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Prosjekt Suksessrike Friluftslivsaktiviteter

Regjeringens handlingsplan for Friluftsliv, juli 2018: 

«Gjennomføre en systematisk videreutvikling av et utvalg suksessrike aktivitetstiltak 
for barn og unge i ferie og fritid, med sikte på å nå ut til enda flere. I dialog med de 
frivillige organisasjonene, herunder også barne- og ungdomsorganisasjonene, 
velges det ut et begrenset antall suksessrike tiltak med potensial for å nå mange/alle 
barn og barnefamilier i deres fritid. 

Det gjennomføres en systematisk videreutvikling av disse tiltakene med sikte på å 
nå ut til enda flere. Utviklingsprosessene gjennomføres med fokus på å nå grupper 
av barn og unge som er lite fysisk aktive. Spesifikk, målgrupperettet informasjon og 
markedsføring vil stå sentralt i utviklingsarbeidet. Kommunene vil være sentrale i 
arbeidet, og et samarbeid mellom organisasjonene og kommunene vil være viktig. 

Tiltak som velges ut vil være tiltak som gjennomføres nær der folk bor, som retter 
seg mot barn og unge generelt og lite aktive barn og unge spesielt, og som legger 
vekt på læring og utvikling av ferdigheter i friluftsliv. En økt satsing på slike tiltak kan 
bidra til at en større andel barn og unge kan utvikle nødvendige ferdigheter og delta 
i friluftslivsaktiviteter»



Statsbudsjettet 2019

«Friluftsrådenes Landsforbund vil i 2019 få tildelt 2,8 mill. kroner til å utvikle, 
lede og drifte eit nytt prosjekt som skal kartleggje og systematisk vidareutvikle 
suksessrike aktivitetstiltak innanfor friluftsliv for barn og unge i ferie og fritid. 
Arbeidet skal skje i samarbeid med Miljødirektoratet og dei sentrale 
friluftslivsorganisasjonane.»



Prosjektet skal

1) Kartlegge Friluftslivsaktiviteter for 
barn og unge som foregår i ferie og 
fritid. 

2) Utvikle suksesskriterier og en 
oversikt over hva som kjennetegner 
suksessrike friluftslivsaktiviteter

3) Identifisere noen suksessrike 
friluftslivsaktiviteter

4) Systematisk videreutvikle de 
aktuelle tiltakene. 

Foto: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 



I tillegg skal prosjektet

Involvere forskere til

- Innspill på hva som kjennetegner 
suksess

- Følgeforskning

Informasjon

- Det vil komme delrapporter i 
prosjektet som informerer om de 
resultatene som har fremkommet

- For eksempel en oversikt over hva 
som kjennetegner suksess i 
friluftslivsaktiviteter for barn og unge Foto: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 



Viktige avgrensninger for prosjektet

- Prosjektet tidsavgrenses til 3-5 år 

- Prosjektet dreier seg om 
aktivitetstiltak, ikke fysisk 
tilrettelegging 

- Aldersspennet for prosjektet er 
aktiviteter som retter seg mot barn 
og unge i alderen ca 6- 19 år.  

- Aktivitetene skal være i ferie og 
fritid. 

- Aktivitetene skal være organiserte 
friluftslivsaktiviteter i regi av 
friluftslivsorganisasjoner, andre 
organisasjoner, friluftsråd og 
kommuner. 

Foto: Dalane Friluftsråd



Viktige avgrensninger for prosjektet

Friluftsliv defineres som «Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden 
med sikte på miljøforandring og naturopplevelse» (Klima- og 
miljødepartementet, 2015-2016, s. 10)

• Ved kartleggingen av friluftslivsaktiviteter 
for barn og unge i ferie og fritid vil denne 
definisjonen blir lagt til grunn for å 
avgjøre hvilke aktiviteter som er innenfor 
friluftsliv. Ved avgjørelse vil det bli lagt 
vekt på at hovedfokuset i aktiviteten er 
friluftsliv.

• Både medlemsbaserte og ikke-
medlemsbaserte aktiviteter er innenfor 
prosjektets rammer.

Foto: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal



Viktige avgrensninger for prosjektet

I tillegg er det viktig i første del 
av prosjektet å finne ut: 

Hva kjennetegner suksess?

Foto: Helgeland Friluftsråd
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Tidsaspekt

Januar 2019 – Styringsgruppemøte, prosjektplan vedtas (prosjektplan vedtatt 29.01)

Februar 2019 – Oppstartsmøte der et bredt utvalg av organisasjoner inviteres(27.februar)

Høst 2019 – Kartleggingen ferdigstilles

Høst 2019  - Arbeid med hva som kjennetegner suksessrike friluftslivsaktiviteter.

Høst 2019 – Delrapportering, formidling av foreløpige resultat.

2020 - Videreutvikling av suksessrike friluftslivsaktiviteter



Involvering

- Friluftsråd og andre som driver friluftsaktiviteter for barn og unge sitter med 
kjennskap til hva som bør være suksesskriterier, hvilke tilbud som finnes og 
hva som fungerer godt med eksisterende tilbud

- Ønske om noen dedikerte friluftsråd i en arbeidsgruppe for prosjektet.

- Bruke resultatene i prosjektet i utvikling og opprettelse av tilbud.

- Spesifikk målgrupperettet informasjon er viktig i prosjektet, derfor kan 
friluftsrådene være viktige for å nå ut.


