Oppstartsseminar – suksessrike friluftslivstiltak
Innledning v/Klima- og miljødepartementet
Dette seminaret omhandler kjernen i friluftslivsarbeidet. Nemlig,- hvordan skal vi få
barn og unge til å bli aktive i friluftsliv? Og hvordan skal vil gi dem kunnskapen,
erfaringen og gleden ved å være i naturen? Og,- ikke minst,- hvilke verdier skal vi
fremme?
Barn og unge har fortsatt en høy deltakelse i friluftsliv, men vi kan ikke lenger ta for
gitt at de fleste får erfaring med friluftsliv gjennom familien. Derfor er det tilbudet som
organisasjonene gir veldig viktig. Og da tenker vi ikke bare på
friluftslivsorganisasjonene, men på alle organisasjoner som har eller ønsker å ha et
tilbud innenfor friluftsliv for barn og unge. For å få med bredden i befolkningen, er det
viktig med bredde og mangfold blant organisasjonene også,- selv om
friluftsorganisasjonene naturlig nok er bærebjelkene i dette arbeidet.
Dette prosjektet vil,- kort sagt,- finne ut hvilke type tiltak som virker best,- kartlegge
disse, og videreutvikle og optimalisere dem. Vi ønsker mer kunnskap om hvilken type
aktivitetstilbud som har best effekt overfor ulike målgrupper. Med slik kunnskap kan
ressurser og innsats brukes på de aktivitetene som virker best.
Det vil også være aktuelt å se på tilgrensede problemstillinger,- for eksempel hvordan
aktivitetstilbud best kan formidles. Er det for eksempel gjennom apper at ungdommen
nås? Eller er det på andre måter?
Omfang og rammer for prosjektet er noe vi må finne mer ut av nå i oppstarten,- blant
annet gjennom dette seminaret. Men sentralt vil være å få mer kunnskap om hvilke
aktiviteter som både gir høy deltakelse, grunnleggende ferdigheter og kunnskap om
friluftsliv,- og som gir barn og unge lyst til å fortsette med friluftsliv! Friluftsliv bidrar til
å gi barn og unge en trygg og sunn oppvekst med høy livskvalitet, men det er også
viktig at de får kunnskap og lyst til å fortsette å drive med friluftsliv når de blir voksne.
Gjennom dette prosjektet vil vi få vite mer om hvordan vi,- både det offentlige og
organisasjonene,- skal utforme virkemidler og tiltak for å flest mulig barn og unge
aktive i friluftsliv. Både organisasjonene og staten har det samme målet,- at alle barn
og unge skal få oppleve gleden og livskvaliteten i friluftsliv. Staten kan legge til rette
for disse aktivitetene, og organisasjonene kan tilby og gjennomføre slike aktiviteter.
Når dette er sagt, så ønsker vi ikke å begrense mangfoldet i friluftslivet. Vi skal ha et
mangfold av aktiviteter, både når det gjelder type friluftsliv og når det gjelder krav til
fysisk form og forhåndskunnskap. Men som utgangspunkt er nok aktiviteter med lav
terskel en rød tråd når det gjelder aktiviteter for barn og unge. Men vi ønsker mer
kunnskap om hva slags type aktiviteter som barn og unge vil delta på,- og hva som
gir dem ferdigheter og lyst til å fortsette.

Prosjektet skal lede ut i en rapport. Men vi tror at selve prosessen vil være nesten
like viktig som rapporten. I løpet av prosjektet er målet at erfaringsutveksling og ny
kunnskap skal prege arbeidet. Mange vil trolig få nye idéer og kunnskap gjennom
prosessen, og det er veldig verdifullt. Formidling av resultatene fra prosjektet vil være
helt sentralt,- både til slutt, men også underveis i arbeidet.
Klima- og miljødepartementet har store forventninger til dette prosjektet. Prosjektet er
en av hovedsatsingene i statens friluftslivsarbeid nå, og et av de viktigste tiltakene i
Handlingsplan for friluftsliv.
For å lykkes er prosjektet avhengig av deltakelse og bidrag fra organisasjonene, og
at alle organisasjonene bidrar aktivt inn i prosjektet. Departementet har gitt
Friluftsrådenes Landsforbund oppgaven med å lede prosjektet. Friluftsrådenes
Landsforbund har lang erfaring i å lede store friluftslivssatsinger, og vi er trygge på at
de vil lede dette prosjektet slik at vi får frem ny kunnskap som vi alle vil ha stor nytte
og glede av.
Departementet ser frem til å følge prosjektet underveis, og de endelige resultatene til
slutt.

