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Praktisk informasjon

Konferansen foregår på Scandic Havet, men noen deltakere bor på Scandic (3 min gåavstand) 
og har frokost der. Lunsj alle dager og middag tirsdag på Scandic Havet. Til alle måltider 
inngår vann, mens annen drikke må kjøpes av deltakerne. Husk å kle dere etter vær og 
temperatur til utemiddag på Rønvikfjellet og befaringene.

Utstillinger
Vi oppfordrer til besøk av utstillerne i oppsatte pauser for dette; lunsjpausen mandag 
13.00 – 14.30, lunsjpausen tirsdag 12.00 – 14.00, og før konferansestart og etter 
konferanseavslutning alle dager.

Middag mandag
Middagen mandag er utendørs på Rønvikfjellet. Bussavgang kl 18.30 fra Scandic Havet 
til parkeringsplass. Derfra 30 – 45 min å gå opp på Rønvikfjellet der mat serveres. Drikke 
(alkoholfritt) må kjøpes. Ta gjerne med sitteunderlag. Første buss går tilbake 21.00 og 
kjører så fram og tilbake med siste avgang ca 21.30. Ved dårlig vær blir middagen på 
Jektefartmuseet

Arbeidsverksteder tirsdag
Konferansen starter direkte i sesjonene som denne gangen har karakter av arbeidsverksteder. 
Oppslag viser romfordeling.

Befaringer tirsdag
Alle 7 befaringer starter kl 14.00 utenfor Scandic Havet – dels i busser og dels vandring. Alle 
får matpakke underveis, men ta med drikke og gjerne sitteunderlag.

Badstue og Via ferrata
31. mai (kl 0700-0900, kl 1700-1900) og 1. juni (kl 0700-0900) er sjøbad og badstue anbefalt 
ved hotellet. I tilknytning til befaring 2 til Bratten aktivitetspark, er guida tur i via ferrata 
mulig. Påmelding og betaling på forhand i Salten Friluftsråds utstillingsstand.
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Program

Mandag 30. mai

11.00 Åpning, møteleder Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund       
  - Velkommen til Bodø og Bodø som kulturhovedstad, ordfører Ida Pinnerød 
  - Om konferansen. Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund 
  - Kulturinnslag
  -  Nordland – et eldorado for bærekraftig friluftsliv. Christian Torset, fylkesråd for kultur, 

klima og miljø
  - Bær meg kraftig til fjells. Marianne Meløy

11.45   Trådene fra globale og nasjonale utfordringer til norsk friluftslivsarbeid. 
  Aleksander Øren Heen, statssekretær Klima- og miljødepartementet
  Kommentarer: 
   Bente Lier, generalsekretær Norsk Friluftsliv, Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær Den 

Norske Turistforening, Vebjørn Krogsæter, styreleder Friluftsrådenes Landsforbund. Bård 
Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant (H), Christian Torset, fylkesråd (SV)                                             

13.00   Lunsj og utstillingsvandring        

14.30   Konferansestart. Møteleder: Bente Lier, Norsk friluftsliv   

14.30   Helseutfordringer i et bærekraftsperspektiv. Ågot Aakra, områdedirektør, 
Folkehelseinstituttet

15.00   Utmarka – frå beitemark til rekreativ koloni. Bjørn Egil Flø, Norsk institutt for bioøkonomi 
(NIBIO)

15.30   Naturkrisa – et dramatisk bakteppe for arbeidet med bærekraftsmålene. Vigdis Vandvik, 
professor Universitet i Bergen

16.00   Pause

16.30   Barn og unges utelek før og etter pandemien. Vegard Gundersen, seniorforsker Norsk 
institutt for naturforskning (NINA).

17.00   Norges samla innsats for å ivareta FNs bærekraftsmål. Eivind Dale, departementsråd 
Kommunal- og distriktsdepartementet.

18.30   Avreise fra hotellet til utendørs middag på Keiservarden
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Tirsdag 30. mai

09.00 Arbeidsverksteder (sesjoner)
Sesjonene er arbeidsverksteder. Det blir korte innledninger. Deretter arbeider deltakerne med 
drøfting av utfordringer og løsninger. Det blir utveksling av erfaringer og eksempler, gruppevis og 
samla i sesjonen. I alle sesjonene ser vi temaene i et bærekraftperspektiv.

1. Allemannsretten og bærekraft
Ansvarlig: Hans Erik Lerkelund, Norsk Friluftsliv
Innledere: Preben Falck, daglig leder i Stavanger Turistforening og medlem i utvalget som skal gi 
råd om reisemålsutvikling og besøksforvaltning i norske kommuner, Peter Andresen, daglig leder i 
Lofoten Friluftsråd

2. Bærekraftig tilrettelegging for friluftsliv
Ansvarlig: Bjørn Godal. Salten Friluftsråd
Innledere: Heidi Ydse, SNO, Marie Selboskar Lier, Miljødirektoratet, Espen Marun, Meløy 
kommune, Hanne Lykkja, Nordland fylkeskommune, Bjørn Godal, Salten Friluftsråd og Snorre 
Stener, Miljødirektoratet. 

3. Friluftsliv og folkehelse i et bærekraftsperspektiv
Ansvarlig: Annette Digermul Hals, Salten Friluftsråd
Innleder: Håvard Dalen, Statistisk Sentralbyrå. Hvordan står det til med deltakelsen i friluftsliv i et 
folkehelseperspektiv?

4. Friluftsliv for alle barn og unge?
Ansvarlig: Stein Yngve Andersen, Norsk Friluftsliv. 
Innledere: Ragnhild Angard, Norsk Friluftsliv, Janne Johnsen, Friluftsrådenes Landsforbund

6. Friluftslivets utfordringer i et bærekraftsperspektiv
Ansvarlig: Peter Oma, Norsk Friluftsliv
Innledere: Carlo Aall, Vestlandsforsking, Marianne Singsaas, Telemarksforsking

12.00 Avslutning arbeidsverksteder. 

Utstillingsvandring
Lunsj

14.00 Befaringer
1. Kyststi
2. Ausvika friluftsområde, Bratten aktivitetspark og Bratten via ferrata 
3. Nordlandsbua 
4. Folkehelse i sentrum
5. Skolegårder som læringsarena og nærmiljøparker
6. Frivillighetens tilrettelegging av bynære turområder
7. Forbruk og reiser

17.00 Avslutning befaringer

19.00 Middag på hotellet
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Onsdag 1. juli

09.00   Åpning, møteleder Terje Qvam, Miljødirektoratet

09.10  Frivillighetens kraft i arbeidet med å fremme sosial bærekraft 
   Bente Lier, generalsekretær Norsk Friluftsliv, med Fredrikstad kommune v/etatssjef i Etat 

aktive liv, André Flatner, Speiderforbundet v/ generalsekretær Stine Heireng og Den Norske 
Turistforening v/ generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang. 

10.00   Medier, publikum og kanskje litt om påvirkning og friluftsliv?   
Kristian Tolonen, NRK

10.30   Pause og utsjekk

11.00   De gode eksemplene

11.45   Pause

12.00   Hvordan skaper vi framtida? Ove Jakobsen, professor Nord Universitet

12.30   Friluftslivets bærekraftserklæring, v Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund

12.50   Veien videre for et bærekraftig friluftsliv, v Ellen Hambro, direktør Miljødirektoratet
  Avslutning

13.15   Lunsj
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Velkommen til Landskonferanse Friluftsliv i Bodø.

Morten Dåsnes, daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund

Den første landskonferansen friluftsliv blei arrangert i Bodø 13.-15. juni 1990 med Nordland 
fylkeskommune og Fylkesmannen i Bodø som initiativtakere og arrangører. Det var neppe noen 
tilfeldighet at den første landskonferansen blei arrangert her og på den tida. På midten av 1980 
tallet kom den første stortingsmeldinga om friluftsliv, friluftslivsorganisasjonene samla seg i 
Samarbeidsrådet for friluftsliv, som seinere blei til Norsk Friluftsliv. Og før det hadde friluftsrådene 
stifta Friluftsrådenes Landsforbund, og DNT arbeida med sin landsoverbygging. Landskonferansen 
lagt til Bodø var også et uttrykk for at ressurspersoner ønska at Nordland skulle ta en ledende rolle 
i nasjonalt friluftslivsarbeid. Jeg drister meg til å hevde at den rollen har Nordland fylkeskommune, 
sammen med viktige aktører som bl.a. Salten Friluftsråd, maktet å ta med en rekke initiativ og 
prosjekter av nasjonal betydning. 

Landskonferansen her i Bodø for 32 år siden var vellykka, og det var nok flere som snakka om 
behovet for at Frilufts-Norge kunne møtes jevnlig. Friluftsrådenes Landsforbund tok et initiativ 
overfor Miljødirektoratet og fikk også med Norsk Friluftsliv. I 1992 var det ny landskonferanse 
– denne gang på Sundvollen. Deretter har Landskonferanse friluftsliv vært arrangert med 3 års 
mellomrom, og vi er nå samla her til den 12. landskonferansen friluftsliv.

Tema for årets konferanse er FNs bærekraftsmål og friluftsliv. Og har to hovedvinklinger:
- Friluftslivets positive bidrag til at vi kan nå bærekraftsmålene.
- Friluftslivets utfordringer når vi skal skape et bærekraftig samfunn

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Aleksander Øren Heen vil i åpningsinnlegget hjelpe 
oss å trekke trådene fra de globale og nasjonale utfordringene og til norsk friluftslivsarbeid. Flere 
aktører får anledning til å kommentere. Vi er opptatt av å få fram hvordan friluftslivet kan være en 
del av løsningen. I ettermiddag vil dyktige innledere gi oss et bilde av noen av de utfordringer vi 
står overfor – fra naturkrise til dramatisk nedgang i barn og unges uteaktivitet. Departementsråd 
Eivind Dale i Kommunal- og distriktsdepartementet forteller hvordan ansvaret for å samordne 
Norges innsats for å ivareta bærekraftsmålene ivaretas.  Resten av konferansetida skal vi bruke til å 
jobbe sammen om hvordan friluftsliv kan bidra til å realisere bærekraftsmålene

I sesjonene i morgen formiddag skal vi sammen drøfte hvordan vi kan utvikle friluftslivet slik 
at friluftslivet blir en viktig del av stien mot et bærekraftig samfunn. I større grad enn tidligere 
legger vi opp til medvirkning fra dere i sesjonene. På noen felt skal vi forsterke gode tiltak, på 
noen felt trengs det innovasjon og nytenking – og på noen felt trengs det rett og slett markerte 
endringer fordi det vi gjør ikke er bærekraftig. På ettermiddagens befaringer blir det ytterligere 
mulighet til å se på og drøfte praktiske løsninger – og utveksle erfaringer. Gjennom hele tirsdagen 
håper vi å ivareta den viktige sosiale målsettinga med konferansen. Vi skal bli bedre kjent med 
og knytte kontakt til nye samarbeidsparter på tvers av organisasjoner og myndigheter – og 
forvaltningsnivåer!

Siste dagen starter vi med å fokusere på frivillighetens rolle og kraft i arbeidet med å fremme 
et bærekraftig friluftsliv. Den drivkraften er nok nødvendig om vi skal få tilstrekkelig endring 
– og er et sjølsagt fokus i Frivillighetens år. Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Bente Lier, har 
med seg flere til å belyse dette. Vi får også en sekvens med de gode eksempler. To innlegg 
gir oss inspirasjon og verktøyer for det endringsarbeidet vi skal i gang med på hvert vårt sted 
etter konferansen. Vi får også med oss Friluftslivets bærekraftserklæring fra Norsk Friluftsliv og 
Friluftsrådenes Landsforbund før Miljødirektør Ellen Hambro avrunder med visjoner for hvordan 
friluftsliv har bidratt til at vi i 2050 har et bærekraftig samfunn.
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Trådane frå globale og nasjonale utfordringar til norsk 
friluftslivsarbeid

Statssekretær Aleksander Øren Heen, Klima- og miljødepartementet

Friluftsliv bidreg i ei rekkje av berekraftsmåla. Satsing på friluftsliv er også satsing innanfor 
berekraftsmåla god helse, mindre ulikskap, berekraftige byar og samfunn, ansvarleg forbruk, 
stoppe klimaendringane og livet på land. For å nemne dei mest sentrale.

Er ein glad i friluftsliv, så er ein også glad i naturen. Dei som bruker mykje tid i naturen gjennom 
friluftsliv får ved sida av alle dei gode opplevingane også kunnskap om naturen. Gjennom friluftsliv 
tileignar ein seg kunnskap om artar, plantar og trær, og om korleis naturen sitt krinsløp heng 
saman. Gjennom ei høg deltaking i friluftsliv, det vere seg i Noreg eller i andre land, så blir det ein 
vilje og forståing i befolkninga til å ta vare på naturen og til andre klima- og miljøtiltak. 

Fysisk aktivitet er viktig for folkehelsa. Det offentlege må leggje til rette for dei aktivitetane som 
folk flest utøver, og som mange vil gjere meir av. Og det er friluftsliv. Å ferdast i naturen er den 
forma for fysisk aktivitet som appellerer til flest. Skal vi ha gode liv, er det viktig med lett tilgang til 
grøntområde for alle. Dette trur eg er universelt. Forsking viser at innanfor dei fleste typane fysisk 
aktivitet er oppslutninga størst i dei høgaste sosiale laga. Unnataket er friluftslivsaktivitetar, som 
har ei jamnare fordeling. Friluftsliv er dermed den forma for fysisk aktivitet der sosiale forskjellar i 
minst grad gjer seg gjeldande. 

Vi må derfor bevare friluftslivsområde, utvikle grøntområde i byar og tettstader og vi må sørgje 
for lett tilgang til friluftslivsområda. Terskelen for friluftsliv skal vere låg. Friluftsliv skal vere for 
alle, uavhengig av form, funksjonsnedsetjingar og kunnskap og erfaring i friluftsliv. Urbanisering 
og fortetting ser vi i mange land. Då må vi ha attraktive og lett tilgjengelege friluftslivsområde 
der folk bur. Vi treng både parkar og grøne område, vi må ta vare på markaområde og andre 
større naturområde i nærleiken av byane og tettstadene. Så oppfordringa mi er, også i eit 
klimaperspektiv: Bruk nærnaturen! 

Allemannsretten er ein føresetnad for den måten vi utøver friluftsliv på i Noreg, og dermed ein 
premiss for den høge deltakinga i friluftsliv. Allemannsretten er dermed viktig for folkehelsa og 
for vilje og forståing i befolkninga for klima- og miljøtiltak. Hurdalsplattforma er tydeleg på at 
allemannsretten skal sikrast. Dette vil vi følgje aktivt opp. Det er viktig at folk veit om rettane sine 
etter allemannsretten, men det er òg viktig at dei veit om noko om pliktar og forventningar som 
gjeld når ein bruker denne retten. Innsatsen organisasjonane og kommunane gjer ved å aktivt 
informere befolkninga om kva omsyn og plikter ein har når ein ferdast i naturen er veldig viktig.

Overforbruk er ein av våre største miljøutfordringar. Vi bør bli flinkare til å bruke mindre utstyr i 
friluftslivet. Og vi bør bruke utstyret til det er utsliten. Øydelagt utstyr og klede kan i mange tilfelle 
reparerast. Og vi kan ta med oss tenkinga og verdiane i friluftslivet til tilværet elles. Stikkord her er 
gjenbruk og sirkulærøkonomi. 
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Helseutfordringar i eit berekraftsperspektiv

Ågot Aakra, Folkehelseinstituttet, agot.aakra@fhi.no 

Berekraftsmåla er, som kjent, den globale arbeidsplanen for å stoppa klimaendringar og naturtap, 
utrydda svolt og fattigdom og bekjempa ulikskap. Å sikra god helse, slik at folk er friske og lever 
gode liv, er også sentralt i denne ambisiøse arbeidsplanen. 

Folkehelseinstituttet har ‘Betre helse for alle’ som vår visjon. Instituttet har som oppgåve å skaffa 
ny kunnskap, levera beredskap og infrastruktur for å verna liv og betra helsa for heile folket. 
Klimaendringane, miljø- og naturkrisa som verda står overfor, skaper ei rad store hels utfordringar,  
og på verdsbasis reknar ein at klimaendringane og konsekvensane av de,  er den største trusselen 
mot folkehelsa. Klimakrisa er altså også ei folkehelsekrise. Folkehelseinstituttet har derfor 
klimaendringar og helse som ei viktig strategisk satsing. 

Klimaendringar kan verka inn på den psykiske og fysiske  helsa i folket på fleire måter: frå luftvegs- 
og hjarte- og  karsjukdom, allergi, skadar og død knytte til ekstreme  vêrhendingar, til endringar 
i utbreiing og geografisk  fordeling av smittsame sjukdomar og antimikrobiell  resistens. Det 
å ha kunnskap om kva for helseutfall klima-, miljø- og naturkrisa har for helse er avgjerande 
for å kunna setja inn tiltak som reduserer negative effektar. Kunnskap om helseeffektar vil 
samstundes kunna vera ein motivasjon for vidare innsats for å nå målet om berekraftige samfunn.  
Folkehelseinstituttets har ei fagleg breidd som gjer at instituttet kan utvikla ny kunnskap om 
årsaker, risiko,  helseeffektar og tiltak. I vårt bidrag på Landskonferansen Friluftsliv blir det gitt eit 
oversyn over korleis Folkehelseinstituttet arbeider med klimaendringar, berekraft og helse:
- Kva for helsekonsekvensar endringar i klima, miljø og natur medfører for helsa vår
- Kvifor naturmangfald er viktig for helsa
- Helse som ein del av løysinga
- Kva for tilpassingar kan ein gjera for å sikra helse i eit endra klima? Kva for føresetnader må 
liggja til grunn for god helse i ein ny klimanormal?

I innlegget trekkjer me fram nokre utvalde døme på aktivitetar og prosjekt som kastar lys over 
m.a. helseeffektar som friluftsliv hadde under koronpandemien, korleis naturbaserte løysingar kan 
bidra til betre helse og korleis friluftsliv kan bli påverka av klima- og miljøendringar. 
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Utmark – frå beitemark til rekreativ koloni

Bjørn Egil Flø, NIBIO

Frå å ha vore ein viktig beiteressurs for småbønder kring om i heile landet har meiningsinnhaldet 
for utmarka endra seg dramatisk på få år. Heilt fram til godt inn på 70 talet var dei fleste kring 
om i dei rurale grendene på ein eller annan måte involvert i landbruket. Om ikkje dei kjende 
småbrukarens gjentekne årlege aktivitetar på kroppen så hadde dei i det minste sosial kjennskap til 
distriktslandbrukets rytme. 

Når torsken på ny vende ut att i havet var det tid for lamming og vårarbeid på markane. Vøling av 
utgard og fornying av gjenlegg sette seg som kollektive ritar for alle i grenda og born som vaksne 
var tydleg orientert om kva og kvifor folk gjorde som dei gjorde. Dei viste kven som åtte dyra så 
beita på dei ulike stykka og dei viste korleis dei skulle te seg i høve dyr så vel som folk. 

Berre industrigrendene våre, dei under fossane og langs dei større vassdraga våre, dei som hadde 
kraft og tung industri, erfarte kanskje det dei fleste grendene kan merke i dag. Dei opplevde 
fråkoplinga, dei opplevde at den agrare rytmen ikkje var så kollektiv og veletablert som den før 
hadde vore. Der var framtida større enn dei små bruka og den låg i noko anna, den låg i det nye, 
den låg i industrien som hadde temja fossane og den låg i den nye tida... fritida, forbruket og i den 
nye økonomien. Ein økonomi som også har sett sitt preg på utmarka.

I dag ser me ei utmark som vert meir forbrukt enn brukt. Me ser ei utmark som manifesterar seg 
som identitetsmarkørar på sosiale medium og representerer identiteten til adressaten for tweeten 
snarare enn materialiteten i form av talet på fôreiningar, tømmer, bær eller kilo fisk og kjøt. Og 
forbrukarane er dei nye brukarane og dei dominerer den nye bruken. Dei er monokulturelt knytt til 
same klasse og stand, dei er flyktige og bulause, dei er moderne, sosialliberale og blinde for eiga 
makt og posisjon, anna enn når dei nyttar den medvite for å sikre eigne rettar og interesser utan å 
anerkjenne rettane åt dei som alt var der og som har vore der lenge.

I løpet av få år – frå sist på 70-talet og fram til i dag – har det utvikla seg ein alarmerande 
asymmetri i relasjonen mellom tradisjonell og ny bruk av den norske utmarka. På lengre sikt har 
asymmetrien potensial til å øyde grunnressursen som dei nye brukarane «beitar» på. Løysinga 
framover, for friluftsorganisasjonane så vel som dei tradisjonelle utmarksbeite-interessentane, er 
samarbeid. 
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Naturkrisa – et dramatisk bakteppe for arbeidet med 
bærekraftsmålene.

Professor Vigdis Vandvik, Universitetet i Bergen

Friluftslivet og gleden over naturen er en helt grunnleggende del av den norske folkesjela. Vi 
gleder oss over våren, fuglesangen, over myggstikk og villjordbær en varm sommerdag. Vi bygger 
oss opp til nye tak gjennom å nyte stillheten i naturen, oppleve ørretvak i høstmørke fjellvann, 
høste naturens gull fra hemmelige moltemyrer. Når krisene rammer er naturen alltid der, for oss. 
Eller, er den det? 

I 2019 kom det internasjonale naturpanelet med sin aller første globale rapport om naturens 
tilstand. Og der vi har bygget opp en slags toleranse for de stadig alvorligere budskapet i 
klimapanelets rapporter, kom denne første globale rapporten om naturens tilstand som et sjokk. 
En million arter er truet av utryddelse. Antall ville dyr har blitt redusert med 70%, og mengden 
av planter på jorda har minket med 50% siden førindustriell tid. ¾ av landarealene, og 4/5 av 
verdenshavene er endret av mennesker, naturen som en gang var der er borte. Og det er vi 
mennesker som har drevet gjennom dette voldsomme, skremmende naturtapet. Gjennom vår 
arealbruk, høsting, forurensing, klimaendringer og spredning av fremmede arter har vi forandret 
jorda for alltid. Men hvordan forholder man seg til sånne tall, og hva betyr det egentlig for oss? 

At arter, planer og dyr, trues av mennesker og trenger vern har vi visst lenge – det er over hundre 
år siden Naturfredningsloven kom, femti år siden Mardølaaksjonen. Men samtidig er det så mange 
gode grunner til at vi skal rydde, høste av, bygge i, og bruke naturen. Det er så mye vi trenger, vil 
ha, vil oppleve. Og alt for ofte taper naturen både de små og de store kampene. Derfor stopper 
ikke nedbygging og ødeleggelse av natur opp, problemene akselererer faktisk både globalt og her 
hjemme. 

For Norge ligger ikke bedre an enn resten av verden, til tross for at vi er et stort og rikt land med 
lite folk og en fantastisk natur det burde være verdt å ta vare på. At den store trusselen er ‘bit-for-
bit’ nedbygging er noe Einar Gerhardsen satte ord på allerede i 1953, i forbindelse med de samla 
planene for vassdragsvern. Mange trodde at det var starten på en ny æra for naturvernet, men 
vassdragene ble den eneste samla planen vi fikk, og i 2022 er den for første gang under press. For 
nå trenger vi mer energi, og da frister de verna vassdragene.  

Samtidig blir vi stadig mer klar over hvor viktig naturen er for oss. Naturen gir oss enorme 
gratisgoder i form av ren luft og rent vann, flom- og rassikring, matproduksjon og rekreasjon. 
Naturlige økosystemer er en er uunnværlige når vi skal møte og bøte på klimaendringene. Og 
ødelagt natur koster oss dyrt, naturrisiko er beregnet til å koste 10% av verdensøkonomien årlig. 

Friluftslivet lærer oss å ta vare på naturen, man paradoksalt nok utgjør friluftslivet også en av 
de største truslene mot naturen vår. Hytter, infrastruktur og tilrettelegning eter seg inn i den 
aller fineste naturen vi har. Og moderne former for friluftsliv medfører økte inngrep. For dagens 
turister nøyer seg ikke med enkle hytter og oppgåtte stier. De vil ha instagrambilder, toppturer, og 
boblebad etterpå. Dette øker presset på naturen.  I dette foredraget vil jeg belyse noen av disse 
tallene, årsakssammenhengene, og paradoksene.  Til slutt vil jeg peke på noen mulige veier inni en 
bedre framtid for naturen, og for oss.  
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Barn og unges utelek før og etter pandemien

Vegard Gundersen, seniorforsker Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Foredraget baserer seg på undersøkelser om barns naturbruk gjennomført av NINA de siste 10 
årene. Vi viser til publiserte artikler og rapporter fra både nasjonale foreldreundersøkelser (2013 
og 2021) og kvalitative studier. Forskning gjennomført i NINA har vært spesielt opptatt av barns frie 
lek i naturen. Vi mener naturen med sin variasjon og muligheter, gir helt spesielle forutsetninger 
for fantasifull lek sammen med andre. Naturen er som en «åpen bok» som inviterer til fri lek. 
Tidligere var nærmiljøet en viktig uformell møteplass for barn, uten at de voksne nødvendigvis 
var til stede. Et viktig funn fra foreldreundersøkelsen i 2013 var at ganske få barn oppsøker natur- 
og grønt områder i det daglige og ukentlige, og det var de yngste barna 6-9 år som var de mest 
aktive. Samtidig ser vi at voksnes rolle og innsats betyr mye for omfanget av barnas naturkontakt. 
Flere kvalitative studier fra NINA fram til 2017 viste at de voksne «blander» seg for mye inn når 
barna er ute i naturen. De gode eksemplene der den frie leken fikk utfolde seg, skjedde når 
foreldrene hadde en litt mer «tilbaketrukket» rolle og at barna hadde tid nok til å utvikle leken 
alene eller sammen med andre. Vi fant mange typer barrierer som begrenser mulighetene for 
barns frie lek i dagens samfunn. Barns hverdag er svært organisert og voksenstyrt, og inne- og 
skjermaktiviteter tar stadig mer tid. Det største potensialet for økt naturkontakt er at voksne legger 
til rette for, og motiverer til, at barna selv skal oppsøke natur- og grøntområder der de bor, på 
skolen, langs skolevei, på hytta osv. Trygge og attraktive naturområder i nærmiljøet – og bevisste 
og motiverende voksne - må da være en forutsetning.

Foreldreundersøkelsene fra 2013 og 2021 viser et øyeblikksbilde av barnas naturbruk i fritiden, 
og det er publisert to temahefter som oppsummerer de viktigste funnene. Disse undersøkelsene 
er del av pågående studier som videre skal undersøke hvordan barn opplever og erfarer natur 
i ulike sammenhenger, som i barnehagen, i organiserte aktiviteter og i nærmiljønaturen. I 
foreldreundersøkelsen fra 2021 omhandlet studien barn og unges organiserte friluftsliv, og 
hva som fremmer gode opplevelser og varig deltagelse. De organiserte aktivitetene blir stadig 
viktigere for den naturkontakten barn har i dag. Vi hadde også spørsmål om barns bruk av natur 
før pandemien, i perioden etter nedstengningen mars 2020, og ti måneder ut i pandemien i januar 
2021. De voksne rapporterte at en stor andel barn brukte nærmiljøet og naturen langt mindre 
under pandemien, sammenliknet med før pandemien. Vi fant noen interessante demografiske 
forskjeller, blant annet at de yngste barna (6-8 år) hadde mer tid til å leke og gå tur sammen med 
familien enn de eldre barna. Foreldrene rapporterer at barna i pandemien savnet å være fysisk 
aktive gjennom organiserte aktiviteter, og savnet å treffe venner gjennom organiserte aktiviteter. 
Det er overveldende mange foreldre som mente barnet ikke har startet med en ny hobby/aktivitet 
i løpet av pandemien, men samtidig rapporterer foreldrene at de mente barnet deres har fått en 
roligere hverdag, er mer sammen med de voksne, er mindre sammen med venner og er langt mer 
aktive på sosiale medier og skjerm. Når det gjelder dataene fra foreldreundersøkelsen som viser 
tydelig tilbakegang i barns utelek under pandemien, er dette alarmerende resultater sett i lys av 
en langvarig nedadgående trend i barns utelek. Det store spørsmålet er om barna er i stand til å ta 
opp igjen uteleken, etter at både foreldre og barn har blitt vant til en hverdag med mer inne- og 
skjermaktiviteter?
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Norges innsats for å ivareta FNs bærekraftsmål – et bærekraftig 
friluftsliv

Departementsråd Eivind Dale, Kommunal- og distriktsdepartementet

Bærekraftsmålene består av 17 hovedmål og 169 delmål. Dette er en forandringsagenda for hele 
verden, som ser økonomiske, sosiale og miljømessige mål i sammenheng. Det har gått i riktig 
retning de siste tiårene. Det har vært en kraftig nedgang i antall fattige, og det er færre enn før 
som sulter. Flere har fått utdanning, og helsesituasjonen er vesentlig forbedret. Men nå peker 
pilene i feil retning, først på grunn av pandemien, og nå også på grunn av Russlands angrep 
på Ukraina. Disse hendelsene viser hvor integrert verden har blitt. Det som skjer ett sted, får 
ringvirkninger over hele verden. 

I fjor vår la den daværende regjeringen fram stortingsmeldingen Mål med mening – Norges 
handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Her ble bærekraftsagendaen «oversatt» 
til norske forhold. Vi har på mange områder andre typer utfordringer enn det som er nedfelt i 
FN-målene: Vi har ikke sult, men overvekt – og vi har ikke slum, men dyre boliger. Meldingen 
ble behandlet i Stortinget i april i år, med bred enighet om nasjonale mål og veien videre. 
Bærekraftsmålene er en omstillingsagenda for hele samfunnet. Noen stikkord er energikrisen, 
omstillingen fra petroleum til fornybart, kompetanseutfordringer og en aldrende befolkning. 
Heldigvis har vi både både omstillingsdyktige bedrifter og kommuner som allerede er godt i gang 
med det grønne skiftet, selv om det er strekk i laget.

Friluftslivet bidrar til bærekraftsmålet om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle. 
Friluftsliv gir naturopplevelser, stillhet og ro, fysisk aktivitet, mestring og sosialt samvær. Det 
kortreiste friluftslivet er særlig viktig i hverdagen, og for de som ikke har mulighet til å reise 
langt. Men friluftslivet kan også utfordre bærekraftsmålene. Tradisjonelt har friluftsliv i Norge 
vært preget av nøkternhet og lite tilrettelegging. Men som følge av bedre økonomi, mer fritid og 
urbanisering, har også friluftslivet endret seg. Det er mer tilrettelegging og utbygging, både langs 
sjøen og i fjellet, noe som kan medføre slitasje på og forstyrrelse av naturen.  

For å møte disse utfordringene, må vi ha en bevisst arealpolitikk og god arealplan¬legging. Plan- 
og bygningsloven «skal fremme bærekraftig utvikling». Det er lagt stor vekt på bærekraftsmålene 
i de nasjonale forventningene til lokal og regional planlegging. Gjennom arealplanleggingen 
bør kommunene sikre sammenhengende grønnstrukturer i byer og tettsteder, og bærekraftig 
tilrettelegging for friluftsliv i strandsonen og fjellet. Ferdsel bør så langt som mulig kanaliseres 
utenfor sårbare områder. Vi er i sluttfasen med en veileder som gir råd om hvordan kommunene 
kan ivareta hensyn til natur og friluftsliv ved planlegging av fritidsbebyggelse. Fylkeskommunene 
har også en viktig oppgave i å se arealutviklingen i en regional sammenheng. Statsforvalterne 
må avveie lokale mot regionale og nasjonale hensyn. Både kommunene, fylkeskommunene og 
statsforvalterne må ha en differensiert arealforvaltning, tilpasset ulike utfordringer i ulike deler av 
landet – det er forskjell på Oslofjorden og Finnmarkskysten. 

Friluftslivsorganisasjonene er en viktig ressurs for å informere om naturvennlig friluftsliv. 
Det er prisverdig at organisasjonene også iverksetter konkrete tiltak for å unngå konflikter 
med sårbar natur, bl.a. i arbeidet med tilrettelegging av turløyper. De gir også viktige innspill i 
arealplanleggingen, og er en viktig ressurs for kommunene. 
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Sesjon 1: Allemannsretten og bærekraft

Relevante bærekraftsmål er: 3 God helse og livskvalitet, 10 Mindre ulikhet, 11 Bærekraftige byer og 
lokalsamfunn, 15 Livet på land

Hva ønsker vi med sesjonen:
En bevisstgjøring av hvilke tiltak en gjør for å løse utfordring rundt allemannsretten og samtidig 
verne om den.

TID BESKRIVELSE 

0900 – 0910 Praktisk og program for sesjonen, introduksjon av innledere v/Mari Sørholt, 
Miljødirektoratet

0910 – 0940
Må vi akseptere innskrenkninger i allemannsretten enkelte steder og hvem og 
hvordan skal vi finansiere fellesgoder? v/Preben Falck, daglig leder i Stavanger 
Turistforening

0940 –1010 Hvordan er utfordringene rundt allemannsretten løst i Lofoten? v/Peter 
Andersen, daglig leder i Lofoten friluftsråd

1010 – 1020 Presentasjon av gruppene og gruppeoppgaver, v/Hans Erik Lerkelund, Norsk 
Friluftsliv, samt finne seg et sted for gruppearbeid

1020 – 1115 Gruppearbeid

1115 – 1120 Komme seg tilbake til sesjonen

1120 – 1200 Presentasjon av gruppearbeid (10 minutter per spørsmål), v/Nils Yngve Berg, 
Miljødirektoratet

Oppgaveløsning:
Vi deler deltakerne i åtte grupper på forhånd. Vi peker ut en leder, som er blitt varslet på forhånd. 
Hver gruppe får i utgangspunktet to spørsmål å diskutere, dvs. fire grupper på hvert spørsmål. 
Gruppearbeidet starter med 5 minutter individuelle refleksjon rundt spørsmålene, før gruppen 
diskuterer i felleskap. Hvert spørsmål blir presentert av en gruppe (3 minutter), supplert av en 
annen gruppe (inntil 2 minutter), samt 5 minutter til åpen refleksjon/diskusjon (til sammen 10 
minutter).

Oppgavene:
1.  Er friluftslivet en trussel mot naturen og allemannsretten? Eventuelt hvordan?
Stikkord til innledning av spørsmålet: Nye og eksisterende aktivitetsformer – ”sportifiseringen” av 
friluftslivet. 

2. Må vi akseptere innskrenkninger i allemannsretten enkelte stender av hensyn til 
naturen, grunneiere eller andre brukere der sambruk er utfordrende? Eventuelt hvorfor 
og har dere eksempler på hva som er innenfor eller utenfor?
Stikkord til innledning av spørsmålet: Jakt, utmarksbeite, turisme, sykkel/gående, telting/
dagsbesøkende og intensiv bruk/naturgrunnlaget. 

3. Er naturbasert turisme en trussel mot allemannsretten? Hvordan kan vi få til en god 
samgang mellom allemannsretten og naturbasert turisme?
Stikkord til innledning av spørsmålet: Hva er friluftsliv og hva er naturbasert turisme - er det et 
skille og må vi skille? Naturbasert turisme og reiselivets ansvar. Bruk av tilrettelegging bygget av 
frivillige. Kommersiell bruke av allemannsretten.  
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4. Hvordan finansiere fellesgoder for friluftslivet? Er det mulig, og eventuelt 
hvordan, kan det løses uten at det går utover gratisprinsippet?
Stikkord til innledning av spørsmålet: Allemannsretten som et gratis gode. Hvem skal betale 
for tilrettelegging som skilting, merking og tilrettelegging av stier, preparering av skiløyper, 
parkingsplasser, toaletter og renovasjon.

Relevant litteratur:
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
https://www.nrk.no/nordland/destination-lofoten-onsker-a-komme-i-gang-med-
pilotprosjekt-pa-_turistskatt_-1.15943474
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Sesjon 2: Bærekraftig tilrettelegging for friluftsliv

Ønska resultat fra sesjonen: 
Vi ønsker at dere som er med sitter igjen med tanken ”Dette har vi itte tenkt på før”

Etter sesjonen skjer friluftslivstilretteleggingen gjennom tilpasset, god planlegging og involvering 
før spaden eventuelt settes i jorda for bærekraftige, fysiske tiltak. Besøksforvaltning sees på som 
en integrert del av den fysiske tilretteleggingen.

Program:
TID BESKRIVELSE 

0900 – 0905 Praktisk og program for sesjonen v/Bjørn Godal

0905 – 0910
Kortreist eller langreist? Introduksjonsfilm om besøksopplevelsen med 
utgangspunkt i lokalt friluftsliv og turisten. v/Hanne Lykkja, Nordland 
fylkeskommune

0910 – 0930 Innføring i besøksforvaltning med utgangspunkt i Miljødirektoratets veileder 
v/Heidi Ydse, SNO og Marie Selboskar Lier, Miljødirektoratet

0930 – 0945 Konkret eksempel på bruk av besøksforvaltning i Meløy kommune v/Meløy 
kommune

0945 – 0955 Tilrettelegging og søknadsplikt v/Bjørn Godal, Salten friluftsråd

0955 – 1015 Stiskulen med fokus på konkret tilrettelegging v/Snorre Stener, 
Miljødirektoratet

1015 – 1030 Pause

1030 – 1140 Oppgaveløsning: 
Individuell refleksjon og gruppearbeid

1140 – 1200 Presentasjon av gruppearbeid (panelintervju) og oppsummering

Oppgaveløsning:
Deltakeren velger en av fire oppgaver som tar utgangspunkt i følgende:
I de to første oppgavene skal følgende bærekraftmål vurderes spesielt: 3; God helse og livskvalitet, 
11; Bærekraftige byer og lokalsamfunn, 12; Ansvarlig forbruk og produksjon og 15; Livet på land.
•  Bynært friluftsliv: I denne oppgaven skal casen ta utgangspunkt i dagligturlandskapet med bruk 

fra store befolkningsgrupper i potensielt godt tilrettelagte områder. 
•  Småfriluftsliv: I denne oppgaven skal casen ta utgangspunkt i dagligturlandskapet med bruk fra 

små befolkningsgrupper i lite tilrettelagte områder, med lite bruk uten forventning om særlig 
stor økning i bruken.

I de to siste oppgavene skal følgende bærekraftmål vurderes spesielt: 11; Bærekraftige byer og 
lokalsamfunn, 12; Ansvarlig forbruk og produksjon, 13; Stoppe klimaendringene og 15; Livet på 
land, vurderes spesielt.
•  Massefriluftsliv: I ferielandskapet der bruken er svært stor i perioder, gjerne i distrikt med lite 

fastboende. Fokus på relativt korte turer. Gjerne en «Instagramspot». I oppgaveløsningen må 
reiseliv og friluftsliv sees i sammenheng.

•  Fjellfriluftsliv: I ferielandskapet der bruken er moderat. Turene går gjerne over flere 
dagers vandring i fjellet. Ingen spesielle «Instagramspot». På mange måter det klassiske 
fjellfriluftslivet.
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Aktuell litteratur:
Veileder Besøksforvaltning: 
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/myndigheter/besoksforvaltning-i-
mye-besokte-naturomrader/  

Kræsjkurs Besøksforvaltning: 
https://www.nfk.no/besoksforvaltning/delprosjekter/krasjkurs-for-lag-og-foreninger/

Stiskulen: 
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/stiskulen/

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder: 
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/myndigheter/kartlegge-og-
verdsette-friluftslivsomrader/

Ferdselsåreplan: 
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/myndigheter/ivareta-og-utvikle-
ferdselsarer-for-friluftsliv/

FNs bærekraftsmål:
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Fem grunnleggende spørsmål i besøksforvaltning (Lokalsamfunnsperspektivet):
1. Vil vi og evt. hvorfor vil vi ha besøk?
2. Hva har vi å tilby?
3. Hvor og når vil vi ha besøk?
4. Hvem vil vi invitere hjem?
5. Hvordan får tak i de ønska gjestene?
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Sesjon 3: Friluftsliv og folkehelse i et bærekraftsperspektiv

Friluftsliv og folkehelse - Hvordan fremme god helse og livskvalitet, mindre ulikhet og 
bærekraftige lokalsamfunn gjennom friluftsliv?

Ønsket resultat fra sesjonen: 
Få en oversikt over status for deltakelsen i friluftsliv og diskutere utfordringer med hensyn til 
rekruttering til friluftsliv for ulike grupper i befolkningen. Komme frem til gode løsninger som 
deltakerne kan ta med seg hjem og ta i bruk med en gang. Skape en arena hvor deltagerne kan bli 
bedre kjent og få nye samarbeidspartnere. 

Kl.09.00 – 09.05
Praktisk og program for sesjonen
Møteleder: Nils Abel Prestegård Aars

Kl. 09.05-09.30
Hvordan står det til med deltakelsen i friluftsliv i et folkehelseperspektiv?
Innleder: Håvard Dalen fra SSB.

Kl. 09.30-10.15 
Sofadebatt med: 
Gøran Raade, NFK 
Malgorzata Dvorakova, DNT 
Kristine Engan, Folkehelsekoordinator Bodø kommune
Ane Tellebon, Røde kors 

Diskusjon om hvordan offentlige, private og frivillige aktører kan arbeide med friluftsliv for å 
fremme god helse og livskvalitet for alle grupper i befolkningen, mindre ulikhet og bærekraftige 
lokalsamfunn. Det ønskes involvering fra salen. 

Kl. 10.15-10.30
Pause

Kl. 10.30-11.40 
Gruppearbeid  

Kl. 11.40-12.00 
Gjennomgang av gruppearbeid og felles oppsummering
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Sesjon 4: Friluftsliv for alle Barn og unge?

Bolk 1 – Friluftsliv i ferie og fritid for alle barn og unge? 

I Norge anser mange friluftsliv for å være en viktig del av kulturen vår og noe som «alle» 
nordmenn driver med. Men er dette egentlig riktig? 

22. april 2022 leverte Ipsos resultatene av en befolkningsundersøkelse gjort inneværende år. 
Den viser en drastisk endring av barns lekevaner. Barn leker færre dager i uken i sine nærmiljø. På 
samme tid i 2015 var det 41% av barna som lekte 5-7 ganger ute i uken i sine nærmiljø, mens i 2022 
er tallet nede i nede i 18%. Barna som før lekte 5-7 ganger i uken i sitt nærmiljø, leker nå i samme 
område 3-4 og 1-2 dager i uken. 

NINA rapport 2084 som nylig ble lansert (mars 2022) viser at 35% av barn og unge var mindre 
ute under nedstengningen i mars 2020. Dette tallet hadde økt til 38% 10 måneder inn i 
pandemien. Samtidig viser den samme NINA-undersøkelsen at 12 % av barna oppholder seg mer 
i naturområder enn vanlig, og at dette tallet hadde økt til 18% 10 måneder inn i pandemien. Disse 
tallene peker på økte forskjeller blant barn og unge. 

Ungdata 2021 viste og at barn og unge opplevde en innskrenkning av sin sosiale sfære under 
pandemien. Skolen og fritidsaktivitetene er de viktigste sosiale arenaene for barn og unge, og 
begge disse arenaene ble sterkt redusert eller helt borte under deler av pandemien. 

Friluftsliv må læres slik som all annen kunnskap og ferdigheter. Læring av friluftsliv skjer allerede 
fra man er liten, og skjer som oftest gjennom å delta i friluftslivsaktiviteter sammen med andre 
som er mer erfarne. For at man skal kunne drive med friluftsliv for egen glede og helse, må man 
altså bli introdusert og få opplæring og innføring. Tidligere skjedde denne introduksjonen i stor 
grad gjennom familien. Vi vet at dette ikke er tilfellet lenger. Det er ikke alle familier som driver 
med friluftsliv, og det er dermed veldig ulikt om man får en introduksjon til friluftsliv eller ei. 
Ulikhet i friluftslivsaktivitet var en utfordring allerede før pandemien. Vi ser at under pandemien 
økte ulikheten i friluftslivsaktivitet. De som allerede hadde kunnskap og ferdigheter kunne ta 
naturen i bruk som et grønt tilfluktsrom. De som manglet denne kunnskapen, kan det virke som 
om ble værende mer inne. Dette gjør at rekruttering til friluftslivsaktiviteter er viktigere enn noen 
gang for å bøte på denne forskjellen i samfunnet. Dette skal vi drøfte på sesjonen i en paneldebatt. 
Deltakerne i paneldebatten er; 
• Kristin Oftedal fagsjef barn og ungdom i DNT
• Ali Abdullah daglig leder i Wild X
•  Guro Prestegård Aars, turleder i barnas turlag, mor i en familie med to voksene og firebarn med 

høyt fokus på trivsel på tur.
• Rune Røbekk i Felles Ansvar Salten.



20

Bolk 2 – Læring i friluft – hvordan få det til? 
I 2016 kom regjeringen med Meld. St. 2015-2016 Friluftsliv, Natur som kilde til helse og livskvalitet. 
Her står det at regjeringen ønsker at så mange som mulig utøver friluftsliv jevnlig. Friluftsliv gir 
oss økt livskvalitet og bedre helse, og er en levende og sentral del av den norske kulturarven og 
nasjonale identiteten.

Skoler og barnehager gjør en viktig jobb når de vektlegger friluftsliv og bruker naturen som 
læringsarena. Gir vi barn og unge kunnskap og opplevelser i friluftsliv, vil dette bli en kilde til helse 
og livskvalitet gjennom hele livet.

Stortingsmelding følges opp av en handlingsplan for Friluftsliv i 2018. Gjennom å utarbeide en 
handlingsplan for friluftsliv vil regjeringen forsterke satsingen på friluftsliv ytterligere. Friluftsliv 
er viktig i et folkehelseperspektiv, og en sentral del av norsk kulturarv og nasjonale identitet. 
Friluftsliv vil også kunne gi den enkelte et forhold til og økt kunnskap om naturen, som kan gi økt 
vilje til å ta miljøvennlige valg og til å ta vare på naturen

Samlet vil disse to dokumentene bidra til å oppfylle de nasjonale målene for friluftsliv:
 1.  Friluftslivets posisjon skal ivaretas og videreutvikles gjennom ivaretakelse av allemannsretten, 

bevaring og tilrettelegging av viktige friluftslivsområder, og stimulering til økt friluftslivsaktivitet 
for alle.

 2.  Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge.

Videreutvikle eksisterende suksessrike tiltak rettet mot pedagogiske institusjoner som 
barnehage, skole og SFO, er oppdrag i handlingsplanen som Norsk Friluftsliv gjennomfører for 
Miljødirektoratet.

Rundt omkring i hele Norge er det mange lærere som tar med barn og unge ut og bruker naturen 
som arena til lek, læring og aktivitet. Norsk friluftsliv har intervjuet lærere og ledere i skoler og 
barnehager, kartlagt kommuner og fylkeskommuner, natur- og friluftslivsorganisasjoner og andre 
eksterne aktører, for å finne suksessrike tiltak og barrierer.  

Det er mange faktorer som har betydning for at skoler kan drive med læring i friluft og for at 
læreren kan ta med elvene til uteklasserommet. Og det er mange tiltak som kan bidra til at skoler 
klarer å gi elevene opplevelser, erfaring og læring i friluft. 

For en lærer er forankring i læreplaner, kommuneplaner og regionale planer viktig, men ikke 
tilstrekkelig.

Relevante litteratur: 
NINA rapport 2084 - Barn og unges organiserte friluftsliv. Hva fremmer gode opplevelser og varig 
deltagelse?  
https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2981789 

Skolen etter koronapandemien – et løft for trivsel og læring  
https://www.regjeringen.no/contentassets/637a7dd9f97b42c49eab111a0fce074e/taptlaring_
raport_tiltak_a4_final.pdf 

Ungdata 2021 – nasjonale resultater https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/2767874  
SSB artikkel: https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/barn-fra-vestkanten-
mest-aktive-i-oslo 

SSB artikkel: https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/9-av-10-barn-og-
unge-gar-pa-tur       



21

Sesjon 6: Friluftslivets utfordringer i et bærekraftperspektiv

Innledere; Carlo Aall, Vestlandsforskning og Marianne Singsaas, Telemarkforskning

Som tittelen antyder, handler denne sesjonen om ulike sider ved dagens friluftsliv som er lite 
bærekraftige. 

Måten vi bruker naturen på, forbruket tilknyttet ulike aktiviteter og hvordan vi transportere oss, er 
alle komponenter som direkte eller indirekte legger press på natur og klima. I mange tilfeller står 
vi overfor et friluftslivsparadoks - jo mer vi bruker naturen vi elsker, desto mer ødelegger vi den. 

Friluftslivets rolle i et bærekraftig samfunn
For å forstå friluftslivets utfordringer i et bærekraftperspektiv, må man også forstå hvordan vår 
tids største utfordring - natur- og klimakrisen, legger føringer for omfattende endringer i måten 
vi lever på. For å lykkes med den grønne omstillingen, og for å nå de internasjonale klima- og 
naturmålene, må alle deler av samfunnet bidra, også friluftslivet, og bidraget må fremover bli 
til omstilling, ikke ‘bare’ justering av samfunnet. FNs klimapanel beskriver omstilling i rapporten 
«Managing the risks of extreme weather events and disasters to advance climate change 
adaptation» som «Endring av grunnleggende egenskaper ved et system (inkludert verdisystemer; 
regulatoriske, lovgivende eller byråkratiske regimer; finansinstitusjoner; og teknologiske eller 
biologiske systemer)”. 

Det virkelig kritiske spørsmålet fremover er om verden klarer ‘å omstille seg’ eller om verden 
vil ‘bli omstilt’. Med dette bakteppet handler diskusjonen om friluftslivets rolle ikke lenger om 
hvordan norsk friluftsliv blir ‘rammet’ av dårligere snøforhold, om overgangen fra fossil til elbil 
når vi reiser på tur, eller om løsninger for å bygge nye ‘bærekraftige’ hytter. Nå handler det om 
hvordan friluftslivet kan bidra til de store endringene i samfunnet, og da kan bidraget ‘i’ selve 
friluftslivet være av mindre verdi enn bidraget ‘fra’ friluftslivet. Friluftsliv står for om lag 5% av den 
samla direkte og indirekte energibruken utløst av privat forbruk. Dermed vil en radikal endring ‘i’ 
friluftslivet i størrelsesorden ‘halvering’ av energibruken i teorien bare redusere energibruken i det 
samla forbruket med 2,5%. Men, hvis vi i utøving av friluftslivet, for eksempel når vi overnatter på 
en DNT hytte, ‘lærer’ oss å like vegetarisk mat, og så tar dette med tilbake i hverdagen, vil teoretisk 
sett den endringen (fra ‘kjøtt’ til ‘ vegetar’) få en tyvedoblet effekt. De kritiske faktorene da blir å 
sikre at 1) friluftslivet faktisk feier for egen dør og er radikalt mer klimavennlig i sin praksis, 2) at 
det blir lagt til rette for at vi som frilufslivsutøvere kan ‘lære’ disse nye klimavennlige praksisene 
– ikke bare gjennomføre dem der og da, og 3) at det er mulig når vi kommer hjem å gjennomføre 
disse ny-lærte praksisene i hverdagsforbruket vårt (eksempelvis at den lokale butikken har et godt 
utvalg av vegetarmat). De viktige praksisene vi snakker om fanges opp av de tre metaforene Biffen, 
Bilen, og Boligen; dvs hvordan vi reiser, hva vi spiser, og hvordan bygningen vi oppholder oss i er 
utformet og fungerer. Disse står til sammen for 85% av vår miljøbelastning og det er her det er 
mest å hente på å gjøre grep.

De tre f-er
Marianne Singsaas, v/Telemarksforskning, har foreslått at vi i stedet for de tre b-er, i 
friluftslivssammenheng kan snakke om de tre f-er: Fritidsbolig, forbruk og ferdsel, som utgjør en 
stor del av friluftslivets fotavtrykk;
•  FNs naturrapport som kom i mai i 2019, slo fast at vi har endret 75% av miljøet på land og mistet 

50% av verdens dyr de siste 40 årene. Rapporten slo også fast at arealendringer er den største 
driveren til tap av biomangfold. I Norge utgjør hyttebygginga 25% av årlig nedbygd areal.

•  Vestlandsforskings rapport fra 2007 slo fast at fritidsforbruket vårt står for 25% av utslippene 
og øker stadig. Friluftsliv ligger på topp tre i konkurransen om å være det mest miljøskadelige 
vi kan drive med på fritida. Vi skarve 5,1 millioner norske flyr like mye som 50 millioner 
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EU-borgere til sammen. CO2-regnskapet til oss norske er fult av røde tall, og vi er på ingen som 
helst måte i rute med å bli CO2-nøytrale. 

•  Friluftslivet har også blitt mer «tingliggjort». I takt med sportifiseringen av deler av friluftslivet 
har det blitt mer fokus på utstyr. Vi nordmenn bruker 15 milliarder på sports- og fritidsutstyr 
i året. Vi er det landet i Europa som bruker mest penger på sportsutstyr pr. kapita, tre ganger 
mer enn den gjennomsnittlige europeer. Når Norges sirkularitet er 2,4 prosent, ligger en del 
av løsningen å øke sirkulariteten betraktelig, men også prioritere strategier som reduserer vårt 
materielle fotavtrykk gjennom en mer ressurseffektiv økonomi, der vi bruker ressursene mer 
effektivt, låner i stedet for å kjøpe, bruker ting lengre, reparerer og gjenbruker.

Det er viktig å være klar over at friluftslivet er svært mangfoldig, og at det dystre bilde som 
tegnes av friluftslivets fotavtrykk ikke er representativt for alle former for friluftsliv som drives i 
Norge. Mange friluftslivsorganisasjoner og friluftsmennesker er bevisste sitt fotavtrykk og driver 
et nærfriluftsliv basert på kortreiste opplevelser og aktiviteter med lave miljøavtrykk. Jobben 
videre blir å bruke gode fortellinger til å inspirere og motivere en relativt stor masse av utøvere av 
friluftsliv til f.eks. å ikke reise land og strand på jakt etter nye naturopplevelser, men til å verdsette 
det kortreiste friluftslivet. Eller det å flytte fokuset fra utstyr og materialistiske ting over til gleden 
og betydningen av selve naturopplevelsen, altså i større grad etterleve prinsippet om «et rikt 
liv med enklere midler» jf. mantraet til filosofen og friluftslivsentusiasten Arne Næss. Det er 
nettopp disse løsningene som er overførbar til hverdagslivet og den reelle grønne omstillingen av 
samfunnet Carlo Aall innledningsvis viser til. 

I Anja Bakken Riises bok «Mitt klimaregnskap» leser vi at vårt gjennomsnittlige klimafotavtrykk i 
Norge er på 11,1 tonn CO2. Vi må ned til 2,5 tonn innen 2030 om vi skal nå FNs klimamål, hver av 
oss må ned i ¼ av eksisterende fotavtrykk. Og dette må skje uten at de klimasmarte løsningene går 
på bekostning av naturmangfoldet. Mye tyder på at vi har et behov for å revitalisere betydningen 
av velferd og gode liv, og samtidig være åpne for at lavere vekst og mindre forbruk kan være 
berikende for våre liv, og ikke begrensende. Vi har en stor jobb foran oss – og er nødt til å finne 
gode løsninger sammen.

Med utgangspunkt i de tre F`ene; fritidsbolig, forbruk og forflytning, som utgjør en stor del av 
friluftslivets fotavtrykk, er målet med sesjonen å diskutere utfordringene, og sammen komme 
frem til tiltak og løsninger for å redusere avtrykket og gjøre friluftslivet mer bærekraftig og som et 
viktig bidrag til den øvrige omstillingen av samfunnet. 
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Befaringer

Husk egna tøy og sko til den befaringa du melder deg på og ut fra værmelding. Ta gjerne med 
vannflaske og sitteunderlag.

1. Kyststi
Ny kyststi, med stor tilretteleggingsgrad ferdig prosjektert men ikke igangsatt. Skal gå gjennom 
tettbygd, etablert boligområde, boligområder under etablering og i natur/kulturlandskap. 
Problemstillinger knyttet til privatisering av areal, tilretteleggingsgrad og materialvalg. 
Avveining tilgjengelighet og fastboende sine interesser.

Transport: Buss, ca 10 min. Krav til deltakerne: Forflytning ca 2 km i bygater og terreng.

2. Ausvika friluftsområde, Bratten aktivitetspark og Bratten via ferrata, 
Ausvika friluftsområde og Bratten Via ferrata. I Ausvika er tematikken knyttet til tilrettelegging 
som tiltak for å avhjelpe økende bruk og forholdet mellom naturbevaring og økende bruk. 
I Bratten er tematikken etableringen av en kommersiell via ferrata og det det har utløst av 
diskusjoner og vedtak knyttet til allmennhetens tilgang til anlegg i utmark, brukerbetaling og 
ivaretakelse av naturverdier når nye områder åpnes for bruk gjennom tilrettelegging. De som vil 
kan gå Via ferrataen (egenbetaling) etter befaringen og ta bybuss tilbake til hotellet. 

Transport: Buss, ca 15 min. Krav til deltakerne: Forflytning ca 1 km på gode grusstier

3. Nordlandsbua
Nyutviklet bu for overnatting i fjellet som skal være mest mulig miljøvennlig i oppsetting, bruk/
drift og sanering, besøkes. Utviklet i samarbeid mellom Nordlandsruta, DNT, FL, Statskog og 
NTNU. Prototypen skal flyttes og brukes som sikringsbu i Sulitjelma etter konferansen. Målet 
med befaringen er å presentere bua og drøfte løsningene som er valgt med tanke på videre 
utvikling. Om tida strekker til, settes prosjektet også inn i et besøksforvaltningsperspektiv.

Transport: Ingen. Krav til deltakerne: Forflytning ca 1 km i bygater.

4. Folkehelse i sentrum
Befaring av nye parker i sentrum, Rådhusparken og Kvartal 99, med mange aktivitetselementer 
både sommer og vinter, tilpasset ulike målgrupper, sentrumsnær sikringssak, bystrand, planlagt 
sjøaktivitetssenter i Breivika og et av Bodøs mest brukte turområder, Moloen.

Transport: Ingen. Krav til deltakerne: Forflytning ca 1,5 km i bygater

5. Skolegårder som læringsarena og nærmiljøparker
I Rønvika i Bodø. Befaring av uteområder på to skoler og en barnehage. Uteområdene har veldig 
forskjellig utforming, alder og tilgjengelig areal. Refleksjon omkring håndteringen av barn og 
unges viktigste uteområde. 

Transport: Buss, ca 5 min. Krav til deltakerne: Forflytning ca 1,5 km i bygater

6. Frivillighetens tilrettelegging av bynære turområder
Her eksemplifisert med Tverrlandsmarkas venner sin tilrettelegging av Tverlandsmarka. Åpning 
av ny treningspark i tilknytning til turområdet. Stopp på utlånsordningen Skattkammeret i regi av 
Kirkens bymisjon. 

Transport: Buss, ca 20 min. Krav til deltakerne: Forflytning ca 2 km på grusa sti.
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7. Forbruk og reiser
Besøk på utlånsordningen, sportsbutikk og aktuelle offentlige transportløsninger for orientering 
om miljøavtrykket, kjøpevaner, utlånserfaringer og reisevaner og framtidsbildet.

Transport: Ingen. Krav til deltakerne: Forflytning ca 3 km i bygater. 
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Frivillighetens kraft i arbeidet med å fremme sosial bærekraft 

Bente Lier, generalsekretær Norsk Friluftsliv. 

Når vi snakker bærekraft handler det ofte om klima og miljø. Men i FNs bærekraftmål er det også 
uttalte mål om sosiale forhold: 

Sosialt bærekraftige samfunn handler om samfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet – i tillegg 
til tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. 

I tillegg til privat og offentlig sektor er frivilligheten er en tredje sektor som løser viktige 
samfunnsoppgaver. I Norge har vi en fantastisk dugnads- og frivillighetstradisjon: I henhold 
til SSB nedlegges det 142.000 årsverk i frivilligheten, og dette er beregnet å gi 130 milliarder i 
verdiskaping. 

Men frivillighet har ikke minst en egenverdi. Den er selve limet i vårt demokrati og danner 
grunnlaget nettopp for den tilliten, tryggheten og tilhørigheten som preger bærekraftige samfunn. 
Derfor er det viktig at det legges godt til rette for frivilligheten – både fra sentrale og lokale 
myndigheter.  

I dette innlegget vil vi se nærmere på hvordan frivilligheten bidrar til sosial bærekraftige samfunn, 
og hvordan det offentlige bør legge til rette for sterk frivillighet. Vi vil ha innlegg fra Fredrikstad 
kommune v/etatssjef i Etat aktive liv, André Flatner, Speiderforbundet v/ generalsekretær Stine 
Heireng og Den Norske 
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Medier, publikum og kanskje litt om påvirkning og friluftsliv?

Kristian Tolonen, NRK

Mediene har alltid vært i endring, men de siste 10-15 årene har det skjedd mer enn noensinne. Og 
etter en lang periode med mediebruk i koronaens tegn er det mange spørsmål man kan stille seg. 

Hvor er publikum nå? Hva skjer med mediene, hvilke plattformer og tilbud vokser, hvilke faller? 
Hvor kan man møte flest mennesker, og hvor møter man de ulike segmentene i befolkningen? Hva 
er likheter og hva er forskjeller i mediebruk? Hvordan har korona påvirket vår mediebruk? Hvilke 
medier og aktører stoler man på? Og kan vi si noe om alt dette opp mot interesse for friluftsliv, 
naturvern og aktiviteter? 

Målet med presentasjonen er å besvare flest mulig av disse spørsmålene best mulig på en 
halvtime. 
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Hvordan skaper vi fremtiden?

Ove Jakobsen, professor Nord Universitet

Dersom løsningen på dagens utfordringer krever radikal endring blir det viktig å finne frem til 
metoder som kan bidra til å utvikle fremtidssamfunn som skiller seg radikalt fra dagens samfunn. 
Kontrasten mellom ideologi (det som er) og utopi (det som kan bli) er nødvendig for å skape 
energi og retning i samfunnsutviklingen. Det er dermed viktig å være oppmerksom på at det alltid 
er snakk om samspillet mellom fortid, nutid og fremtid, aldri det ene eller det andre. I et demokrati 
er det flertallet som definerer felles normer og verdier. Utopien er et annet sted, det er rettet mot 
fremtiden. Det er viktig å påpeke at utopiene ikke skal realiseres fullt ut, vi kan bare nærme oss 
dem, arbeide i den retning. Vi trenger med andre ord alternative utopier som stimulerer fantasien 
og som bidrar til å skape spenning. 

I et velfungerende samfunn er ideologiske og utopiske elementer i positiv interaksjon, det vil si 
spenningen mellom fortid, nutid og fremtid holdes ved like gjennom kontinuerlig arbeid med 
utopier.  Stagnasjon inntreffer når utopiene mangler og endring skal skje innenfor de definerte 
rammene til den dominerende ideologien. 

Utopien kan for eksempel være opptatt av å utrede alternative løsninger forankret i målet om 
rettferdig og bærekraftig utvikling innenfor rammen av optimal frihet under ansvar. Den kan også 
omfatte løsning av problemer knyttet til økende forskjeller mellom fattig og rik og akselererende 
klimaendringer. Utopien gir med andre ord uttrykk for et ønske om en bedre verden. 

Selv om utopien ikke forandrer samfunnet direkte kan den forandre de menneskene som skal bidra 
til å skape endring. 

Utopiforskning har en dialogisk karakter ved at den på den ene siden kritiserer og utfordrer 
det bestående og på den andre siden utforsker og eksperimenterer med alternative, 
grensesprengende løsninger. For at kontrasten mellom ideologi og utopi skal virke konstruktivt 
inn på utviklingen er det viktig at utopiene utvikles og gjenskapes gjennom dynamiske prosesser. 
«Uten utopier er vi fortapt (...) det er ikke et ferdig utopia vi burde trakte etter, men en verden der 
fantasien og håpet fortsatt lever og er virksomme» (Bregman 2017, s. 24). At mange har problemer 
med å forestille andre løsninger enn de vi har i dag betyr ikke at endring er umulig, det tyder bare 
på at de har dårlig utviklet fantasi.    
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Veien videre for et bærekraftig friluftsliv 

Ellen Hambro, direktør Miljødirektoratet

Hvordan blir veien videre for et bærekraftig friluftsliv? Hvor og hvordan driver vi friluftsliv om 
10, 20, 30 år? Er noen aktiviteter og arenaer mer bærekraftige enn andre? Hvordan kan vi, både 
som enkeltpersoner, offentlige, frivillige og private aktører, bidra til at friluftslivet utvikler seg i en 
bærekraftig retning? Dette er viktige spørsmål for oss som arbeider med friluftsliv.

Det er vesentlig at vi både hver for oss og sammen arbeider for å sikre at friluftslivet og samfunnet 
forøvrig utvikler seg i en bærekraftig retning. For friluftslivet er særlig bærekraftmålene:  3 – God 
Helse og livskvalitet, 10 – Mindre ulikhet, 11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn,  13 – Stoppe 
klimaendringene og 15 Livet på land sentrale mål der friluftslivet kan gi viktige bidrag til en 
bærekraftig utvikling. Men det stiller krav til hvordan friluftslivet utvikler seg. Samtidig fordrer 
det at samfunnet som sådan utvikles i en retning som legger grunnlag for friluftslivets bidrag. 
Om f.eks. nærnaturen bygges ned, vil friluftslivets mulighet for å bidra til god helse for alle 
befolkningsgrupper reduseres.

Foredraget vil starte med å gi et innblikk i potensielle konsekvenser for friluftslivet dersom 
samfunnet ikke tar bærekraftmålene på alvor. Deretter blir mulighetene for en bærekraftig 
utvikling belyst med eksempler fra ulike tema av betydning for friluftslivet og arbeidet med 
friluftsliv som bl.a. satsing på friluftsliv i nærmiljøet, sirkulær økonomi og delingskultur og 
utjevning av sosiale forskjeller i deltakelsen i friluftsliv. Allemannsretten, klima, naturmangfold, 
naturopplevelse og høstingsaktiviteter er også viktige tema. Temaene vil bli presentert i et 
langsiktig friluftslivsperspektiv.
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DELTAKERLISTE:  - DELTAKERE, INNLEDERE OG ARRANGØRER
Navn Arbeidssted / organisasjon Sesjon Befaring

Alexander Risvold Ishavskysten friluftsråd 2 1

Aleksander Øren Heen Klima- og miljødepartementet   

Ali Abdulla WildX 4  

Anders Ege Dalane friluftsråd 3  

Anders Søyland Vestland fylkeskommune 2 2

Ane Tellebon Røde Kors 3  

Anette Christiansen Viken Fylkeskommune 2 3

Anita Landehagen Asker Produkt AS   

Anna Kobbeltvedt Fjordane Friluftsråd 1 1

Anne Berit Støyva Emblem Sunnmøre friluftsråd 2 1

Anne Lise Halvorsen Arendal kommune, kulturnettverket 1 1

Anne Marie Dalen Oslo og Omland Friluftsråd 2 1

Ann-Elene Lund Ryfylke Friluftsråd 3 4

Annette Digermul Hals Salten friluftsråd 3 4

Anton Dahl Finnmark Friluftsråd 3 4

Arve Hauklien Røren Øvre Eiker kommune   

Arve Renå Malvik kommune 2 6

Asgeir Knudsen Friluftsrådenes Landsforbund 5 5

Aud Ringsø Polarsirkelen Friluftsråd 2 2

Aviâja Kleist Bodø kommune 1 2

Bent Martinsen Oslo og Omland Friluftsråd 3 5

Bente Lier Norsk Friluftsliv 1  

Berit Irgens Bodø og Omegns Turistforening 6 7

Berit Junker-Köhler NINA 6 1

Bernt Ole Ravlum Trondheimsregionens friluftsråd 2 4

Bjørn Egil Flø Norsk institutt for bioøkonomi   

Bjørn Godal Salten friluftsråd 2 3

Bjørn Harald Brenna Vestvågøy kommune 1 2

Bjørnar Johansen Oslo Kommune/ bymiljøetaten 1 2

Bjørnar Løkstad Grenland friluftsråd 2 2

Britt Karen Spjeld Vestland fylkeskommune 1 5

Bård Andreas Lassen Agder fylkeskommune 1 2

Bård Ludvig Torheim Stortingsrepresentant, Nordland Høyre   

Camilla Berg Larsen Friluftsrådet vest 2 2

Christian Landmark Lister friluftsråd 2 2

Christian Torset Nordland fylkeskommune, fylkesråd   

Christian Ødegaard Sunnmøre friluftsråd 2 4

Christine Myrseth Forum for natur og friluftsliv Troms 3 4

Christine Simonsen Senja kommune 5 6

Dag Terje Klarp Solvang Den Norske Turistforening 6 2

Eivind Dale Kommunal- og distriktsdepartementet   

Eivind Høstmark Borge Troms og Finnmark fylkeskommune 2 2

Elisabeth Teiung Oslo kommune/Bymiljøetaten 3 4

Ellen Gustad Elsethagen Friluftsrådenes Landsforbund   

Ellen Hambro Miljødirektoratet   
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Emil Agersborg Bjørnå Midtre Hålogaland friluftsråd 1 2

Endre Hovland Forum for natur og friluftsliv i Rogaland 1 og 6 2

Endre Juell-Andersen Grafika AS   

Erlend Smedshaug Klima- og miljødepartementet 2 1

Esben Eyde Vestby kommune 1 1

Espen Maruhn Meløy kommune 2 2

Espen Søilen Oslofjordens Friluftsråd 6 2

Eva Hove Sunnmøre friluftsråd 6 2

Eva Lill Kvisle Viken fylkeskommune 1 1

Fredrik Fongen Nord-Troms friluftsråd 4 5

Frode Strøm Narvik kommune 3 4

Geir Håkon Olsen Statens naturoppsyn Fauske/Miljødirektoratet 1 3

Geir Jarle Sirås Trondheimsregionens friluftsråd 3 1

Gisle Sæterhaug FNF Nordland 3 4

Gitte Welløv Strandie Grafika AS   

Gry Nygård Fredriksen Øvre Eiker kommune 3 4

Gudrun Hagen Bodø kommune 2 1 

Guro Prestegård Aars Barnas Turlag Bodø 4  

Gøran Raade Nordland fylkeskommune 3  

Hanne Fredriksen Midt-Troms Friluftsråd (Styreleder) 1 1

Hanne Lykkja Nordland fylkeskommne 2  

Hans Bjarne Tennøy Nordmøre og Romsdal Friluftsråd   

Hans Einar Stendal Salten friluftsråd, styret 1 1

Hans Erik Lerkelund Norsk Friluftsliv 1 2

Hans Kristian Øverby Ringerike kommune 2 1

Hans Olav Sandvoll Ryfylke Friluftsråd 6 1

Hans Petter Aas Oslo og Omland Friluftsråd 4 4

Hege Ansnes Igeland Leirfjord kommune 3 4

Hege Bekken Nordland fylkeskommune 2 2

Hege Lægreid Røssland Friluftsrådet Vest 1 1

Heidi Arnesen Trondheim bydrift - Idrett, park og skog 1 6

Heidi Bjerga Jæren Friluftsråd 6 1

Heidi Grete Betten Miljødirektoratet 1 2

Heidi Ydse Miljødirektoratet/Statens naturoppsyn 2 1

Helge Bredeli Kanck Skiforeningen 4 5

Hilde Ellingsæter Sunnmøre friluftsråd 3 2

Hilde Hansen Smeland Friluftsrådet Sør, styreleder 3 2

Hogne Hjerpås Helgeland friluftsråd 6  

Håvard Bergesen Dalen Statistisk Sentralbyrå   

Ida Pinnerød Bodø kommune, ordfører   

Ingebrigt S. Sørfonn Friluftsrådenes Landsforbund 2 1

Inger Monsen Salten friluftsråd, styret 4 5

Ingrid Melvær Vestland fylkeskommune 1 2

Ingun Haukedal Jæren Friluftsråd 6 7

Ingvild Blomseth Helgesen Midt-Troms friluftsråd 2 1

Ingvild Gabrielsen Bodø kommune 2 Park
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Ingvild Kavli Viken fylkeskommune 6 7

Ingvild Paulsen Agder fylkeskommune 2 2

Irene Heng Lauvsnes Friluftsrådenes Landsforbund   

Ivar Rustad Statskog SF  3

Janne Johnsen Midt-Agder Friluftsråd 4  

Jan-Petter Gurholt Grenland friluftsråd 1 2

Jens Egil Pedersen NJFF Nordland /FNF Nordland 2 1

Jesper Brodersen Bodø Kommune 2 5

Jim Kristensen Statskog Sf 1 3

Johan Hval Oslo og Omland Friluftsråd 2 2

Jørgen Fog FNF Akershus/Skiforeningen 1 2

Kan Tore Skårland Dalane friluftsråd 1 2

Kari Hege Mortensen Nordland fylkeskommune 3  

Kari Nilssen Innlandet fylkeskommune 2 2

Karianne Johansson Oslo kommune/ Bymiljøetaten 2 2

Kim Ingebrigtsen Midtre Hålogaland friluftsråd 4 5

Kirsti Pedersen Gurholt Norges idrettshøgskole 1 2

Kjersti Rennestraum Flesberg kommune 3 2

Kjersti Bye Pedersen Salten regionråd   

Knut Berntsen Salten friluftsråd 4 5

Knut Erling Flataker Trondheimsregionens friluftsråd 3 2

Knut Røst Statskog SF 2 2

Knut-Arild Sørensen Friluftsrådet Vest 4 5

Kristian Tolonen NRK   

Kristin  Schjenken Anderesen Salten friluftsråd, styret 3 5

Kristin Oftedal DNT 4 5

Kristin Sundal Miljødirektoratet 1 2

Kristina Dignes Viken fylkeskommune 2 2

Kristine Engan Bodø kommune 3  

Laila Ingvaldsen Nordland nasjonalparksenter 2 2

Lars Arne Bjørkland Ryfylke Friluftsråd  4

Lars Audun Fodstad Lister friluftsråd 3 4

Lars Bang Bodø kommune 4 5

Lars Magnussen Trondheimsregionens friluftsråd  -  -

Lars Nystadbakk Nordland fylkeskommune 1  

Lars Østrem Polarsirkelen friluftsråd 3 4

Latifa Nasser Trondheimsregionens friluftsråd / FL 1 4

Lene Øverkil Singh Malvik kommune 2 6

Lilly Remme Brunel Dalane friluftsråd 2 1

Line Wam Johannesen Friluftsrådenes Landsforbund 1 1

Linn Elise Jakhelln Norsk Friluftsliv  6

Lisa Näsholm Oslo kommune 2 2

Liv Synnøve Hoel Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 3 4

Magne Leirflåt Dalane friluftsråd 4 3

Magne T. Frøyland Ryfylke Friluftsråd 2 3

Magnus Ripegutu Vike Grenland friluftsråd 6 7
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Magnus Thomassen Midt-Agder Friluftsråd 6 3 

Magnus Utsogn Jæren Friluftsråd 2 2

Majliz Berget Troms og Finnmark fylkeskommune 1 1

Malgorzata Dvorakova Nordland fylkeskommune 3  

Mari M. Sørholt Miljødirektoratet 1 2

Maria Eline Sørensen Comfort Hotel Bodø 2 2

Maria Holo Leikarnes DNT Romsdal 6 3

Marianne Siiri Bodø kommune 6 1

Marianne Singsaas Telemarksforsking 6 3

Marie Selboskar Lier Miljødirektoratet 2 3

Marit Lunde Bodø kommune 6 1

Marit O. Grøtte Trondheimsregionens friluftsråd 1 2

Marit Pedersen Sarpsborg kommune 2 1

Marius Saunders Midtre Hålogaland friluftsråd 2 1

Marlene Blomstereng Karlsen Meløy kommune 4 5

Marte Bjørnstad Andressen Norconsult 2 1

Martin Pedersen Oslofjordens Friluftsråd 2 2

Mattis Mikkelsen Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 6 7

Maylinn Stomperud Den norske turistforening 1 1

Morten Dåsnes Friluftsrådenes Landsforbund 1 1

Nils Abel Prestegård Aars  3  

Nils Stråtveit Friluftsrådet vest 1 6

Nils-Yngve Berg Miljødirektoratet 1 2

Oddrun Aksnes Jæren Friluftsråd 4 2

Oddveig Bredesen Trøndelag fylkeskommune 6 7

Oddvin Øvernes Friluftsrådet Vest 6 1

Ola Arnfinn Loe Salten friluftsråd, styret 1 1

Ola Fremo Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 2 3

Ole I. Eid Trondheimsregionens friluftsråd  4

Ole Lilleås Forum for natur og friluftsliv 2 6

Otto Okstad Miljødirektoratet 1 1

Ove Jakobsen Nord Universitet   

Peder Bjureke Ihle Maritim enhet, Bymiljøetaten, Oslo kommune   

Peder Christiansen Karmøy kommune 1 1

Per Gunnar Lofgren Trondheimsregionens friluftsråd 1 2

Per Kristen Gisleberg Viken fylkeskommune 4 5

Peter Andresen Lofoten friluftsråd 2 2

Peter Øygard Oma Norsk Friluftsliv 6 7

Preben Falck Stavanger turistforening 1 2

Pål Jostein Bjørset Trondheim bydrift - Idrett, park og skog 6 5

Pål Vinje Polarsirkelen friluftsråd 2 2

Ragnhild Margrethe Angard Norsk Friluftsliv 4 5

Rebekka Braaten Polarsirkelen Friluftsråd 4 4

Reidar Heivoll Midt-Agder Friluftsråd 1 1

Reidun Bolsø Oslo kommune / Bymiljøetaten 6 4

René Aasnæs Viken fylkeskommune 4 5
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Renée Høegh-Krohn Helse- og omsorgsdepartementet   

Rikke Steiro Senja kommune 2 1

Rune Røbekk Felles Ansvar i Salten, Salten Regionråd 4  

Ruth Soma Ryfylke Friluftsråd 3 2

Sigurd Aal Sellæg Nordreisa kommune 1 2

Silje Sørfjordmo Paulsen Salten friluftsråd, styret 3 4

Siri Meland Norsk Friluftsliv 4 4

Snorre Stener Miljødirektoratet 2 2

Solfrid Trå Sunnfjord kommune 2 2

Stein Yngve Andersen Norsk Friluftsliv 4 5

Steinar Saghaug Friluftsrådenes Landsforbund 6 2

Stein-Roar F. Slotterøy Dalane Friluftsråd 4 5

Stine Pedersen Norsk Friluftsliv 2 2

Stine Schultz Heireng Norges speiderforbund 6 7

Sunniva Indahl Siggerud skole   

Svein Hegland Friluftsrådet Vest 1 6

Synne Kvam Norsk Friluftsliv 6 7

Tamisha Kindberg Norsk Friluftsliv 3 4

Terje Qvam Miljødirektoratet 2 2

Tessa Barnett Oslo og Omland Friluftsråd 2 2

Thale Rasmussen Midtre Hålogaland friluftsråd 3 4

Thomas Strømme Trondheimsregionens friluftsråd 4 5

Thor Brandt Trøndelag frylkeskommune 2 3

Thorsten Gøtterup Rogaland Fylkeskommune 1 2

Tom EIlertsen Forsmo Bodø kommune 6 5

Tom Fremstad Oslo og Omland Friluftsråd 4 4

Toril Skoglund Ishavskysten friluftsråd 4 5

Tove Amundsen Fuglem Midt- Troms friluftsråd 4 4

Tove Eivindsen Trøndelag Venstre 1 1

Tove Hansen Friluftsrådet sør 2 1

Tove Solvang Nordland fylkeskommune 6  

Trond Glasser Kultur- og likestillingsdepartementet 1 1

Trond Magnussen Grafika AS   

Trond Teigen Asker Produkt AS   

Tuva Eiklid Innlandet fylkeskommune 1 3

Vebjørn Krogsæter Friluftsrådenes Landsforbund 2 5

Vegard Gundersen NINA 1 og 2 2

Vigdis Jynge Oslo og Omland Friluftsråd 1 2

Vigdis Vandvik Universitet i Bergen   

Wenche Pedersen Senja kommune 1 1

Ylva Edvardsen-Kvam Norges jeger- og fiskerforbund, Nordland 4 3

Øivind Brevik Samfunnsbedriftene  2

Øivind Sjuls Oslofjordens friluftsråd 1 1

Øystein Dahle Jæren Friluftsråd 1 1

Øystein Skjær Kolseth Oslo kommune 2 2

Ågot Aakra Folkehelseinstituttet

    







UTRYDDE
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REN ENERGI
TIL ALLE
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LAND
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SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE
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OG ØKONOMISK 
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ULIKHET
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BYER OG
LOKALSAMFUNN

ANSVARLIG
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PRODUKSJON
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GOD HELSE OG
LIVSKVALITET

GOD 
UTDANNING

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

RENT VANN OG GODE 
SANITÆRFORHOLD

INDUSTRI,
INNOVASJON OG 
INFRASTRUKTUR

Landskonferanse friluftsliv arrangeres hvert tredje år 
av Miljødirektoratet, Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund

 i samarbeid med lokale og regionale samarbeidsparter.

Landskonferanse friluftsliv skal:
- Være en faglig og sosial møteplass for alle som arbeider med friluftsliv.

- Gi faglig påfyll og inspirasjon.
- Sette utfordringer og muligheter i friluftslivsarbeidet på dagsorden.

Målgruppen er alle offentlige, frivillige og private aktører som arbeider med 
friluftsliv på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.


