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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 24 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 2015
Årsmøte i FL holdes 5. juni i Mo i Rana. 
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)
- Læring i friluft - uteaktivitet for 1-10. trinn med 
utgangspunkt i Kunnskapsløftet (2006)
- 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)
- Friluftsskolen. Veiledningshefte for arrangører og 
ledere, DNT og FL 2015
- Friluftsporter. Veiledningshefte for etablering. 
2015

Bestilling: marianne@friluftsrad.no
For mer informasjon se: www.friluftsrad.no
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Hovedtrekk i virksomheten
Arbeid med Friluftslivets år skiller dette 
arbeidsåret fra andre år. I samarbeid med med-
lemsfriluftsrådene er Friluftsskoler, 
Friluftsporter, Stier og Allemannsretten 
utpekt som våre fellessatsinger som vi har fått 
økonomisk støtte til. I tillegg samarbeider FL med 
Norsk friluftsliv for å få kommuner og fylkeskom-
muner til å gjøre vedtak om å være Friluftslivets 
år kommuner og -fylkeskommuner, og styrets 
medlemmer profilerer Friluftslivets år som våre 
ambassadører.

I årsmøteperioden er Nord-Troms friluftsråd eta-
blert med 4 medlemskommuner, og ytterligere 3 
kommuner har meldt seg inn i friluftsråd, mens en 
har meldt seg ut. I tillegg har en hatt kontakt med 
ca 10 regioner hvor det vurderes etablering av nye 
friluftsråd eller innmelding i eksisterende frilufts-
råd. Totalt er det nå 24 medlemsfriluftsråd med 
190 medlemskommuner. Oppfølging av 
medlemsfriluftsrådene og nye regioner er en 
prioritert oppgave som krever betydelige ressurser 
fra administrasjonen.

Handlingsplanen ”Friluftsløft for folkehelse” har 
i perioden 2012 - 2015 lagt grunnlag for et nært 
samarbeid med Norsk friluftsliv for å styrke fri-
luftslivets posisjon og økonomi. Flere av målene 
knytta til friluftslivets anseelse er ivaretatt. De 
økonomiske vilkårene for friluftsarbeidet er bedra, 
men bare halvparten av ønsket om et løft på 100 

millioner er oppfylt. Det konkrete samarbeidet om 
handlingsplanen er avslutta, men også i innspill til 
statsbudsjett 2016 har Norsk friluftsliv og FL sam-
arbeida. Det er i perioden utvikla et godt samar-
beid med DNT om bl.a. stisatsing og Friluftsskolen.

Friluftspolitisk har innspill til arbeidet med Fri-
luftsmeldinga vært viktigst. I dette arbeidet har 
medlemsfriluftsrådene i stor grad vært involvert 
og 8 friluftsråd har vært med på innspillsmøter 
eller workshops. FL og medlemsfriluftsråd har i til-
legg til friluftspolitiske innspill bidratt med faglige 
forslag til faktabokser og tekst.

Årsmøtets prioriteringer og økte statlige tilskudd 
til friluftsrådene og FL, har gjort det mulig å styrke 
administrasjonens informasjonsarbeid. Betydelige 
oppgaver er knytta til sentralt arbeid og fellestilta-
kene i friluftslivets år, FLs løpende informasjonsar-
beid og bistand til medlemsfriluftsrådenes infor-
masjonsarbeid. FL har etablert facebookside.

Medlemsfriluftsrådene rapporterer om økning i 
den samla omsetning fra 88 mill kr i 2013 til 113 
mill kr i 2014. Friluftsrådene har et stort og økende 
engasjement i turskiltprosjektet med skilting 
og merking av turstier, oppgavene med drift og 
forvaltning av sikra friluftsområder øker, flere har 
deltatt på åpne turer i regi av friluftsrådene og 
det er flere eldre, flere med funksjonsnedsettelser 
eller flerkulturell bakgrunn som deltar på frilufts-
rådenes tilbud.

ÅRSMELDING 1.5.14 – 30.4.15

Styret i FL i perioden: Fra venstre styremedlem Ine Wigernæs, nestleder Maria Almli, leder Steinar 
Saghaug, styremedlem Liv Kari Eskeland og styremedlem Kolbjørn Pedersen.
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1. HOVEDOPPGAVER

1.1. Støtte opp om 
medlemsfriluftsrådene og arbeide for 
tilslutning fra flere kommuner
Generell oppfølging av medlemsfriluftsrådene 
er en prioritert arbeidsoppgave for adminis-
trasjonen. Vi har medlemsfriluftsråd med over 
70 års erfaring og helt nystarta friluftsråd, og 
oppgavene spenner over det meste av frilufts-
feltet, så det er et stor variasjon i de sakene 
medlemsfriluftsrådene ønsker å drøfte. Ny-
starta friluftsråd krever mest oppfølging og 
har ofte spørsmål av organisatorisk og praktisk 
art. FL fordeler betydelige tilskuddsmidler til 
medlemsfriluftsrådene og veiledning, søk-
nadsbehandling og sammenstilling av rappor-
ter er arbeidskrevende.

Ansattesamlingen, som er en årviss tredagers 
samling i samarbeid med et vertsfriluftsråd, er 
viktigste møteplassen for faglig oppdatering 
og utviklingsarbeid. I år var Friluftsrådet for 
Ålesund og Omland vertskap, kombinert med 
markering av sitt 40 års jubileum. Hovedtema 

var Friluftslivets år, stisatsing og marin forsøp-
ling, samt at det var tid til å prøve uteaktivi-
teter og se på tilretteleggingstiltak. Det har i 
tillegg vært egen fagsamling Læring i friluft, 
samling for å følge opp fellessatsinger i Fri-
luftslivets år og ledersamling for styreledere 
og daglig ledere.

Nord-Troms Friluftsråd er etablert i perio-
den med Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen og 
Skjervøy som medlemskommuner. Lavangen 
har meldt seg inn i Ofoten Friluftsråd, Dønna 
i Helgeland friluftsråd og Halsa i Friluftsrådet 
for Nordmøre og Romsdal. Lunner har meldt 
seg ut av Oslo og Omland Friluftsråd. Harstad 
har gjort vedtak om å delta i et framtidig fri-
luftsråd for Sør-Troms og Ofoten, mens Stryn 
har vedtatt å gå inn i mulig Nordfjord Frilufts-
råd. Målet om 10 nye medlemskommuner i 
friluftsråd er nær nådd.

Det har i perioden vært både formelle og 
uformelle møter med Oslofjordens friluftsråd 
uten at en har kommet nærmere søknad om 
medlemskap fra OF.

Godt samarbeid og knallåpning av Friluftslivets år i Troms. Her folkehelseminister Bent Høie, Turistforeningen, FNF, Friluftsrådene og 
Fylkeskommune i skjønn forening.
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1.2. Oppfølging av handlingsplanen friluftsløft for folkehelse

Tre års samarbeid om Handlingsplanen Friluftsløft for Folkehelse 2012 -2015, mellom Norsk 
friluftsliv (tidligere FRIFO), er avrunda og oppsummert. Hovedmålet var: ”Friluftsliv er anerkjent 
som et viktig virkemiddel i folkehelsearbeidet, og har fått et betydelig økonomisk løft.” 
Planen var konkretisert i 10 delmål som kan oppsummeres slik:

DELMÅL Vurdering MÅLOPPNÅELSE 
Friluftsliv har en sentral plass i 
stortingsmelding om folkehelse, og 
Miljøverndepartementet er gitt en ledende 
og koordinerende rolle i 
friluftslivssatsinga 

Friluftsliv har fått en sentral plass i stortingsmeldinga om 
folkehelse, og det er en økt erkjennelse av friluftslivets 
betydning for folkehelse. 
Fastslått at Miljøverndepartementet har ansvar for 
friluftspolitikken, men Miljøverndepartementets ledende 
og koordinerende rolle i friluftslivssatsinga er ikke 
eksplisitt fastslått. 
Ny Folkehelsemelding lagt fram. 

Miljøverndepartementets budsjett er økt 
med 100 millioner innen 2015 

Budsjett  2012 ca 119 mill 
Budsjett 2015 ca 171 mill 
Økning ca 52 mill 

Det gjennomføres et Friluftslivets År i 
2015 med fokus på friluftsliv og 
folkehelse 

Friluftslivets år er godt i gang og alt tegner til at denne 
målsettinga oppfylles. 

Arbeid med ei Stortingsmelding om 
friluftsliv med utgangspunkt i bl.a. 
folkehelseutfordringene er godt i gang 

Arbeid med Stortingsmelding er godt i gang med 
utgangspunkt i at det i regjeringserklæringen heter "… 
samt fremme en stortingsmelding om styrking av 
friluftslivet".. Målet oppfylt. 

Årlig brukes en betydelig andel av 
spillemidlene til anlegging av turveier og 
tilrettelegging av turstier 

Til anlegg for friluftsliv i 2013: 33.743.000 
Til anlegg for friluftsliv i 2014: 35.219.000 
Målet til en viss grad oppfylt. 

Minst 1 % av idrettens andel av 
spillemidlene brukes til å fremme 
friluftslivsaktivitet for barn og unge og 
minst 1 % til å fremme friluftsliv for 
voksne inaktive. 

2014: 15,9 mill av 1.860.000, dvs 0,86 % 
Målet ikke oppfylt 

Alle barn og unge har minst 1 time daglig 
med fysisk aktivitet i skole og barnehage 

Målet er ikke oppfylt 
 

Nasjonal transportplan er vedtatt med mål 
om sykkelandel på 8% innen 2019, og at 
det definerte behovet for gang- og 
sykkelveger på 1700 km skal bygges 
innen 20 år (850 km i planperioden). 
I tillegg er det en betydelig satsing på 
utbygging av gang- og sykkelveger langs 
kommunale og fylkeskommunale veger. 

Sykkelandel på 8 % vedtatt - men innen 2023 
 
I planperioden bygges 750 km gang- og sykkelveger. 
 
Stortinget har vedtatt belønningsordning. 
 
Målet er delvis oppfylt. 

Folkehelsearbeid og forebyggende tiltak 
har vesentlig større fokus i Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
Årlig bevilges det ca 50 millioner til 
friluftsorganisasjonenes og friluftsrådenes 
arbeid med å gi grupper med særskilte 
helseutfordringer muligheter til friluftsliv. 

Vesentlig større fokus på folkehelse gjennom 
Folkehelsemeldinga. 
Bevilgningene for 2013 var ca 5,3 mill kr 
Ingen økonomisk oppfølging i budsjett 2014 
I 2014 aktivitetskampanjen "Dine 30" 
Midlene overført til Klima- og miljødepartementet, kap 
1420 post 78. 
Målet ikke nådd 

Friluftsliv er et sentralt arbeidsfelt i alle 
fylkeskommuner, synliggjort i 
fylkes(del)planer og ved at 
fylkeskommunene samordner 
friluftsarbeidet med sitt folkehelsearbeid 
og øvrig arbeid for å fremme fysisk 
aktivitet. 

Ikke direkte målbart. 
Fylkeskommunene økte sine samla tilskuddsmidler til 
friluftsliv fra 54,0 mill i 2012 til 60,5 mill i 2013. 
2014: Alle fylkeskommuner (unntatt Oslo) deltar i 
Turskiltprosjektet 
Målet delvis oppnådd. 

 
Arbeidet med oppfølging av handlingsplanen har ført til et tett og godt samarbeid mellom Norsk 
friluftsliv og FL og at en har vært tydelig på felles prioriteringer, men det er krevende å holde 
fokus på en slik plan gjennom en periode på 3 år.
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FL følger særlig opp midlene til friluftsliv over 
Klima- og miljødepartementets budsjett, jf 
diagrammet. Det har vært en god økning i 
midlene til aktivitetstiltak, friluftslivsorganisa-
sjoner og friluftsråd, mens midlene til sikring, 
tilrettelegging og skjærgårdstjeneste tilnærma 
står på stedet hvil. For 2015 er det nesten en 
halvering av midlene til sikring begrunna i 
forventa behov for utbetaling. Midlene på tid-
ligere tilskuddspost under Helse- og omsorgs-
departementet er overført til friluftstiltak 
under Klima- og miljødepartementet slik at 
den samla økningen til friluftsliv ikke er så stor 
som Klima- og miljødepartementets budsjett 
gir inntrykk av. Når det gjelder spillemidler til 
friluftsliv, har vi fått et gledelig gjennomslag 
for at spillemidler kan brukes til overnattings-
hytter langs kysten. Friluftsliv nyter også godt 
av at de samla spillemidlene til idrettsformål 
øker, men andelen til friluftslivsaktivitet ligger 
fast på i underkant av 0,9% i 2014. 

Fylkeskommunene er viktige aktører i frilufts-
arbeidet, og har for tida et sterkt engasjement 
i Turskiltprosjektet. Etter flere år med sterk 
vekst i fylkeskommunenes tilskuddsmidler til 
friluftsformål, flater denne ut. Det samla til-
skuddet var på ca 57,5 millioner kroner både i 
2013 og 2014. 

Friluftspolitisk har innspill til Friluftsmeldinga 
og Folkehelsemeldinga vært viktigste saker.

Styrets arbeid er i stor grad knytta opp mot 
arbeidet med statsbudsjettet, og styreleder og 
administrasjonen deltok på budsjetthøringer 
i Finanskomiteen, Energi- og miljøkomiteen, 
Helse- og omsorgskomiteen, Kultur- og fa-
miliekomiteen. I tillegg bruker styremedlem-
mene sine politiske kontakter. Det er skapt 
forståelse for friluftslivets betydning og knytta 
lovende kontakter med tanke på videre styr-
king av friluftsarbeidet i Stortingsperioden.
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1.3. Styrke arbeidet med informasjon 
og profilering av friluftsrådene
Tilsetting av informasjonsansvarlig har gitt 
grunnlag for å styrke FLs informasjonsarbeid. 
Styret har vurdert endring til et kortere navn, 
men konkluderte med at en beholder navnet 
Friluftsrådenes Landsforbund med forkortel-
sen FL, fordi det er dekkende for hva organisa-
sjonen er og er innarbeida blant viktige samar-
beidsparter. Engelsk oversettelse blei endra til 
Norwegian outdoor board.

Vesentlige oppgaver har vært knytta til ut-
vikling og synliggjøring av FLs fellestiltak i 
Friluftslivets år, oppfølging av våre ambassa-
dører og deltakelse i kommunikasjonsgruppe 
og referansegruppe for allemannsretten for 
sekretariatet for Friluftslivets år. FL er etablert 
på Facebook og Twitter, og vår egen informa-
sjon på nett, gjennom Frilufts-Info og i maga-
sinet friluftsliv er videreført. Det er vanskelig 
å nå fram med pressemeldinger nasjonalt, 
men vi ser et fortsatt potensial for å bidra til 
økt mediedekning lokalt og regionalt. Det har 
vært flere møter om samarbeid mellom ut.no 
og Godtur.no.

1.4. Planlegge og gjennomføre 
fellessatsinger i Friluftslivets år 2015 
(FÅ15)
Etter en prosess sammen med medlemsfri-
luftsrådene foreslo og søkte FL om midler 
til 7 fellessatsinger i FÅ15. Vi har fått midler 
fra Miljødirektoratet og Gjensidigestiftelsen 
til oppfølging av Friluftsskoler, Friluftsporter, 
Stien, Allemannsretten og Turportal. De to 
øvrige, bålet og barnehage/ skole, blir fulgt 
opp dels gjennom ordinært arbeid og dels 
gjennom de øvrige satsingene. Friluftsskoler 
og Stien er utvikla til fellesprosjekter med den 
Norske Turistforening. Dette samarbeidet har 
gitt økt kraft til arbeidet, og er et viktig og 
positivt resultat dette året. Arbeidet er godt i 
gang både i medlemsfriluftsrådene og FL. DNT 
og FL arrangerte sammen STIkonferansen 17.-
18. mars med over 200 til stede, som en god 
opptakt til stisatsinga.

Sammen med Norsk friluftsliv har FL utfordra 
alle landets kommuner og fylkeskommuner 
om å gjøre kommunestyrevedtak om å blir 
Friluftslivets år kommuner eller -fylkeskom-
muner. Endelig frist for vedtak er utsatt til 30. 
juni. Til nå har 4 fylkeskommuner og 89 kom-
muner gjort vedtak og målet om minst 100 
kommuner bør nås.

Styremedlemmene er våre ambassadører for 
FÅ15. Gjennom oppretting av ambassader har 
en fått stor oppmerksomhet og en fin base for 
å fremme både friluftspolitikk og friluftsaktivi-
tet.

Facebook når mange! 

Frisk ambassadør, med flott ambassade. Maria Almli 
tar gjerne imot besøk i sin igloo.
Foto: Salten Friluftsråd
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2. KONKRETE ARBEIDSOPPGAVER

2.1. Koordinere arbeidet med 
utvikling av forvaltnings-, drifts- og 
vedlikeholdsløsning (FDV) på godtur-
plattformen.
Etter konkretisering av prosjektet med kost-
nadsoverslag viste det seg at det var færre fri-
luftsråd enn de som meldte interesse i første 
omgang som ønsker å være med på arbeidet. 
Miljødirektoratet har heller ikke kunnet gi 
støtte til arbeidet. Det er nå i hovedsak Bergen 
og Omland friluftsråd som følger opp arbeidet 
og med sikte på at friluftsrådene i Vestkyst-
parken deltar. FL følger opp og har løpende 
kontakt.

2.2. Følge opp og videreutvikle 
metoden Stedsbasert læring og 
arbeide for at den blir en sentral del av 
lærerutdanninga
Arbeidet med nettsiden for Stedsbasert læring 
har stoppa opp fordi nødvendige endringer 
og forbedringer ikke har vært prioritert fra 
utdanningsmyndighetene. Metoden Stedsba-
sert læring er sentralt i vårt samarbeid med 
lærerutdanninga på Nesna, og i de innspill vi 
har gitt til utvikling av norsk skole og lærerut-
danning gjennom budsjetthøring, når kravet 
om en time fysisk aktivitet i skolen fremmes 
og i innspill til Ludvigsenutvalget.

2.3. Gjennomføre informasjonsrunde 
til medlemsfriluftsrådene om 
aktivitetskampanjen ”Dine 30” og 
Friluftslivets år 2015
FL utarbeida et fleksibelt informasjons- og 
drøftingsopplegg for hvordan friluftsråd 
og medlemskommuner kan samspille for å 
utnytte de nasjonale kampanjene Dine 30 og 
FÅ 2015 for å fremme friluftsliv og folkehelse 
lokalt. Vi har hatt møter sammen med 13 
friluftsråd og møtt 79 kommuner. Tilbakemel-
dingene har vært gode på opplegget og har 
bidratt til forsterka samarbeid og nye tiltak.

2.4. Bidra til fokus på strandrydding 
bl.a. gjennom Hold Norge rent
FL har bidratt positivt i prosessen med utvik-
ling av Hold Norge rent til en egen organisa-
sjon, og er representert i styret gjennom 
Ingrid Kilde. Vi distribuerer materiell og 
informasjon om Hold Norge rent til medlems-
friluftsrådene, og bidrar til samordning av 
strandrydding der med friluftsrådenes arbeid. 
Marin forsøpling var tema på ansattesam-
ling, og Jæren friluftsråd informerte om sitt 
opplegg for dugnadsbasert opprydding som 
supplement til friluftsrådets ordinære arbeid. 
FL har løfta fram utfordringene med marin 
forsøpling i innspill til Friluftsmeldinga og i 
forbindelse med statsbudsjettet.

2.5. Ivareta sekretariatsfunksjonen for 
sentral kystledgruppe i 2014
Arbeidet er ivaretatt, og det er bl.a. utarbeida 
et offensivt strategidokument for kystleden, 
vært møte med Kystverket og en har fått gjen-
nomslag for spillemidler til kystledhytter.

Det ble skapt blest rundt Dine30 kampanjen og Friluftslivets år i en 
møterunde med 13 Friluftsråd der 79 kommuner var representert. 
Her med Grenland Friluftsråd som tok med seg ordfører og hele 
kommunestyret ut for anledningen.
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2.6. Delta i arbeidet med revisjon av 
Norsk PEFC-skogstandard
FL deltok i arbeidsgruppe som avslutta arbeid 
med revidert standard i januar 2015. Vi mener 
at det er gjort viktige forbedringer for å ivareta 
klima og friluftsliv. Standarden er nå oversendt 
for godkjenning internasjonalt. FL har søkt om 
og er tatt opp som medlem i PEFC Norge.

3. LØPENDE ARBEIDSOPPGAVER
I tillegg til oppgavene knytta til hovedoppga-
ver og konkrete oppgaver i årsmøteperioden 
ivaretar FL en rekke løpende arbeidsoppgaver. 
De viktigste og mest omfattende er:

3.1. Årsmøtet og styrets arbeid
Årsmøtet 2014 blei holdt i Kristiansand 13. 
juni rett etter friluftslivskonferansen i regi av 
Midt-Agder Friluftsråd. Det var 49 stemmebe-
rettiga utsendinger fra 19 friluftsråd. Erlend 
Smedshaug hilste fra Klima- og miljødepar-
tementet, Ole Fredriksen fra Kulturdeparte-
mentet, Heidi Fadum fra Helsedirektoratet og 
Lasse Heimdal fra Norsk friluftsliv. Årsmelding, 
regnskap, årsplan og budsjett blei vedtatt uten 
vesentlige kommentarer. Årsmøtet vedtok 
revidert prinsipprogram 2014 -2019, og utta-
lelse til Klima- og miljøministeren om styrking 
av friluftslivet. Steinar Saghaug overtok som 
styreleder etter Jan Oddvar Skisland.

Styrets sammensetning etter årsmøtet:
Steinar Saghaug, leder
Oslo og Omland Friluftsråd
Maria Monasdatter Almli, nestleder
Salten Friluftsråd
Ine Wigernæs, styremedlem 
Valdres Friluftsråd
Kolbjørn Pedersen, styremedlem
Ryfylke Friluftsråd
Liv Kari Eskeland, styremedlem
Friluftsrådet Vest
---
Bernt Ole Ravlum, 1. varamedlem til styret, 
Trondheimsregionens Friluftsråd
Hallgeir Utne Hatlevik, 2. varamedlem til sty-
ret, Bergen og Omland Friluftsråd
Mona Pedersen, 3. varamedlem til styret, 
Ishavskysten Friluftsråd

Valgkomiteens sammensetning etter 
årsmøtet:
Henry Tendenes, leder, Jæren Friluftsråd
Kirsti Pedersen Gurholt, medlem, 
Oslo og Omland Friluftsråd
Herbjørg Valvåg, medlem, 
Midt-Troms Friluftsråd

Ansattesamling med Ålesund og omland friluftsråd som vertskap. Et flott og nyttig arrangement; her befaring i vakre Valldal. 
Foto: Hugo Tingvoll
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Styret har hatt 5 møter og har behandla totalt 
63 saker. Friluftsrådet Vest, Grenland Frilufts-
råd og Helgeland Friluftsråd har vært vert-
skap for styremøtene. Dette gir styret en unik 
innsikt i friluftsrådenes arbeid og utfordringer. 
Ett styremøte var i forkant av årsmøtet i Kristi-
ansand og ett i tilknytning til ledersamling på 
Gardermoen.

3.2. Administrasjon
Administrasjonen består av Morten Dåsnes, 
daglig leder (100%), Lise-Berith Lian, rådgiver 
friluftsliv (80%), Marianne Sanderud, rådgiver 
friluftsliv (90 %) og Ingrid Kilde, informasjons-
ansvarlig (100%). Lise-Berith Lian brukte i 
2014 ca halve arbeidstida til å følge opp arbei-
det med pilotprosjekt Friluftsport, dels lokalt 
ved Vesledammen i Røyken og dels nasjonalt. 
En person har hatt arbeidsavklaringsavtale 
med FL og arbeidet to halve dager i uka i 
2015.

I tillegg til arbeid med oppgavene omtalt 
under pkt 1 og 2, ivaretar administrasjonen 
det løpende arbeidet med administrasjon, 
oppfølging av arbeidsplan, budsjettoppfølging, 
regnskapsføring, forberedelse av styre- og 
årsmøte m.v.

FL har romslige og trivelige lokaler i Sandvika. 
Avtalen er forlenga for 3 år fra 1.7.15. Arbeids-
miljøet er godt. Helse, miljø og sikkerhet er 
tatt opp og rutiner gjennomgått på kontor-
møte. Det samla sjukefraværet i FL var 3,20 % 
i 2014. Det har ikke vært ulykker eller skader 
i forbindelse med arbeidet. FL har rimelig god 
kjønnsbalanse i administrasjon, styre og valg-
komite, men det er menn som er ledere alle 
steder. I medlemsfriluftsrådene er det fortsatt 
overvekt menn på ledernivå; i 17 av de 24 
medlemsfriluftsrådene er det menn som er 
daglig ledere.

FL arbeider for friluftsliv med fokus på nær-
friluftsliv, og er slik sett en positiv bidragsyter 
i miljøvernarbeidet. Det er fokus på miljø- og 
naturvennlig tilrettelegging og drift av frilufts-
områder og friluftsutøvelse. Drift av en lands-
omfattende organisasjon innebærer nødven-
digvis en del miljøbelastende reisevirksomhet.

Økonomi
Regnskapet viser omsetning i 2014 på ca 23 
mill kr mot ca 19 mill kr i 2013, og et over-
skudd på ca 84.000. Av omsetningen er ca 19 
mill kr viderefordeling av tilskuddsmidler til 
medlemsfriluftsrådene. Økt kontingent fra 
medlemsfriluftsrådene og økt tilskudd fra 
Klima- og miljødepartementet sikrer rimelig 
økonomi i forhold til størrelse på administra-
sjonen. FL har egenkapital på ca 1,2 million. 
Styret mener de økonomiske forutsetningene 
for videre drift er gode.

Større møter og samlinger (administrasjonen 
og dels styret deltatt):
• Turveiseminar, 6. mai 2014
• Alternativ helsekonferanse norsk friluftsliv, 

8. mai
• Høring revidert budsjett Finanskomiteen, 

20. mai
• Kystledmøte med Kystverket 23.juni
• Seminar om motorferdsellov 19. august.
• Møte stortingsrepr om kriminalomsorgen 

og friluftsliv, 27. august
• Innspillsmøte Friluftsmeldinga med 4 fri-

luftsråd, 4. september
• Møte nærmiljøsatsing Miljødirektoratet, 8. 

september
• Møte med Arbeiderpartiet Stortinget, 13. 

oktober
• Møte ut.no, 15. oktober
• Høstseminar kommunikasjonsforeningen 

16.-17. oktober
• Friluftslivssamling Miljødirektoratet 20-21. 

oktober
Blåbær i Salten. Foto: Salten Friluftsråd
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• Åpning nasjonalt senter fysisk aktivitet og 
ernæring, 28.-29. oktober

• Budsjetthøring Helse- og omsorgskomi-
teen, 28. oktober

• Forum for friluftsliv i skolen, 3. november
• Budsjetthøring Energi- og miljøkomiteen, 

6. november
• Møte Kulturdepartementet om spillemid-

ler hytter langs kysten, 25. november
• Møte Helsedirektoratet, 10. desember
• Worskhop friluftsmeldinga, 18. desember
• Forskningskonferanse, 27.-28. januar
• Seminar stortinget kriminalomsorgen, 26. 

februar
• Årlig møte Miljødirektoratet, 4. mars
• STIkonferanse, 17.-18. mars
• Styremedlemmene har deltatt på en rekke 

møter og samlinger i forbindelse med sitt 
virke som ambassadører for Friluftslivets 
år 2015

• Høring Helse og omsorgskomitéen, Folke-
helsemeldinga, 30. april

3.3. Høringsuttalelser
FL har sendt formell høringsuttalelse og prinsi-
pielle brev i følgende saker:
• Brev til Finanskomiteen på Stortinget om 

revidert budsjett 2014
• Brev til Kirke-, utdannings- og forsknings-

komiteen på Stortinget om representant-
forslag om en time fysisk aktivitet i skolen

• Brev til Helse- og omsorgsministeren om 
Dine 30.

• Høringsuttalelse om vern av 8 områder som 
naturreservat i Oslomarka.

• Høringsuttalelse til forskrift om tilskudds-
ordninger under Klima- og miljødeparte-
mentet.

• Høringsuttalelse til lovforslag om fornøyel-
seskjøring med snøskuter i nærmere defi-
nerte løyper.

• Brev til Klima- og miljøvernministeren om 
Naturmangfoldloven, Markaloven og fri-
luftsliv

• Innspill til stortingsmelding Folkehelse
• Høringsuttalelse om snøskuterløyper i 

statsallmenninger
• Høringsbrev til Miljødirektoratet om Modell 

for drift av statlig sikra friluftsområder
• Høringsuttalelse til Næringskomiteen på 

Stortinget om Eierskapsmeldinga
• Innspill statsbudsjettet 2016 til Klima- og 

miljøministeren og til Helse- og omsorgsmi-
nisteren

• Innspill til hovedutredning Ludvigsenutval-
get

• Brev til Kulturminister Thorhild Widvey om 
spillemidler til friluftslivsaktivitet.

• Brev til Landbruks- og matminister Sylvi 
Listhaug om friluftskompetanse i styret for 
Statskog SF.

Fra åpningen 
(26.03.2015) av 
friluftsambassaden 
i gapahuken til 
Stord-Fitjar Turlag i 
Skjepåsen på Stord. 
Åpningen ble foretatt 
av friluftsambassadør 
og ordfører Liv Kari 
Eskeland og daglig leder 
i Friluftsrådet Vest, 
Oddvin Øvernes - med 
god hjelp av flott sang 
fra Troldlahaugen 
barnehage.
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Styremøte i friluft! Fra venstre daglig leder i Helgeland Filuftsråd 
Kristian Helgesen, styremedlem i FL Liv Kari Eskeland, styreleder i FL 
Steinar Saghaug, styremedlem i FL Kolbjørn Pedersen og daglig leder i 
FL Morten Dåsnes. Foto: FL

3.4. Representasjon i styrer og utvalg
• Årsmøterepresentant Forum for natur og 

friluftsliv (FNF): Steinar Saghaug
• Styringsgruppe Forum for natur og friluftsliv 

(FNF): Morten Dåsnes
• Forum for friluftsliv i skolen: Lise Berith Lian 

(Trond Loge, Salten friluftsråd, vara)
• Sentral arbeidsgruppe Kystled: Morten 

Dåsnes. 
• Styringsgruppe for Hold Norge rent - des 14: 

Morten Dåsnes. Styret i Hold Norge rent fra 
des 14: Ingrid Kilde

• Samarbeidsgruppe nordiske paraplyorga-
nisasjoner friluftsliv: Morten Dåsnes/Mari-
anne Sanderud

• Kontaktgruppe friluftslivsforskning: Morten 
Dåsnes

• Redaksjonsgruppe nettidsskriftet Utmark: 
Morten Dåsnes

• Arbeidsgruppe Nature and Human Health, 
informasjonsportal: Marianne Sanderud

• Arbeidskomité revisjon Norsk PEFC 
Skogstandard - jan 14: Morten Dåsnes

• Nasjonal styringsgruppe Turskiltprosjektet: 
Morten Dåsnes

• Rådgivende gruppe Friluftslivets År: Morten 
Dåsnes

• Diverse arbeidsgrupper satsinger i Friluftsli-
vets År: hele administrasjonen

Der ikke annet er angitt fungerer andre i FLs 
administrasjon som vara ved forfall.

Styret takker medlemsfriluftsrådende, Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Kultur-
departementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Kunnskapsdepartementet, 
Utdanningsdirektoratet, Statskog, Norsk friluftsliv, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og 
Fiskerforbund, Forbundet KYSTEN og andre kontakter og samarbeidsparter for hyggelig og godt 
samarbeid til friluftslivets beste.
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Noter til regnskap 2014
1) Budsjett styresak 20/14
2) Fordeling administrasjonsstøtte og prosjektmidler (alle bløp i 1000 kr)

Adm. Støtte Spillmidler Spillemidler Læring i Folkehelse- Friluftsliv
Friluftsråd aktivitet enkle anlegg friluft prosjekter minoriteter

Oslo og Omland 585 195 85 150
Valdres 195 40
Grenland 170 15
Sør 345 550 40 107 240 50
Midt-Agder 480 390 71 107 170 120
Lindesnesregionen 240 215 80 130 120
Lister 255 40 40 20
Dalane 275 410 80 113 105
Jæren 495 73 40 30
Ryfylke 485 274
Vest 560 150 80 56 110 130
Bergen og Omland 765 295 92 85 75
Ålesund og Omland 405 500 155 210
Nordmøre og Romsdal 405 120 40 62 310 40
Trondheimsregionens 325 290 40 70 30 35
Helgeland 205 80 40 19 150
Polarsirkelen 365 205 66 165 35
Salten 420 75 40 64 70
Lofoten 145 40 46
Vesterålen 225 260 40 62 200 130
Ofoten 290 445 40 106 120 65
Midt-Troms 240 292 15 100 90 50
Ishavskysten 270 76 64 250
FL 1470 0 0 100 231 10
Sum 9 615 4640 960 1 550 2 866 900
Mottatt midler 2014 9 808 4600 1 000 1 550 2 950 900
Bruk avsatte midler 45 100
Avsetning prosjekt 193 40 83

3) Avsetning 2014
Administrasjonsstøtte nye friluftsråd og kommuner kr 193 000,00
Folkehelsemidler kr 83 483,60
Spillemidler kr 40 000,00
Klart det går kurs kr 10 000,00
Kystledarbeid kr 76 253,30
Friluftsskoler kr 28 425,00
Friluftsport Vesledammen kr 73 000,00
SUM kr 504 161,90

Rest avsatte midler fra tidligere år kr 890 324,00
Sum avsetning til balanse kr 1 394 485,90

I tillegg er det fordelt kr 76 000 til Klart det går kurs.
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 Friluftsrådene
Statusoversikt pr 31.12.14
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Oslo og Omland 17 1.000 4 42 5,0 14 4.100 1,00 1.091 1.003
Valdres 6 18 4.992 1 0 0,8 2.370 13,60 245 0
Grenland 3 93 2.007 1 0 1,0 572 6,00 280 0
Sør 9 92 4.120 2 0 2,8 4 3.500 10,00 918 366
Midt-Agder 8 139 2.556 2 0 5,0 8 9.300 15,70 2.155 489
Lindesnesregionen 5 25 1.928 1 0 1,9 4 2.166 31,46 786 100
Lister 6 36 3.805 1 0 1,0 25 2.994 10,00 420 126
Dalane 4 24 1.589 1 0 2,0 5 3.529 11,76 284 455
Jæren 8 304 1.529 1 0 5,8 52 12.200 12,35 3.757 1.423
Ryfylke 11 251 4.530 1 30 5,6 32 6.800 12,36 3.043 1.006
Vest 12 160 4.346 2 0 5,5 26 15.200 13,62 2.157 1.250
Bergen og Omland 17 424 4.214 1 21 13,0 46 21.582 15,46 6.364 1.770
Ålesund og Omland 9 88 2.178 1 0 3,5 3 4.498 10,55 907 184
Nordmøre og Romsdal 15 106 1 1 2,0 15 3.800 7,95 740 175
Trondheimsregionen 6 230 2.683 1 0 1,5 2.830 4,50 1.029 100
Helgeland 6 27 4.643 1 0 1,0 4 1.454 16,60 457 200
Polarsirkelen 7 38 9.238 1 3 1,0 12 3.663 16,00 742 200
Salten 9 80 10.487 1 1 2,0 12 4.000 9,67 774 400
Lofoten 6 25 1.227 1 0 1,0 3 700 6,00 150 200
Vesterålen 6 33 3.035 1 0 1,0 1.341 7,50 254 200
Ofoten 7 29 5.595 2 0 1,0 15 1.700 10,92 332 200
Midt-Troms 8 30 8.252 1 0 1,0 2.620 7,97 239 200
Ishavskysten 5 83 7.250 1 0 1,0 11 2.100 10,00 969 200
Nord-Troms 4 11 7.009 1 0 - - 20,00
Sum 2014 190 - - 98 65,4 291 113.109 28.093 10.247
Sum 2013 184 100 58,9 255 88.869 - 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
Sum 2005 161 - - 130 51,8 159 48.124 - 16.781 4.208
Sum 2004 165 - - 141 50,5 147 48.648 - 16.328 4.146
Sum 2003 164 - - 136 46,6 151 46.646 - 15.844 4.368
Sum 2002 156 - - 136 44,0 125 43.698 - 15.126 4.102
Sum 2001 153 - - 136 42,2 156 43.121 - 14.042 4.185

Begge foto: Salten Friluftsråd
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Fordeling total omsetning alle friluftsråd 2014

Beintøft på Lindøy. Foto: Friluftsrådet Vest
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Utvikling friluftsrådenes samla aktivitet

Reduksjonen fra 2011 til 2012 skyldes Oslofjordens Friluftsråds utmelding.

Det er vinter og lykken er nær deg i Lindesnesregionen. 
Foto: Friluftsrådet for Lindesnesregionen
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Antall medl. friluftsråd Antall fast ansatte Total omsetning, mill. Medl.komm

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Antall friluftsråd 17 17 18 18 17 18 20 20 20 20 20 21 23 24
Antall medl.kom. 153 156 164 165 161 170 173 178 181 181 184 172 184 190
Antall fast ansatte 42 44 47 50 52 52 56 63 64 68 70 58 59 65
Total omsetning, mill 43 44 47 49 49 58 61 69 90 96 92 90 89 106

1096603

492576 571 580 596 596 599 605 617 628 637 657 528

1221

Forvalt.ansvar antall 
områder
Forvalt. ansvar km 
tursti/-veg

605 690 864 836 920668 699 704 483 551
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Oslo og Omland Friluftsråd
OOF i 2014 – Bruk og vern
Balanseringen mellom bruk og vern har vært sentralt i store deler av OOFs 
arbeid i 2014. OOFs medlemsorganisasjoner har et vidt spekter og omfatter så 
vel markaorganisasjoner som idrettsorganisasjoner. Dette spennet gir fra tid til 
annen store utfordringer som medfører mye arbeid. Slik har det vært i 2014, 
spesielt i forhold til vern av områder i marka. OOF har gått inn for vern, men 
med mindre restriksjoner for bruk enn det enkelte organisasjoner ønsket.  
OOF har fortsatt sitt arbeide for å motivere minoriteter til å ta i bruk friluftsom-
rådene i rekreasjonssammenheng, der Frognerseteren Friluftssenter har vært 
den viktigste arenaen, men OOF har også benyttet områder på andre kanter av 
byen for å komme nærmere målgruppene.
OOF har også sammen med enkelte av de andre friluftsrådene vært aktive i 
forbindelse med den nye friluftsmeldingen. 

Hovedsaker i 2014:

• Å få gjennomslag for mer liberale forskrifter når det gjelder bruk av våre 
områder

• Etablering av friluftsskoler i vårt område
• Gjennomføring av ulike tiltak i forbindelse med friluftslivets år
• Høringsuttalelser til kommuneplaner
• Arbeide for praktisk tilrettelegging og bruk av områder

God oppslutning om markadagen
Foto: Oslo og omland Friluftsråd

Klopping er også trening. 
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 2014:

• Prosjekt «Skilting av stier og løyper» i 6 Valdreskommuner avslutta. 
200 turer, herav 32 trillemål skilta

• Prosjekt “Klopper” er godt i gang. 9000 m med klopper skal legges 
ut. 2500 m lagt ut i 2014

• TurApp - Valdres. Oppdatering av turdatabasen. Etablering av 
forvaltningsportal for skilt og klopper

• Ut på tur med truger. Introduksjonsturer og utlån av truger
• ”Stølsveko” i Øystre Slidre. Friluftsskole med fokus på natur og 

stølsdrift
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Grenland Friluftsråd

God mat på samiske aktivitetsdager
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 2014:

• Naturlos: Det ble arrangert 205 turer/aktiviteter. Omlag 16 000 personer og 60 
lag og foreninger deltok

• Turkart: Turkart Grimstad (M 1:25.000) med turguide på 72 sider og Turkart 
Vegårshei (M 1:25.000) med turguide på 48 sider

• Læring i friluft: Vi har hatt aktivitetskurs for 170 lærere og ansatte i 
barnehager, samt aktivitetsdager for 1 130 elever i grunnskolen og 80 
barnhagebarn

• Frisklivssamarbeid: Prosjektene RadioAktiv og TurBo førte til at det ble 
etablert flere friluftsaktivitetsgrupper i alle kommunene

•  Friluftsundersøkelsen: Analysert data og utarbeidet rapport. Vi gjennomførte 
Naturens dag, friluftsleirene Søruga og Vintercamp, aktivitetsdager i høst- og 
vinterferien, samt 4 aktivitetsdager sammen med Kvalifiseringstjenesten i 
Grimstad, med ca 3000 deltakere tilsammen

•  Kartlegging og verdsetting: Kartlegging av friluftslivsområder ble gjennomført 
på oppdrag og i samarbeid med Tvedestrand kommune

• Digitale nysatsninger: Registrering av 20 turmål på telltur.no og etablering på 
facebook

Friluftsrådet Sør

Gjennom flere tiår har det vært et ønske å etablere et friluftsråd i nedre Telemark, og på 
tampen av 2013 gikk endelig Skien, Porsgrunn og Drangedal kommuner sammen om å 
danne Grenland friluftsråd. Første halvdel av 2014 gikk stort sett med til formaliteter, men 
med styre, arbeidsutvalg og daglig leder på plass i juni startet driften opp for alvor. 
Grenland friluftsråd har hatt stort fokus på å inkludere medlemskommunene og frivillig-
heten i utformingen av friluftsrådet. Grenland er en region med mye friluftslivaktivtet, og 
det er viktig at friluftsrådet finner en plass der det kan drive effektivt og smidig i samspill 
med andre aktører.
Etter et halvt år i drift mener vi å ha funnet mange mulighetsrom, der friluftsrådet kan 
bidra til å skape oppmerksomhet og vekst rundt friluftslivet i regionen: 
Vi skal fungere som et etterspurt bindeledd mellom frivillighet, forvaltning og politikere. 
Vi skal drive frem og gjennomføre prosjekter, og bidra til finansiering gjennom tilskudds-
ordninger. Vi skal være friluftskonsulenter for medlemskommuner og foreninger. I tillegg 
skal vi ha egne aktiviteter og tiltak som fremmer friluftslivet i Grenland.

Hovedsaker i 2014:

• Etablering og forming av et nytt friluftsråd i Grenland
• Presentasjonsrunder hos lokale politikere, forvaltning og foreninger
• Aktivt informasjonsarbeid gjennom opprettelse av nettside og facebookside, informa-

sjonsavis, foldere og nyhetsbrev på e-post
• Startet arbeidet med prosjekter som Friluftsport, Naturlos, friluftsliv for innvandrere
• Deltagelse i en rekke råd og utvalg innenfor folkehelse og friluftsforvaltning i kom-

muner og fylkeskommune. For eksempel i gruppa for utarbeiding av kystkulturplan i 
Porsgrunn Ungdommelig pågangsmot i nystarta 

friluftsråd. Foto: Grenland Friluftsråd
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Hovedsaker i 2014:

• Etablering av friluftsport – Konsmoparken
• Friluftsliv for minoritetsgrupper i regionen – prosjekt KulTur med fokus på  
 integrering gjennom friluftslivsaktivitet
• Finn din pol/TellTur – etablering av 25 turer i regionen 
• FLiRspirer – friluftsskoler ulike steder i regionen
• UngdomsFLiR – vinter- og sommercamp for ungdom

Midt-Agder Friluftsråd besto per 31.12.14 av 8 kommuner; Kristiansand, Søgne, Song-
dalen og Vennesla i Vest-Agder og Birkenes, Iveland og Evje og Hornnes og Lillesand i 
Aust-Agder med i alt 139 455 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 2014 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 2014:

• Friluftsliv for minoritetsgrupper: fokus på friluftsliv, integrering og læring. 20 turer 
med 1476 deltakere vinter, vår og høst. Naturlosturer: 141 turer i turkallenderen og               
ca 14 000 deltakere

• Naturskole og læring i friluft: fire leirsteder - totalt 7 636 bruksdøgn, 13 kurs og 28 
aktivitetsdager. MAF sin hovedsatsning på barn og unge

• Hovedarrangør av Friluftskonferansen i Kristiansand 12. – 13. juni med nærmere 
200 deltakere fra hele landet. I 2014 var MAF 75 år og konferansen var også en 
markering av dette

• Utarbeidet og vedtatt ny kommunikasjonsplattform
• Videreutvikling av Friluftsparken i Søgne, inkludert tilrettelegging av p-plass med 

stor sykkelparkering i Vestre Paradisbukt som ble sikret i 2013 

Midt-Agder Friluftsråd

Turvei blir det.Foto: Midt-Agder Friluftsråd

Friluftsrådet for Lindesnesregionen
Friluftsrådet for Lindesnesregionen ble opprettet i 1999 og har siden star-
ten hatt medlemskommunene Lindesnes, Mandal, Marnardal, Audnedal og 
Åseral. Friluftsrådet organiseres etter vertskommunemodellen, med Åseral 
kommune som vertskommune. Kommunenes rådmenn sitter i friluftsrådets 
styringsgruppe, og hadde pr. 31.12.14 tre ansatte fordelt på 1,9 årsverk. 
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

Fiskelykke. 
Foto: Lindesnesregionens Friluftsråd
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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 Roga-
land fylke.
Flatearealet utgjør ca 1/5 av Rogalands samlede areal. Folketallet i 2012 
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 på-
driver for å bedre mulighetene for et allsidig friluftsliv i Dalane. Friluftsrå-
det eier og drifter friluftshytta Storlibu.

Hovedsaker i 2014:
• Arrangerte På topp i Dalane med 904 registrerte deltakere, 205 av   
 disse var barn under 12 år
• Arrangert Dalane uka med 40 unger i alderen 10 til 13 år. Overnatting  
 ute i telt fra mandag til fredag, med matlaging på bål/stormkjøkken
• Remerka og rydda Opplev Dalane løypa, 130 km og ca 150 veiviser  
 skilt
• Registrert og karfestet 72 turer for landbrukskontoret i Eigersund og  
 Sokndal kommuner
• Har startet tilrettelegging av friluftsområdet Bringedal i Lund

Lister Friluftsråd
Lister Friluftsråd ble etablert i 2006. Medlemskommunene vest 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 arbeider i samarbeid med medlemskommunene og fylkeskommunale og 
statlige organer for å ivareta og øke interesse, forståelse og muligheter for friluftsliv i 
Listerregionen.
Siden oppstart har friluftsrådet hatt daglig leder ansatt i deltidsstilling. 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 2014:

• Skiltprosjekt med merking, skilting og informasjonstavler på ca 60 turstier i Lister
• Forprosjektet Lister Regionalpark som er en samarbeidsmodell for regional   
 utvikling og bærekraftig bruk av områder med særegne natur- og kulturverdier
• Følgeforskningsprosjektet BIOSREG; Bærekraftig Innovasjon i Offentlig Sektor 
• Åpning av Haugelandstrand og videreutvikling av Kystled Lister som er et enkelt  
 overnattingstilbud langs kysten
• To friluftscamper for 5.-7. klassinger, samt folkehelsetiltak og lavterskelturer
• Utvikling av ny nettside med informasjon om friluftsmuligheter i Lister
• Tilrettelegging for to naturskoler og tilrettelegging i statlig sikra friluftsområder
• Arbeid for sammenslåing av Lister Friluftsråd og Skjærgårdsparken Lister

Spennende på friluftscamp
Foto: Lister Friluftsråd

Fint på toppen 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 oppga-
ver er å sikre friluftsområder og tilrettelegge områder av forskjellig slag til allmenn 
bruk for medlemskommunenes befolkning. 
Jæren friluftsråd har ansvar for at vel 30.000 dekar friluftsområder fungerer som 
rekreasjonsområder. Rådet er også eier og driftsansvarlig for Friluftshuset på Orre,  
Friluftsgarden på Mån, Ølberg camping og friluftsområde, Friluftstunet i Brekko og 
Friluftsfyret Kvassheim.  
Vi samarbeider tett med Fylkesmannens Miljøvernavdeling, Rogaland fylkeskommu-
ne, Miljødirektoratet, Friluftsrådenes landsforbund, Jæren våtmarksenter, Nasjonale 
turistveger, Vestkystparken, En kjede av fyr, Statskog, medlemskommunene og andre 
aktuelle samarbeidspartnere. Vi er seks fast ansatte, 12 deltidsansatte og leier inn 
prosjektledere og entreprenører etter behov.

Hovedsaker i 2014:
• Nye oppgaver som etablering av nettverk for lærere i friluft og gjennomføring av 

friluftskole for 5-7 klassinger. Nye arbeidsmetoder, som å bruke dugnadsinnsats i 
driftsarbeid

• Utviklet Friluftsport i samarbeid med Statsskog og Rogaland Arboret
• Sikringsarbeidet for Neseskogen i Gjesdal, og Lifjell i Sandnes er sluttført og 

tilrettelegging utført i Neseskogen, på Slettebø  ved Madlandsvannet og ved 
Melsvannet i Time kommune

• Samarbeidet med frisklivsentralene  i våre medlemskommuner er videreført og 
det er gitt flere innspill og avgitt mange høringer

• Ekstremvær førte til ødeleggelser på flere av våre områder og medførte 
økonomiske utfordringer

Jæren Friluftsråd

Rydding på Vistestranda. 
Foto: Jæren Friluftsråd

Ryfylke Friluftsråd

Turvei  Jørpelandsholmen.
Foto: Ryfylke  Friluftsråd

Ryfylke Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan, bestående av 11 
kommuner i Ryfylke og på Nord-Jæren. Ryfylke Friluftsråd har i 2014 drevet og 
vedlikeholdt 88 friluftsområder, hvor av 77 defineres som Skjærgårdsparkom-
råder. 

Friluftsrådet har i 2014 hatt 6 ansatte fordelt på 5,4 årsverk. I tillegg har vi en 
person på fast engasjement, flere avtaler om lokalt tilsyn og arbeidstrenings-
avtaler med bl.a. Kriminalomsorgen, Sandnes Proserv og videregående skoler. 
Oppsummert fører dette til at drøyt 16 personer har arbeidet direkte for 
Ryfylke Friluftsråd i 2014.

Ryfylke friluftsråd er svært avhengig av bredde på egen kompetanse og høy 
kvalitet på båter, maskiner og annet utstyr. Dette innebærer også kompetent 
personell og stort nettverk. Ryfylke Friluftsråd har startet en prosess der vi 
også vil fokusere mer på å formidle og tilrettelegge for fysisk aktivitet i områ-
dene våre.

Hovedsakene i 2014:

• Nytt bryggeanlegg på Vadholmen i Sandnes kommune
• Ny turvei på Jørpelandsholmen
• Ny prosjektstilling for folkehelse
• Renovasjonsarbeid knyttet til armeringsfiber fra undersjøisk tunell   
 (Ryfast)
• Utviklingsarbeid av inkluderende UU mellom sjø og land
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Bergen og Omland Friluftsråd
Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) er et interkommunalt samarbeidsorgan 
som forvalter 229 friluftsområder på 37 365 dekar i Bergen og omlands 
kommunene Askøy, Austevoll, Austrheim, Fjell, Fusa, Kvam, Lindås, Me-
land, Os, Osterøy, Tysnes, Samnanger, Sund, Vaksdal, Radøy og Øygarden. 
Medlemskommunene har et samlet folketall på 423 000. BOF har 12 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 friluftskul-
tur og utbredelse av friluftslivet.

Hovedsaker i 2014:

• Sikring av to nye friluftsområder, Stanghelle brygge i Vaksdal og en 
strandeiendom - Årvikane i Austrheim.

• Ordinære driftsoppgaver i 229 friluftsområder, utført av egne folk og 
engasjerte oppsynsfolk.

• BOF fikk forvaltningsansvar for 29 nye friluftsområder, inkludert 5 nye 
hus og naust.

•  Tilretteleggingsarbeid: Det ble blant annet bygget 1 km turvei, satt 
opp 7 nye toalett, 8 nye stupebrett, 6 brygger og 6 bruer, satt ut 18 nye 
redningssett og 31 nye bord og benk.

•  Prosjektert ny arbeidsbåt, som nå er under bygging. Inntak av H-rampe  i Kjeviko 
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 150 000. 
Virksomheten finansieres med kontingent fra medlemskommunene og med 
tilskudd fra næringsliv, stat og fylke. 

Friluftsrådets oppgaver er:
- Planlegging, sikring, tilrettelegging og drift av 80 regionale friluftsområder
- Være hørings- og rådgivende organ for kommunene og andre
- Arrangere kurs for lærere, barnehage- og SFO personell og veiledningsdager 
for skoleklasser i uteaktiviteter
- Informere om friluftsliv og friluftsmuligheter i regionen

Hovedsaker i 2014:

• Ny arbeidsbåt M/S «Astrid»
• Sikring Pilapollen, Teløy, Fitjar kommune
• Ådlandsvatnet, turveitrase
• Stord, suksess med Telltur
• Friluftslivets uke og 30 årsmarkering på Olalihytta.
• « Beintøfft» på Lindøy 

Ivrige deltakere på Lindøy
 Foto: Friluftsrådet Vest
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Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal eies av kommunene Kristiansund, Halsa, 
Averøy, Eide, Fræna, Surnadal, Sunndal, Tingvoll, Nesset, Gjemnes, Rauma, 
Sandøy, Midsund, Aukra og Molde. Det bor 106 000 innbyggere i disse kyst-
kommunene som deles av Romsdalsfjorden, Tingvollfjorden og Halsafjorden.  
Friluftsrådet har to fast ansatte og flere innleid på prosjekt og ved aktiviteter 
for barn.
Friluftsådets viktigste oppgave er å samhandle om «Friluftsliv for alle hele 
året» med Møre og Romsdal fylkeskommune, FNF, grunneiere, næringslivet, 
medlemskommunene og det frivillige i by og bygd. Vi ble i 2014 samlokalisert 
med idrettskretsen i Møre og Romsdal, FNF, KFUK/KFUM og Nasjonalforenin-
gen for folkehelsen. 

Hovedsaker i 2014:

• Videreutvikle Stikk UT! for hele befolkningen. 144 000 elektronisk 
registrerte turer i 2014

• Sykkelkurs for innvandrere
• Gjennomføring av Friluftskoler i skoleferiene
• Skilting av turstier med midler fra Turskiltprosjektet
• Nærtursatsing med Stikk UT! KulTUR i samarbeid med barnehager, museer 

og omsorgsenter
• Vi gjennomførte snøskole med Tøndergård skole

 Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

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, of-
fentlige 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 2014:

• Markert Friluftsrådet sine 40 år som interkommunalt samarbeidsorgan
• Bygd nytt toalett og ny trapp i Svinøya friluftsområde i Ålesund kommune, i godt 

samarbeid med elevar og lærarar frå Borgund VGS
• Bygd ny parkeringsplass i Vassetvatnet friluftsområde i Sula kommune
• Inna folkehelsearbeidet oppretta eksterne utstyrsbasar samt utarbeidd eit 

turkort ifor kvar kommune. Folkehelsesamling om Dine30 og Friluftslivets År. 
Samlinga hadde deltakarar frå alle medlmeskommunane

• Delteke i arbeidet med tre sikringsseminar for kommunane i Møre og Romsdal 
i samarbeid med fylkeskommunen, FNF og Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal. 
Over 40 deltakarar på ”vårt” seminar for Sunnmørsregionen 

• Arrangert Sunnmøre Friluftsskule med 118 deltakarar på 12 ulike aktivitetstilbod

Friluftsrådet for Ålesund og Omland

Gøy med tau. 
Foto: Friluftsrådet for Ålesund og omland

Blinkskudd for friluftsskole
Foto: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
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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 230.000 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 generasjone gjennom 

sikring, tilrettelegging og drift av områder for friluftsliv 
 - større forståelse for friluftsområdenes betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av 

friluftsliv som virkemidler til blant annet en bedre folkehelse for regionens bosatte

Hovedsaker i 2014:

Trondheimsregionens Friluftsråd har hatt 7 møter og behandlet 39 saker og har gitt 
uttalelse til om lag 70 ulike saker med betydning for det allmenne friluftslivet i regionen 
og i fylket.
• Den fysiske skolesekken har gått ut med tilbud til skolene i hele fylket og idepermen 

Læring i friluft ligger som basis i alle tiltakene. 1880 personer har deltatt i ulike kurs og 
samlinger med fokus på skole og barnehage

• Våre 6 Friluftsdager samlet i nesten 3500 deltakere
•  Ordførerne samlet om lag 450 personer på sine turer
•  Ivaretakelse av arealgrunnlaget for utøvelse av friluftsliv gjennom plansaker er en 

viktig sak for friluftsrådet

Helgeland Friluftsråd
Helgeland friluftsråd eies av Grane, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug og Herøy kommuner. 
Dønna kommune sluttet seg til fra 1. juni. slik at rådet nå utgjøres av 6 kommuner med 
tilsammen 27.486 innbyggere.
Helgeland friluftsråd ble permanent opprettet 26. mars 2014, da stiftelsesmøtet fant 
sted i Mosjøen. 
Blant kjente landemerker finner vi både Børgefjell og Lomsdal-Visten nasjonalparker, 
elva Vefsna, fjellrekka de sju søstre, Dønnamannen og ei utsøkt stripe av Helgelandskys-
ten.
Av vedtektene fremgår at Helgeland friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan 
etter § 27 i kommuneloven. Årsmøtet utgjøres av ordførere i medlemskommunene. 
Rådet består av en valgt representant fra hver medlemskommune. Til friluftsrådet hører 
en samarbeidsgruppe som utgjøres av folkehelsekoordinatorene i kommunene. Samar-
beidsgruppa fungerer som fagorgan i prosjektet, og er friluftrådets forlengede arm inn i 
kommuneorganisasjonen.
Helgeland friluftsråd har daglig leder ansatt i full stilling, med kontorsted i Mosjøen.

Hovedsaker i 2014:

• Turskiltprosjektet, med merka løyper i alle medlemskommunene. Friluftsrådet har 
en koordinerende rolle, men realiserer også tiltak på oppdrag fra kommunene. 
Tilsammen koordinerer friluftsrådet over 40 ulike turskiltprosjekt av forskjellig 
størrelse 

• Koordinering og utvikling av ”Turkart Helgeland”; en regiontilknytta kartportal for 
12 Helgelandskommuner med mange turtips og over 700 gps-loggede turstier og 
vinterspor

•  Ferdigstilling av kartlegging og verdisetting av friluftsområder i fire 
medlemskommuner

•  Små og store prosjekter og samarbeidsoppgaver knyttet til skole, barnehage, fritid, 
anlegg og et utstrakt samarbeid med folkehelsekoordinatorer

Skøytetur til Theisendammen
Foto: Trondheimsregionens Friluftsråd 

Helgeland er bare vakkert.
Foto: Helgeland Friluftsråd
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Salten Friluftsråd
Salten Friluftsråd blei opprettet som et prøveprosjekt i 1992. I 1995 
fikk Salten Friluftsråd egne vedtekter, og ved årsskiftet 1997/98 endret 
Salten Friluftsråd status fra prosjekt til permanent råd. Av vedtektene 
framgår at Salten Friluftsråd er et underutvalg av Salten Regionråd med 
selvstendig økonomi og møteprotokoll. Salten Friluftsråd utgjøres av en 
valgt representant fra hver medlemskommune i tillegg til to represen-
tanter fra frivillige organisasjoner. Årsmøtet utgjøres av Salten Region-
råd. Det er tilsatt daglig leder med kontorsted på Rognan og to prosjekt-
ledere med kontorsted i Bodø.. Både medlemskommunene og Nordland 
Fylkeskommune bidrar med drifts- og tiltaksmidler.

Informasjonstiltakene omfatter temakartet Friluftskart for Salten,  infor-
masjon på nett knytta til www.godtur.no og bidrag til turbokserien ”På 
tur i Salten”.  Gjennom Ut er in-prosjektene har Salten Friluftsråd satset 
tungt på mer og bedre uteaktivitet i barnehage og skole.

Hovedsaker i 2014:

• Helhetlig turruteengasjement i regionen, herunder sti- og    
 løypeplaner og PHD-studie
• Ansvarlig for universitetskurs/kompetanseprogram i nærmiljø og   
 folkehelse
• Prosjekt STImuli i Bodø, nå også med fokus på sykkel
• Helsefremmende barnehager, lærende nettverk                              
 “Robuste Saltenonga”
• Revisjon og nyutgivelse av turkartet “Det store Saltfjellkartet”

Polarsirkelen friluftsråd ble etablert i 2007. Rådet eies av Træna, 
Lurøy, Rødøy, Nesna, Rana, Hemnes og Hattfjelldal kommune. 
Rådet har en ansatt i full stilling med 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 2014:

• Koordinere en ny lærerutdanning ved Høgskolen i Nesna med  
 fokus på stedsbasert læring, friluftsliv og helsefremmende  
 skole
• Drift av lærende nettverk mellom 20 barnehager og 20 grunn 
 skoler
• Prosjekt med mål om å skape helsefremmende grunnskoler i  
 medlemskommunene
• Merka turløyper
• Drift av 8 Friluftsskoler i 7 kommuner sommeren 2014

Polarsirkelen Friluftsråd

Elever ved Jegtvik skole jubler for Friluftslivets år.
Foto: Polarsirkelsen fFriluftsråd

Novembersolkyss. De store kjempene i øst. 
Saltfjellet. Utsnitt. Foto: Salten Friluftsråd
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Lofoten friluftsråd ble opprettet 2013, som et treårig prosjekt med mål om permanent 
etablering. Lofoten friluftsråd er et underutvalg av Lofotrådet (regionrådet).
Friluftsrådet skal i samarbeid med de seks kommunene i Lofoten, andre offentlige myn-
digheter og frivillige organisasjoner arbeide for a) økt forståelse for friluftslivets betyd-
ning, og fremme allsidig og miljøvennlig friluftsliv i Lofoten, til beste for befolkningens 
trivsel og helse og b) sikre og utvikle regionens friluftsmuligheter

I 2014 har staben bestått av daglig leder i 100 % stilling samt prosjektleder for turløype-
pilot Vestvågøy i 40 % stilling.
Lofoten friluftsråd arbeider kontinuerlig med å finne en balanse mellom større, langsik-
tige planer, og de mer synlige tiltakene. For 2014 ble utfallet av dette bl.a. (utdrag):

Hovedsaker 2014: 

• Kartlegging og verdisetting initiert og påbegynt i 4 kommuner. Ferdigstilles 
 våren 2015
• Forprosjekt for sikrings- og tilretteleggingstiltak (omlegging av trasé og steinsetting)   
 på fjellet Reinebringen, i samarbeid med Moskenes kommune. Lofoten friluftsråd har  
 prosjektansvar
• Utarbeidet grafisk mal for infotavler i hele Lofoten, arrangert 3 merke- og skilte kurs,  
 laget 7 turkort i prøveordning, leder ressursgruppe for Turskiltprosjektet Lofoten
• Lofoten friluftsråd har fungert som pådriver for videreføring av Lofoten folkehelse  
 forum gjennom div. møter og seminarer, med mål om styrket samarbeid med   
 folkehelsekoordinatorer i alle seks kommuner
• Gjennomføring av Lofoten friluftscamp 2014 på Røst med 40 ungdommer 

Lofoten Friluftsråd

Flott ny skilting i Vesterålen. 
Foto:  Vesterålen  Friluftsråd

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 samarbei-
dende 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 2014:

• Sprelske unga
• Flerkulturelt friluftsliv
• Flere friluftscamper for barn og unge
• Forberede Telltur og oppstart 2015
• Skilting og merking av turstier

Mye å finne og oppdage på friluftscamp.
Foto: Lofoten Friluftsråd
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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 innlan-
det til åpent hav på yttersida av Senja. Nærmere 30.000 innbyggere bor i 
Midt-Troms. Midt-Tromstinget er friluftsrådets øverste myndighet.

Friluftsrådet har en 100% stilling med kontorsted på kommunehuset i Bardu.

Hovedsaker i 2014:

• Videreføring av Læring i friluft med 6 skoler og 12 barnehager der vi har 
gjennomført 16 arrangement (nettverkssamlinger, kurs, seminar, osv)

• Utarbeidelse av tukalenderen 2014 som ble distribuert til alle 
husstandene i Midt-Troms

• Elektronisk registrering av turer
• Samarbeid med frisklivssentraler/ folkehelsekoordinatorer om folkehelse 

og friluftsliv
• Friluftsliv for særskilte grupper (våre nye landsmenn, mennesker utenfor 

arbeidslivet, PU, mm)

Turkalendern er klar!
Foto: Midt-Troms Friluftsråd

Midt-Troms Friluftsråd

Grunnlaget for friluftssamarbeidet mellom kommunene i Ofoten ble lagt i 1991. I be-
gynnelsen ble prosjektet kalt ”Geologi-Reiseliv-Friluftsliv”. Kommunene gjorde endelig 
vedtak i 1999 om opprettelse av et permanent friluftsråd. Samarbeidet omfatter kom-
munene Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund, Tysfjord og Gratangen. 
Ofoten friluftsråd er et underutvalg av Ofoten regionråd. Regionrådet er friluftsrådets 
årsmøte og høyeste myndighet. Ofoten friluftsråd skal i samarbeid med medlems-
kommunene, andre offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner arbeide for
 - Å sikre og å utvikle regionenes friluftsmuligheter til beste for lokal-   

befolkningen og andre brukere
 - Fremme økt forståelse for friluftslivets betydning for befolkningens trivsel, fysiske 

helse og tilhørighet
 - I saker som berører friluftsinteressene gir friluftsrådet uttalelse i hovedsak når 

kommunene ber om dette

Hovedsaker i 2014:

• Lærende nettverk  med 17 barnehager og 11 skoler 
• Geopark Nord startet opp i 2012. Rapport forprosjekt og ressursanalyse lagt fram for 

Ofoten regionråd april 2014. Museum Nord viderefører arbeidet
• Arrangert kurs, fellesturer og leir for barn, ungdom, funksjonshemmede, asylsøkere, 

barnefamilier og voksne
• Arrangert skiltkurs. Fremmet sak for politisk behandling utarbeidelse av Sti- og 

løypeplan i kommunene. To kommuner gjorde positivt vedtak om oppstart i 2014. 
Turkort til 7 ulike turmål ble laget på slutten av 2014

• Etablering av raste-/møteplasser fortsatte i 2014 
• NaturLos ble også en suksess i 2014. Over 100 turer ble presentert og gjennomført Regn ingen hindring . Åpning av 

naturlekeplass, Emmenes barnehage.
Foto: Ofoten Friluftsråd

Ofoten Friluftsråd



30

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 medlems-
kommunene 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 2014:

• Friluftsliv for alle - et spisset aktivitetstilbud for barn og unge
• Læring i Friluft - landets nordligste lærende nettverk 
• Åpningen av Friluftslivets Uke den 7. september med 

prominent besøk. Hele 5 statsråder fra den blåblå-regjeringen 
kom på besøk - med statsministeren i spissen. Mellom 300 og 
400 personer i alle aldre tok turen innom Rundvannet denne 
dagen

• Nytt turutstyr til medlemskommunene utstyrsbaser 
• Åpning av ny innfallsport i Lyngen 

Ishavskysten Friluftsråd

Prominent besøk i Friluftsrlivets uke. 
Foto: Ishavskysten Friluftsråd

Nord-Troms Friluftsråd
Markerer Friluftslivets år med nytt friluftsråd

Landets ferskeste og nordligste friluftsråd ble stiftet 6. november 2014. 
Det er de fire kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy som 
har gått sammen og fått på plass friluftsrådet. Ottar Remmen er valgt til 
styreleder mens Hugo Tingvoll er daglig leder for det nye friluftsrådet. En 
arbeidsgruppe med administrativt ansatte fra medlemskommune er daglig 
leders viktigste nettverk i arbeidet. Satsingen med å etablere friluftsrådet 
inngår i et arbeid i Troms der målet er å få samtlige kommuner i fylket med 
i friluftsråd. Det er ventet at de fem siste kommunene i Sør-Troms også vil 
gjøre vedtak om medlemskap i friluftsråd i løpet av våren 2015. 

Arbeidsoppgavene for Nord-Troms Friluftsråd bygger på satsningsområde-
ne og prioriteringene som er felles for mange av  landets øvrige friluftsråd. 
Dette betyr at Læring i friluft med etablering av nettverk i samarbeid med 
regionens skoler og barnehager prioriteres. Likeså er friluftsliv og folke-
helse et viktig arbeidsfelt. Turkassetrimmen ”Ut i NORD” med nærmere 
100 turer i de fire kommunene representerer et nytt samarbeid på tvers av 
kommunegrensene. Skilting og merking av turløyper er i den sammenheng 
viktig. I samarbeid med Nord-Troms turlag (som også er nystiftet) arbeides 
det med ”Opptur” for alle 8. klassingene.

Også friluftsskoler i alle medlemskommunene er en sak det har vært arbeidet med helt siden oppstarten. Skjervøy er valgt 
som satsningsområde for prosjektet ”Friluftsport”. Planen som viser hvordan friluftsområdene i tilknytning til kommunesen-
teret kan utvikles vil bli gjort ferdig i løpet av Friluftslivets år. Nettopp FÅ15 er noe som prioriteres på flere måter. Blant annet 
ved at ”På tur med ordføreren” og bålsamtaler  er vedtatt som felles arbeidsoppgaver. Arbeidet med å bygge opp utstyrssen-
traler vil også bli fulgt opp. Alt dette er prioriteringer som ble gjort i forbindelse med etableringen. Første driftsår vil vise hvor 
godt friluftsrådet lykkes. Det å starte opp samtidig som friluftsliv har ekstra oppmerksomhet i landet er i hvert fall gunstig. 

Friluftsrådene, FNF, fylkeskommunen og Troms Turlag 
er opptatt av samarbeid. ”Tromsgjengen” fikk besøk av 

helseminister Bent Høie i forbindelse med åpningen av FÅ15.
Foto: Nord-Troms Friluftsråd



31

Sikringsarbeid 2014

Neseskogen.  
Foto: Jæren Friluftsråd

 Kjøp  
gjennom- 
ført  

Servitutt 
gjennom- 
ført 

Leie-
avtale  
inngått 

Avtale tur-
sti, turveg, 
skiløype, 
km 

Pådriver 
sikring 
ant saker 

Andre 
sikrings-
saker 
under 
arbeid 

Midt-Agder     2 1 
Lindesnesregionen     1 1 
Lister  1    1 
Dalane    14  1 
Jæren 1   1   
Ryfylke     2 41 
Vest  5  6 2 15 
Bergen og Omland  2    8 
Ålesund og Omland      1 
Nordmøre og Romsdal      3 
Trondheimsregionen    35 1 9 
Helgeland    20  2 
Polarsirkelen    13 1 1 
Salten   1 8  6 
Lofoten    X  1 
Ofoten    180 3 1 
Vesterålen      1 
Midt-Troms      1 
Ishavskysten      1 
Sum 2014 1 8 0 277 12 95 
Sum 2013 4 4 2 271 10 46 
Sum 2012 8 3 0 299 6 58 
Sum 2011 9 1 1 189 7 73 
Sum 2010 4 5 0 136 7 90 
Sum 2009 14 3 1 79 14 94 
Sum 2008 11 5 1 70 16 71 
Sum 2007 4 1 1 31 11 89 
Sum 2006 2 0 0 6 9 61 
Sum 2005 2 0 2 31 9 44 
Sum 2004 9 7 2 28 3 42 
Sum 2003 9  1 3 7 32 
Sum 2002 2 3 2 13 8 30 
Sum 2001 8 5  73 2 26 
Sum 2000 5 3 1 37 4 35 
Sum 1999 8 2 2 136 5 30 

 
 
 
 
 
 
 
 

Turstier og turveger er et prioritert arbeidsfelt bl.a. 
gjennom turskiltprosjektet. Diagrammet viser sterk 
stigning i antall kilometer som det er inngått avtale 
om å tilrettelegge, skilte og merke.
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Diagrammene viser hvilke friluftsråd som hadde størst 
aktivitet med skilting og merking av turstier i 2014

Gjennomførte tiltak 2014 - tilrettelegging og merking av turstier, 
skiløyper og turveger 

       Pent utført tilrettelegging på Jørpelandsholmen. 
Foto: Ryfylke Friluftsråd
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Flott skilting i Aukra kommune 
Foto: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
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Oslo og Omland             
Valdres       2,5 140     
Grenland             
Sør             
Midt-Agder 5 5   3    15 9 0,5  
Lindesnesregionen        145  145   
Lister             
Dalane 14 134   1        
Jæren  5 2   9       
Ryfylke     2        
Vest  4   0,8 4,5       
Bergen og  omland 1,3    1,1        
Ålesund og omland 0,2 89   0,2  1      
Nordmøre og Romsdal       3 56  14  35 
Trondheimsregionen       35 90 5 90  10 
Helgeland  7      10     
Polarsirkelen        184   1  
Salten   3  3,9 5 4 4     
Lofoten             
Vesterålen 4 144           
Ofoten         60  4  
Midt-Troms             
Ishavskysten 6       12   1,5  
Nord-Troms             
Sum 2014 30 388 5 - 12 19 46 641 80 258 7 45 
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Gjennomførte tiltak 2014 - tilrettelegging og informasjon
- tiltak gjennomført av friluftsrådene
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Grenland           2     
Midt-Agder 5  3 1  3  2   5  2 1  
Lindesnesregionen          2     1 
Lister      1     25     
Dalane 14  1       1      
Jæren  2 2 3    2  2 2 2    
Ryfylke   2  1  2    1 1  2  
Vest   0,8 1 1  1       2 3 
Bergen og omland 1,3  1,1 2 3  2 1 7     1 1 
Ålesund og omland 0,2  0,2 1 1  1        9 
Nordmøre og Romsdal           1   1  
Trondheimsregionen                
Helgeland    3       1     
Polarsirkelen           2 2  34 1 
Salten  3 3,9        28 1    
Lofoten           9     
Vesterålen 4       2      6  
Ofoten      1     7    1 
Midt-Troms           1     
Ishavskysten 6          4   1 5 
Sum 2014 30 5 14 11 6 5 6 7 7 5 88 6 2 48 21 
Sum 2013 86 8 16 3 12 67 11 17 3  54 5 2 49 15 
Sum 2012 122 15 19 8 11 6 8 7 2  59 7 2 49 17 
Sum 2011 77 3 11 2 20 6 13 8   32 4  28  
Sum 2010 58 8 13 4 6 4 16 5   26 10  31  
Sum 2009 47 20 40 11 11 9 14 4   37 3  30  
Sum 2008 89 30 4 2 9 6 8 5   30 10  21  
Sum 2007 83 35 7 7 11 7 10 7   33 10  41  
Sum 2006 44 33 18 8 7 6 11 6   18 4  17  
Sum 2005 36 21 17 10 9 8 5 3   25 7  18  
Sum 2004 65 20 9 11 6 5 11 2   17 5  68  
Sum 2003 60 25 18 2 12 8 8 6   19 2  63  
Sum 2002 21 1 17 6 11 6 13 3   25 0  62  
Sum 2001 14 0 4 1 11 3 6 3   19 2  20  

 
 
 
 
 

Fulldistribusjon

TURKALENDER 2014
Lærerike natur- og kulturvandringer

i Vest-Agder og Aust-Agder

naturl s

 
DNT Sør Friluftsrådet

for Lindesnes
regionen

Lister
Friluftsråd

Skogselskapet
i Agder

Midt-Agder
Friluftsråd

Naturlosbrosjyren er populær og 
blir laget i flere og flere regioner 

til glede for mange som vil ha 
turfølge og ny kunnskap. Her 

eksempel på brosjyre for turer i 
Vest- og Aust-Agder 2014.
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Gjennomførte tiltak 2014 - tilrettelegging og informasjon
- tiltak der friluftsrådene har vært pådrivere, koordinatorer, samarbeidsparter
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Valdres 2,5 

 
         40     

Sør           2     
Midt-Agder  15 0,5        2 1 1 1  
Dalane      1          
Ryfylke     2  1 1      1  
Bergen og Omland         1       
Ålesund og Omland 1               
Nordmøre Romsdal 3         1 1   1  
Trondheimsregionen 35 5  2 1   2 1 2 2   10  
Helgeland           2 1  2 4 
Polarsirkelen   1             
Salten 4           1  5 1 
Ofoten  60 4             
Midt-Troms    1 1      1   4  
Ishavskysten   1,5 1 1         1  
Sum 2014 46 80 7 4 5 1 1 3 2 3 50 3 1 25 5 
Sum 2013 344 100 23 2   2 10 1  4 8 1 19 2 
Sum 2012 220 70 26 3 4 6 1 11   6 10 6 9 3 
Sum 2011 98 41 15 4 13 2 4 5   9 3 9 27  
Sum 2010 149 87 36 13 12 3 4 1   5 11 5 22  
Sum 2009 49 23 7 1 10 7 2 2   4 3 4 10  
Sum 2008 81 100 6 3 15 7 1 4   4 3 4 5  
Sum 2007 84 100 3 1 11 4 4 4   3 2 3 21  
Sum 2006 126 104 6 4 6 6 3 0   8 3 8 7  
Sum 2005 153 100 6 4 5 8 2 2   5 5 5 15  
Sum 2004 58 100 3 1 7 6 1 1   8 1 8 4  
Sum 2003 25 125 5 3 4 8 6 3   10 1 10 12  
Sum 2002 9 315 11 7 3 5 4 2   6 1 6 0  
Sum 2001 46 0 39 11 2 0 4 0   4 1 4 0  

 

Utstyrsbaser er gode å ha
Foto: Friluftsrådet for Ålesund og omland

Flott ny lavvo. 
Foto: Jæren Friuftsråd
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Gjennomførte aktivitetstiltak 2014
- aktivitetstiltak gjennomført av friluftsrådene

Hvem vinner stablekonkurransen?
Foto: Lister Friluftsråd

Se her hva jeg har fått på kroken!        
Foto: Friluftsrådet for Lindesnesregionen

Sikringen i orden på vei opp. 
Foto: Polarsirkelen friluftsråd

GJENNOMFØRTE TILTAK 2014 - aktivitet 
- tiltak gjennomført av friluftsrådene 
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Oslo og Omland 1.800  1.040 2.211    20 
Valdres 15 17  80    0 
Grenland        3 
Sør  255 3.595 650    10 
Midt-Agder 580 165 595 1.476 110 50 120 1 
Lindesnesregionen 280  69 146  2.090 6 1 
Lister 200  10 51   400 2 
Dalane 1.052 274 2.182 165 83 15 70 1 
Jæren 600 10 51    11.700 1 
Ryfylke        32 
Vest 4.500 87 500 300   10 13 
Bergen og Omland 40  64    271 2 
Ålesund og Omland 3.398 247 1.112     0 
Nordmøre og Romsdal 75 57 640 25  800 200 4 
Trondheimsregionen 4.000 90  200 1.800 30  50 
Helgeland  28 14     0 
Polarsirkelen  600 320  20  1.100 0 
Salten  178 100     9 
Vesterålen 130 66 70 145 150   1 
Ofoten 400 180 1.950 45 50 00 60 2 
Midt-Troms  300 510     3 
Ishavskysten 650 60      1 
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 
Sum 2006 8.431 2.024 9.477 1.210    388 
Sum 2005 10.358 2.524 13.206 1.953    437 
Sum 2004 4.617 2.521 9.210 1.118    485 
Sum 2003 6.563 3.643 5.113 1.490    392 
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Oslo og Omland 5.616       
Valdres   25     
Grenland 24       
Sør 6.300 9 7.050 22 70 1.050  
Midt-Agder 11.370 280 10.806   445 2.100 
Lindesnesregionen 440       
Lister        
Dalane 400       
Jæren 1.400   60 80 598 1.350 
Ryfylke 1.500       
Vest   1.150  1.500   
Bergen og Omland 1.050 20 1.682   42  
Ålesund og Omland        
Nordmøre Romsdal 770 19  25 25   
Trondheimsregionen 15.500 1.880 600     
Helgeland      40  
Polarsirkelen 1.888  110     
Salten 250 102     1.600 
Ofoten 104 350 55 55 50 20  
Vesterålen        

Midt-Troms 600   500 23   
Ishavskysten 1.000  50  4   
Nord-Troms 60       
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   
Sum 2006 21.262 745 8.789  547   
Sum 2005 28.800 1.090 11.026  930   
Sum 2004 27.950 865 4.504  742   
Sum 2003 13.460 7087 6.613  745   

 

Gjennomførte aktivitetstiltak 2014
- pådriverfunksjon, deltatt sammen med andre
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Friluftsrådene bidrar til mange friluftstiltak for stadig 
flere.

Foto fra venstre: Oslo og omland Friluftsråd    Midt-Agder Friluftsråd og Friluftsrådet Sør.
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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. 

Vestlandsfriluftsrådene 
forvalter flest områder.

Disse friluftsrådene 
forvalter flest km tursti.

Dugnad i Årvikane 
Foto: Bergen og Omland Friluftsråd
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Sør             9 9 5 
Midt-Agder 19 18 84 36  11 13 27 9 12 6  4 3 71 
Lindesnesregionen  133  4    1   1  1 1 26 
Lister                
Dalane 1 434  2   1 1 1 1 1 2 2 8  
Jæren 65 50 16 36 20 43 42 25  27  4  5 5 
Ryfylke 89 32 5 8 9 15 33  35 15 1   6 5 
Vest 96 148 40 23 8 71 71 17 66 11 16  1 1 6 
Bergen og Omland 229 46 10 36 2 66 102 25 73 29 4   5 31 

Ålesund og Omland 15 22 2 10  15 28 4 15 7 10  2 2 1 
Nordmøre Romsdal 2          2 2   1 
Trondheimsregionen              7 20 
Polarsirkelen  14      1   2   4 15 
Salten             4 4 67 
Vesterålen  164        2 1    2 
Ofoten        2   1    7 
Midt - Troms 11     6 4  2  8   2 1 
Ishavskysten 1 5             1 
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 
Sum 2006 599 435 171 116 39 214 497 77 202 66 66 66  66 142 
Sum 2005 596 373 170 110 39 207 497 68 191 63 63 63  63 181 
Sum 2004 596 596 152 108 36 202 504 66 192 62 62 62  62 134 
Sum 2003 580 583 152 116 30 200 500 66 188 62 62 62  62 113 
Sum 2002 571 569 122 99 30 196 490 59 183 59 59 59  59 104 
Sum 2001 577 506 122 97 30 190 496 55 174 56 56 56  56 99 
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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 ar-
beidet er vanskeligere å registrere. Nedenstående oversikt er basert på rapporter fra friluftsrådene. Sannsynligvis er de ”riktige” 
tallene vesentlig høyere.

Styrke og smidighet med taulek.
Foto: Salten Friluftsråd

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  270        5      

Sør  5  3            

Midt-Agder 1 7 44 26 284* 5 5 12 7 7   7 12 8 

Lindesnesregionen 
 

145 210     2 

 

      

Lister 1 

 

     

 

       

Dalane 
 

 7   11 4 2 5 4  1  2 

 Ryfylke 2 3 10 3           4 

Bergen og Omland  5 10 5  2  2      2 4 

Ålesund og Omland  1  0,2   

  

       

Nordmøre og Romsdal  640  45            

Trondheimsregionen 1 250 850 250  40 16  10 8    6  

Helgeland  45    3      4    

Polarsirkelen 1 184  1            

Salten 5 122 8 30  2  2  2  1 1   

Ofoten 3  1     1 1   1   8 

Midt-Troms  450              

Ishavskysten 1     1 1   1  5    

 
*Nasjonal sykkelrute nr 3 
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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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Medlemsfriluftsråd

Friluftsrådenes Landsforbund, Eyvind Lyches vei 23 B, 1338 Sandvika
tlf 67 81 51 80   e-post: friluft@online.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
friluftsrad@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 901 96 511/38 28 58 00
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

Friluftsrådet for 
Ålesund og omland
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/trondheimsregionen/

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
Postboks 18
8309 KABELVÅG 
tlf 917 12 504
e-post: karianne@lofotradet.no
www.lofotenfriluft.no

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

Ofoten Friluftsråd
Narvik kommune
8512 NARVIK
tlf 76 91 22 60 / 905 49 676
anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no
www.ofotenfriluftsrad.no

Midt-Troms Friluftsråd 
Bardu kommune v/avd kultur
Postboks 401
9365 BARDU
tlf 77 18 52 56
mtf@bardu.kommune.no
www. midt-troms.no/friluftsrad

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

Nord-Troms Friluftsråd
Pedervegen 14
6410 Molde
tlf 975 20 450
nord-troms@friluftsrad.no
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