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Notat til budsjetthøring i kommunal- og forvaltningskomiteen. 

Natur og friluftsliv er en viktig del av den nasjonale identiteten, har stor betydning for 

befolkningens helse og bidrar til næringsutvikling. Tilgjengelige arealer og infrastruktur er 

en grunnleggende forutsetning for å kunne drive friluftsaktivitet. Preferansene for hvilken 

type friluftsaktivitet man ønsker å drive varierer gjennom livet, og er blant annet avhengig 

av kunnskap, psykisk og fysisk helse og mobilitet.  

I følge Meld. St. 18 (2015–2016) Friluftsliv- Natur som kilde til helse og livskvalitet, er et 

av de to nasjonale målene følgende: Friluftslivets posisjon ivaretas og videreutvikles 

gjennom ivaretakelse av allemannsretten, bevaring og tilrettelegging av viktige 

friluftsområder, og stimulering til økt friluftsaktivitet for alle.  

For å følge opp stortingsmeldingen er det nylig vedtatt en handlingsplan for friluftsliv. 

Handlingsplanen peker på en rekke tiltak under kapittelet «Friluftslivets arealer og 

infrastruktur», og flere av tiltakene viser til fylket og kommunen som planmyndigheter. 

Norges friluftsområder er spredt over hele landet, på fjellet, langs kysten og i tettbygde 

strøk. Helhetlig og langsiktig planlegging regionalt og lokalt er avgjørende for å ivareta 

både nærfriluftslivet og store villmarksområder. FL ber Kommunal- og 

forvaltningskomiteen, gjennom en merknad, presisere betydningen av regional og 

kommunal planlegging for å bevare og tilrettelegge friluftsområder og ferdselsårer, 

også for fremtidige generasjoner.  

Samfunnsutviklingen fører til at kystområder, bymarker og store sammenhengende 

fjellområder er utsatt for omfattende utbyggingspress. For å ivareta sammenhengende 

natur- og friluftslivsområder er regional planlegging nødvendig. Med utgangspunkt i 

regjeringens handlingsplan for friluftsliv, der det heter «Vurdere å gi økonomisk 

bidrag til det regionale planarbeidet, for å stimulere til utarbeidelse av regionale 

planer for fjellområder med stort utbyggingspress», ber vi om at en slik ordning 

etableres og utvides til også å omfatte kysten og bymarker. 

I handlingsplanen er også arbeidet med sammenhengende nettverk av turstier i 

kommunene beskrevet, herunder registrering i det offentlige kartgrunnlaget. Vi vil derfor 

understreke behovet for at Kartverket har ressurser til å følge opp arbeidet med 

registrering av stier og turruter i nasjonal database.  

Områdesatsninger gjennomføres i enkelte områder i storbyer med særskilte 

levekårsutfordringer, med mål om blant annet å bedre nærmiljøkvaliteter der behovene er 

størst. For områdesatsningen i Groruddalen ser vi med glede at det er foreslått 2 mill. til 

friluftsformål, under Kap. 590, post 65. FL ber om at friluftsliv inngår i alle 

områdesatsninger og at det settes av midler til formålet.  



 

Kontaktperson:  

 

Katrine Skalleberg, friluftslivsrådgiver 

E-post: katrine@friluftsrad.no 

Tlf.: 95771107 
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