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Notat 

Til stortingets næringskomité        13.10.20  

Innspill til budsjettbehandlingen i næringskomitéen  

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er paraplyorganisasjon for interkommune friluftsråd og 

arbeider for å tilrettelegge for friluftsliv i hele landet. Reiselivet i Norge er i stor grad 

naturbasert og har mange sammenfallende interesser som friluftslivet. Reiseliv og 

friluftsliv bruker i stor grad de samme arealene og fasilitetene noe som tilsier at 

samarbeidet mellom friluftsaktører og reiselivsaktører styrkes. Videre ønsker FL å 

understreke at reiselivsnæringen må gjøre tydelige grep for å bli mer bærekraftig. Profilen 

til Norge som reisemål er ren natur og en bærekraftig destinasjon, for at dette fortsatt skal 

stemme i fremtiden må næringen og politikere bidra til et mer bærekraftig reiseliv.  

Forventninger til reiselivsstrategien 

FL har store forhåpninger til at reiselivsstrategien som legges frem til våren får en mye 

sterkere bærekraftsprofil enn hva dagens reiseliv har. Vi mener Norge bør satse tydelig 

på turister fra nærmarkedene for å bidra til at reiselivet går i en mer bærekraftig retning. 

Reiseliv innebærer at mennesker forflytter seg med motoriserte transportmetoder noe 

som i seg selv vanskelig kan kalles bærekraftig. Derfor er en satsning på turister som 

kommer fra områdene nær Norge viktig for en mer bærekraftig næring. FL ber komiteen 

i en merknad understreke betydningen av at fremtidens reiseliv må være 

bærekraftig, og at det innebærer reiselivsstrategien som legges frem til våren må 

vise en tydelig dreining for næringen.   

Riktig nivå av tilrettelegging 

Det er nødvendig med et tett samarbeid mellom friluftsaktører og reiselivsaktører. Dette 

for å sikre at bruk av naturen ikke går på bekostning av den, og for å sikre at fellesgoder 

blir et felles ansvar for alle de som nyter godt av godene. Dette handler om samarbeid 

rundt fasiliteter ved turutgangspunkt som toaletter, søppelhåndtering og toalettfasiliteter, i 

tillegg til skilting merking og tilrettelegging av stier.  

FL mener at det for opplevelseskvalitetene og bevaring av naturkvaliteter er riktig å 

tilrettelegge stier og turruter for det bruksnivået som er på stedet. Og vi vil understreke at 

det er viktig at stier tilrettelegges på et riktig nivå. For lite tilrettelagte stier kan forringe 

opplevelsen og naturen, men for mye tilrettelagte stier bidrar til en uheldig nedbygging av 

naturen som ikke tjener verken de besøkende eller naturen i seg selv. For å sikre at man 

tilrettelegger stier og turutgangspunkt i riktig grad er det viktig med gode planer og et godt 

samarbeid lokalt. Besøksforvaltningsplaner og strategier er viktig for å sikre at man ser 

alle verdiene i lokalsamfunnet og legger en langsiktig plan for utviklingen. FL ber 



 

komiteen i en merknad understreke viktigheten av langsiktige strategier og planer 

for å sikre at reiselivsnæringen ikke går på bekostning av andre hensyn og at 

tilrettelegging av naturen kan skje på riktig og moderat nivå.  

Samarbeid 

Det finnes mange gode eksempler på samarbeidsprosjekter mellom reiselivsnæringen og 

friluftslivet. Flere av disse bør videreutvikles og brukes som eksempler for videre 

samarbeid i andre prosjekter. Merkehåndboka er et eksempel på godt samarbeid mellom 

Innovasjon Norge, DNT og FL som kan brukes som modell i andre samarbeid. Prosjektet 

nasjonale turiststier et prosjekt som bør satses videre på. Vi er derfor glad for at 

prosjektet videreføres med forslag om midler i klima- og miljødepartementet sitt forslag til 

statsbudsjett kap. 1420 post 81. FL ber komiteen understreke viktigheten av at 

midlene i kap. 2421 post 74 i Nærings- og fiskeridepartementets budsjett brukes til 

å styrke samarbeidet mellom friluftsliv og reiseliv i Norge.  

Kontaktpersoner 

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

Ingrid L. Wigestrand, rådgiver friluftsliv ingridw@friluftsrad.no 913 43 672 
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