fax 70 27 29 01
e-post: frifaao@online.no
www.friluftsrad.no/frifaao/

Gml Drammensvei 203, 1337 SANDVIKA
tlf 67 55 49 90, fax 67 55 95 30
e-post: oslofjf@online.no
www.oslofjorden.org

Gjemnes kommune
6631 BATNFJORDSØRA
tlf 91 32 80 46
e-post: post@utenordvest.no
www.utenordvest.no

Pb 324, 4803 ARENDAL
tlf 37 00 55 56
e-post: geir@friluft-sor.no
www.friluft-sor.no

Midt-Agder Friluftsråd

Trondheimsregionens Friluftsråd

Pb 207, 4662 KRISTIANSAND
tlf 95 85 11 11
e-post: post@midt-agderfriluft.no
www.midt-agderfriluft.no

Tempevegen 22, 7004 TRONDHEIM
tlf 911 12 177
friluftsradet.postmottak@trondheim.kommune.no
www.friluftsrad.no/trondheimsregionen/

Friluftsrådet REGION MANDAL

Polarsirkelen Friluftsråd

Bryggegt. 10, 4514 MANDAL
tlf 38 27 83 10, fax 38 27 83 01
e-post: post@frem.org
www.frem.org

Moveien 24, 8700 NESNA
tlf 75 06 70 44, fax 75 06 70 01
e-post: knut.berntsen@friluftsradet.no
www.friluftsrad.no/polarsirkelen/

Lister Friluftsråd

Salten Friluftsråd

Nordberg Fort, 4560 VANSE
tlf 90 61 45 28
e-post: hcl@vaf.no
www.listerfriluft.no

Kirkegt. 23, 8250 ROGNAN
tlf 75 68 20 80, fax 75 68 20 01
e-post: friluftsradet@salten.no
www.salten.no/friluftsrad

Dalane Friluftsråd

Ofoten Friluftsråd

Pb 506, 4376 HELLELAND
tlf 51 46 10 38, mob 908 30 869
e-post: post@friluftsrad-dalane.no
www.friluftsrad.no/dalane

Narvik kommune, 8512 NARVIK
tlf 76 91 22 60, fax 76 91 22 51
e-post: anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no
www.ofotenfriluftsrad.no

Jæren friluftsråd

Vesterålen Friluftsråd

Nikkelvn 4, 4313 SANDNES
tlf 51 66 71 70
e-post: post@jarenfri.no
www.jarenfri.no

Pb 243, 8401 SORTLAND
tlf 76 11 15 00, fax 76 11 15 01
e-post: friluftsraad@vestreg.no
www.vestreg.no/friluftraad

Ryfylke Friluftsråd

Midt-Troms Friluftsråd

Gamle Jåttåvågen 67, 4020 STAVANGER
tlf 46 81 79 80
e-post: firmapost@ryfri.no
www.ryfri.no www.hoy-puls.no

Bardu kommune v/avd kultur
Postboks 401, 9365 BARDU
tlf 77 18 52 00, fax 77 18 52 01
e-post: mtf@bardu.kommune.no
www. midt-troms.no/friluftsrad

Friluftsrådet Vest

Pb 63, 5575 AKSDAL,
tlf 52 77 48 30, fax 52 77 48 31,
e-post: post@friluftsradetvest.no
www.friluftsradetvest.no

Ishavskysten Friluftsråd

Pb 742, 9258 TROMSØ
tlf 95 99 14 10
e-post: post@ishavskysten.no
www.ishavskysten.no

Friluftsrådenes Landsforbund, Eyvind Lyches vei 23 B, 1338 Sandvika
tlf 67 81 51 80, fax 67 80 47 92 e-post: friluft@online.no www.friluftsrad.no
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