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Friluftsrådenes Landsforbund
Friluftsrådenes Landsforbund (FL) ble dannet 
i Ålesund i 1986, og er et fellesorgan for de 
interkommunale friluftsrådene i Norge. For tida 
er 27 interkommunale friluftsråd tilsluttet FL. 
Landsforbundets hovedoppgave er å arbeide 
for styrking av det allmenne friluftslivet 
gjennom egne tiltak og ved å støtte arbeidet til 
medlemsfriluftsråd. FL er et eget rettssubjekt og 
en frittstående økonomisk enhet.

Årsmøtet er FLs høyeste myndighet, og holdes 
årlig innen utgangen av juni. Mellom Årsmøtene 
ledes FL av et styre på 5 medlemmer. FL har eget 
sekretariat med kontor i Sandvika.

Virksomheten i FL finansieres hovedsakelig 
gjennom kontingent fra medlemsfriluftsråd 
og støtte fra Klima- og miljødepartementet/ 
Miljødirektoratet.

Årsmøte 2017
Årsmøte i FL holdes 9. juni i Bergen. 
Dette heftet inneholder årsmelding og regnskap, 
og gir informasjon om de interkommunale 
friluftsrådene og FL.
For mer informasjon se: www.friluftsrad.no

Idépermer og rapporter
- Barn i friluft - uteaktivitet for barnehage, skole, SFO, 
foreninger og familier (2009)
- Klart det går - kursopplegg (2006)
- Sammen for friluftsliv i 25 år - Friluftsrådenes 
Landsforbund 1986-2011
- Friluftsliv for mennesker med funksjons-nedsettelser 
(2012)
- Friluftsliv med etnisk mangfold (2012)
- Friskliv i friluft (2014)
- Veileder for etablering og bruk av aktivitetspakker til 
lite aktive grupper. (2016)
- FriluftsporterVeiledningshefte for etablering. (2015)
- Snøforming (2016)
- Fysisk aktivitet i friluft (2016)
- Friluftsskolen. Veiledningshefte for arrangører og 
ledere, (DNT og FL 2017)

Bestilling: marianne@friluftsrad.no
For mer informasjon se: www.friluftsrad.no
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Hovedtrekk i virksomheten

De to viktigste resultatene for FL i årsmøte-
perioden er Stortingets vedtak om utarbeiding 
av Handlingsplan for friluftsliv og om utviding 
av skjærgårdstjenesten, og opprettingen 
og utviding av friluftsråd med totalt 20 nye 
medlemskommuner. FL hadde et nært og godt 
samarbeid med Norsk Friluftsliv og Den Norske 
Turistforening (DNT) i det politiske arbeidet mot 
Stortingets behandling av Friluftsmeldinga. Vi 
sto sammen om 26 hovedkrav, og i tillegg til de 
to viktige vedtakene ga Stortinget i stor grad 
tilslutning til våre ønsker gjennom merknader og 
kommentarer. Finnmark Friluftsråd blei etablert 3. 
februar 2016 med 7 medlemskommuner, og har 
nå tilslutning fra 17 kommuner. Trollfjell Friluftsråd 
sør i Nordland med 6 medlemskommuner blei tatt 
opp som medlem i FL 2.9.2016, og Fjordkysten 
Friluftsråd ytterst i Sogn og Fjordane med 3 
medlemskommuner blei medlem i FL 12.1.2017. 
I tillegg er Stranda kommune nytt medlem i 
Sunnmøre Friluftsråd fra 2017. 

Året føyer seg inn i rekka av gode arbeidsår 
med økt oppmerksomhet om friluftsliv, økte 
bevilgninger og vekst i friluftsrådenes arbeid. 
Styret er imidlertid utålmodig og ønsker 
raskere økning i de økonomiske tilskuddene til 
friluftsliv. FL arbeider med flere store saker som 
vil fullføres i løpet av neste årsmøteperiode; 
revisjon av opplegget «Læring i friluft», etablering 
av ny nettside og utvikling av database for 

Arbeid i årsmøteperioden 1. 5. 2016 - 30.4.2017

forvaltning av friluftslivsområder. De to store 
samarbeidsprosjektene med DNT, Stisatsing og 
Friluftsskolen, er suksesser som videreføres. 
Under overskriften Stisatsing arrangerte vi 
Stikonferansen med nærmere 250 deltakere, vi er 
i gang med revisjon av Merkehandboka, arbeider 
for kartregistrering av stier og samarbeider for 
videreføring av tilskuddsordning for skilting 
og merking av turruter etter avslutning av 
Turskiltprosjektet. Antall Friluftsskoler økte 
med ca 50 fra 2015 til 2016, og 3.600 barn fikk 
delta på Friluftsskole i 2016. Gjennom et bredt 
samarbeid og Ryfylke Friluftsråd som viktig lokal 
samarbeidspart, hadde vi hovedansvaret for 
Friluftskonferansen 2016 i Stavanger med 300 
deltakere.

Medlemsfriluftsrådene viser jevnt over til høy og 
stabil aktivitet, og den samla omsetningen økte 
fra 126 mill i 2015 til 136 mill kr i 2016. Det er 
en markert og gledelig økning i antall mennesker 
med funksjonsnedsettelser og mennesker med 
innvandrerbakgrunn som får friluftslivstilbud 
gjennom friluftsrådene. Det er videreført et 
omfattende arbeid med grunneieravtaler, 
tilrettelegging og skilting og merking av stier. FL 
og medlemsfriluftsrådene har videreført et sterkt 
folkehelsefokus i friluftslivsarbeidet med vekt på 
nærfriluftsområder, friluftsliv som når alle bl.a. 
gjennom skolen og samarbeid med kommunenes 
frisklivssentraler og folkehelseansvarlige om tilbud 
til mennesker med særlige behov.

Tre styreledere med engasjement for friluftsliv på Arendalsuka. Fra 
venstre Erling Lae - Norsk Friluftsliv, Steinar Saghaug - Friluftsrådenes 
Landsforbund og Berit Kjøll - DNT.  Kunnskapsminister Torbjørn Røe 
Isaksen til høyre får høre om læring i friluft. Foto: Asgeir Knudsen

Ivrige barn forbereder seg til strandrydding på Tjøtta sammen med 
Helgeland og Trollfjell friluftsråd og Hold Norge Rent. Foto: FL
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1. BASISOPPGAVER
Innenfor basisoppgavene regnes de faste 
arbeidsoppgavene som FL må gjennomføre hvert 
år, og som er nødvendige for å ivareta FLs 
primæroppgaver.

1.1. Styret og administrasjon

Årsmøtet ble holdt i Stavanger rett i etterkant av 
Friluftslivskonferansen 2016 med Ryfylke 
Friluftsråd som vertskap. Det var 56 stemme-
berettigete delegater til stede. Årsmøtet startet 
med hyggelige hilsener fra viktige samarbeids-
parter i Klima- og miljødepartementet, Helse- og 
omsorgsdepartementet og i Norsk Friluftsliv. 
Årsmelding og regnskap ble godkjent uten 
vesentlige kommentarer. Årsmøtet føyde 
Kunnskapsdepartementet med i opplisting av 
viktige samarbeidsparter, og vedtok det og 
budsjett. Årsmøtet vedtok uttalelser om «Naturen 
som aktivitetsområde og læringsarena» og «Bevar 
og styrk mulighetene for kystfriluftsliv» etter 
konstruktive innspill til forbedringer.

Fra årsmøtet 2016 har styret bestått av:
Steinar Saghaug, leder
Liv Kari Eskeland, nestleder
Maria Monasdatter Almli, styremedlem
Stein Lier Hansen, styremedlem
Kolbjørn Pedersen, styremedlem
Varamedlemmer har vært: Tormod Steen, Ingun 
Stemland og Ingvild Grytli.

Det har i perioden vært 5 styremøter, hvorav 1 
telefonmøte og en ekstrasak er behandla på 
e-post. Styret har behandla 62 saker. 
Trondheimsregionens Friluftsråd, Midtre 
Hålogaland Friluftsråd og Dalane Friluftsråd har 
vært vertskap for styremøtene, og ett styremøte 
ble holdt på Gardermoen i forkant av 
ledersamlinga. Varamedlemmer har i stor grad 
møtt på styremøtene i perioden.

Etter store utskiftinger i FLs administrasjon i 
forrige periode, har det vært stabil bemanning i 
administrasjonen i årsmøteperioden. Marianne 
Sanderud er rådgiver med hovedansvar for 
administrasjon og regnskap, samt folkehelse og 
friluftsliv, Asgeir Knudsen er kommunikasjons-
rådgiver i hel stilling, Astrid Berger Høj, 
friluftslivskonsulent med særlig ansvar for 
aktivitetstiltak og naturen som læringsarena og 
Morten Dåsnes er daglig leder. Marianne har etter 
eget ønske 90 % stilling, mens øvrige stillinger er 
heltid, slik at FL har administrasjon med 3,9 
årsverk. 

FL har en omsetning på ca 35 millioner. Styret 
følger opp økonomistyring ved at regnskaps-
rapport og prognose er fast sak på styremøtene. 
FL fordelte ca 28 millioner videre til medlems-
friluftsrådene i form av administrasjonsstøtte og 
prosjektmidler, jf noter til regnskapet. Søknader 
om prosjektmidler, fordeling til medlems-
friluftsråd, veiledning og rapportering utgjør en 
betydelig arbeidsmengde. FL bytter til nytt 
regnskapssystem fra 1.1.2017.

Friluftsskoler blir bare mer og mer populært! Foto: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.

FL deltar i en rekke styrer og utvalg som vi 
mener er relevante for vårt arbeid:
Hold Norge rent, Kystleden, nasjonalt styre for 
Forum for natur og friluftsliv (FNF), styre for 
PEFC skogsertifisering, arbeidsgruppe for FSC 
skog-sertifisering, Av og til, styringsgruppe 
turskilt-prosjektet, prosjektgruppe Grønn 
infrastruktur, referansegruppe for Nasjonale 
turstier, styringsgruppe for revisjon 
Merkehandboka og Samarbeidsforum friluftsliv. 
Vi deltar også i Nordisk friluftslivsnettverk. FL har 
ledervervet i nasjonalt styre i FNF fram til 
årsmøtet 11. mai, og det har vært krevende i 
den etableringsfasen som FNF er inne i.

Samarbeidet med Den Norske Turistforeningen 
er videreført med halvårlige samarbeidsmøter 
og suksess med de to store 
samarbeidsprosjektene Friluftsskolen og 
Stisatsing. Samarbeidet med Norsk Friluftsliv er 
videreført på en rekke felles arenaer. FL har god 
kontakt med relevante departementer og 
direktorater. Miljødirektoratet er 
hovedsamarbeidsparten, og vi opplever god og 
tillitsfull kontakt.

FL har i perioden hatt sekretariatsansvar for to 
store konferanser; Landskonferanse friluftsliv i 
Stavanger og STI-konferansen på Hamar. 
Landskonferanse friluftsliv arrangeres hvert 3. år 
i samarbeid med Miljødirektoratet og Norsk 
Friluftsliv. Denne gangen deltok også Bad, Park 
og Idrett i arrangementskomiteen og det var et 
godt samarbeid regionalt med bl.a. Ryfylke 

Friluftsråd, Rogaland fylkeskommune og Stavanger 
kommune. Det var innpå 300 deltakere og positive 
tilbake-meldinger på arrangementet. STI-
konferansen på Hamar i regi av DNT og FL, og i godt 
samarbeid med Miljødirektoratet og Hedmark 
fylkes-kommune samla nesten 250 deltakere. Gode 
tilbakemeldinger på innhold og gjennomføring også 
her.

1.2. Serviceorgan for medlems-
friluftsrådene

FL vektlegger rollen som serviceorgan for 
medlemsfriluftsrådene og prioriterer rask besvaring 
av alle henvendelser. Friluftsråd som etableres, har 
normalt behov for mye oppfølging i startfasen. Med 
tre nye friluftsråd i årsmøte-perioden har dette 
arbeidet vært viktig. Utfordringer knytta til overgang 
fra prosjekt til permanent friluftsråd i Lofoten har 
også vært fulgt opp. 

FL anser ansattesamlingene som viktigste arena for 
samhandling og oppfølging av medlems-
friluftsrådene. Oslo og Omland Friluftsråd var 
vertskap for samlinga i midten av september 2016, 
som ledd i markering av sitt 80 års jubileum. Det er 
gjennomført en evaluering / spørreundersøkelse for 
å legge til rette for at ansattesamlingene i enda 
større grad tilfredsstiller de behovene medlems-
friluftsrådene har. Arbeid med å planlegge 
ansattesamling i september 2017 med Salten 
Friluftsråd som vertskap er i gang.

Friluftsport Åletjern  - flotte nye gapahuker! Foto: Grenland Friluftsråd
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FL arrangerte ledersamling på Gardermoen 9.-10. 
februar. Det var gode tilbakemeldinger på at første 
dagen var for styreledere med lederrollen som 
tema, mens daglig ledere også deltok andre dagen 
da innspill til Klima- og miljødepartementets 
handlingsplan var hovedtema.

FL har involvert flere av medlemsfriluftsrådene i 
arbeidet med utvikling av nettside, forvaltnings-
løsning på nett og revisjonsarbeid «Læring i 
friluft». Friluftsrådene har en rekke ressurs-
personer, og det er stort potensial i samarbeid 
mellom friluftsråd og mellom friluftsrådene og FL. 
Arbeidsprogrammet innebærer at vi skal utarbeide 
opplegg for internopplæring av ansatte i 
medlemsfriluftsrådene, men dette arbeidet har vi 
ikke hatt kapasitet til å følge opp. Styret har 
vedtatt kommunikasjonsstrategi for FL, som også 
gjelder medlemsfriluftsrådene så langt det er det 
er relevant. Kommunikasjonsstrategien har vært 
tema på både ansatte- og ledersamling som ledd i 
implementering av denne. 

1.3. Friluftspolitisk arbeid

Økonomi
FL arbeider kontinuerlig med å bedre de 
økonomiske rammevilkårene for friluftslivs-

arbeidet. Innspill, politisk kontakt, formelle 
høringer og skriftlige innspill er en hovedoppgave 
for styret og administrasjonen gjennom hele året.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 
innebar omtrent samme kronebeløp til 
friluftssformål som i 2016. FL deltok administrativt 
og dels med styreleder på Komitehøringer og med 
skriftlige innspill i 7 stortingskomiteer, og styrets 
medlemmer og medlemsfriluftsrådene brukte sine 
politiske kontakter for å styrke budsjettet. 

Budsjettenigheten mellom regjeringspartiene (H 
og FrP) og samarbeidspartiene (KrF og V) innebar
en påplusning på 20 mill kr til friluftsliv. I tillegg 
innebar budsjettenigheten en rekke påplusninger 
av betydning for friluftsliv; tilskudd til gang- og 
sykkelveier (22,5 mill), Miljødirektoratet (30 mill), 
Kalking, villaks og vanndirektivet (60 mill), 
skogvern (50 mill), tiltak mot marin forsøpling (20 
mill) og etablering av ny tilskuddspost til Nasjonale 
turiststier (7,5 mill). Økningen til friluftslivstiltak 
blei fordelt med 15 mill til tilretteleggingstiltak og 
5 mill til skjærgårdstjeneste. Stortinget er opptatt 
av å styrke friluftslivsarbeidet, og opposisjons-
partiene A, SV og MDG hadde i sine alternative 
budsjett større påplusninger til friluftsliv enn 
flertallsvedtaket innebærer.

Ansattesamlinger er viktig! Fra ansattesamling 2016 i Nordmarka med Oslo og Omland friluftsråd som flott vertskap. Her er høstingsjuryen som 
vurderer resultater. Fra venstre Anne-Margrethe Roll fra Midtre Hålogaland, Rannveig Ulimoen fra Oslo og Omland og Trond Loge fra Salten. 
Foto: FL

Figuren viser utvikling i Klima- og miljødepartementets bevilgninger til friluftsliv, kap 1420, post 30 
(sikring) og post 78 (friluftslivsformål) i millioner kroner.

Fylkeskommunene er viktige aktører i frilufts-
livsarbeidet, og har et betydelig handlingsrom til å 
prioritere friluftsliv. FL innhenter informasjon fra 
fylkeskommunene om hva de har av egne 
tilskuddsmidler til friluftsliv for å gi grunnlag for 
sammenlikning og oppfølging bl.a. av 
friluftsrådene. Videre fordeler fylkeskommunene 
spillemidler til anlegg for friluftsliv og Miljødirek-
toratets midler til tilrettelegging og halvparten av 
midlene til aktivitetstiltak. (Den andre halvdelen 
fordeles av nasjonale friluftslivsorganisasjoner 
herunder FL til bl.a. fellessatsing «Læring i friluft» 
og «Folkehelse og friluftsliv»). Fylkeskommunenes 
egne tilskuddsmidler til friluftsliv er samla på 64,3 

mill kr. Det er samme totalbeløp som i 2015, og 
hele 10 fylkeskommuner bevilga mindre til 
friluftsliv i 2016 enn i 2015.
FL har sammen med Norsk Friluftsliv og DNT sendt 
brev til Kulturdepartementet om å innføre skilting 
og merking av turruter som ny tilskuddsberettiga 
anleggskategori etter avslutning av 
Turskiltprosjektet, samt flere andre endringer for å 
styrke bruk av spillemidler til anlegg for friluftsliv. 
Allerede før jul 2016 sendte FL brev til Klima- og 
miljødepartementet med innspill til statsbudsjettet 
for 2018. Samla mener vi at viktige budsjettposter 
for friluftslivsarbeidet bør styrkes med 100 
millioner.

Figuren viser midler fylkeskommunene disponerer til friluftsliv, egne midler, friluftsmidler fra Miljødirektoratet og spillemidler til 
skiløyper og andre anlegg for friluftsliv. Alle tall i 1.000 kr. Oppsettet er basert på data fra Fylkeskommunene, Miljødirektoratet og 
Kulturdepartementet.
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Oppfølging av Friluftsmeldinga
Innspill til og påvirking av Stortingets behandling 
av Friluftsmeldinga (Meld.St.18 (2015-2016) 
Friluftsliv. Naturen som kilde til helse og livs-
kvalitet.) har vært den desidert viktigste 
friluftslivspolitiske oppgaven i årsmøteperioden. 
Gjennom et omfattende samarbeid med Norsk 
Friluftsliv og DNT, parallelt med styreforankring, 
kom vi fram til enighet om 26 punkter for styrking 
og konkretisering av Friluftsmeldinga. De tre 
organisasjonene la disse punktene til grunn for alt 
arbeid med Friluftsmeldinga; formell komite-
høring, møter med alle partier og møter og annen 
kontakt med enkeltpolitikere. Stortinget vedtok 
ved behandling av meldinga:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en 
handlingsplan med sikte på å styrke det samlede 
friluftslivsarbeidet og friluftslivets rolle i folke-
helsearbeidet. Det forutsettes at arbeidet med 
handlingsplanen skjer i nært samarbeid med de 
sentrale friluftslivsorganisasjonene.

Stortinget ber regjeringen legge fram en 
handlingsplan for økt skjøtsel, kanalisering og 
tilrettelegging, for å ta vare på naturverdiene og 
fremme friluftsliv i nasjonalparker og andre store 
verneområder.

Stortinget ber regjeringen arbeide for en utvidelse 
av skjærgårdstjenesten der det er lokale initiativ 
og en forpliktende lokal medfinansiering.

Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan 
arbeidet med tiltak mot marin forsøpling kan 
styrkes. Det forutsettes at frivillige og lokale 
initiativ som Hold Norge rent og 
Skjærgårdstjenesten tas med i vurderingen.»

FL arbeider for fullt med innspill til regjeringens 
Handlingsplan for friluftsliv. Den var hovedtema på 
ledersamling i februar, friluftsrådene er invitert til 
å komme med momenter og samarbeidet med 
Norsk Friluftsliv og DNT videreføres. Frist for 
skriftlig innspill er 1. juni, og FL forutsetter at det 
også blir en videre dialog med departementet om 
innholdet i tråd med Stortingets vedtak.

FL har engasjert seg aktivt i arbeidet mot marin 
forsøpling og for utviding og utvikling av 
skjærgårdstjenesten. Vi ønsker å se utfordringene 
med marin forsøpling i sammenheng med det 
handlingsrommet vedtaket om utviding av 
skjærgårdstjenesten gir, og har skissert modell for 
en framtidig skjærgårdstjeneste.

FL har avgitt høringsuttalelse i disse sakene:
• Brev til Miljødirektoratet om grunnlags-

dokument nasjonal transportplan 2018-2029
• Jakttider
• NOU om ny Kommunelov
• Utvikling av statlig idrettsanleggspolitikk
• Endringer i regler for vannskuter
• Stortingsmelding om skogbrukspolitikken 

(skogmeldinga)
• Rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver
• Stortingsmelding om jordbrukspolitikken
• Forskrift om tilskudd til tiltak mot marin 

forsøpling
• Bestemmelser om spillemidler, anlegg for 

egenorganisert aktivitet og friluftsliv
• Endring i kart- og planforskrift

Andre friluftslivspolitiske tema
FL har både på møte og gjennom brev gitt innspill 
til den debatten Kulturdepartementet har reist om 
bruk av spillemidler for å fremme fysisk aktivitet i 
hele befolkningen og særlig til å stimulere egen-
organisert aktivitet. Vi har løfta fram friluftslivets 
kvaliteter og betydning i den sammenheng, og 
understreka at de store folkeaktivitetene som 
gåing, jogging/løping, sykling og skigåing, er 
friluftslivsaktiviteter. Det er derfor avgjørende at 
nye generasjoner og nye landsmenn får intro-
duksjon til og opplæring i grunnleggende 
friluftslivsferdigheter.

I innspill til Stortingets behandling av Reiselivs-
meldinga har FL gitt støtte til vektlegginga av 
naturen og friluftsliv som basis for norsk reiseliv. 
Vi har understreka betydningen av at reiselivet 
utvikles bærekraftig og at innholdet i bærekraftig 
reiseliv må konkretiseres. Videre støtter FL 
etablering av nasjonale turiststier som et tiltak for 
å unngå slitasje og overbelastning på særlige 
naturattraksjoner. 

Makrellfangst. Friluftsskole Tajum. Foto: Lindesnesregionens friluftsråd

Kurs for lærere. Foto: Bergen og Omland friluftsråd
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Store deler av friluftsrådenes arbeid har en tydelig 
folkehelseprofil fordi det er lavterskel og når så 
godt som hele befolkningen. Arbeidet med 
tilrettelegging av områder, stier og turveger i 
nærmiljøene, stimulering til aktivitet med 
turregistreringsopplegg og naturlos, og 
Friluftsskoler og «læring i friluft» er gode 
eksempler på tiltak med stor folkehelsegevinst. Vi 
har også en egen satsing på samarbeidstiltak 
mellom friluftsrådene og kommunenes 
frisklivssentraler og folkehelseansvarlige med 
verdifull økonomisk støtte fra Miljødirektoratet. 
Det var en gledelig økning i antall mennesker med 
innvandrerbakgrunn som deltok på aktiviteter i 
regi av friluftsrådene fra 7.400 i 2015 til 8.700 9 
2016. FL har i samarbeid med Grenland Friluftsråd 
utarbeida velkomstkort med informasjon om 
allemannsretten på 6 nye språk. For mennesker 
med funksjonsnedsettelser var det en økning på 
tusen personer som deltok på friluftsrådenes 
tilbud.

1.5. Informasjon

FL har i årsmøteperioden videreført det løpende 
informasjonsarbeidet med bl.a. oppslag på 
nettside, samarbeid med Magasinet friluftsliv og 
Frilufts-Info. Arbeidet med facebook er styrka 
og vi har nye oppslag så godt som daglig. Antall 
«likes» har økt fra 697 til 1.394. Vi har fått over 
14.000 ulike samhandlinger med unike brukere – 
dvs like, dele eller kommentere sak. Brosjyre om 

friluftsrådene er oppdatert og bl.a. sendt ut til 
alle kommuner som ikke er medlem i friluftsråd. 
Det er krevende å få medieoppslag, men vi 
er godt fornøyd med oppslag i tilknytning til 
Landskonferansen og STI-konferansen, og har hatt 
gode oppslag om vårt arbeid med marin forsøpling 
og Friluftsskoler. Mange av medlemsfriluftsrådene 
er dyktige til å synliggjøre arbeidet i lokalmedia. 
Det blei i 2016 registrert 2.519 medieoppslag 
der begrepet «friluftsråd» er brukt. Så godt 
som alle oppslagene er positive eller nøytrale, 
og oversikten viser at det mest medieomtale av 
friluftsråd i Nordland og med Rana Blad på topp.

FL arbeider med ny plattform for nettsida, og 
håper å være klar med et mer moderne uttrykk i 
løpet av første halvår. Mange av medlems-
friluftsrådene blir med på ny løsning, og tiltaket vil 
være et viktig skritt i retning av mer enhetlig 
profilering. 

Arbeidet med å avklare mulig samarbeid om 
friluftslivsinformasjon med ut.no og DNT har 
trukket ut i tid. Vi har positive signaler fra DNT om 
samarbeid, men har ikke kommet i gang med å 
drøfte konkretisering og nødvendige avklaringer. 
Vår strategi nå er å arbeide for at mest mulig 
informasjon samles i offentlig kartbase, og at vi 
utvikler en forvaltningsløsning for områder, stier 
og turveier som også kan gi basis for 
publikumsinformasjon.

Figuren viser registrerte medieklipp på stikkord 
«friluftsråd» fordelt på kategoriene positive, 
negative og nøytrale.

Medieomtaler av marin forsøpling har sørget for ny giv for 
strandryddeaksjoner. Foto: Vidar Skaalevik.

1.4. Friluftsfaglig arbeid

Det er i praksis en glidende overgang mellom 
friluftspolitisk og friluftsfaglig arbeid. Styret har i 
denne årsmeldinga omtalt ulike tema i samsvar 
med inndelinga i arbeidsprogrammet. Viktig 
friluftsfaglig arbeid og styrking av kompetansen i 
friluftsrådene foregikk på de store konferansene 
Landskonferanse friluftsliv og STI-konferansen, og 
gjennom de interne samlingene – ansattesamling 
og ledersamling.

FL støtter forslaget om at allemannsretten bør 
innarbeides i grunnloven, og har fulgt opp dette i 
samarbeid med Norsk Friluftsliv og DNT bl.a. 
gjennom det politiske arbeidet med Frilufts-
meldinga, brev til medlemmene i kontroll- og 
konstitusjonskomiteen og STI-konferansen. 
FL deltar i et samarbeid med Norsk Friluftsliv og 
Miljødirektoratet om fylkesvise seminar om sikring 
av friluftslivsområder. I 2016 blei det gitt ekstra 
administrasjonsstøtte til friluftsråd som arbeidet 
med konkrete sikringssaker. FL bistår friluftsråd 
som ønsker det, med rådgiving i konkrete 
sikringssaker.

I arbeidet med tilrettelegging har FL særlig fulgt 
opp arbeidet med skilting og merking av turruter 
med utgangspunkt i Turskiltprosjektet. Sammen 
med Innovasjon Norge og DNT har vi starta et 
omfattende arbeid med revisjon av Merke-
handboka bl.a. for innarbeide erfaringer fra 
Turskiltprosjektet. Det var fokus på tilrettelegging 
av stier og turveger under befaring på ansatte-

samlinga. Friluftsrådene viderefører stor innsats 
med turstier og turveier og inngikk grunneier-
avtaler for 232 km, tilrettela 54 km med nye stier og 
skilta og merka 725 km. FL er klar over 
utfordringene friluftsrådene med forvaltnings-
ansvar for områder, stier og turveger, har med å 
skaffe ressurser til driftsoppgavene. Vi har særlig 
fulgt opp dette gjennom mulighetsrommet som 
utviding av skjærgårdstjenesten gir. I arbeidet mot 
marin forsøpling har vi et godt samarbeid med Hold 
Norge rent og Avfall Norge.

Norsk Friluftsliv, DNT og FL har grepet fatt i det 
nasjonale målet om at naturen i større grad skal 
brukes som læringsarena for barn og unge. Vi har 
presentert 8 konkrete råd til oppfølging bl.a. om 
innarbeiding i læreplaner i alle fag, styrking av 
kompetansen til lærere og barnehageansatte og 
støtte til leirskolene. Arbeidet følges opp av ei 
arbeidsgruppe med de tre organisasjonene. Det 
friluftspolitiske arbeidet for å fremme bruk av 
naturen som læringsarena faller godt sammen med 
FLs arbeid med å revidere opplegget for «Læring i 
friluft» og utvikle det digitale opplegget 
«stedsbasert læring». Vi er godt i gang med begge 
arbeidene, men rekker ikke sluttføring i 
årsmøteperioden. Friluftsskolen, vår satsing 
sammen med DNT på å gi barn og unge i alderen 10 
– 13 år grunnleggende friluftsferdigheter, prioriteres 
ved vår disponering av spillemidler til 
friluftslivsaktivitet. Antall Friluftsskoler økte fra 102 i 
2015 til 146 i 2016 og i 2017 planlegges 215 
Friluftsskoler.

Klatrejungel kan brukes også til jul! Foto: Midt-Agder Friluftsråd
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2. SÆRSKILTE SATSINGER I PERIODEN 

2.1. Følge opp anbefalingene i 
Friluftsmeldinga

Arbeidsprogrammet forutsatte at FL la til grunn 
viktige føringer og tiltak i Friluftsmeldinga så snart 
som mulig og før endelig Stortingsbehandling. Det 
har styret gjort, slik det framgår av tidligere omtale 
av arbeidet, jf bl.a. bruk av naturen som lærings-
arena, skjærgårdstjenestearbeidet og innspill til 
statsbudsjettet. Det blei gjort en vurdering av 
fellessatsing med fokus på høstingsaktiviteter i regi 
av friluftsrådene, eksempelvis basert på «ut og 
plukk» fra friluftsrådene i Nord-Norge, men 
konklusjonen var at en ikke hadde kapasitet til 
flere fellessatsinger nå.

2.2. Arbeide for at flere kommuner 
deltar i interkommunalt samarbeid 
om friluftsliv, og herunder vurdere 
friluftsrådenes rolle i forhold til 
kommunereformen

Det er en rekordøkning i antall nye 
medlemsfriluftsråd og kommuner i 
årsmøteperioden. Trollfjell Friluftsråd og 
Fjordkysten Friluftsråd er etablert med hhv 6 og 3 
medlemskommuner, og 10 nye kommuner har 
meldt seg inn i Finnmark Friluftsråd. I tillegg er det 
en ny medlemskommune i Sunnmøre Friluftsråd.

Flere regioner vurderer etablering av nye frilufts-
råd, bl.a. i Trøndelag, Sogn og Fjordane, Hallingdal, 
Romerike og Hedmark. FL har sendt brev til alle 
kommuner som ikke er medlem i friluftsråd med 
utgangspunkt i at regjeringen i Friluftsmeldinga 
ønsker at flest mulig kommuner er med i et 
interkommunalt friluftsråd. FL prøvde å bistå 
Lofoten Friluftsråd i en sømløs overgang fra 
prosjekt til permanent friluftsråd. Vi har faglig 
samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd, men det 
er ikke noe konkret nytt om medlemskap i FL.

Så langt FL har oversikt vil alle friluftsrådene bestå 
som interkommunale også etter kommune-
reformen. FL kan ikke se at kommunereformen vil 
medføre vesentlige endringer i ansvars- og 
arbeidsdeling for friluftsrådenes arbeid. Antall 
medlemskommuner er et kriterium ved fordeling 
av administrasjonsstøtte. Kommunereformen vil 
medføre redusert tilskudd til flere friluftsråd om 
dette kriteriet opprettholdes. Det er imidlertid en 
avgjørende administrativ oppgave å holde god 
kontakt med medlemskommunene, så det er 
vanskelig å se for seg at dette kriteriet sløyfes. En 
har imidlertid tid til å vurdere dette, herunder 
overgangsordninger, fram mot iverksetting av 
reformen.

Styret takker medlemsfriluftsrådene, kommuner og fylkeskommuner, Klima- og miljødepartementet, 
Miljødirektoratet, Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, 
Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, Statskog, Norsk friluftsliv, Den Norske Turistforening, 
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Forbundet KYSTEN, Forum for Natur og Friluftsliv, Hold Norge Rent  og 
andre kontakter og samarbeidsparter for hyggelig og godt samarbeid til friluftslivets beste.
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Uavhengig revisors beretning 
Til generalforsamlingen i Friluftsrådenes Landsforbund 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Friluftsrådenes Landsforbunds årsregnskap som består av balanse                                                              
per 31. desember 2016, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 
og gir et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2016, og 
av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlaget for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-
ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors 
oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik 
det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse 
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig 
som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, 
men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi 
attesterer ikke den øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon 
med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig 
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer 
med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å 
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med 
lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik 
intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til 
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om 
fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at 
virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med 
rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 
årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele 
revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, 
enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører 
revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at 
vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn 
for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære 
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller 
overstyring av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for 
revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter 
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av 
organisasjonens interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er 
rimelige 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-
forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede 
revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser 
eller forhold som kan skape tvil av betydning om organisasjonens evne til fortsatt 
drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det 
at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 
årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi 
modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner 
er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. 
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Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke 
fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, 
inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de 
underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende 
bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til 
hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av 
betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av 
betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen  

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til 
anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og 
forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 
finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i 
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 
 
 
Oslo, 5. mai 2017 
BDO AS 

 
 
 
 
 
 

Sven Aarvold 
Statsautorisert revisor  
 

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale 
nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 
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 Friluftsrådene
Statusoversikt pr 31.12.16
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Oslo og Omland 16 1.153 3.922 4 43 4,5 9 4.132 1,00 1.117 1.051 
Valdres 6 18 4.992 1 0 0,8 6 1.500 19,16 345 289 
Grenland 3 95 2.007 1 0 1  1.538 6,00 564 150 
Sør 9 94 4.120 2 0 3 12 5.345 10,55 983 461 
Midt-Agder 8 142 2.556 2 0 5 2 7.000 16,64 2.348 582 
Lindesnesregionen 5 26 1.928 1 0 1,8 2 2.124 33,14 838 106 
Lister 6 37 3.805 1 0 1 15 2.697 10,00 428 137 
Dalane 4 24 1.589 1 0 2 8 5.369   12,29 299 495 
Jæren 8 314 1.529 1 0 6,8 41 18.000 13,10 4.091 1.437 
Ryfylke 11 253 4.530 1 25 5 66 8.500 13,10 3.297 1.055 
Vest 12 162 4.346 2 0 5,5 21 15.500 16,46 2.647 1.567 
Bergen og Omland 17 431 4.214 1 21 13 49 23.497 16,41 6.949 1.836 
Fjordkysten (fra 12.1.17) 3 16 3.173 1        
Sunnmøre 9 90 4.838 1 0 3,5 8 6.176 15,00 1.326 210 
Nordmøre og Romsdal 15 108 9.238 1 1 2,8 18 4.100 8,05 860 175 
Trondheimsregionens 6 238 10.487 1 0 1,5 3 3.100 4,50 1.058 100 
Trollfjell 6 14 3.173 2 0 0 2 460 8,14 108 145 
Helgeland 6 28 4.838  0 1 5 2.613 15,81 505 210 
Polarsirkelen 7 38 9.238 1 4 1,3 10 3.604 20,67 775 164 
Salten 9 81 10.487 1 1 2 7 4.000 9,92 797 425 
Lofoten 6 24 1.227 1 0 1 6 2.500 7,00 107 210 
Vesterålen 6 33 3.035 1 0 1 1 1.659 9,20 300 210 
Midtre Hålogaland 12 63 7.340 2 0 3 12 3.354 12,00 758 410 
Midt-Troms 8 30 8.252 1 3 2 2 3.457 8,00 246 200 
Ishavskysten 5 87 7.250 1 0 1 16 2.999 10,00 987 200 
Nord-Troms 4 11 7.009 1 0 0,8 6 2.400 20,00 240 0 
Finnmark 17 74 44.601 1 0 0,6 0 1.200 6,00 330 0 
Sum 2016 217 - - - 98 70,9 327 136.823 - 32.303 11.825 
Sum 2015 195    100 67,4 323 126.235 - 29.803 11.457 
Sum 2014 190 - -  98 65,4 291 113.109 - 28.093 10.247 
Sum 2013 183 - -  100 58,9 255 87.885 - 26.804 9.250 
Sum 2012 172 - - - 96 57,7 243 89.634 - 23.316 8.551 
Sum 2011 184 - - - 140 69,7 271 91.797 - 26.033 8.626 
Sum 2010 181 - - - 138 67,9 218 96.007 - 24.443 8.304 
Sum 2009 181 -  - 135 64,2 231 89.260 - 23.080 6.965 
Sum 2008 178 -  - 133 63,0 171 69.293 - 22.256 6.115 
Sum 2007 173 -  - 131 56,3 228 60.952 - 19.788 5.946 
Sum 2006 170 -  - 128 52,1 189 58.059 - 17.741 4.889 

 

Kontingent; 24 %

Driftsstøtte 
fylkeskommune; 9 %

Adm støtte stat; 7 %

Prosjektmidler; 60 

2016

Friluftsrådenes samlede inntekter fordelt på driftsstøtte fra stat, 
fylkskommuner og kommuner og prosjektmidler. 

Utvikling friluftsrådenes samla aktivitet

 Blått flagg arrangement med tema marin forsøpling i Helleneset friluftsområde i Bergen. 
Foto: Bergen og omland Friluftsråd.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Antall friluftsråd 20 20 20 20 20 21 23 24 24 26
Antall medl.kommuner 173 178 181 181 184 172 184 190 195 217
Antall fast ansatte 56 63 64 68 70 58 59 65 67,4 70,9
Total omsetning, mill 61 69 90 96 92 90 89 106 126 135
Forvalt. ansvar antall områder 605 617 628 637 657 492 501 528 547 545
Forvalt. ansvar km tursti/-veg 605 690 864 836 920 1096 1012 1221 1586 1942
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Oslo og Omland Friluftsråd
I 2016 feiret OOF sine første 80 år som en pådriver for markavern, 
naturmangfold og friluftsliv i Oslo-regionen. Vårt langsiktige mål er å ta vare på 
Marka, å sikre og utvikle en grønn infrastruktur i byggesonen og å bidra til at 
befolkningen deltar i et aktivt og helseforebyggende friluftsliv.
I tråd med våre langsiktige mål ble 80-års jubileet markert gjennom tre store 
arrangement: 
- Flerkulturell Friluftsfest, i juni på Sognsvann.
- OOFs jubileumskonferanse ble arrangert i oktober og hadde tittelen Marka og 
de grønne lungene, plass til alle? 
- Ansatte-samlingen i FL ble arrangert i september på Studenterhytta.

Hovedsaker i 2016: 

• Introduksjon i friluftsliv for mottaksklasser og voksenopplæring
• Friluftsskoler, ferieleir for flyktninger, minoritetskvinner på hyttetur,kurs i 

friluftsliv for unge minoritetsjenter, friluftsdager for ADHD-foreningen, og 
samarbeidet med Rikshospitalet om ”Friluftssykehus”

• Læring i friluftskurs for lærere og SFO-ansatte
• Arrangert Markadag, deltatt under Friluftslivets uke og marka-kampanjen 

”Sykle med hue – vis hensyn”
• Styrking av informasjonsarbeid gjennom nyhetsbrev
• Videreføring av politisk arbeid for å styrke natur- og friluftslivet i regionen 

bl.a. ved ”byråd i Marka” - turer

En engasjert varaordfører i Oslo, Khamshajiny 
”Kamzy” Gunaratnam, på OOFs 80-års 

jubileumskonferanse. Foto: Steinar Saghaug

Sløying av fisk på Friluftsskole.
Foto: Valdres Friluftsråd 

Valdres Friluftsråd
Valdres friluftsråd (VFR) ble etablert i 2012 og består av de seks 
Valdreskommunene; Etnedal, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre 
Slidre og Vang. 
Valdres Friluftsråd er organisert under Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) som 
er en bygdeutviklingsregion som gjennom langsiktig merkevarebygging knyttet 
til natur- og kulturverdier – og lokal styring – skal gi økt verdiskapning og 
livskraft i lokalsamfunnene. I VNK er det flere satsingsområder som 
omhandler friluftsliv som reiseliv, natur og areal, folkehelse, kultur. VFR skal 
samle aktuelle arbeidsoppgaver fra VNK og dermed samle gode krefter for 
friluftslivet i Valdres for en bredere satsing på friluftslivet. 

Hovedsaker i 2016:

• To friluftsskoler; Friluftsskole på Brennabu Leirskole og    
 Stølsveko” i Øystre Slidre - friluftsskole med fokus på natur og stølsdrift
• Åpnet friluftsport på Vaset og en ny friluftsport i Løkjisskogen er i   
 oppstartsfasen
• Åpning av varmebuer i skiløypenettet
• Oppfølging av skilt og klopper
• Vellykkede prosjekt med introduksjon til friluftsliv med    
 introduksjonssenteret for bosatte flytninger

Grenland Friluftsråd

Marinbiologi i fjæra.
Foto: Friluftsrådet Sør 

Friluftssamarbeidet i vår region har pågått siden 1980-tallet. Friluftsrådet Sør ble 
etablert i 2002. Vi har følgende medlemskommuner i Aust-Agder: Arendal, 
Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli, og Nissedal 
kommune i Telemark. Hovedsatsningen vår er informasjonsarbeid, pedagogisk 
virksomhet og aktivitetsrettede tiltak særlig rettet mot barn og unge. 

Hovedsaker i 2016:

• Digital informasjon: 7 nye GPS-sendere i løypemaskiner og 4 nye 
telleapparater i friluftsområder.

•  Turkart: Gjerstad kommune med turguide på 48 sider. 
•  Naturlos: 214 turer/aktiviteter i samarbeid med 50-60 lag og foreninger. 
•  Arendalsuka: Stand sammen med Grenland friluftsråd, Midt-Agder friluftsråd 

og FL.
•  Kartlegging og verdsetting: Risør kommune.
•  Læring i friluft: Aktivitetskurs for 273 pedagoger, og aktivitetsdager for 1 

508 elever. Minoriteter: 7 aktivitetsdager for 620 personer i kommunene 
Gjerstad, Grimstad, Risør og Vegårshei. Psykisk helse: Lukkede turgrupper nå i 
alle kommunene. Totalt 250 turer med 1262 deltakere.

•  Friluftsskoler: 7 nye, nå en i hver kommune. Totalt deltok 191 barn.
•  Marka fritidsklubb: Integreringsarena for enslige mindreårige flyktninger 

og norsk ungdom. Uteaktiviteter og samlinger annenhver tirsdag kveld og 5 
helgeturer i ulike årstider.

•  Andre ferie- og fritidsaktiviteter: Naturens dag, Søruga og aktivitetsdager i 
høst- og vinterferien.

Friluftsrådet Sør

Etter å ha blitt formelt opprettet i 2014, var 2015 året Grenland friluftsråd for 
alvor startet opp sitt arbeid. Flere prosjekter kom i gang, og tilskuddene begynte 
å renne inn. Friluftslivets År ga oss en pangstart, og hjalp oss til å synliggjøre 
både friluftsrådet og friluftslivet. Det er stor etterspørsel etter friluftsrådets 
arbeid i medlemskommunene, der vi bistår i en rekke kommunale og 
interkommunale prosesser.
Samtidig skal friluftsrådet bidra med egne prosjekter, og det er fastslått tre 
hovedsatsinger; et tiltak for barn og unge (Friluftsskoler), et tiltak for innvandrere 
(Natur på norsk) og et tiltak som stimulerer inaktive (Naturlos). Disse prosjektene 
skal være faste fra år til år. Utover dette skal friluftsrådet arbeide med 
tilrettelegging og informasjon, både for forvaltningen, frivillige og allmennheten.

Hovedsaker i 2016:

• Sikring av en unik eiendom ved naturreservatet Børsesjø. Eiendommen er et 
sentrumsnært småbruk i sammenheng med øvrige turområder. 

• Rustet opp Friluftsport Åletjern. Oppført en diger gapahuk, med plass til 15 
personer i sovepose. Satt ut 17 nye benker, og muret fire bålplasser.

• Naturlos med 154 turer året rundt, og rekordmange organisasjoner som 
bidro.

• Tatt med 400 nyankomne innvandrere på tur i samarbeid med 
voksenopplæringene.

• Prosjektoppstart på arbeidet med Kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder i Telemark.

• Familiearrangement som Nattinaturen, Sjøvettdagen og Teltjakten.
Premieutdeling Teltjakten.
 Foto: Grenland Friluftsråd
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Midt-Agder Friluftsråd besto per 31.12.16 av 8 kommuner; Kristiansand, Søgne, 
Songdalen og Vennesla i Vest-Agder og Birkenes, Iveland og Evje og Hornnes og 
Lillesand i Aust-Agder med i alt 142 115 innbyggere.
Friluftsrådet ledes av et politisk valgt styre. Saker til styret utarbeides og fremmes av et 
arbeidsutvalg med medlemmer fra medlemskommunenes administrasjon.
Administrasjonen utgjorde i 2016 fem årsverk. Daglig leder er Per Svein Holte.
Midt-Agder Friluftsråd skal fremme et enkelt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv gjennom 
å sikre og tilrettelegge viktige friluftsområder i regionen for allmennheten, forvalte og 
drifte friluftsområder og tur- og skiløyper, drive opplæring og aktiviteter og i tillegg 
informere og koordinere. MAF har også et særskilt fokus på tilgjengelighet for alle.
Arbeidet organiseres som driftsoppgaver eller prosjekter, og mange viktige og gode 
samarbeidspartnere er med i arbeidet for å skape mer liv i friluft.

Hovedsaker i 2016:

• Friluftsliv for minoritetsgrupper: fokus på friluftsliv, integrering og læring. 17 turer 
med 1257 deltakere vinter, vår og høst.

• Naturlosturer: 140 turer i turkalenderen og ca 14 000 deltakere.
• Naturskole og læring i friluft – leirsteder, aktivitet og kurs: 4 leirsteder, 10 720 

registrerte bruksdøgn, aktivitets- og læringsdager for 2124 elever og 13 kurs med 
150 deltakere. MAF sin hovedsatsning på barn og unge.

• Aktivitetsanlegg naturskoleleire: Ved utgangen av 2015 fikk MAF 820 000,- i 
støtte fra Gjensidigestiftelsen til utvikling av aktivitetsanlegg i naturskoleleirene. 
Ytterligere støtte fra Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner, spillemidler og dugnad 
har gitt er prosjekt på nærmere 1,5 mill. Aktivitetsanleggene skal stimulere til økt 
fysisk aktivitet for barn og unge i regionen

Midt-Agder Friluftsråd

Tur til Helleviga er populært og innbyr til 
aktivitet. Foto: Midt-Agder Friluftsråd

Friluftsrådet for Lindesnesregionen
Friluftsrådet for Lindesnesregionen ble opprettet i 1999 og har siden starten hatt 
medlemskommunene Lindesnes, Mandal, Marnardal, Audnedal og Åseral. Friluftsrådet 
organiseres etter vertskommunemodellen, med Åseral kommune som vertskommune. 
Kommunenes rådmenn sitter i friluftsrådets styre. Friluftsrådet hadde pr. 31.12.15 tre 
fast ansatte fordelt på 1,8 årsverk, og i tillegg leies det inn  arbeidskraft ved behov. 
Friluftsrådet skal i samarbeid med eierkommuner, fylkeskommunen, statlige organ og 
frivillige organisasjoner arbeide for å:
- Legge til rette for et best mulig friluftsliv for innbyggerne i regionen
- Iverksette tiltak for å ivareta og øke interessen for friluftsliv
- Bidra til sikring, tilrettelegging og drift av viktige friluftsområder, samt belyse verdien          
  av disse
- Skape forståelse for friluftslivets betydning og en god friluftslivskultur
- Koordinere og prioritere friluftstiltak mellom medlemskommunene

Hovedsaker i 2016:

• Arrangerte Hesså friluftsfestival i Marnardal kommune i samarbeid med 
Adventure Norway og naturfotograf Leiv Arne Åkset

• KulTur – prosjekt for minoritetsgrupper i regionen med fokus på integrering 
gjennom friluftsaktivitet

• TellTur – markedsføring av prosjekt  og etablering av flere turmål i alle våre 
kommuner

• Gjennomføring av friluftsskoler i Mandal og Lindesnes kommuner
• Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Audnedal og Åseral kommuner

Mye vær på friluftsskole Tjaum.
Foto: Lindesnesregionens Friluftsråd

Dalane Friluftsråd
Dalane friluftsråd ble opprettet i 1994 og er et interkommunalt 
foretak, med  kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og 
Sokndal som eiere. Disse fire  kommunene utgjør 
Dalaneregionen, som ligger helt sør i Rogaland fylke.
Flatearealet utgjør ca 1/5 av Rogalands samlede areal. Folketallet 
i 2015 var rundt 23.400.

I samarbeid med eierkommunene, fylkeskommunen og frivillige 
lag og organisasjoner arbeider  friluftsrådet aktivt for å skape 
større interesse og forståelse for  friluftslivet i regionen. Samtidig 
er det et mål å være pådriver for å bedre mulighetene for et 
allsidig friluftsliv i Dalane. 

Hovedsaker i 2016:

• Stor aktivitet i utstyrbanken - 356 utlån
• Ryddet, gradert og merka 39 km tursti
• Gjennomført 189 aktivteter med totalt 5708 deltakere
• Dalane uka ble arrangert med 40 barn
• Vært med på oppstart av stiftelsen Dalane kyststi

Lister Friluftsråd
Lister Friluftsråd ble etablert i 2006. Medlemskommunene i 
Vest-Agder er Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Lyngdal, 
Kvinesdal og Sirdal – et område på rundt 4.200 km2 og et samlet 
innbyggertall på rundt 36.000.
Friluftsrådet samarbeider med medlemskommunene og 
fylkeskommunale og statlige organer for å ivareta og øke 
interesse, forståelse og muligheter for friluftsliv i Lister-regionen. 
I september 2011 ble det tilsatt ny daglig leder i heltidsstilling. I 
2013 ble det i tillegg ansatt en prosjektmedarbeider i 100% 
stilling. Lister Friluftsråd er lokalisert til Nordberg Fort på Lista i 
Farsund kommune.

Hovedsaker i 2016:

• Forprosjekt Lister Regionalpark - avslutning av forprosjektet 
og avklaring om videreføring

• Berrefjords Eiendom - ferdigstilling og åpning av 
skjærgårdspark i statlig sikra friluftsområde i Flekkefjord

• www.listerfriluft.no - videreutvikling av hjemmeside med 
forslag til friluftsaktiviteter i hele regionen

• Turskiltprosjektet - prosjekt Hidra i Flekkefjord, med skilting 
av turstier og informasjonstavler

• Besøkssenter våtmark Lista - nasjonalt besøkssenter med 
fokus på fuglelivet på Lista. Oppstart og informasjonsarbeid.

• Laundal - videreutvikling av naturskoletilbud i statlig sikra 
friluftsområde i Farsund.

Berrefjords Eiendom i Flekkefjord ble 
åpnet i 2016. Foto Lister Friluftsråd

Hattesteinan med Gjegningsheia i 
bakgrunnen.

Foto: Dalane  Friluftsråd
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Jæren Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan med Stavanger, Sandnes, 
Sola, Randaberg, Klepp, Time, Hå og Gjesdal som medlemmer. Friluftsrådets 
oppgaver er å sikre friluftsområder og tilrettelegge områder av forskjellig slag til 
allmenn bruk for medlemskommunenes befolkning. Vi er syv fast ansatte, 15 
deltidsansatte og leier inn prosjektledere og entreprenører etter behov.

Jæren Friluftsråd har ansvaret for at befolkningen på Jæren har friområder 
tilgjengelig for rekreasjon og variert friluftsliv. Organisasjonen forvalter unike 
friområder fordelt over hele Jæren, fra Ogna i sør, til Sandestranden i nord og til 
Hunnedalen i øst. Friluftrådets oppgaver er å sikre nye områder, legge til rette 
for brukerne, sørge for at områdene fungerer som rekreasjonsområder og at 
naturkvalitetene ikke blir ødelagt.

Hovedsaker i 2016:

• Drift og forvaltning av 31.000 dekar friluftsområder, Friluftshuset på Orre, 
Friluftsgarden på Mån, Ølberg camping og friluftsområde, Friluftstunet i 
Brekko og Friluftsfyret Kvassheim samt 40 toaletter, 30 bygg av ulike slag, 
3800 biloppstillingsplasser og turveier, lysløyper og merkede stier. 

• Ferdigstillelse av Orre prosjektene med ny p-plass, nytt toalett, ny utstilling og 
nytt søppelsystem. Ny p-plass til Lifjell og 2 nye gapahuker i Brekko.  

• Aktiviteter: Friluftskoler, Friluftsliv for alle, Læring i Friluft og Ryddeaksjonen 
av marint avfall, barneaktiviteter på friluftshusene på Besøkssenter Våtmark 
Jæren.

• Informasjonsarbeid har resultert bl.a. i over 4000 følgere på Facebook.

Jæren Friluftsråd

Strandrydding på Jæren - viktig arbeid! 
Foto: Jæren Friluftsråd

Ryfylke Friluftsråd

Ny brygge i Rossøy
Foto: Ryfylke Friluftsråd

Ryfylke Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan, bestående av 11 
kommuner i Ryfylke og på Nord-Jæren. Ryfylke Friluftsråd har i 2016 driftet og 
vedlikeholdt 88 friluftsområder, hvor av 77 defineres som Skjærgårdsparkområder. 
Friluftsrådet har i 2016 hatt 5 ansatte fordelt på 5 årsverk. I tillegg har vi en 
person på fast engasjement og flere avtaler om lokalt tilsyn, 
arbeidstreningsavtaler med bl.a. Kriminalomsorgen, NAV, sysselsettingsbedrifter 
og skoler. Oppsummert fører dette til at drøyt 16 personer har arbeidet direkte for 
Ryfylke Friluftsråd i 2016.
Ryfylke friluftsråd er svært avhengig av bredde på egen kompetanse og høy 
kvalitet på båter, maskiner og annet utstyr. Dette innebærer også behov for 
kompetent personell og stort nettverk. Ryfylke Friluftsråd prioriterer å formidle og 
tilrettelegge for fysisk aktivitet.

Hovedsakene i 2016:

• Landskonferansen for friluftsliv 2016. 
• Planlegging og medvirkning til Hold Norge Rent-konferansen 2017.
• Rehabilitert egen driftsbygning. 
• Nytt bryggeanlegg på Rossøy.
• Omfattende ekstraarbeid knyttet til rydding av armeringsfiber og 

sprengledninger fra Ryfastprosjektet.
• Forsterket samarbeid med dykkerklubbene m.fl. om rydding av avfall i 

strandsone, på sjøbunnen og ghostfishing. 

Bergen og Omland Friluftsråd
Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) er et interkommunalt samarbeidsorgan 
som forvalter 233 friluftsområder på 35 000 dekar i Bergen og omlands 
kommunene Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Fjell, Fusa, Kvam, Lindås, 
Meland, Os, Osterøy, Tysnes, Samnanger, Sund, Vaksdal, Radøy og 
Øygarden. Medlemskommunene har et samlet folketall på 431 000. BOF har 
14 fast ansatte. 
BOFs hovedoppgave er i samarbeid med medlemskommunene, offentlige 
etater på ulike nivå og interesserte organisasjoner å arbeide for sikring, 
tilrettelegging og drift av friluftsområder av forskjellig slag til allment bruk, 
samt å arbeide for større forståing for friluftslivets verdi, bedre friluftskultur 
og utbredelse av friluftslivet.

Hovedsaker i 2016:

• Oppstart av prosjekt Marin forsøpling i samarbeid med 
avfallsselskapene i Bergensområdet. Flere større ryddeaksjoner 
gjennomført i samarbeid med SNO, skoler, lag organisasjoner og 
medlemskommuner.

• Ordinære driftsoppgaver i 230 friluftsområder, utført av egne folk og 
engasjerte oppsynsfolk.

•  Opprusting friluftsområder i vår nyeste medlemskommune Kvam, i 
samarbeid med velforeninger.

•  Det ble blant annet bygget 5,5 km turvei, satt opp 2 nye toalett, 3 nye 
stupebrett, 3 bryggeanlegg og bygget 2 nye gapahuker, satt ut 12 nye 
redningssett og plassert ut 16 nye bord og benk og 2 baderamper.

• Friluftsskoler, coasteering og marin forsøpling i Hissøyna friluftsområde 
og fiskesprellkurs i friluftsområdene på Helleneset og i Kollevågen. 

• TellTur ble etablert i alle BOFs medlemskommuner, med 31 turmål. 
• Ny båt for blant annet å kunne transportere skoleklasser til Storøen 

friluftsområde i Bergen, ble kjøpt inn.

Merking på Hissnøya. 
Foto:Bergen og Omland Friluftsråd

Friluftsrådet Vest
Friluftsrådet Vest ble dannet i 1983 og består av kommunene Bokn, 
Bømlo, Etne, Fitjar, Haugesund, Karmøy, Sauda, Stord, Sveio, Tysvær og 
Vindafjord og Kvinnherad. Medlemskommunene har et samlet folketall 
på 161 000. Virksomheten finansieres med kontingent fra 
medlemskommunene og med tilskudd fra næringsliv, stat og fylke. 
Friluftsrådets oppgaver er:
- Planlegging, sikring, tilrettelegging og drift av 108 regionale friluftsområder.
- Være med i Vestkystparken, Vestlandets del av Skjærgårdstjenesten.
- Arrangere utedager for  barnehager, skoleklasser og SFO, og nye landmenn.
- Være hørings- og rådgivende organ i plansaker som gjelder friluftsliv
- Partnerskap folkehelse med fylkeskommunene
- Informerer om friluftslivsområder og allemannsretten gjennom brosjyrer,  FB og 
internett.

Hovedsaker i 2016:

• Oppgradering av turvei med belysning i Olalia
• Hogst på Romsa 
• Restaurering av notbu til kystledovernattingsbu på Langøy, Fitjar
• Ny badeplass og åpning av ny turvei rundt Ådlandsvatnet, Stord
• Ny driftsbåt i Fitjarøyane – Kari II
• Basecamp og friluftsskole på Lindøy
• Telltur med 3000 deltakere, 135 turmål og 47 000 registrerte turer
• Aktivitetsdager ute for ca 1600 skolebarn og 400 nye landsmenn.
• 420 000 registrerte turgåere i Djupadalen i Haugesund

TellTur er populært! 
Foto: Friluftsrådet Vest
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Friluftsrådet for Ålesund og omland ble opprettet i 1974 som et interkommunalt 
samarbeidsorgan for flere kommuner i regionen. Rådet omfatter kommunene 
Giske, Haram, Norddal, Skodje, Stordal, Sula, Vestnes, Ørskog og Ålesund med et 
samla folketall på vel 88 000. Friluftsrådet sin oppgave er i samarbeid med 
medlemskommunene, offentlige etater på ulike nivå og interesserte organisasjoner 
å arbeide for:
- sikring, tilrettelegging og drift av friluftsområder til allmenn bruk
- å skape forståelse for nytten av friluftsliv og bedre friluftskultur
- stimulere til friluftsliv for alle

Hovudsaker i 2016:

• Arbeid med å få etablert Skjergardsteneste i Møre og Romsdal i samarbeid 
med Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og fylkeskommunen. 

• Gjennomførte sesong 2 av turkassetrimmen Stikk UT!, nesten 7000 personar 
registrerte nærare 150 000 turar.

• Starta Stikk UT! Bedrift.
• Ga ut Turkortperm med fyldig informasjon om enkle nærturar i 

medlemskommunane.
• Omfattande driftsarbeid gjennom året med mange prosjekt som t.d. 

ferdiggjering av fiske/bademolo, store og små bruer, gapahukar og grindløer, 
turstiar og bålplassar. I tillegg kjem skjøtsel av friluftslivsområda, inkl. tilsyn og 
vask av toalett.

• Tre friluftsskular, 19 arrangement for pedagogisk personale i skular og 
barnehagar, stort utlån av friluftslivsutstyr, to Naturlosaviser, etablerte ein 
Naturmøteplass og heldt ei rad friluftslivskurs for ulike grupper.

• Skifta namn til Sunnmøre friluftsråd

Sunnmøre Friluftsråd

Frå Arbeidsbåtcruise med stortingspolitikarane på 
Mørebenken. Foto:  Ståle Wattø, Sunnmørsposten

Fjordkysten Friluftsråd

Midtre Solund - vakker og variert kyst. 
Foto: Fjordkysten Friluftsråd

Fjordkysten friluftsråd vart skipa i januar 2017 med kommunane 
Askvoll, Solund og Flora som skiparar.  Stillinga som dagleg leiar er lyst 
ut. Fjordkysten friluftsråd har saman med kommunane og lokale 
organisasjonar utarbeidd og sendt prosjektsøknad om tilskot til eit 
større strandryddeprosjekt. 
Styret drøfta innhald i handlingsplan, og peika på nokre område som 
bør ha fokus i dette første driftsåret. Ein ser vidare føre seg at den som 
vert tilsett som dagleg leiar bør vere med i den vidare utforminga av 
handlingsplanen. 
Styret peika på fylgjande oppgåver:
• Etablering av Friluftsrådet som organisasjon og av gode rutiner for 

dialog med aktuelle samarbeidsaktørar.
• Informasjon, nettside  -  gjere friluftsrådet synleg.
• Fylgje opp strandryddingsprosjekt. 
• Førebu strategiarbeid i samarbeid med styret. 
• Vere pådrivar for at kommunane får gjennomført kartlegging av 

friluftsområde.
• Starte opp arbeid med å få på plass skjærgårdsteneste på kysten 

av Sogn og Fjordane

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal eies av kommunene Kristiansund, Halsa, 
Averøy, Eide, Fræna, Surnadal, Sunndal, Tingvoll, Nesset, Gjemnes, Rauma, 
Sandøy, Midsund, Aukra, Smøla og Molde.
Vi er 4 ansatte på kontoret i Molde, og opplever å ha medvind i arbeidet med 
tilrettelegging for friluftslivsaktiviteter i vår region. 
 
Hovedsaker i 2016:

• Aktivportalen.no er en kurs og kompetanseplattform som ble etablert i 
2016 sammen med Idrettskretsen og FNF. Utviklet for å styrke 
kompetansen innen friluftsliv og fysisk aktivitet innen barnehage, skole, 
eldreomsorg osv. 

• Stikk UT-bedrift er en invitasjon og tilrettelegging for ansatte i bedrifter 
til å gå på tur, og registrere disse elektronisk.  50 bedrifter med. 

• Vintersatsingen Stikk UT-Ski i samarbeid med skikretsen i Møre og 
Romsdal. Tiltaket har blitt svært godt mottatt.  

• Nærtursatsinga KulTUR i samarbeid med to regionmuseene, kommunale 
institusjoner og frivillige lag. KulTUR er en del av Stikk UT-familien, og er 
et helårstilbud.

• Tilrettelegging for handikappede på våre mange «grønne» Stikk UT-turer, 
ved bl.a. å utvikle bedre gradering-systemer. Dette har vært et samarbeid 
med Handikapforbundet og fylkeskommunen i Møre og Romsdal. 

 Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

StikkUt! - nå også på ski.
Foto: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Trondheimsregionens Friluftsråd
Trondheimsregionens Friluftsråd ble etablert i 1978. Rådet er en videreføring av det 
interkommunale friluftslivssamarbeid i regionen som startet i 1936 ved dannelsen av 
Trondheim og Omland Friluftsråd.
Medlemmer i Trondheimsregionens Friluftsråd er kommunene Klæbu, Malvik, Melhus, 
Selbu, Skaun og Trondheim hvor det bor rundt 240.000 innbyggere og om lag 35.000 
studenter.
Friluftsrådets oppgave er i samarbeid med fylkeskommune, fylkesmann, kommuner og 
andre interesserte å arbeide for:
-  ivaretakelse av arealgrunnlaget for nåværende og kommende generasjoner 
   gjennom sikring, tilrettelegging og drift av områder for friluftsliv  
-  større forståelse for friluftsområdenes betydning, bedre friluftskultur og
   utbredelse av friluftsliv som virkemidler til en bedre folkehelse for 
   regionens innbyggere.

Hovedsaker i 2016:

• Aktiv fysisk læring og læring i friluft som kompetansehevende tiltak med betydning  
 for ansatte og barn/unge.
• Friluftsliv for innvandrergrupper.
• Våre 6 Friluftsdager samlet nesten 4300 deltakere.
• Ordførerne samlet om lag 450 personer på sine turer.
• Ivaretakelse av arealgrunnlaget for utøvelse av friluftsliv gjennom planarbeid er  
 et viktig arbeid for friluftsrådet.

Høytidlig åpning av høstdag på Haukvatnet. 
Foto: Trondheimsregionens Friluftsråd 
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Helgeland Friluftsråd
Helgeland friluftsråd ble permanent etablert den 26. mars 2014, etter ett år organisert 
som prosjekt. Medlemskommunene Grane, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug, Herøy og Dønna 
bærer preg av storslåtte og kjente landemerker; Elvestrekningen Vefsna, Fjellrekka de sju 
søstre, Dønnamannen, Børgefjell og Lomsdal-Visten nasjonalpark og ikke minst ei utsøkt 
stripe av Helgelandskysten. Til sammen 27500 innbyggere er bosatt her, hvor 
friluftslivsaktiviteten tradisjonelt har bestått av jakt og fiske. 
Årsmøtet, som utgjøres av ordførerne fikk orkesterplass i juni da vår første Friluftsskole 
ble holdt i Mosåsen i Vefsn. Styret er politisk valgt, og består av politikere fra hver 
kommune. Til friluftsrådet sorterer også ei arbeidsgruppe, som består av 
folkehelsekoordinatorene. Denne gruppa utgjør friluftsrådets forlengede arm inn i 
kommuneorganisasjonene, slik at dette til sammen er et godt samspill mellom politikk og 
fagadministrasjon.
Helgeland friluftsråd har daglig leder ansatt i full stilling med arbeidssted på rådhuset i 
Mosjøen. 

Hovedsaker i 2016:

• Turskiltprosjektet. Over 16 mil med skilting og merking av stier og løyper i alle 
endene av den regionen friluftsrådet omfatter. Helgeland friluftsråd har siden 2013 
hatt en aktiv rolle i alle deler av tiltakene.

• Friluftsskoler. De første friluftsskolene vi holdt viste seg å være svært vellykka. 
På tampen av sommeren ble det etter søknad innvilget 30 000 dollar fra Alcoa 
Foundation for friluftsskolesatsing i 2017.

• Turruteplaner. Et pilotprosjekt i samarbeid med fylkeskommunen og andre friluftsråd 
i fylket om en systematisk plan for turruter i kommunene.

• Tilrettelegging.  I 2016 har vi tilrettelagt stier i både høyfjellet og lavlandet, bl.a. 
montert wire og trinn på bestemte steder i Øyfjellet i Vefsn.

• Kurs og samlinger læring i friluft. Gjennom hele året har vi holdt små og store kurs 
for både barnehageansatte, lærere og SFO-personale.  I 2016 ble det også ansatt 
prosjektmedarbeider på Læring i friluft.

Friluftsskolebarn  tester doen i 
nasjonalparken Lomsdal-Visten. 

Foto: Helgeland Friluftsråd

Trollfjell Friluftsråd

Samling av ivirige strandryddere på Tjøtta. Felles innsats fra 
Trollfjell og Helgeland friluftsråd.  

Foto: Asgeir Knudsen

På styremøte den 2.9.2016 i Friluftsrådenes Landsforbund ble Trollfjell 
Friluftsråd tatt opp som nytt medlemsråd fra den samme dato. 
Friluftsrådet består av Leka kommune fra Nord Trøndelag fylke og fra 
Nordland fylke: Vega, Brønnøy, Sømna, Bindal og Vevelstad kommuner. 
Friluftsrådet blir administrativt forankret hos Sør Helgeland regionråd. 
Magne Ekker er ansatt som daglig leder av Trollfjell friluftsråd fra 
1. februar 2017.

Kommunene i Trollfjell Friluftsråd har lang erfaring med å tilrettelegge 
for friluftsliv og mye godt arbeid er gjennomført i samarbeid med 
frivillige lag og foreninger. Gjennom friluftsrådet vil arbeidet bli mer 
fokusert og målrettet både i hver enkelt kommune, men også på tvers av 
alle medlemskommunene. 
Styreleder Audhild Bang Rande har uttalt at hovedoppgaven til den nye 
daglig leder blir 
• Å ha god dialog med kommunene for å finne tiltak som det skal 

satses på. 
• Barn og unge i fokus i en oppstartperiode.
• å finne samarbeidsformer mellom friluftsrådet og Trollfjell Geopark. 

Sør-Helgeland Regionråd har på vegne av Trollfjell Geopark søkt om 
å bli en Unesco global geopark. Trollfjell Friluftråd og Trollfjell 
Geopark skal samskape i lag.

• Friluftsrådet arbeider allerede med turskiltprosjekt, verdisetting av 
områder, kurs for skoler og barnehager, padleruter og marin 
forsøpling.

Salten Friluftsråd
Salten Friluftsråd ble opprettet som prøveprosjekt i 1992 og endret 
status til permanent i 1997/98. Salten Friluftsråd er et underutvalg av 
Salten Regionråd med selvstendig økonomi og møteprotokoll. 
Friluftsrådet har en valgt representant fra hver medlemskommune i 
tillegg til to representanter fra FNF. Årsmøtet utgjøres av Salten 
Regionråd. Daglig leder har sitt kontorsted på Rognan i Saltdal. 
Prosjektleder har kontorsted Bodø/Steigen. Både 
medlemskommunene og Nordland fylkeskommune bidrar med 
driftsmidler. Tiltaksmidler hentes fra mange ulike kilder. Rådet 
arbeider bredt med informasjon: Planleggingskartet Friluftskart for 
Salten, turkart, turbøker, turkort, media og nettinformasjon. Gjennom 
Ut er in-prosjektene har friluftsrådet satset tungt på mer og bedre 
uteaktivitet i barnehage og skole i en årrekke. I tillegg har rådet 
gjennomført flere tunge tilretteleggingsprosjekt som STImuli i Bodø og 
På tur i Hamsuns rike. Kartlegging og verdsetting av friluftsområder 
har vist seg som viktig forvaltningstiltak, som nå blir landsdekkende.

Hovedsaker i 2016:

• Robuste Saltenunga
• Full Fræs i Nordland
• Turruteplaner
• Månedlig artikkelserie i Avisa Nordland
• Turkart for Sørfold
• Sykkel i Salten
• Med bål i fokus

Polarsirkelen friluftsråd ble etablert i 2007. Rådet eies av Træna, 
Lurøy, Rødøy, Nesna, Rana, Hemnes og Hattfjelldal kommune. 
Rådet har kontorsted i Nesna.

Rådets formål er:
 - Å arbeide for økt bruk av naturen med spesiell fokus på barn og 

unge
 - Å skape forståelse for friluftslivets betydning
 -  Å informere om friluftsmulighetene i medlemskommunene
 -  Å koordinere friluftsarbeidet i kommunene

Hovedsaker i 2016:

• Lede prosjektet Helsefremmende skoler i Nordland
• Drift av lærende nettverk mellom 20 barnehager og 20   
 grunnskoler
• Gjennomføre 15 friluftsskoler sommeren 2017
• Gjennomføre turstiprosjekter og etablere turruteplaner.
• Etablere Polarsirkelen natur- og friluftsskole

Polarsirkelen Friluftsråd

Thea Kristine Røssvoll troner på toppen av snøtårnet 
de senere formet til den avskyelige snømannen.

Foto: Polarsirkelen friluftsråd

Full innsats i Full Fræs.  
Foto: Hans Petter Sørensen
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Lofoten friluftsråd ble opprettet 2013, som et treårig prosjekt med mål om 
permanent etablering. 
I 2016 har staben bestått av daglig leder i 100 % stilling, samt innleide instruktører 
til Ung i Friluft – Lofoten friluftsskoler og friluftscamp.
 
Hovedsaker 2016: 
 
• Lofoten friluftsråd har gjennomført «Ung i Friluft – Lofoten friluftsskoler» i 

kommunene og friluftscamp i Værøy kommune.
• Det er arbeidet med behovet for tilrettelegging for ferdsel, og for finansiering 

via fellesgodefinansiering (turistskatt). 
• Basert på tilskudd som Lofoten friluftsråd har fått, kr 200 000  fra Olav Thon-

stiftelsen samt 1,4 millioner kroner i verdiskapingsmidler fra Miljødirektoratet, 
er første del av «Sherpastien» opp til Reinebringen  bygget i samarbeid mellom 
kommunen som prosjekteier og friluftsrådet med prosjektledelse. 

• Lofoten friluftsråd fikk gleden av å delta i Miljødirektoratets gruppe med 
hensyn til sikring av utsatte turmål sammen med blant annet representanter 
fra Trolltunga og Prekestolen. 

• Friluftsrådet har også vært pådriver for å få i gang arbeidet med 
besøksforvaltning i Lofoten.

• Det 3-årige prosjektet har vært i en avslutningsfase og det er gått med tid til 
oppsummering og avrunding med sluttregnskap og rapportering.

Lofoten Friluftsråd

Vakkert i Vesterålen. 
Foto: Harald Alexander Gåsvær

Vesterålen Friluftsråd
Vesterålen Friluftsråd ble opprettet 1.september 2003 som et tre-årig prøveprosjekt. Fra januar 2007 ble Vesterålen 
Friluftsråd etablert som en permanent satsning i regi av Vesterålen regionråd med de seks samarbeidende kommunene som 
eiere. Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes er medlemskommuner. 
Friluftsrådet er organisert som et prosjekt under Vesterålen Kulturutvalg med Vesterålen regionråd som øverste myndighet. 
Årsmøtesaker behandles av Vesterålen kulturutvalg som består av en politiker oppnevnt fra hver av medlemskommunene og 
en oppnevnt av regionrådet. Det er tilsatt daglig leder som har kontorsted på Sortland.

Hovedsaker i 2016:

• TellTur med 130 turmål. 11500 registreringer.
• Skilting og merking av turstier. 
• Kartlegging og verdisetting av friluftsområder.
• KUL TUR- kultur og naturuka i Vesterålen. Over 1400 besøkende.
• Base Camp Skogsøya for ungdom. 

Vakre strender i Lofoten.
 Foto: Lofoten friluftsråd

Midt-Troms friluftsråd ble opprettet i 2006 og er et interkommunalt 
samar- beidsorgan mellom de åtte kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, 
Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy. 
Regionen er mangfoldig både når det gjelder naturtyper og 
friluftslivskultur, og strekker seg fra svenskegrensa på innlandet til åpent 
hav på yttersida av Senja. 30.000 innbyggere bor i Midt-Troms. 

Friluftsrådet hadde i 2016 to  ansatte med kontorsted på Veksthuset  i 
Bardu.

 
Hovedsaker i 2016:

• Stiprosjektet – Skilting av 48 turstier i regionen
• Samarbeidsprosjekt med 4 mastergradsstudenter på NMBU – 

Besøkskartlegging på 11 turstier i regionen
• Innkjøp av 14 nye kanoer med påfølgende satsing på gratis  

kanoopplæring for skoler og institusjoner.
• Turinformasjonskart med turtips og turkalender, sendt ut til alle 

husstander i regionen.
• Friluftsskole og friluftscamp for ungdom
• Friluftsliv for grupper med spesielle behov (våre nye landsmenn, 

mennesker utenfor arbeidslivet, PU, mm)

Friluftscamp med spennende aktiviteter. 
Foto: Midt-Troms Friluftsråd

Midt-Troms Friluftsråd

Grunnlaget for friluftssamarbeidet mellom kommunene i Ofoten ble lagt i 1991. 
I begynnelsen ble prosjektet kalt ”Geologi-Reiseliv-Friluftsliv”. Kommunene 
gjorde endelig vedtak i 1999 om opprettelse av et permanent friluftsråd.  Året 
2016, i mai, ble alle Sør-Troms kommunene tilsluttet friluftsrådet. På årsmøtet 
ble det vedtatt nytt navn, Midtre Hålogaland friluftsråd. De nye kommunene 
Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Skånland, Salangen, ønskes velkommen av Ballangen, 
Evenes, Gratangen, Lavangen, Narvik, Tjeldsund, Tysfjord. 
Midtre Hålogaland friluftsråd er et interkommunalt friluftsråd, og jobber med: 
 - Å sikre og å utvikle regionenes friluftsmuligheter til beste for lokal-

befolkningen og andre
 - Økt forståelse for friluftslivets betydning for befolkningens trivsel, fysiske 

helse og tilhørighet
 - Å gi faglige uttalelser i saker som berører friluftsinteresser

Hovedsaker i 2016:

• Lærende nettverk, helsefremmende barnehager og skole
• Etablering av raste- og møteplasser ved utfartssteder, langs stier og turmål.
• Arrangert friluftsaktiviteter for barn, ungdom, funksjonshemmede, 

asylsøkere og barnefamilier og voksne - der folk bor
• Friluftsskoler - 18 arrangert i 2016
• Utarbeidet Sti- og løypeplan for Tjeldsund kommune og Narvik kommune
• Skilting av Sti og løype - satsing
• Statlig sikring av Rusvika i Tjeldsund kommune
• Turguide -Naturlos Velfortjent pause etter rydding av turløype og 

rasteplass. Foto: Midtre Hålogaland Friluftsråd

Midtre Hålogaland  Friluftsråd
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Nord-Troms Friluftsråd
Nord-Troms Friluftsråd som ble stiftet ved inngangen til Friluftslivets år er 
nå begynt å bli ”varm i trøya”. Friluftsrådet har fått en nabo i nord, og det å 
bistå Finnmark Friluftsråd med administrativ kompetanse ble prioritert i 
2016. Likeså det å søke samarbeid og tilskudd på tvers av fylkesgrensene. 
Tilskudd fra Miljødirektoratet til strandrydding og tiltak mot marin 
forsøpling var det mest konkrete samarbeidsoppgaven. Det jobbes også 
med å gjennomføre prosjektet ”Utemat på bål” i samarbeid med skoler og 
barnehager både i Nord-Troms og Finnmark. ”Full Fræs” (etter mal fra 
Salten) er en annen slik samarbeidsoppgave. 

Hovedsaker i 2016:

• Friluftsskoler i alle våre medlemskommuner. En av friluftsskolene 
gjennomføres i samarbeid med urfolksfestivalen Riddu Riddu. 

• Friluftsdager for et av regionens asylmottak. 
• ”Læring i friluft” og ”friluftsliv i det kommunale folkehelsearbeidet” er 

sentrale arbeidsoppgaver, men utfordringene er fortsatt mange før 
friluftsrådet lykkes med å nå alle sine mål på disse områdene. 

• Den nye kartpakken med fire turkart i målestokk 1:50.000 ble utgitt i 
2016. Turkassetrimmen Ut i NORD er viktig for mange og hadde fin 
økning i deltakerantallet fra oppstarten året før. 

• Skilting av turløyper har også høy prioritet i de fire 
medlemskommunene. 

Balansekunst. Foto: Nord-Troms Friluftsråd

Ishavskysten friluftsråd er landets nest nordligste friluftsråd, med 
medlemskommunene Balsfjord, Tromsø, Lyngen, Storfjord og Karlsøy 
kommune. Ishavskysten har en fast ansatt (daglig leder) og 2 
deltidsansatte. Ishavskysten friluftsråd ble etablert i 2007. Vårt hovedfokus 
er å inspirere og motivere innbyggerne i medlemskommunene til å være 
ute i naturen. Vi jobber både med fysisk tilrettelegging i terrenget og 
koordinerer aktivitetsprosjekter for barn og unge, ordførerturer og kurs og 
opplæring av lærere og allmennheten. Folkehelse og friluftsglede er røde 
tråder i alt vårt arbeid. 

Hovedsaker i 2016:

• Turkart for Balsfjord kommune er ferdig og i salg! Alle husstandene i 
kommunen, alle skoler, barnehager og hytteeiere fikk hvert sitt gratis kart. 

• Friluftsområdene er kartlagt og verdsatt! Friluftsrådet har kartlagt alle 
kommunenes friluftsområder og verdsatt dem. Hele 672 områder ble 
kartlagt og fått hver sin verdi. 

• Friluftsliv for alle i alle kommunene! Det ble arrangert 40 morsomme, 
lavterskel friluftsaktiviteter fra mai til oktober sammen med 26 frivillige 
lag og foreninger. Over 1000 store og små fikk fine naturopplevelser.

• Friluftsskoler i fellesferien! Det ble arrangert Friluftsskoler i våre 5 
medlemskommuner med 129 deltakere. 

• Ti på hjul- landets første turkonkurranse tilrettelagt for hjulbrukere! Ti 
på hjul er et alternativ til Ti på topp og benyttes av de som bruker hjul i 
hverdagen. 36 ulike deltakere var med på konkurransen i 2015. 

Ishavskysten Friluftsråd

Kartlegging og verdsetting av 672 
friluftsområder - en viktig jobb!

Foto: Ishavskysten Friluftsråd

Finnmark Friluftsråd

Finnmark Friluftsråd er det eneste som grenser både til Finnmark og 
Russland. Her er DNTs generalsekretær Nils Øverås (t.h.) på vandring 

til Treriksrøysa i Pasvikdalen sammen med daglig leder Hugo Tingvoll, 
folkehelsekoordinator Kjerstin Møllebakken Sør-Varanger kommune 

og Hans Møllebakken fra Sør-Varanger turlag.

Finnmark Friluftsråd som ble stiftet 3. februar 2016 hadde ved årets 
slutt 16 av fylkets 19 kommuner med som medlemmer. I de tre 
øvrige kommunene pågår det et arbeid som sannsynligvis medfører 
at også de velger å bli med i Norges nordligste og geografisk største 
interkommunale samarbeid om friluftsliv. Friluftsrådet ligner på flere 
av de andre friluftsrådene når det gjelder valg av arbeidsoppgaver. 
Det satses på læring i friluft i samarbeid med skoler og barnehager. 
Strandrydding og tiltak mot marin forsøpling var en oppgave som 
engasjerte mange i oppstartsåret. Likeså var friluftsskoler i 
sommerferien noe flere av kommunene prioriterte. I et fylke med 
lange avstander er utfordringen å finne arbeidsoppgaver og 
arbeidsmåter tilpasset de lokale behov og fylkets lange avstander. 
Også mulighetene for samarbeid med Finnmarkseiendommen (som 
er grunneier for 95 % av alt areal i Finnmark) og Sametinget skiller 
Finnmark noe fra andre fylker og friluftsråd. 

Hovedsaker i 2016

• Turkassetrimmen Perletur, som i oppstartsåret hadde med turer 
i 11 kommuner. 

• Skilting og merking av turløyper. 
• Friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn og samarbeid 

med frisklivsentraler og andre som jobber med folkehelse.
• Mål om at alle medlemskommunene gjennomfører turer der 

ordføreren har bestemt turmålet og er med som turleder.

Sikringsarbeid 2016

Ved årsskiftet gjennomførte Grenland friluftsråd sikring av en helt unik eiendom. Et småbruk i Gjerpensdalen med vannlinje til det fuglerike og 
populære naturreservatet Børsesjø. 
Foto: Skien kommune.

I 2016 har friluftsrådene gjennomført to kjøp, 2 servituttavtaler, avtaler om 232 km tursti, turveg eller skiløype og har 57 
andre sikringssaker under arbeid.



3736

Gjennomførte tiltak 2016
 - tilrettelegging og merking av turstier, skiløyper og turveger 

 
 Utført av friluftsrådet Friluftsrådet har deltatt/ 

koordinert - andre ansvarlige 
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Valdres       10 10     
Midt-Agder 7 7 16  3  1   85 9  
Lindesnesregionen        25     
Lister  10     15 60     
Dalane 39 39      20     
Vest 4 4   1 8     8  
Bergen og Omland       6      
Sunnmøre 1 1   1        
Nordmøre og Romsdal        270  44  65 
Trondheimsregionen       40 50 40 50 5  
Trollfjell  42  12  19       
Helgeland  11     10 20     
Polarsirkelen        22     
Salten 3       30     
Lofoten        1 6    
Vesterålen  114           
Midtre Hålogaland      2       
Midt-Troms  197           
Nord-Troms  300           
Sum 2016 54 725 16 12 5 29 82 508 46 179 22 65 
Sum 2015 75 883 2 2 8 3 102 351 107 152 12 25 
Sum 2014 30 388 5 - 12 19 46 641 80 258 7 45 

 
 
 
 
 

40 000

107000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

Anslåtte passeringer før steinsetting Teller fra 1.7.16 etter steinsetting

Bruk Keiserstien Bodø

Gode tall - resultater fra ferdselstellere:

- 404 000 registreringer i Djupadalen, 
Haugesund. Friluftsrådet Vest.

- 112 000 passeringer registrert 
på Hove friluftsområde i Arendal. 
Friluftsrådet Sør.

- 90 000 gikk til Månafossen i Gjesdal 
kommune 2016. Jæren friluftsråd.

Gjennomførte tiltak 2016
 - tilrettelegging og informasjon - tiltak gjennomført av friluftsrådene
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Oslo og Omland             1 
Grenland  1  1     1     
Sør         1 3 2   
Midt-Agder  1 1 2 1 1  2 7     
Lindesnesregionen             1 
Lister   1  1    7   7  
Dalane       1  10 6    
Jæren 1 3 1 2  3 1  4   1 1 
Ryfylke   1  2   2 1     
Vest 1 1 2  2   1      
Bergen og Omland   2 2 1 1 3  1  1 2  
Sunnmøre  2 3 1 1    14   1  
Nordmøre og Romsdal        1 1   1  
Trollfjell         15     
Helgeland      1   8   10  
Polarsirkelen         2 1  8 1 
Salten         8     
Vesterålen         1   5  
Midtre Hålogaland         16  1  1 
Midt-Troms            1  
Ishavskysten         8 1    
Sum 2016 2 8 11 8 8 6 5 6 105 11 4 36 5 
Sum 2015 0 6 5 5 4 9 3 3 91 7 3 108 13 
Sum 2014 14 11 6 5 6 7 7 5 88 6 2 48 21 
Sum 2013 16 3 12 67 11 17 3  54 5 2 49 15 
Sum 2012 19 8 11 6 8 7 2  59 7 2 49 17 
Sum 2011 11 2 20 6 13 8   32 4  28  
Sum 2010 13 4 6 4 16 5   26 10  31  
Sum 2009 40 11 11 9 14 4   37 3  30  
Sum 2008 4 2 9 6 8 5   30 10  21  
Sum 2007 7 7 11 7 10 7   33 10  41  

 
 
 
 
 

Dugnadsarbeid i Ljonesvågen. 
Foto: Bergen og Omland Friluftsråd
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Gjennomførte tiltak 2016 - tilrettelegging og informasjon
- tiltak der friluftsrådene har vært pådrivere, koordinatorer, samarbeidsparter
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Valdres    3        2  
Grenland            1  
Sør         2     
Midt-Agder   1      1 2  2  
Lister   1 1          
Dalane      1       1 
Ryfylke   2  1        1 
Bergen og Omland     1       2  
Nordmøre 
Romsdal 

 2      2      
Trondheimsregion
en 

30 5 1   9   5  1 4  
Helgeland             3 
Salten            2 1 
Midtre Hålogaland  15  2      1  22  
Midt-Troms  1 1 3          
Ishavskysten    4 1        5 
Nord-Troms             2 
Sum 2016 30 23 6 13 3 10  2 8 3 1 35 13 
Sum 2015  7 8 8 2 8  2 10 6 2 62 40 
Sum 2014  4 5 1 1 3 2 3 50 3 1 25 5 
Sum 2013 23 2   2 10 1  4 8 1 19 2 
Sum 2012 26 3 4 6 1 11   6 10 6 9 3 
Sum 2011 15 4 13 2 4 5   9 3 9 27  
Sum 2010 36 13 12 3 4 1   5 11 5 22  
Sum 2009 7 1 10 7 2 2   4 3 4 10  
Sum 2008 6 3 15 7 1 4   4 3 4 5  
Sum 2007 3 1 11 4 4 4   3 2 3 21  

 

Nytt innbydende toalettbygg 
på Orre. 
Foto Jæren Friluftsråd

Gjennomførte aktivitetstiltak 2016
- aktivitetstiltak gjennomført av friluftsrådene
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Oslo og Omland 287 105 146 4.052    10 
Grenland 850  500 404    4 
Sør 250 191 2.732 660   4 5 
Midt-Agder 970 174 924 1.380 140 25 120 4 
Lindesnesregionen 160  37 175   3  
Lister   50    250  
Dalane 2.110 1.159 1.345 325 157 1.541 15 1 
Jæren 1.595 40 146    12.500 6 
Vest  65 1.600 400   15 12 
Bergen og Omland 1.108 90 240    242 10 
Sunnmøre 715 285 345 19 28 10  4 
Nordmøre og Romsdal 265 220 905 75 450 2.000  6 
Trondheimsregionen 4.695 70  610 2.400   50 
Helgeland 600 75 156     3 
Polarsirkelen 1.500 600 346 320 20    
Salten 500 240 1.500     10 
Lofoten  11 75      
Vesterålen 1.491  30  150    
Midtre Hålogaland 55 840 1.570 35    1 
Midt-Troms 60 44 264 244 15   2 
Ishavskysten 55  130     6 
Nord-Troms    20     
Sum 2016 17.266 4.209 13.041 8.719 3.360 3.576 13.149 134 
Sum 2015 17.511 5.518 14.914 7.376 2.366 4.435 11.187 114 
Sum 2014 17.720 2.638 14.811 5.594 2.213 3.095 13.937 156 
Sum 2013 16.771 2.870 19.861 4.593 1.859 2.485 2.118 202 
Sum 2012 16.526 4.619 16.301 3.834 1.420 2.017 2.427 226 
Sum 2011 17.888 3.609 21.015 3,679 2.224 1.759 21.918 376 
Sum 2010 13.872 3.115 18.942 2.561 1.419 447  426 
Sum 2009 9.691 2.629 18.062 2.375 1.328 205  503 
Sum 2008 13.224 2.323 12.934 3.125    448 
Sum 2007 13.831 2.196 14.966 1.926    416 
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antall deltakere

Til venstre: Slalom må læres. 
Foto: Valdres Friluftsråd 
TIl høyre: Gode tips å få i bakken.
Foto: Ishavskysten friluftsråd
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Gjennomførte aktivitetstiltak 2016
- pådriverfunksjon, deltatt sammen med andre
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Oslo og Omland 10.800  28     
Valdres   197 220    
Grenland 3.500  90     
Sør 7.100 68 5.080  1.337 850  
Midt-Agder 11.318 312 12.972  12 500 2.100 
Lindesnesregionen 179     115  
Lister 40 250 200    150 
Dalane 300       
Jæren   40    1.600 
Ryfylke 1.200  800 300    
Vest 6.200       
Bergen og Omland 303  1.019 27  133  
Sunnmøre 4.729 41 157     
Nordmøre Romsdal 120 520 125 120 190 3.500  
Trondheimsregionen 5.263  1.600 16  100  
Helgeland 490       
Salten   44     
Midtre Hålogaland 2.254 2.333 800 150 55 115 4 
Vesterålen   30     
Midt-Troms 2.300  220 554 10   
Ishavskysten 130  1.100 60 50   
Nord-Troms 1.600 21 166 300    
Finnmark 240  166 200    
Sum 2016 58.066 3.545 24.834 1.947 1.654 5.313 3.854 
Sum 2015 50.788 945 25.639 1.045 1.720 2.350 3.444 
Sum 2014 48.272 2.660 21.528 662 1.753 2.195 5.050 
Sum 2013 63.114 409 20.764 203 1.570 16.250 6.649 
Sum 2012 60.252 930 19.350 453 1.120 12.958 4.800 
Sum 2011 40.905 1.172 16.986 21 416 800  
Sum 2010 24.910 1.965 16.434 248 80 1.440  
Sum 2009 23.745 1.070 12.691 380 893 500  
Sum 2008 18.850 434 7.900  767   
Sum 2007 24.735 1.856 9.402  932   

 

Fiskesprell på Helleneset. Foto: Bergen og Omland Friluftsråd Friluftsskole Storøen. Foto: Bergen og Omland Friluftsråd.

Gode tall
strandrydding

• Ryfylke friluftsråd har samla 
inn 250 tonn avfall

• Jæren friluftsråd har rydda 51 
km kystlinje - 1450 frivillige 
deltok

Forvaltningsoppgaver og informasjonsmateriell
Mange  friluftsråd har praktisk forvaltningsansvar for friluftsområder, turstier m.v. Oversikten nedenfor viser 
omfanget av forvaltningsarbeidet og hvor mange informasjonsbrosjyrer og kart friluftsrådene har utgitt. 
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Grenland               1 
Sør             11 12 5 
Midt-Agder 20 34 100 38  12 14 30 10 16 6 2 4 3 84 
Lindesnesregionen  161   4   1   6  1 1 26 
Lister              7 1 
Dalane 2 509  3   2 2 2 3 1 2 2 21 13 
Jæren 63 40 6 26 15 44 42 27 2 30  1  1 5 
Ryfylke 89 32 5 8 9 15 35  38 15 1 4 1 6 5 
Vest 109 153 42 26 9 72 72 17 68 11 18 1   6 
Bergen og Omland 230 62 10 38 8 102 104 59 82 34 6 1 1 5 31 
Sunnmøre 18 22 2 10  15 28 7 16 8 10  3 29 5 
Nordmøre Romsdal           2 1 1  1 
Trondheimsregionen              7  
Helgeland  12              
Polarsirkelen  14         2   5 19 
Salten               75 
Lofoten           1     
Vesterålen  546              
Midtre Hålogaland 2          1   1  
Midt - Troms 11 197    6 4 4 2  9  1 2 1 
Ishavskysten 1 11            1 18 
Sum 2016 545 1793 165 149 45 266 301 147 220 117 63 12 25 101 296 
Sum 2015 547 1425 159 161 49 263 295 142 210 115 60 5 21 83 285 
Sum 2014 528 1066 157 155 39 227 294 103 201 104 53 8 23 57 264 
Sum 2013 501 865 157 147 37 216 279 83 195 96 96 96 19 96 234 
Sum 2012 492 964 152 132 37 215 269 68 168 89 89 89 2 89 158 
Sum 2011 657 789 145 131 50 228 327 96 233 89 89 89 11 89 172 
Sum 2010 637 711 148 125 50 228 518 102 227 87 87 87 4 87 167 
Sum 2009 628 737 188 127 49 223 512 95 222 74 74 74  74 165 
Sum 2008 617 571 188 119 39 217 502 84 213 73 73 73  73 154 
Sum 2007 605 488 172 117 39 214 501 83 210 70 70 70  70 151 

 

Forslag og eksempler til tverrfaglig undervisning  
for bærekraftig utvikling 

SNØFORMINGSPROSJEKTER

FL-Rapport 2-2016

Nye veiledningshefter.

 

 
 
 
   

Utarbeidet av Kjetil Fossheim, Midt-Agder Friluftsråd 
for Friluftsrådenes Landsforbund 

 

FL-rapport 2017-1 

 
Fysisk i Friluft 

 
Tipshefte med uteaktiviteter 

- som fremmer godt og 
inkluderende læringsmiljø! 

 
aktivitet 

samarbeid 

mestring 

glede 
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Varige resultat av friluftsrådenes arbeid der friluftsrådene ikke 
er eiere eller ansvarlig for forvaltning av tiltakene

Mange friluftsråd er pådrivere og koordinatorer for arbeid som drives i regi av kommunene eller andre. Resultatene av dette 
arbeidet er vanskeligere å registrere. Nedenstående oversikt er basert på rapporter fra friluftsrådene. Sannsynligvis er de 
”riktige” tallene vesentlig høyere.
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Valdres  520      3  5      
Grenland 1     2  1    1    
Sør  5  3            
Midt-Agder 3 14 216 40 4 7 6 13 7 7   7 14 10 
Lindesnesregionen  170 210     2        
Lister 1 540     1 1 1   3   2 
Dalane 1  7   11 4 4 6 5  1  2  
Ryfylke 2 3 10 3      1     4 
Vest           1     
Bergen og Omland  17 68 5  2  2      2 4 
Sunnmøre  1  1            
Nordmøre og Romsdal 6 720 44 110  4   1  2 1 1  1 
Trondheimsregionen 2 300 850 250 20 45 17  10 15 2  2 1 8 
Trollfjell  42 12            1 
Helgeland  166         1 6  1 12 
Polarsirkelen  22              
Salten 5 125 8 30  2  2  2  2    
Lofoten  7             1 
Midtre Hålogaland 3 600 50 200   10 8    5 1  17 
Midt-Troms  350      5        
Ishavskysten    2  1 2 11  2  5   2 

 

Wire og trinn moteres i Øyfjellet. Foto: Helgeland Friluftsråd Gode båter trengs i skjærgården. Foto: Friluftsrådet Vest

VEDTEKTER
(Vedtatt på stiftelsemøte 30. juni 1986, og sist endret på årsmøte 15. juni 2012)

§ 1. Formål  
Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er et landsomfattende 
samarbeidsorgan for de interkommunale friluftsrådene. FLs 
hovedoppgave er å arbeide for styrking av det allmenne friluftsliv 
gjennom egne initiativ og ved å støtte arbeidet til tilsluttede 
friluftsråd. FL er et eget rettssubjekt og en frittstående enhet.  
 
§ 2. Medlemsskap  
Alle interkommunale friluftsråd som har minst 2 kommuner som 
medlemmer, kan være medlem av landsforbundet. Hvert friluftsråd 
beholder sin organisasjonsmessige, økonomiske og arbeidsmessige 
selvstendighet. Styret godkjenner opptak av nye medlemmer. 
Friluftsråd som ikke fyller sine kontingentforpliktelser eller fyller 
kriteriene for å motta administrasjonstilskudd som interkommunalt 
friluftsråd, kan strykes som medlem av årsmøtet.  
 
§ 3. Organisasjon  
FLs faste organer er årsmøtet, styret og administrasjonen.  
 
§ 4. Årsmøte  
Årsmøtet er FLs øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes 
hvert år innen utgangen av juni. Årsmøtet innkalles av styret med 
minst 3 måneders varsel. Styret foreslår ny valgnemnd. Forslag 
til årsmøtet skal fremmes for styret med minst 2 måneders varsel. 
Saksutredning og forslag til vedtak skal sendes rådene senest 1 
måned før årsmøtet.  
Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta også å behandle saker som 
legges fram etter den fastsatte frist. Andre saker avgjøres med 
simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.  
 
Sammensetning og representasjon  
Årsmøtet består av styret og utsendinger fra rådene. Alle råd kan 
oppnevne 3 utsendinger med stemmerett. Friluftsråd som har 
11-20 medlemskommuner kan i tillegg oppnevne 1 utsending, 
friluftsråd som har 21-30 medlemskommuner kan i tillegg 
oppnevne 2 utsendinger og friluftsråd som har 31 og flere 
medlemskommuner kan i tillegg oppnevne 3 utsendinger. Når et 
råd oppnevner 3 utsendinger, skal begge kjønn være representert, 
når en oppnevner 4 eller 5 utsendinger skal det være minst 2 av 
hvert kjønn og når en oppnevner 6 utsendinger skal det være 3 
av hvert kjønn. Oppnevnelsen meldes skriftlig seinest 1 uke før 
årsmøtet. I tillegg har rådene anledning til å oppnevne utsendinger 
med observatørstatus.  

Årsmøtet behandler  
1. Styrets årsmelding og regnskap for foregående år  
2. Budsjett og arbeidsplan for kommende år  
3. Saker som er fremmet i samsvar med vedtektene  
4. Valg. Årsmøtet velger:  
 a) Leder  
 b) Nestleder  
 c) 3 styremedlemmer  
 d) Inntil 3 varamedlemmer til styret  
 e) Revisor. Det velges registrert revisor.  
 f) Valgnemnd med leder og 2 medlemmer.   
    Begge kjønn skal være representert. 

§ 5. Valgene  
1. Valgene under § 4, pkt a, b og c gjelder for 2 år av gangen. 
Nestleder og ett styremedlem står på valg etter første år, 
styremedlemmet etter loddtrekning. Styremedlemmer kan 
ha maksimal sammenhengende funksjonstid på 6 år. Dersom 
styremedlem eller nestleder velges som styreleder, kan likevel 
vedkommende ha en funksjonstid på inntil 6 år som styreleder. 
Varamedlemmer står på valg hvert år.  
2. Valgnemnda velges for 1 år, med maksimal sammen-hengende 
funksjonstid på 6 år.  
3. Styret, inklusiv varamedlemmer til styret, og valgkomiteen kan 
ikke velges blant de ansatte i medlemsfriluftsrådene.  
4. Alle valg der det er flere kandidater, eller om noen krever det, 
skal foretas skriftlig, og foregår ellers ved handsopprekking. Alle 
valg avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjøres 
valget med loddtrekning.  
 
§ 6. Ekstraordinært årsmøte  
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 14 dagers varsel 
når årsmøtet eller styret vedtar det, eller når minst halvparten 
av friluftsrådene krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare 
behandle de saker som er nevnt i innkallingen.  
 
§ 7. Styret  
Styret består av leder, nestleder og 3 styremedlemmer. Styret 
leder FLs arbeid mellom årsmøtene i samsvar med vedtektene og 
årsmøtets vedtak. Styret kommer sammen minst en gang hvert 
år, eller så ofte lederen eller tre av styrets medlemmer finner det 
formålstjenlig. Det er vedtaksført når minst 3 medlemmer er 
til stede, deriblant leder eller nestleder. Godkjent protokoll fra 
styremøtene skal sendes rådene til underretning etter hvert møte.  

Sammensetning av styret  
Friluftsrådene fremmer forslag til kandidater til verv i FL. 
Forslag skal fremmes for valgnemnda minst 2 måneder før 
årsmøtet. Valgnemnda kan også foreslå kandidater på eget 
initiativ. Begge kjønn skal være representert i styret med minst 
2 personer. For øvrig skal styret være bredt sammensatt med 
hensyn til bl.a. geografisk tilhørighet. Varamedlemmene velges 
i rangert rekkefølge. Begge kjønn skal være representert blant 
varamedlemmene.  
 
§ 8. Administrasjon  
1. FL skal ha administrasjon med daglig leder  
2. Styret ansetter daglig leder.  
3. Daglig leder skal ha sekretærfunksjon for årsmøtet og styret, 
sørge for at årsmøtets og styrets vedtak blir gjennomført og sørge 
for løpende drift av FL.  
 
§ 9. Utmelding  
Dersom et friluftsråd ønsker å melde seg ut, kan det skje etter 
gyldig vedtak så snart inneværende års kontingent er betalt og med 
virkning fra 31. desember det året utmelding vedtas. Et medlem 
som melder seg ut, har ikke krav på noen del av FLs eiendeler.  
 
§ 10. Vedtektsendringer  
Vedtak om endring av FLs vedtekter krever 2/3 flertall.  
 
§ 11. Oppløsning  
Med 2/3 flertall i 2 på hverandre følgende år, kan årsmøtet vedta 
å oppløse FL. Blir oppløsning vedtatt, skal FLs midler brukes til 
beste for friluftslivet. 
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Friluftsrådenes Landsforbund, Eyvind Lyches vei 23 B, 1338 Sandvika
tlf 67 81 51 80   e-post: post@friluftsrad.no   www.friluftsrad.no

Oslo og Omland Friluftsråd 
Postboks 8896  Youngstorget
0184 OSLO
tlf 22 17 84 00 
oofoslo@online.no
www.markanytt.no

Valdres Friluftsråd
Skrautvålvegen 77
2900 FAGERNES
tlf 901 94 830
friluftsradet@valdres.no
www.valdres.no

Grenland friluftsråd
Kaffehuset
Henrik Ibsens gt. 2
3724 SKIEN
tlf 480 06 434 
grenland@friluftsrad.no
www.friluftsrad.no/grenland

Friluftsrådet Sør
Postboks 324
4803 ARENDAL
tlf 37 00 55 56 
geir@friluft-sor.no
www.friluft-sor.no

Midt-Agder Friluftsråd
Postboks 207
4662 KRISTIANSAND
tlf 95 85 11 11
post@midt-agderfriluft.no
www.midt-agderfriluft.no

Friluftsrådet for 
Lindesnesregionen
Åseral kommune
Gardsvegen 68
4540 ÅSERAL
tlf 38 28 58 66
post@iflir.no
www.iflir.no

Lister Friluftsråd
Nordberg Fort
4560 VANSE
tlf 971 32 728
lister@friluftsrad.no
www.listerfriluft.no

Dalane Friluftsråd
Postboks 379
4379 EGERSUND
tlf 908 30 869
post@friluftsrad-dalane.no
www.friluftsrad.no/dalane

Jæren Friluftsråd
Nikkelvn 4
4313 SANDNES
tlf 51 66 71 70
post@jarenfri.no
www.jarenfri.no

Ryfylke Friluftsråd
Gamle Jåttåvågen 67
4020 STAVANGER
tlf 46 81 79 80
firmapost@ryfri.no
www.ryfri.no

Friluftsrådet Vest
Postboks 63
5575 AKSDAL
tlf 52 77 48 30
post@friluftsradetvest.no
www.friluftsradetvest.no

Bergen og Omland Friluftsråd
Hellebakken 45
5039 BERGEN
tlf 55 39 29 50
firmapost@bof.no
www.bof.no

Fjordkysten Friluftsråd
Kommunehuset
6924 HARDBAKKE
tlf 901 92 471
tor.arne.hauge@solund.kommune.no

Sunnmøre Friluftsråd
Kongshaugstranda 105
6037 EIDSNES
tlf 977 09 653
may@friluftsraadet.no
www.friluftsraadet.no

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 
Idrettsvegen 2
6413 MOLDE
tlf 957 32 511
post@stikkut.no
www.stikkut.no

Trondheimsregionens Friluftsråd
Postboks 2300 Sluppen
7004 TRONDHEIM
tlf 911 12 177
friluftsradet.postmottak@trondheim.
kommune.no
www.friluftsrad.no/trondheimsregio-
nen/

Trollfjell Friluftsråd
Storgata 51
8900 BRØNNØYSUND
tlf 916 84 465
magne.ekker@trollfjellfriluftsraad.no

Helgeland Friluftsråd
Postboks 560
8651 MOSJØEN
tlf 75 10 18 10/991 69 403
helgeland@friluftsrad.no
www.friluftsrad.no/helgeland

Polarsirkelen Friluftsråd
Moveien 24
8700 NESNA
tlf 917 78 767
knut.berntsen@friluftsradet.no
www.friluftsrad.no/polarsirkelen/

Salten Friluftsråd
Kirkegt. 23
8250 ROGNAN   
tlf  75 68 20 80    
friluftsradet@salten.no
www.friluft.salten.no

Lofoten Friluftsråd
Vågan kommune,Rådhuset
8305 SVOLVÆR
tlf 754 20 141 / 917 12 504 
karianne@lofotradet.no
www.lofotenfriluft.no

Vesterålen Friluftsråd
Postboks 243
8401 SORTLAND
tlf 76 11 15 00
friluftsraad@vestreg.no
www.vestreg.no/friluftraad

Midtre Hålogaland Friluftsråd
Narvik kommune
Postboks 64 
8501 NARVIK
tlf 76 91 22 60 / 905 49 676
anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no
www.halogaland-friluftsrad.no

Midt-Troms Friluftsråd 
Bardu kommune v/avd kultur
Postboks 401
9365 BARDU
tlf  980 01 213
mtf@bardu.kommune.no
www. midt-troms.no/friluftsrad

Ishavskysten Friluftsråd
Postboks 742 
9258 TROMSØ
tlf 951 65 131 
post@ishavskysten.no
www.ishavskysten.no

Nord-Troms Friluftsråd
Skjervøy kommune
9180 SKJERVØY
tlf 975 20 450
post@utinord.no
www.utinord.no

Finnmark Friluftsråd
Sør-Varanger kommune
Boks 406
9915 KIRKENES
tlf 975 20 450 
post@perletur.no
www.perletur.no


