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Notat 

Til stortingets helse- og omsorgskomité      20. oktober 2020  

 

Innspill til budsjettbehandlingen i helse og omsorgskomitéen  

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er paraplyorganisasjon for interkommunale friluftsråd og 

arbeider for å tilrettelegge for og inspirere til friluftsliv i hele landet. Folkehelse og friluftsliv er to 

sider av samme sak og vi ønsker mer søkelys på friluftsliv i folkehelsearbeidet. Koronapandemien 

har synliggjort viktigheten av og behovet for områder som er tilrettelagt for nærfriluftsliv. 

Friluftsliv i nærmiljøet; til fots, på sykkel eller med rullator og rullestol, er et bærekraftig alternativ 

til andre aktivitetsarenaer. Vi vet at friluftsliv har mange positive effekter: fysisk aktivitet, psykisk 

velvære og sosiale møteplasser der det er lett å komme i kontakt med andre. Særlig de to siste 

effektene har vært og er viktig fordi andre arenaer for aktivitet og sosiale sammenkomster har 

blitt begrenset under pandemien.  

 

Vi er skuffet over at det nettopp nå, når behovet er størst og effektene så tydelige, er kuttet i 

midler til friluftslivsformål i Klima- og miljødepartementets budsjett. 

 

FL ber om at Komiteen gjennom en merknad understreker behovet for å styrke friluftslivet som en 

avgjørende faktor i folkehelsearbeidet. Friluftsliv har en enestående kombinasjon av 

naturopplevelser, fysisk aktivitet og arena for mestring og sosialt fellesskap med avgjørende 

betydning for psykisk og fysisk helse. 

 

Mobilisering mot ensomhet, kap.714, post 79 

Vi er glade for at arbeidet med mobilisering mot ensomhet videreføres i budsjettforslaget. 

Friluftsrådene har en egen satsing på «Friluftsporter» - nærfriluftsområder som tilrettelegges for 

naturopplevelser, fysisk aktivitet og med sosiale møteplasser. Videre arrangerer vi en rekke åpne 

og uforpliktende turer for alle, og har gode erfaringer med å invitere til åpen bålrast for alle, til 

faste tidspunkt. Vi ønsker at Stortinget skal omsette kunnskapen om friluftslivets betydning for 

folkehelse i konkret handling og budsjett. Dersom målene om økt fysisk aktivitet i befolkningen 

skal nås, må valget om å bli mer fysisk aktiv være enkelt og motiverende. Friluftsaktiviteter med 

sosial profil er et godt virkemiddel i arbeidet mot ensomhet og inaktivitet. 

 

FL ber komiteen i en merknad til kap. 714, post 79 understreke betydningen av friluftsaktivitet for 

ensomme unge og eldre.  

 

 

 

 



 

De eldre  

Det er aldri for sent! Satsingen «Leve hele Livet» er god, og man bør planlegge og legge til rette for 

at alle i den store kategorien eldre også skal kunne ta del i utendørsaktiviteter og friluftsliv. Leve 

hele livet har en god målsetting og inkluderer det å kunne være utendørs og i naturen. Spesielt nå 

når mulighetene i treningssentre og andre treningsgrupper er begrenset, er det viktig med 

mulighet til friluftsaktivitet. Vi har merket oss både faglig innhold og tiltak i stortingsmeldinga Leve 

hele livet, bl.a: 

« Fysisk aktivitet forebygger og utsetter funksjonsnedsettelse og reduserer fallrisiko hos eldre, 

uavhengig av alder, livsstil, helsestatus og funksjonsbegrensninger …  Men mange godt voksne 

trener på treningssentre, og andelen har økt de senere årene. Friluftslivsaktiviteter er også 

populært blant eldre, enten det er skiturer og fotturer i skog og mark eller sopp- og bærtur. 

Økningen i fysisk aktivitet blant eldre har i hovedsak skjedd gjennom egenorganisert aktivitet. Til 

tross for solid kunnskap om effekten, brukes fysisk aktivitet og spesifikk balansetrening for sjelden 

som målrettede tiltak initiert av helse- og omsorgstjenestene» 

 

Vår satsing på tilrettelegging av nærfriluftsområder og turveger er et viktig ledd i arbeidet med å gi 

eldre bedre muligheter til friluftsliv. Informasjon, motivasjonsopplegg som turregistrering (TellTur, 

StikkUt m.fl.) og organiserte turer og friluftslivsaktiviteter er viktige tiltak i vår regi med potensial 

for ytterligere styrking. De interkommunale friluftsråd, som styres av kommunene, har en særlig 

god mulighet til samhandling med kommunenes helse- og omsorgstjeneste. 

 

FL mener at også personer med varierende grad av demens kan ha stor nytte og glede av 

friluftsaktivitet. Ofte kan personer med denne diagnosen bli stengt ute fra aktiviteter de tidligere 

deltok i og likte. Vi tror at friluftsrådene og andre friluftsorganisasjoner kan bidra til å gjøre livet 

lysere og mer aktivt for denne gruppen.  

 

Under Omsorgstjenester, kap. 761, post 71 er det foreslått en tilskuddsordning for frivillige og 

ideelle organisasjoner der midlene er tiltenkt aktivitetstilbud til personer med demens. Vi er glade 

for denne tilskuddsmuligheten som kan gi oss mulighet til å styrke vår innsats.  

 

FL ber komiteen understreke viktigheten av tilskuddsmidlene på kap. 761 post 71 for å styrke 

arbeidet med å gi disse gruppene et bedre tilbud, og påpeke betydningen av samarbeid mellom 

friluftslivsorganisasjoner og kommunenes helsetjeneste. 

 

 

 

Kontaktpersoner 

Morten Dåsnes, daglig leder morten@friluftsrad.no 416 18 459 

Marianne Sanderud, rådgiver,  marianne@friluftsrad.no  934 31 474  

Lisa-Sophie Lundh, rådgiver, lisa@friluftsrad.no 945 03 027 
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