
 

Notat fra Friluftsrådenes Landsforbund 

Til høring om Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet, 1.okt 2018 

 

Om Friluftsrådenes Landsforbund (FL): 

FL er et landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd. FL sin hovedoppgave er å 

arbeide for styrking av det allmenne friluftsliv, gjennom egne initiativ og ved å støtte arbeidet til de 

for tiden 27 tilsluttede friluftsråd. Friluftsrådene skal være både pådrivere til og utførere av 

friluftsoppgaver i medlemskommunene. Videre skal de styrke friluftsarbeidet i sine regioner i nært 

samarbeid og forståelse med medlemskommuner og friluftsorganisasjoner. 

Vår visjon er: Friluftsliv – en naturlig del av hverdagen for alle. I dette legger vi at alle skal få mulighet 

til å utøve friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. 

Over hele landet finnes det friluftsråd som sitter på kompetanse og erfaring innen tilrettelegging og 

aktivitet i friluft for alle grupper av befolkningen. 

 

Merknader fra FL: 

Den nylig vedtatte «Handlingsplan for friluftsliv» er utarbeidet av Regjeringen, og har undertittel 

«Natur som kilde til helse og livskvalitet» (1). Regjeringen ønsker at så mange som mulig utøver 

friluftsliv jevnlig, og har beskrevet tiltak for å opprettholde og øke de eldres deltakelse i friluftsliv. FL 

mener at handlingsplanen bør tas hensyn til i Meld. St 15 (2017-2018) Leve hele livet.  

 

Kapittel 4 Et aldersvennlig Norge:  

FL ber Helse- og omsorgskomiteen understreke betydningen av lett tilgjengelige friluftsområder 

som innbyr til lystbetont fysisk aktivitet, sosial kontakt og naturopplevelse, både i urbane og rurale 

områder.  

Friluftsaktiviteten ser ut til å synke med økende alder, noe som kan henge sammen med redusert 

mobilitet og aksjonsradius. God tilgjengelighet er avgjørende for at eldre skal kunne delta i 

friluftslivet, og nyte godt av de helsefremmende effektene naturen gir. Samspillet mellom fysisk 

aktivitet og naturopplevelse virker positivt både for fysisk og psykisk helse. Turområdene trenger ikke 

nødvendigvis å være flate, men bør gi utfordringer for alle funksjonsnivåer. Regjeringen har en 

ambisjon om at alle byer og tettsteder skal ha maksimalt 500 meter fra bosted til et 

sammenhengende nettverk av ferdselsårer jfr. «Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv» (2).  

 

Kapittel 5 Aktivitet og fellesskap:  



FL ber komiteen se på bruk av friluftsaktiviteter og opplevelser i natur som eksempler på gode 

øyeblikk, generasjonsmøter og sambruk og samlokalisering.  

Dalane friluftsråd arrangerer jevnlige friluftskvelder i sine medlemskommuner. Dette er gode 

eksempler på møteplasser i vakker natur som legger til rette for gode øyeblikk, generasjonsmøter, 

fysisk aktivitet og sosial kontakt. FL ber komiteen vurdere å ta med dette som et lokalt eksempel til 

inspirasjon.   

 

FL ser med glede at Friluftsporter er nevnt i et eksempel på sambruk og samlokalisering. 

Friluftsporter er en av friluftsrådenes satsninger; en friluftsport er et godt tilrettelagt område nær 

der folk bor, som innbyr alle generasjoner til opphold i naturen og/eller aktiviteter som passer den 

enkelte. En Friluftsport kan lede til større natur- og friluftsområder. Stikkord er sittemuligheter (bord 

og benk), beskyttelse mot vær (gapahuk), mulighet for enkel mattilberedning (bålplass/grill) og 

aktivitetsmuligheter for alle (gode stier og turveier, utsiktspunkt eller andre enkle eller vanskeligere 

turmål, tauklatrejungel og hinderløype for de yngre, osv.). Kulturminner i området kan være et godt 

turmål og utgangspunkt for samtaler og historiefortelling over generasjoner. De eldre kan brukes 

som ressurser, og bidra med sin kunnskap om høsting, steder, historie og kultur. Som beskrevet i 

Handlingsplanen for friluftsliv kan dette samspillet bidra til å både aktivisere eldre, barn og unge mer 

i friluftsliv (1).  FL ber komiteen påpeke behovet for, og se på muligheten for økonomisk støtte til, 

godt tilrettelagte nærfriluftsområder bl.a. gjennom å etablere Friluftsporter.  
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