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    Foto: Friluftsrådet Vest

Friluftsliv  
- en naturlig del av hverdagen for alle



Hva er interkommunale friluftsråd?
Friluftsråd er faste samarbeid mellom to eller flere kommuner som  
ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommuner, på tvers av kommune-
grensene. Friluftsrådene overtar oppgaver for medlemskommunene og 
ivaretar i tillegg oppgaver kommunene normalt ikke ville løst.

Hvordan finansieres friluftsrådenes virksomhet?
Basis i friluftsrådenes finansiering er kontingent fra medlemskommunene, 
driftsstøtte fra staten og fra fylkeskommunene. I tillegg søker 
friluftsrådene  prosjektmidler, gaver og sponsormidler. I 2016 omsatte 
friluftsrådene for 130 millioner kroner og av dette utgjorde kontingent fra 
medlemskommunene 32 millioner.

Hva er Friluftsrådenes Landsforbund - FL?
Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er et samarbeidsorgan for friluftsrådene. 
FL arbeider for styrking av det allmenne friluftslivet gjennom egne tiltak og 
støtter arbeidet til medlemsfriluftsrådene. 
FL har fire ansatte og ledes av et styre på fem medlemmer valgt på 
årsmøte. FL finansieres gjennom kontingent fra medlemsfriluftsrådene, 
støtte fra staten og prosjekttilskudd. 

Hvor er det friluftsråd?
På landsbasis er det 28 friluftsråd med over 237 medlems-kommuner. I 
disse kommunene bor 75 prosent av landets befolkning. I tillegg er cirka 
100 organisasjoner med i friluftsråd, og enkelte steder er bedrifter og 
enkeltpersoner støttemedlemmer.

INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

Lokal forankring - sentral kontakt Vi har RÅD til friluftsliv
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Allemannsretten
Friluftsrådene er forsvarere av allemannsretten. Den gir alle rett til å ferdes 
og oppholde seg i utmark året rundt og i deler av innmark vinterstid hvis 
man tar hensyn til eier, andre brukere og naturmiljøet. 

Sikring
Friluftsrådene arbeider med å sikre friluftsområder ved offentlig kjøp eller 
evigvarende bruksavtale (servitutt).  Sikring brukes for å ta vare på flotte 
friluftsområder som brukes utover allemannsretten, er innmark eller 
når det trengs tilrettelegging. Friluftsrådene medvirker i arbeidet med 
verdikartlegging av friluftsområder og bidrar med fagkunnskap i plan- og 
utbyggingssaker.

Kystleder
Kystleder er tilrettelagte ferdselsårer, ofte med overnattingsmuligheter,  for 
vandring, roing, padling eller seiling langs kysten. 

Tilrettelegging for friluftsliv
Tilrettelegging senker terskelen for utøvelse av friluftsliv. Friluftsrådene 
jobber med naturvennlig tilrettelegging med stier, turveier, toaletter, 
benker, grillplasser, parkeringsmuligheter, brygger mm. 

Forvaltning og drift
En del friluftsråd har driftsansvar for offentlige friluftsområder, mange av 
disse i skjærgården, de vedlikeholder milevis med turstier og turveger, og 
er enkelte steder ansvarlig for preparering av skiløyper.

HVA GJØR VI? SIKRING, TILRETTELEGGING OG DRIFT

Vi åpner for friluftsliv Vi gjør Norge grønnere
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Informasjon
Kart, turbøker og informasjonsbrosjyrer om områder 
og aktiviteter fås hos friluftsrådene og på internett. På 
GodTur.no finnes også aktivitetskalender og turforslag. 
TellTur.no er elektronisk turregistrering hvor turgåere
kan registrere sine besøk til turmål.   

Friluftsporter
Friluftsportene er lavterskel friluftsanlegg for lek, trening 
og sosialt samvær. I tillegg er det en innfallsport til større 
friluftsområder og mulighetene som finnes der. 

Læring i friluft 
Friluftsrådene stimulerer til mer og bedre 
uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO, 
gjennom kurs for ansatte og aktivitetsdager.

HVA GJØR VI?

Åpne turer og arrangementer
Friluftsrådene står bak mange turer og arrangementer. Naturlos er en 
felles satsing for mange friluftsråd. Flere friluftsråd har ferietilbud for barn 
og ungdom med uteaktiviteter på programmet.

Helsebringende friluftsliv
Friluftsliv er helsefremmende fordi det gir fysisk aktivitet, glede, opplevelse 
og styrke, til både kropp og sjel. Dette underbygges i flere undersøkelser, 
og friluftsrådene har for alvor satt folkehelse på dagsordenen.

INFORMASJON OG AKTIVITET

Friluftsskoler
Friluftsskoler er et organisert friluftstilbud i ferien for 
barn over flere dager der barna introduseres til og 
gis opplæring i grunnleggende friluftsaktiviteter. 

Dyrk friluftsliv - høst helse Vi sitter inne med kunnskap om å være ute
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Medlemsfriluftsråd

Foto: Dalane Friluftsråd

 Oslo og Omland Friluftsråd www.markanytt.no 22 17 84 00 
Valdres Friluftsråd www.valdres.no 901 94 830 
Grenland Friluftsråd www.grenlandfriluftsrad.no 480 06 434 
Friluftsrådet Sør www.friluft-sor.no 37 00 55 56 
Midt-Agder Friluftsråd www.midt-agderfriluft.no 958 51 111 
Friluftsrådet for Lindesnesregionen 
Lindesnesregionen 

www.iflir.no 958 45 100 
Lister Friluftsråd www.listerfriluft.no 971 32 728 
Dalane Friluftsråd www.friluftsrad.no/dalane 908 30 869 
Jæren Friluftsråd www.jarenfri.no 51 66 71 70 
Ryfylke Friluftsråd www.ryfri.no 468 17 980 
Friluftsrådet Vest www.friluftsradetvest.no 52 77 48 30 
Bergen og Omland Friluftsråd www.bof.no 55 39 29 50 
Fjordkysten Friluftsråd v/Solund kommune 57 78 62 00 
Sunnmøre Friluftsråd www.friluftsraadet.no 977 09 653 
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 
luftsråd 

www.stikkut.no 957 32 511 
Trondheimsregionens Friluftsråd www.friluftsrad.no/trondheimsregionen 911 12 177 
Trollfjell Friluftsråd  916 844 65 
Helgeland Friluftsråd www.friluftsrad.no/helgeland 75 10 18 10 
Polarsirkelen Friluftsråd www.friluftsrad.no/polarsirkelen 917 78 767 
Salten Friluftsråd www.friluft.salten.no 75 68 20 80 
Lofoten Friluftsråd www.friluftsrad/lofoten  
Vesterålen Friluftsråd friluftsrad.vestreg.no 76 11 15 06 
Midtre Hålogaland Friluftsråd www.halogaland-friluftsrad.no 905 49 676   
Midt-Troms Friluftsråd www.midt-troms.no/friluftsrad 980 01 213 
Ishavskysten Friluftsråd www.ishavskysten.no 951 65 131 
Nord-Troms Friluftsråd www.utinord.no 975 20 450 
Finnmark Friluftsråd www.perletur.no 975 20 450 


