
 
 
 
Notat til  

Høring i næringskomiteen statsbudsjettet 2019, 16. oktober 2018 

 

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) ser med glede at regjeringen har fremtidsrettede ambisjoner om et 

bærekraftig reiseliv som ivaretar økonomiske, sosiale og miljømessige verdier. Reiselivsnæringen i 

Norge er i all hovedsak naturbasert og dette tilsier at dersom naturen blir forringet vil også grunnlaget 

for å drive reiselivsbedrifter svekkes. FL mener at reiselivsnæringen i Norge er så sterkt avhengig av 

den frivillige innsatsen til lokale, regionale og nasjonale friluftsorganisasjoner med tilrettelegging av 

friluftsområder, stier og turruter, at reiseliv og friluftsliv må ses i tydelig sammenheng. Derfor er det 

svært viktig at reiselivet bidrar betydelig til å opprettholde og styrke grunnlaget til både reiselivet og 

friluftslivet som er natur, tilrettelegging og tilgjengelighet. Bare på den måten kan vi oppnå et norsk 

reiseliv som ivaretar økonomiske, sosiale og miljømessige verdier i et langsiktig perspektiv. FL ber 

komiteen understreke viktigheten av at midlene i kap. 2421 post 74 i Nærings- og 

fiskeridepartementets budsjett brukes til styrke samarbeidet mellom friluftsliv og reiseliv i 

Norge. Når sammenhengen er så tydelig er det viktig at det også gjenspeiles i forventningene i 

statsbudsjettet.  

Merkehåndboka som nå utvikles i fellesskap mellom reiselivet (Innovasjon Norge) og 

friluftslivsorganisasjoner (DNT og FL) gir felles standarder og anbefalinger for tilrettelegging, 

merking og skilting av turruter. FL ber komiteen understreke betydningen av felles standard for 

tilrettelegging og merking for trygg ferdsel og for å ta vare på naturkvalitetene. Det er spesielt 

viktig at det tilrettelegges slik at det er enkelt å finne aktuelle turer, forstå hvilken vanskelighetsgrad 

turrutene har og at ferdselen skjer på en skånsom måte. Dette er viktig både for lokalbefolkningen og 

turister.  

Regjeringens ambisjoner om at Statskog SF skal ta hånd om viktige friluftslivsoppgaver er gledelig. 

FL savner imidlertid at disse friluftslivsambisjonene gjenspeiles i tilskuddene til dette arbeidet. 

Tilskuddet til friluftsliv over Landbruks- og matdepartementets budsjett har vært uendret over tid noe 

som er en reell nedgang i tilskudd. I tillegg er det foreslått kutt i årets tilskudd, noe som gjør det 

vanskelig å opprettholde høy kvalitet på de tilretteleggingstiltakene som gjøres i friluftslivet. FL ber 

om at kap. 1161 Post 70 styrkes med formål om å opprettholde et godt tilrettelagt 

friluftslivtilbud i hele landet.  

Friluftsrådenes Landsforbund vil uttrykke sin bekymring knyttet til lite samsvar mellom regjeringens 

nylig vedtatte Handlingsplan for friluftsliv og forslaget til statsbudsjett for 2019. Både Meld. St. 18 

(2015–2016) Stortingsmelding om friluftsliv og den nylig vedtatte Handlingsplanen for friluftsliv er 

utarbeidet på tvers av departementene, og har undertittelen «Natur som kilde til helse og livskvalitet». 

Stortingets anmodningsvedtak ved behandling av Friluftsmeldinga var følgende: «Stortinget ber 

regjeringen legge fram en handlingsplan med sikte på å styrke det samlede friluftslivsarbeidet og 

friluftslivets rolle i folkehelsearbeidet». I Handlingsplanen beskrives det at en satsning på økt antall 

besøkende til Norge må gjøres med vekt på samhandling mellom reiselivet og friluftslivet. En satsning 

på samarbeid og samhandling mellom reiselivet og friluftslivet finner vi ikke igjen i statsbudsjettet for 

2019. Som nevnt over er det viktig at dette følges opp med midler for å sikre at reiselivet og 

friluftslivet arbeider for bærekraftig bruk av naturen. Nasjonale turiststier er et eksempel på bred 

medvirkning, der reiseliv og friluftsliv kan samarbeide om et felles prosjekt. 
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