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Notat 

Til Stortingets familie- og kulturkomité      24.10.21 

 

Friluftsliv – en viktig del av barn og unges kultur 

 

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er paraplyorganisasjon for 28 interkommunale friluftsråd 

som har 235 medlemskommuner. Friluftsrådene arbeider med å tilrettelegge for 

friluftsaktivitet i hele landet. Dette gjør de gjennom å tilrettelegge friluftsområder, 

gjennomføre arrangementer og tilby aktiviteter for barn og unge, eldre, personer med 

funksjonsvariasjoner og personer med innvandrerbakgrunn. Friluftsrådene gjør friluftsliv 

tilgjengelig for folk flest og gjør at alle kan få gode friluftsopplevelser i nærmiljøet sitt.  

 

Barne- og familiedepartementets budsjettforslag 

 

Prosjekt friluftsliv for barn og unge i ferie og fritid  

FL arbeider med et prosjekt som har som mål å gi flere og bedre friluftslivsaktiviteter for barn 

og unge. Dette gjøres gjennom å innhente erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap slik 

at friluftslivsorganisasjoner og andre organisasjoner kan bruke denne kunnskapen til å 

forbedre sine aktiviteter. Noen av resultatene i prosjektet viser at det ikke finnes gode 

varierte friluftslivsaktiviteter i alle lokalsamfunn i Norge. Hele 3 av 4 friluftslivsansvarlige i 

kommuner mener at tilbudet i deres kommune er for dårlig. Derfor er potensiale stort for at 

tilbudet til barn og unge innen friluftsliv styrkes og utvikles. Resultatene fra dette prosjektet 

kan også være viktig for å nå noen mål som nevnes i budsjettforslaget, kap. 846 post 61. 

Disse målene innebærer blant annet at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og 

deltakelse i samfunnet, det skal utvikles åpne møteplasser, deltakelse i ferie- og 

fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.  

 

Friluftsliv – en viktig del av barn og unges kultur 

Naturen ble i større grad tatt i bruk som aktivitetsarena når andre anlegg måtte stenge ned 

eller hadde adgangs begrensning. Friluftsliv ble og en viktig aktivitet for barn og unge når 

organiserte aktiviteter ikke kunne gjennomføres. Dette er en viktig erfaring fra pandemien og 

viser at det er viktig å ivareta friluftsliv som en sentral del av norsk kultur.  

 

Idrettsstrategien Sterkere tilbake - en mer inkluderende idrett er viktig for å sørge for at 

pandemien ikke påvirker aktiviteten blant barn og unge på lang sikt. Det er veldig positivt at 

denne følges opp med prosjektmidler. Vi oppfatter at dette også omfatter friluftslivsaktivitet. 

FL ber komiteen gjennom en merknad understreke at friluftsaktivitet for barn og unge 

kan være et viktig virkemiddel for å nå målene i idrettsstrategien og i budsjettforslaget 

kap. 846 post 61. 

 

Fritidskort 

Deltakelse i fritidsaktiviteter som oppleves som meningsfulle er viktig for trivsel og utvikling. 

FL er derfor positive til at Barne- og familiedepartementet i kap.846 post 21 og post 61, 

prioriterer fritidskortet. Ordningen med fritidskort kan bli et viktig bidrag til at alle kan delta i 
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kulturaktiviteter som f.eks. friluftsaktiviteter. FL ber komitéen understreke viktigheten av at 

friluftsaktiviteter er en del av fritidstilbudet til alle barn og unge. Vi ber komiteen 

vurdere å inkludere friluftslivstilbud i ferie slik at tilbud som f.eks. friluftsskoler vil falle 

inn under ordningen. 

 

Kulturdepartementets budsjettforslag 

 

Spillemidler  

Det er mange som driver med egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv og dermed er 

spillemidler til turstier, kart og løyper viktig for at friluftsområder er tilgjengelig for folk flest. FL 

vil understreke viktigheten av spillemidler til idrettsanlegg (herunder friluftstiltak), løypetiltak 

og overnattingshytter, for at det skal være enkelt å drive med friluftsliv. Nærmiljøanlegg som 

brygger, badeplasser, gapahuker, bålplasser, naturlekeplasser og friluftsporter er også viktig 

for å stimulere til friluftsaktivitet. 

 

Friluftsrådene organiserer en rekke aktiviteter slik at alle kan få kunnskap og erfaringer med 

å utøve friluftsliv og fysisk aktivitet. Aktivitetene retter seg mot mange ulike grupper som 

barn, eldre, lite aktive, minoriteter og personer med funksjonsvariasjoner. Slike aktiviteter 

bidrar til trivsel og at alle kan få kunnskap og erfaringer til å drive med friluftsliv på egne 

premisser. Utlån av utstyr er også viktig for at flere kan drive med friluftsliv. Disse tingene 

gjør at flere kan ta del i denne delen av vår kultur og at mange får flere verktøy til å ta vare 

på egen helse. 

 

Sommerskole var et viktig tiltak sommeren 2021 og dette bør videreføres. FL setter stor pris 

på spillemidler til friluftsaktivitet midlene er blant annet brukt til det den vellykkede aktiviteten 

friluftsskolen, som er et samarbeid mellom FL og DNT, samt speiderforeninger, 

skiforeningen, lokale DNT lag og friluftsråd. I 2021 har ca. 5000 barn deltatt på en 

friluftsskole som er en friluftsaktivitet for barn i skoleferier. For at flere barn skal kunne delta 

på dette tilbudet er det viktig med en forutsigbar finansiering av friluftsskoler. Det pågår et 

arbeid for å lage planer for friluftslivets ferdselsårer. Spillemidlene er vesentlige for å 

realisere disse planene. FL ber komiteen understreke betydningen av spillemidler for å 

fremme friluftsliv både gjennom tilretteleggingstiltak og aktivitetstiltak.  

 

Kontaktpersoner:  

 

Lisa-Sophie Lundh tlf. 945 03 027 

Ingrid L. Wigestrand tlf. 913 43 672 


