Korte notater oppsummering gruppearbeid ledersamling Gardermoen februar 2019
Politiske saker til kommune- og fylkesting valgkampen 2019 – oppsummering i Plenum
Nord Norge
Ferdselsårer
Læring i Friluft
Økonomisk grunnlag
Helgeland-området
Driftstilskudd
Helsefremmende skoler, der er ikke friluftslivet nevnt, selv om det ble startet av friluftsrådet og
overtatt av fylket
Marin forsøpling og skjærgårdstjeneste
Marin forsøpling (mye arbeid på dette)
Skjærgårdstjeneste (litt stillstand)
Statlig sikring av friluftsområder, forholdsvis lite av det i Nord Norge
Trøndelag og Møre og Romsdal
Statlig sikring i forbindelse med kystnært friluftsliv og marin forsøpling
Ferdselsårer, i ferd med å kartlegge og verdsette friluftsområder
Utstyrsboder for de som spesielt trenger det
Samarbeid
God kontakt med politikere
Være synlige gjennom hele året, fange oppmerksomheten til befolkning og politikere
Aktuelle samarbeidspartene: Friluftsrådene får til et godt samarbeid gjennom FNF, samarbeider og
med idrettskretsen og samarbeider om folkehelse med DNT, FNF, Markagrensen.
Vestlandet
Skjærgårdstjenesten, utrolig viktig redskap for våre friluftsråd. Bruker den aktivt i naturforvaltning og
skjøtsel og stadig mer i marin forsøpling.
bekymret over hvor lett det er å ta fra naturen til andre formål
Friluftsliv og folkehelse: slå fast at friluftsliv er folkehelse
Være synlige og markedsføre friluftsrådene.
Avstand mellom politikken og byråkratiet. Relativt enkelt å overbevise politikerne, men ikke alltid de
får gjennomslag i byråkratiet.
Sør-vest Norge
De har blitt enige om fast samarbeid
Kontingent – gå sammen om denne saken mot kommunene
Fra sesongdrift, til helårsdrift.
Fylkeskommunen må ansvarliggjøres det ansvaret for friluftsliv som nå flyttes til fylkene.
Friluftslivet skal ikke bare være koselig, det må være noen krav. Telle brukere for å vise antall i ulike
områder. Lære av idretten for å få penger til våre formål.

gjennomføring av Handlingsplan for friluftsliv i Rogaland vil koste ca 250-300 mill kr, men pengene er
ikke satt av.
Reiseliv: Naturbasert turisme er økende. Hvem skal betale for stor slitasje på naturen?
Agder-området
Regionplan Agder for det nye fylket: Agder.
Vindkraftutbygging kommer i Agder, nå må vi kanskje sette ned foten. Den nye fylkeskommunen må
sette rammene for friluftsrådene med tanke på medlemskontingent per innbygger, noen forskjeller
på kommunene nå.
Arrangerer et toppmøte på Arendalsuka
De fire friluftsrådene i den nye fylkeskommunen skal nå jobbe enda bedre sammen i det nye fylket.
Østlandet:
Ingen er utpreget driftsfriluftsråd
Økonomien og driftstilskuddene er veldig ulike. Få et bedre system når kommuner og fylker slår seg
sammen, gir muligheter for nye partnerskap og det er viktig å få landet det og plassert ansvaret i de
nye enhetene. Hvor hører friluftslivet hjemme? Friluftsliv er folkehelse og det må slås fast. Samtidig
er friluftslivet en del av reiselivsnæringen. Er også opptatt av hvilken kapasitet fylkeskommunene har
til friluftsliv.

