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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 25 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 2016
Årsmøte i FL holdes 8. juni i Stavanger. 
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
- Veileder for etablering og bruk av aktivitetspakker 
til lite aktive grupper. FL 2016

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

Markering av Friluftslivets år 2015 (FÅ15) har do-
minert årsmøteperioden. Medlemsfriluftsrådene 
og FL samarbeida om fellessatsingene Friluftssko-
len, STI-satsing, Friluftsporter og Allemannsretten. 
Vi hadde et samarbeid med Norsk Friluftsliv om 
kåring av Årets friluftslivskommune. Styret mar-
kerte året ved å være Friluftslivets år ambassadø-
rer. Kombinasjonen av synliggjøring og markering 
i regi av sekretariatet for FÅ15, og friluftslivsor-
ganisasjonenes, kommunenes og friluftsrådenes 
mange arrangement over hele landet, gjorde FÅ15 
til en suksess.

Interessen for å delta i interkommunalt samarbeid 
om friluftsliv er fortsatt stor. I årsmøteperioden 
er Finnmark friluftsråd etablert med 12 medlems-
kommuner, og 5 kommuner i Sør-Troms har meldt 
seg inn i Ofoten friluftsråd.

I mars la regjeringa fram forslag til stortingsmel-
ding om friluftsliv, og FL har starta arbeidet med 
politisk oppfølging. FL er godt fornøyd med hoved-
trekkene i meldinga, og vil arbeide for ytterligere 
forsterking og forpliktende oppfølging. Viktige 
punkt for FL vil være oppfølging av målet om økt 

Styreleder i FL Steinar Saghaug er godt fornøyd med mye i den nye 
Stotingsmeldinga om friluftsliv. Her fra lanseringen på  Skullerudstua i 
Oslo 11. mars 2016 med Klima og Miljøminister Vidar Helgesen. Foto: FL

Arbeid i årsmøteperioden 1. 5. 2015 - 30.4.2016
bruk av naturen som læringsarena og aktivitets-
område, og utvikling av skjærgårdstjenesten i 
arbeidet mot marin forsøpling. 

Arbeid for bedre økonomiske rammevilkår for 
friluftsarbeidet er viktig for FL. Små, men viktige 
skritt i rett retning er tatt med økte midler over 
statsbudsjettet, mer spillemidler og økte tilskudds-
midler i fylkeskommunene.

Medlemsfriluftsrådene har hatt en markert økning 
i samla omsetning fra 113 millioner i 2014 til 126 
millioner i 2015. Friluftsrådene har stått for sikring 
av 15 nye friluftslivsområder, vært pådrivere i 
ytterligere 4 saker og inngått grunneieravtaler for 
183 km turstier. Videre har friluftsrådene tilret-
telagt 75 km med turstier og merka og skilta totalt 
883 km turstier. Friluftsrådene har hatt ansvar for 
åpne turer med 17.500 deltakere og vært medar-
rangør for turer med ca 50.000 deltakere. Det har 
deltatt 40.000 barn og unge på friluftsaktiviteter 
der friluftsrådene har vært arrangør eller medar-
rangør. Totalt har 5.500 deltatt på kurs i regi av 
friluftsrådene. Tiltak for nye landsmenn er et sat-
singsområde og antall deltakere hos friluftsrådene 
har økt fra 5.500 i 2014 til 7.400 i 2015.

Sprekt styre i FL - her på befaring i helseløypa ved Romsdalsmuseet 
med Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal. Foto : Steinar Saghaug
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1. BASISOPPGAVER

1.1 Styret og administrasjon

FL har en rekke løpende basisoppgaver som må 
ivaretas hvert år.

Årsmøtet ble holdt i Mo i Rana med Polarsirkelen 
friluftsråd som vertskap, i etterkant av Friluftskon-
feransen der. Det var 54 delegater til stede som 
uten vesentlige merknader godkjente årsmelding, 
regnskap, arbeidsprogram og budsjett. Årsmøtet 
vedtok uttalelsen «Styrk stiens rettsvern» stilt til 
klima- og miljøminister Tine Sundtoft. 

Årsmøtet valgte følgende styre: 
Steinar Saghaug (leder) 
Maria Monasdatter Almli (nestleder) 
Ine Wigernæs (styremedlem) 
Liv Kari Eskeland (styremedlem)
Stein Lier Hansen (styremedlem)

Bernt Ole Ravlum, Mona Pedersen og Ingvil Grytli 
ble valgt som varamedlemmer til styret.

Det er i perioden gjennomført 5 styremøter og 
styret har behandla 53 saker. Friluftsrådet Nord-
møre og Romsdal og Valdres Friluftsråd har vært 
vertskap for styremøter, ett styremøte ble holdt 
på Gardermoen av praktiske årsaker, ett lagt til 
årsmøtet og ett til ledersamling.

Det har vært store utskiftinger i FL-administrasjo-
nen i løpet av årsmøteperioden. Asgeir Knudsen 
tiltrådte som kommunikasjonsrådgiver 1.11.15 
etter Ingrid Kilde. Astrid Berger Høj begynte som 
friluftslivskonsulent med særlig ansvar for aktivi-
tetstiltak, fra 1.1.16 etter Lise-Berith Lian.  Lian har 
vært engasjert på deltid med enkeltoppgaver fram 
til 31.3.16. Gjennom høsten var det redusert be-
manning i FL-administrasjonen pga utskiftingene.

FL deltar i en rekke styrer og utvalg som vi mener 
er relevante for vårt arbeid:
Hold Norge rent, Kystleden, Forum for natur og 
friluftsliv, PEFC skogsertifisering, FSC-skogsertifise-
ring, Av og til, Forum for friluftsliv i skolen, Turskilt-
prosjektet. I denne perioden har vi deltatt i flere 
referanse- og arbeidsgrupper knytta til Friluftsli-
vets år.

Samarbeidet med Den Norske Turistforening er 
styrka i perioden, og det er bl.a. avtalt halvårlige 
kontaktmøter. Samarbeidet med Norsk friluftsliv er 
videreført. FL har godt samarbeid med relevante 
departementer og direktorater der Miljødirektora-
tet naturlig nok er hovedkontakten.

FL har vært tungt involvert i arbeidet med å eta-
blere Forum for natur og friluftsliv (FNF) som egen 
organisasjon nasjonalt ved at daglig leder har vært 
styreleder. Etablering av organisasjonen og virk-
somhetsoverdragelse for koordinatorene i fylkene 
er på det nærmeste gjennomført. I faglige saker i

Stifterne av Forum for Natur og Friluftsliv (FNF), fra venstre Dag Kaas Norsk Friluftsliv, Nils Øveraas Den Norske Turistforening, Maren Esmark 
Norges Naturvernforbund, Espen Søilen Norges Jeger og Fiskerforbund og Steinar Saghaug Friluftsrådenes Landsforbund
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Bygging av gapahuk på Peraneset, Fusa kommune.
Foto: Bergen og Omland friluftsråd

fylkene er FNF et forum, og dette gjør FNF til en 
viktig møteplass også for friluftsrådene.

Hvert tredje år arrangerer Miljødirektoratet, Norsk 
friluftsliv og FL landskonferanse friluftsliv, og 
denne skal i 2016 holdes i Stavanger etter initiativ 
fra Ryfylke friluftsråd. FL har sekretariatsfunksjo-
nen og det økonomiske ansvaret for konferansen 
som samler nesten 300 personer. Terje Qvam, 
seksjonsleder friluftsliv i Miljødirektoratet er leder 
av konferansekomiteen som ellers består av Hans 
Erik Lerkelund (Norsk Friluftsliv), Helene Bugge 
(BAD, PARK OG IDRETT) og Lise-Berith Lian/Morten 
Dåsnes (FL), og lokal ressursgruppe med Eli Viten 
(Rogaland fylkeskommune) og Hans Olav Sandvoll 
(Ryfylke friluftsråd).

1.2 Serviceorgan for medlems-
friluftsrådene

I det daglige arbeidet er funksjonen som serviceor-
gan for medlemsfriluftsrådene viktigst for FL. Det 
innebærer å besvare henvendelser av alle slag på 
e-post og telefon på en konstruktiv måte. Kontak-
ten med de enkelte friluftsrådene varierer, og det 
er et naturlig gjennomgående trekk at nye frilufts-
råd og nytilsatte daglige ledere ønsker tettere og 
mer detaljert oppfølging enn veletablerte frilufts-
råd. Dette punktet henger også sammen med FLs 
friluftspolitiske arbeid og friluftsfaglige arbeid som 
omtales nærmere nedenfor.
FL har fordelt til medlemsfriluftsrådene statlige 

friluftslivsmidler og spillemidler til fellessatsinger. 
Kriterier for fordeling forankres i styrebehandling. 
I årsmøteperioden kunne vi i tillegg til de vanlige 
fellestiltakene fordele midler til våre satsinger i 
Friluftslivets år. Utforming av søknader, kriterier 
for søknader, samordning av søknader fra med-
lemsfriluftsrådene, fordeling av midler, oppfølging, 
sammenstilling og rapportering krever betydelig 
arbeidsinnsats i administrasjonen.

Det er arrangert ansattesamling med Trondheims-
regionens friluftsråd som vertskap, og samling 
«Læring i friluft». Arbeid med opplegg for intern-
opplæring er starta opp, men har kommet kortere 
enn forutsatt.

1.3 Friluftspolitisk arbeid

Viktigste friluftspolitiske arbeid har vært knytta til 
Klima- og miljødepartementets arbeid med mel-
ding til Stortinget om friluftsliv. Styret har drøfta 
saken ved flere anledninger, skriftlige innspill er 
sendt, vi har deltatt på innspillsmøter og involvert 
medlemsfriluftsrådene i disse, bidratt med forslag 
til faktabokser og hatt møte med politisk ledelse i 
departementet. Friluftsmeldinga – «Friluftsliv. Na-
tur som kilde til helse og livskvalitet» - ble lansert 
11. mars. FL er godt fornøyd med hovedtrekkene 
i meldinga, men er uenig i at en kan gjennomføre 
en offensiv friluftspolitikk med effekt i folkehel-
searbeidet uten å utvide gjeldende budsjettram-
mer. Av konkrete saker vil FL arbeide for utviding 
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av skjærgårdstjenesten og bruke denne mer 
offensivt som virkemiddel i opprydding av marin 
forsøpling. Styret har startet det politiske påvir-
kningsarbeidet fram mot Stortingets behandling av 
meldinga.

Arbeid for bedre budsjettrammer er en sentral ar-
beidsoppgave for FL, og arbeid opp mot statsbud-
sjettet preger høsten. Vi arbeider med skriftlige 
innspill, bruk av egen nettside og Facebook, deltar 

på høringer i stortinget og har kontakt med enkelt-
politikere. FL vektlegger å utnytte kontaktnettet 
som medlemsfriluftsrådene og styremedlemmene 
har. Budsjetthøringene gir i tillegg til de konkrete 
budsjettønskene, mulighet til å presentere vik-
tige deler av friluftsarbeidet og utfordringer for 
stortingspolitikere. FL deltok på budsjetthøring i 6 
stortingskomiteer.

Regjeringens budsjettforslag for 2016 innebar i ho-
vedsak videreføring av nivået på bevilgningene til 
friluftsformål på i overkant av 170 millioner, men 
midler til særskilt satsing på Friluftslivets år var 
tilbakeført sikringsarbeidet, og fordelt på mindre 
styrking av en rekke underposter. FL var enig i at 
det etter Friluftslivets år var viktig med en slik brei 
styrking av friluftsarbeidet, men argumenterte 
sammen med øvrige friluftslivsorganisasjoner for 
at midlene til aktivitetstiltak burde opprettholdes 
ut fra de gode erfaringene i Friluftslivets år. Vi 
pekte særlig på at økte midler på underposten 
«friluftsaktivitet for personer med innvandrerbak-
grunn» kunne gi verdifulle bidrag i forhold utfor-
dringene med økningen i antall flyktninger. Stor-
tinget økte tilskuddet til friluftsformål med 20 mill. 
fordelt med 15 mill til generelle aktivitetstiltak og 

5 mill til aktivitetstiltak for personer med innvan-
drerbakgrunn. Budsjettet innebar at administra-
sjonsstøtten til interkommunale friluftsråd og FL 
økte med 1,5 mill til 13,75 mill. En kjærkommen 
stimulans til det gode arbeidet i friluftsrådene, og 
for å ivareta økningen i antall friluftsråd og med-
lemskommuner. FL har sendt innspill til statsbud-
sjettet for 2017.

Kulturdepartementets tildeling av spillemidler til 
friluftslivsaktivitet for barn og ungdom økte fra 
15,9 mill i 2014 til 20 mill i 2015. Av dette mottok 
FL 7 millioner til fordeling til medlemsfriluftsrå-
dene.

Fylkeskommunene er også viktige premissleveran-
dører for friluftslivsarbeidet både gjennom poli-
tikkutforming og bevilgninger. FL samler årlig inn 
oversikt over fylkeskommunenes bevilgninger til 
friluftsformål. Også disse midlene viser en positiv 
utvikling, jf nedenstående figur (beløp i millioner 
kroner)
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FL har sammen med DNT satt stien – dvs alle typer 
ferdselsårer for ikke-motorisert ferdsel -på dags-
orden med politisk engasjement for å styrke stiens 
rettsvern, prioritering av database og styrking i 
arealplan. Vi har hatt møter med Miljødirektoratet, 
Kulturdepartementet og Kartverket om arbeidet. 
Deler av arbeidet inngår i arbeidet med turskiltpro-
sjektet, og det planlegges ny STIkonferanse i 2017.
FL har hatt engasjement i forhold til oppfølging 
av Folkehelsemeldinga og sendt innspill til arbeid 
med stortingsmelding om reiseliv. Vi har sendt 
brev til de politiske partiene med innspill til omtale 
av friluftsliv i partiprogrammene.

FL har i tillegg sendt høringsuttalelse i følgende 
saker:

• Djupedalutvalgets innstilling NOU 2015:2 «Å 
høre til – virkemidler for et trygt psykososialt 
skolemiljø»

• Tiltak mot marin forsøpling
• Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark, utvidelse 

og ferdselsregulering
• Endringer i plandelen av Plan- og bygningslo-

ven
• Forskrift om rammeplan for femårig grunnsko-

lelærerutdanning
• Brev til nord universitet om erfaringer og vi-

dereføring av grunnskolelærerutdanning med 
vekt på bruk av naturen som læringsarena

• Endring av regelverket for bruk av el-sykkel i 
utmark

• Persontransport i utmarksnæring

1.4 Friluftsfaglig arbeid

En vesentlig del av FLs friluftsfaglige arbeid inngår 
i arbeidet med å være serviceorgan for medlems-
friluftsrådene. Vi har også løpende samarbeid med 
friluftslivsmyndighetene, særlig Miljødirektoratet, 
og andre friluftslivsorganisasjoner som Norsk 
friluftsliv og Den Norske Turistforening. FL besva-
rer også henvendelser med faglige spørsmål fra 
fylkeskommuner, enkeltkommuner, organisasjoner 
og enkeltpersoner.

• FL er opptatt av å ivareta hele tiltakskjeden 
i friluftslivsarbeidet, og har arbeider årvisst 
med disse oppgavene:

• Allemannsretten
• Planarbeid, kartlegging og verdisetting av 

friluftsområder, sikring
• Tilrettelegging, herunder skilting og merking
• Drift og forvaltning av friluftsområder
• Informasjons- og aktivitetstiltak
 o Læring i friluft
 o Folkehelse i friluft

Marin forsøpling er en stor utfordring. 
Foto: Jæren Friluftsråd

Stien - en vei til bedre helse?  Foto: FL
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Ansattesamling i Selbu - fin gjeng i flott område. Foto:FL

I årsmøteperioden har vi hatt et særlig fokus 
på arbeidet med verdikartlegging og sikring. Et 
økende antall friluftsråd engasjerer seg i disse 
oppgavene, og FL har bidratt som rådgiver i flere 
sikringssaker. Arbeidet med revisjon av opplegget 
«Læring i friluft» er godt i gang, og det er etablert 
arbeidsgrupper med ressurspersoner fra frilufts-
rådene. Midt-Agder friluftsråd og Friluftsrådet Sør 
har i samarbeid med FL utvikla aktivitetspakker 
for lite aktive grupper. Opplegg og erfaringer er 
presentert i FL-rapport, og tenkt brukt av an-
dre friluftsråd i samarbeidet med kommuner og 
Frisklivssentraler. TellTur er en stor suksess i de 
fleste friluftsrådene som satser på dette og legger 
kraft i markedsføring. Systemet fungerer godt, 
men FL har noe arbeid med oppfølging og videre-
utvikling.

Den årlige ansattesamlingen hver høst er FLs 
viktigste arena for faglig skolering og utvikling. 
Trondheimsregionens friluftsråd var vertskap for 
samlingen der Miljødirektoratets, fylkeskommu-
nens og friluftsrådets arbeid ble presentert. Det 
var sesjoner med tema Friluftsporter, friluftsliv for 
minoritetsgrupper og friluftsliv og folkehelse, samt 
presentasjon av Norges geologiske forening og 
samarbeidsmuligheter. På årets ledersamling var 
både styreledere og daglig ledere i friluftsrådene 
invitert. Det var drøfting av interne oppgaver som 
kommunikasjon og ledelse så vel som ekstern pre-
sentasjon av forskningsprosjekt på grønt reiseliv 
og presentasjon av forventninger til friluftslivsmel-
dinga ved Åsmund Aukrust (A) med påfølgende 
spørsmålsrunde.

1.5 Informasjon

FL har gjennom årsmøteperioden hatt flere vurde-
ringer og drøftinger av informasjons- og kommuni-
kasjonsarbeidet. I hovedsak fordi styret er opptatt 
av å styrke dette arbeidet, men også som følge av 
skifte av medarbeider. Det løpende arbeidet med å 
spre informasjon på våre egne kanaler er ivaretatt 
gjennom hele året: nettside, Facebook, Godtur.no, 
Frilufts-Info, magasinet friluftsliv, årsmelding, bro-
sjyrer og rapporter. Det er også sendt ut presse-
meldinger om relevante saker, som bl.a. resulterte 
i lengre intervju på NRK radio om Friluftsskolen.

Friluftslivets år har gitt gode anledninger til å 
synliggjøre vårt arbeid. Grepet med å utnevne alle 
styremedlemmene til ambassadører med tilhø-
rende åpninger av ambassader og konsulater har 
gitt mange fine medieoppslag lokalt. 

FL vektlegger felles profilering bl.a. gjennom 
logobruk og samkjøring av FLs og medlemsfrilufts-
rådenes informasjons- og kommunikasjonsarbeid. 
Det er økende aksept for at dette er viktig og nød-
vendig for å nå fram.

Det er behov for å videreutvikle turportalene god-
tur.no slik det framgår av arbeidsprogrammet. FL 
ønsker et samarbeid med ut.no om felles nettpor-
tal, og har avventa eget arbeid med godtur.no til 
dette er avklart. Av personalmessige årsaker er det 
ikke gjort store utviklingsgrep med egen nettside. 
Den trenger en utseendemessig utvikling, men vi 
mener den fortsatt holder god standard mht rele-
vant og stadig oppdatert informasjon.
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2.     SÆRSKILTE SATSINGER I PERIODEN

2.1  Markering av Friluftslivets år

I ettertid vil 2015 i friluftslivssammenheng huskes 
som Friluftslivets år. God synlighet gjennom sekre-
tariatet i Norsk Friluftsliv i kombinasjon med lokale 
tilbud i regi av kommuner, friluftslivsorganisasjo-
ner og friluftsråd gjorde året til en suksess.

FL hadde sammen med medlemsfriluftsrådene 
disse fellessatsingene:
- Friluftsskoler
- Friluftsporter
- Stien 
- Allemannsretten
Disse fire satsingene er gjennomført med stor 
suksess og involvering av 15-20 medlemsfrilufts-
råd på hver satsing. FL prioriterte bruk av ekstra 
tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet og Gjensidi-
gestiftelsen, til å bygge varig satsing gjennom å 
støtte konseptutvikling og grunnlagsinvesteringer. 
Mange friluftsråd har planlagt Friluftsporter som vi 
bli utvikla kommende år.

Friluftsskolen er utvikla til en fellessatsing mellom 
DNT og FL, og det ble arrangert 102 Friluftsskoler 
med 2.600 deltakere i 2015. I 2016 planlegges det 
160 Friluftsskoler. Vårt arbeid med allemannsret-
ten var konsentrert om «adgangskort» - kort og 
humoristisk vinkling på basisinformasjon om alle-

mannsretten. For barn er det utvikla egne fakta-
kort til bruk i Friluftsskolen, og for nye landsmenn 
har vi velkomstkort med informasjon om alle-
mannsretten på engelsk, arabisk, somali og tigrinja 
i tillegg til norsk. Vi deltok også i arbeidsgruppe 
for utarbeiding av e-læringsopplegg for grunnsko-
len om allemannsretten. Vår strategi var å løfte 
fram bruk av stien gjennom å styrke eksisterende 
stimuleringstiltak som naturlos, ordførerturer og 
turregistrering (TellTur, StikkUt) og gjerne kom-
binere med utdeling av «adgangskort» og annen 
informasjon om allemannsretten.

Sammen med Norsk Friluftsliv hadde vi et opp-
legg der kommuner og fylkeskommuner kunne 
gjøre forpliktende vedtak om friluftssatsing, og 
bli «Friluftslivets år kommune/fylkeskommune». 
Totalt gjorde 126 kommuner og 8 fylkeskommuner 
nødvendig vedtak. Blant disse kommunene var 
det en kåring, der styreleder i FL Steinar Saghaug 
deltok i juryen, som kåra Lier til «Årets friluftslivs-
kommune».

Styremedlemmene i FL framsto som flotte ambas-
sadører for Friluftslivets år. Medlemsfriluftsrådene 
involverte seg i en rekke tiltak bl.a. bålsamtaler 
med lokalpolitikere – dels som ledd i «natt i natu-
ren». Videre deltok vi på erfaringskonferansen for 
Friluftslivets år der vi sammen med DNT hadde en 
egen sesjon om STIsatsing, og presenterte Frilufts-
skolen.

Mange måter å distribuere informasjon på - popcorn 
poppet på bål inkludert adgangskort til norsk natur
Foto: Bjørnar Løkstad, Grenland Friluftsråd
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2.2  Arbeide for at flere kommuner 
deltar i interkommunalt samarbeid 
om friluftsliv, og herunder vurdere 
friluftsrådenes organisering og rolle i 
forhold til kommunereformen

I årsmøteperioden har fem kommuner i Sør-Troms 
meldt seg inn i Ofoten Friluftsråd, og Finnmark fri-
luftsråd er etablert med tolv medlemskommuner i 
første omgang. Det innebærer at det er 207 kom-
muner som nå er medlem i et medlemsfriluftsråd 
i FL. I tillegg har vi hatt henvendelse fra en rekke 
enkeltkommuner og regioner som vurderer inter-
kommunalt friluftsråd. Friluftsrådet for Ålesund og 
omland har skifta navn til Sunnmøre Friluftsråd for 
å posisjonere seg i forhold til flere medlemskom-
muner. FL bistår kommuner og regioner som vur-

derer friluftsråd med informasjon og eksempler, 
er drøftingspart og har informasjonsbrosjyre om 
etablering av friluftsråd og eksempelvedtekter.
Kommunereformen vil medføre færre kommuner, 
men de fleste friluftsrådene er så store at de etter 
all sannsynlighet vil bestå som interkommunale 
etter reformen også. FL mener det vil være for-
målstjenlig med interkommunale friluftsråd også 
etter kommunereformen. Denne vurderinga støt-
tes også fra myndighetene som i Friluftsmeldinga 
skriver «Regjeringen ønsker at flest mulig kommu-
ner er med i et interkommunalt friluftsråd». Det 
kan imidlertid ligge an til at nabofriluftsråd bør slå 
seg sammen enkelte steder, og det er naturlig å gå 
videre i slike vurderinger når en ser omfanget av 
kommunereformen.

Helgeland Ordfører Bård Anders Langø, konsul i Friluftslivets år, er med og åpner 
turstien til Kongshaugen ved Petter Dass-museet.
Foto: Helgeland Friluftsråd

Styret takker medlemsfriluftsrådene, Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Kulturdeparte-
mentet, helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdi-
rektoratet, Statskog, Norsk friluftsliv, den Norske Turistforening, Norges jeger- og Fiskerforbund, For-
bundet KYSTEN og andre kontakter og samarbeidsparter for hyggelig og godt samarbeid til friluftslivets 
beste.
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Regnskap 2015

Inntekter 
Kontingent 1 224 518,00 1 270 000 1 300 000 1 304 382,00
Adm støtte 2 9 808 000,00 9 808 000 11 207 000 11 207 000,00
Prosjekttilskudd FL 2 1 070 933,30 960 000 1 759 000 1 414 000,00
Prosjekttilskudd friluftsråd oa 2 10 700 000,00 14 240 000 18 122 000 15 223 000,00
Konferanseavgift 335 000 355 315,00
Egne tiltak 524 082,44 250 000 246 000 344 019,00
Bruk avsetning 765 483,00 200 000 625 000 376 930,60
SUM 24 093 016,74 26 728 000 33 594 000 30 224 646,60

Utgifter 
Lønn m.v. og sosiale utgifter 4,5 2 611 978,66 2 850 000 2 750 000 2 433 268,50
Lønn m.v. Andre 4 45 040,00 5 000 105 000 70 286,00
Kurs, møte og reiseutgifter 610 370,10 565 000 1 158 000 990 225,61
Kontorutgifter 305 342,23 380 000 384 000 500 028,67
Informasjon, prosjekt 570 681,42 435 000 1 135 000 602 647,37
Prosjektilskudd friluftsråd oa 2 11 171 000,00 14 240 000 18 392 000 15 183 397,50
Adm støtte friluftsråd 2 8 145 000,00 8 150 000 8 870 000 8 870 000,00
Adm støtte nye fr/kommuner 2 45 000,00 200 000 300 000 100 000,00
Diverse 129 703,77 15 000 185 000 135 123,55
 SUM 23 634 116,18 26 840 000 33 279 000 28 884 977,20

Driftsresultat 458 900,56 -112 000 315 000 1 339 669,40
Finansinntekter 132 360,00 140 000 130 000 87 607,15
Tap på fordringer 0,00 0 3 248,00
Finanskostnader 3 246,55 5 000 5 000 3 406,92
Sum finansinntekt/kostn 129 113,45 135 000 125 000 80 952,23
Sum drift og finans 588 014,01 23 000 440 000 1 420 621,63
Avsetning 3 504 161,90 188 000 317 000 1 277 631,00
Årsresultat 83 852,11 -165 000 123 000 142 990,61
SUM 24 093 016,74 26 728 000 33 594 000 30 224 646,58

Balanse 2014 2015
Aktiva
Kundefordringer 45 520,12 137 870,75
Dnb, foliokonto 235 461,42 717 665,63
DnB Dep. Konto husleie 109 435,77 110 479,30
Skattetrekkskonto 6 100 127,62 100 227,75
Kapitalkonto 2 745 365,32 3 230 875,22
Sum eiendeler 3 235 910,25 4 297 118,65
Passiva
Skyldig skattetrekk 82 913,00 100 123,00
Skyldig arbeidsgiveravgift 114 090,80 109 596,80
Skyldig feriepenger 220 816,00 179 848,00
Annen kortsiktig gjeld 196 491,25 242 260,64
Avsetning 3 1 394 485,90 2 295 186,30
Egenkapital 7 1 227 113,05 1 370 103,66
Sum egenkapital og gjeld 3 235 910,00 4 297 118,40

Drift Noter Regnskap 2014 Oppr B 2015 Rev B 2015 1) År 2015
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Noter til regnskap 2015
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnsakpsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Inntekter
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet
Periodiseringsregler
Kostnader regnskapsføres etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekt.
For prosjekter som har fått midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger.
Klassifisering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert 
som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge 
kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Skatt
Friluftsrådenes Landsforbund driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.
Fortsatt drift
Regnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. 

Note 1.  Budsjett fra styresak 4/15
Note 2. Fordeling administrasjonsstøtte og prosjektmidler (alle beløp i 1000 kr)

Adm. Støtte Spillemidler Spillemidler Læring i Folkehelse- Friluftsliv FÅ 15
Friluftsråd aktivitet enkle anlegg friluft prosjekter minoriteter flere prosj
Oslo og Omland 595 290 0 31 10 95 60
Valdres 200 50 50 0 0 0 85
Grenland 175 160 0 0 0 50 60
Sør 355 660 50 65 150 90 60
Midt-Agder 505 420 50 36 160 70 35
Lindesnesregionen 245 170 70 0 90 90 75
Lister 275 50 0 77 60 0 25
Dalane 285 359 50 77 50 30 60
Jæren 520 80 50 42 70 0 75
Ryfylke 510 0 0 53 200 80 70
Vest 580 150 100 25 50 130 85
Bergen og Omland 815 280 128 65 40 0 75
Ålesund og Omland 415 436 100 89 150 0 85
Nordmøre og Romsdal 460 400 50 53 250 70 60
Trondheimsregionens 335 275 0 71 35 40 60
Helgeland 235 40 50 53 0 0 25
Polarsirkelen 385 245 42 89 40 40 25
Salten 430 205 50 95 0 0 15
Lofoten 195 150 0 0 150 0 60
Vesterålen 260 250 0 0 50 0 25
Ofoten 320 615 83 89 80 120 70
Midt-Troms 240 310 27 53 130 115 75
Ishavskysten 325 110 0 0 260 0 60
Nord-Troms 210 295 50 53 100 50 50
FL 2020 0 116 145 95 578
Sum 10 890 6000 1 000 1 232 2 260 1 165 1 953
Mottatt midler 2015 11 207 6000 1 000 1 300 2 370 1 200 1 925
Bruk avsatte midler 100 0 40 0 83 0 28
Avsetning prosjekt 317 0 0 68 0 35 0

I tillegg er det fordelt kr 100 000 til Klart det går kurs.
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Note 3.  Avsetning av 2015-midler
Administrasjonsstøtte nye friluftsråd og kommuner kr 317 000,00
Turportal kr 400 000,00
Friluftsliv for minoriteter kr 35 000,00
Læring i friluft med revisjon ideperm kr 68 000,00
Natursekken kr 138 000,00
Stikonferanse 16 kr 53 682,00
Utstyrspakker kr 35 949,00
Utvikling TellTur turregistrering kr 30 000,00
Ny avsetning til nettinformasjon kr 200 000,00
SUM kr 1 277 631,00

Avsatte midler fra tidligere år kr 1 017 555,30
Sum avsetning til balanse kr 2 295 186,30

Note 4. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Lønnskostnader 2015 2014
Lønninger 1 931 967 2 026 638
Arbeidsgiveravgift 305 739 318 653
Pensjonskostnader 179 974 218 253
Andre lønnsrelaterte ytelser 15 589 48 435
Sum 2 433 269 2 611 979

Sysselsatte årsverk 4 4

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret
Lønn og andre godtgjørelser 610 708 90 500
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. 

Kostnadsført godtgjørelse til revisor 2015 2014
Revisjon 18 750 19 750
Andre tjenester 0 0
Sum godtgjørelse til revisor 18 750 19 750

Note 5.  Obligatorisk tjenestepensjon

Note 6. Bundne midler 2015 2014
Herav bundne bankinnskudd 100 228 100 128

Note 7. Egenkapital Egenkapital Sum
Egenkapital 01.01. 1 227 113 1 227 113
Årets resultat 142 991 142 991
Egenkapital 31.12. 1 370 104 1 370 104

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert 
pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven
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 Friluftsrådene
Statusoversikt pr 31.12.15

30 %

11 %

8 %

51 %

2013

Kontingent Driftsstøtte fylkeskommune

Adm støtte stat Prosjektmidler

25 %

9 %

7 %
59 %

2014

Kontingent Driftsstøtte fylkeskommune

Adm støtte stat Prosjektmidler

FRILUFTSRÅDENE 
STATUSOVERSIKT PR 31.12.15 
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Oslo og Omland 17 1.138 4.057 4 42 4,5 6 4.393 1,00 1.096 1.007 
Valdres 6 18 4.992 1 0 0,8 0 1.800 13,60 245 0 
Grenland 3 94 2.007 1 0 1,0 14 1.153 6,00 574 150 
Sør 9 93 4.120 2 0 3,0 2 4.142 10,00 926 371 
Midt-Agder 8 140 2.556 2 0 5,0 8 6.800 16,17 2.258 511 
Lindesnesregionen 5 25 1.928 1 0 1,8 3 2.096 32,18 814 103 
Lister 6 37 3.805 1 0 1,0 34 5.585 10,00 425 132 
Dalane 4 24 1.589 1 0 2,0 5 4.073 12,00 292 483 
Jæren 8 311 1.529 1 0 6,8 40 12.176 12,73 3.925 1.849 
Ryfylke 11 251 4.530 1 30 5,4 29 10.583 12,73 3.180 1.031 
Vest 12 161 4.346 2 0 5,5 18 18.500 14,04 2.245 1.500 
Bergen og Omland 17 425 4.214 1 21 14,0 43 20.282 15,92 6.744 1.800 
Sunnmøre 9 89 2.178 1 0 3,3 4 5.556 12,00 1.047 184 
Nordmøre og Romsdal 15 108 7.874 1 1 2,0 18 3.700 8,00 840 175 
Trondheimsregionens 6 233 2.683 1 0 1,5 0 2.890 4,50 1.045 100 
Helgeland 6 28 4.838 1 0 1,0 11 1.710 15,41 485 212 
Polarsirkelen 7 38 9.238 1 3 1,0 12 3.982 16,00 757 212 
Salten 9 80 10.487 1 1 2,0 7 4.000 9,92 797 425 
Lofoten 6 24 1.227 1 0 1,0 6 1.300 9,00 211 200 
Vesterålen 6 33 3.035 1 0 1,0 12 1.200 8,00 263 212 
Ofoten 12 63 7.340 2 1 1,0 18 2.894 12,14 360 200 
Midt-Troms 8 30 8.252 1 0 1,0 4 2.360 7,97 240 200 
Ishavskysten 5 86 7.250 1 0 1,0 24 3.700 8,00 809 200 
Nord-Troms 4 11 7.009 1 0 0,8 5 1.360 20,00 225 200 
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 
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 
Sum 2000 150 -  - 135 38,1 184 36.304 - 13.204 3.585 
 

2015

Kontingent Driftsstøtte fylkeskommune

Adm støtte stat Prosjektmidler
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Utvikling friluftsrådenes samla aktivitet

Reduksjonen fra 2011 til 
2012 skyldes Oslofjordens 
Friluftsråds utmelding.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antall friluftsråd 17 18 20 20 20 20 20 21 23 24 24
Antall medl.kommuner 161 170 173 178 181 181 184 172 184 190 195
Antall fast ansatte 52 52 56 63 64 68 70 58 59 65 67,4
Total omsetning, mill 49 58 61 69 90 96 92 90 89 106 126
Forvalt. ansvar antall områder 596 599 605 617 628 637 657 492 501 528 547
Forvalt. ansvar km tursti/-veg 483 551 605 690 864 836 920 1096 1012 1221 1586
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Nord-Troms Friluftsråd er det nest siste som ble med 
i friluftsrådfamilien og  har allerede arrangert flere 
Friluftsskoler, som her fra 2015.
Foto: Nord-Troms Friluftsråd
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Oslo og Omland Friluftsråd
Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) ble etablert i 1936 og har arbeidet kon-
tinuerlig med Marka, friluftsliv og naturvernspørsmål siden. 17 kommuner 
som sokner til Oslomarka er medlem av OOF. I tillegg er OOF paraplyorga-
nisasjon for 41 natur- og friluftsorganisasjoner, velforbund og idrettsorgani-
sasjoner. I 2015 har OOF hatt et høyt aktivitetsnivå, både i arbeidet med å 
ivareta tilgang til grøntområder, aktiviteter og arrangementer for å inspirere, 
inkludere og øke deltagelse i friluftslivet i vår region. OOFs mål er å bidra til 
felles forståelse og handlekraft for sikring av grønne områder i byggesonen, 
markagrensa og Marka, økt deltagelse og et godt flerbruk og samspill mel-
lom ulike aktiviteter og brukergrupper. I 2015 var det også kommunevalg og 
OOF arbeidet aktivt med innspill til politikere i våre medlemskommuner for å 
fremme en politikk som tar vare på Marka, sikrer og utvikler en grønn infra-
struktur og ser viktigheten av et aktivt, mangfoldig og naturbasert friluftsliv i 
et forebyggende folkehelseperspektiv. 

Hovedsaker i 2015:

•    Aktiviteter og arrangementer i Friluftslivets år 2015, med hovedsatsing 
på Friluftsskoler og åpningsarrangement i Tøyenparken

•    Arbeid og innspill til regionale og kommunale planer i regionen som 
angår Marka, friluftsliv og grønnstruktur i byggesonen

•    Følge opp Markaloven og aktuelle saker i Marka, som vernesaker, 
reguleringsplaner, interessekonflikter og mål godt flerbruk

•    Bidra til et inkluderende friluftsliv og økt deltagelse blant 
minoritetsgrupper gjennom våre aktiviteter Fra turlederkurs for ungdomsjenter med 

minoritetsbakgrunn i samarbeid med organisasjonen 
LIN (Likestilling, inkludering og Mangfold).

Foto: Oslo og omland Friluftsråd

Populært med Friluftsskole i Valdres 
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 2015:

•    Friluftslivets år med en rekke aktiviteter som åpning 13.januar i 
parken på Fagernes, partnerskapsavtale med DNT-Valdres, Takk 
for frivilligheten!, allemannsretten, introduksjon på truger m.m.

•    Prosjekt “Klopper”  avsluttet. 12000 m med klopper gjør naturen 
i Valdres bedre tilgjengelig

•    STIsatsing  med guida turer i Valdres, stiryddedag, videreutvikling 
av turapp – Valdres og varmebuer ut i skiløyper

•    To friluftsskoler; Friluftsskole på Brennabu Leirskole og 
”Stølsveko” i Øystre Slidre - friluftsskole med fokus på natur og 
stølsdrift

•    Friluftsport etablert på Vaset
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Grenland Friluftsråd

Fint på topptur. Fra friluftsskole i Nissedal.
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 2015:

•    Digital informasjon: 149 turforslag i friluftskart.no, GPS-sendere i 10 
løypemaskiner på skisporet.no og telleapparater i 11 friluftsområder med 
visning i friluftskart.no.

•   Turkart: Nissedal øst og Nissedal vest med turguide på 48 sider. 
•   Naturlos: 210 turer/aktiviteter i samarbeid med 50-60 lag og foreninger. Nå 

også med ordførerens tur.
•  Arendalsuka: Stand sammen med FL.
•  Kartlegging og verdsetting: Medvirket i Froland og Grimstad og styrt 

prosessen i Arendal og Tvedestrand.
•  Læring i friluft: Aktivitetskurs for 435 pedagoger, og aktivitetsdager for 1 975 

elever/barnhagebarn.
•  Minoriteter: 5 aktivitetsdager for kommunene Gjerstad, Grimstad, Risør og 

Vegårshei.
•  Psykisk helse: Lukkede turgrupper i 8 av 9 kommuner.
•  Friskliv: Pilotprosjekt om aktivitetspakker til lite aktive grupper.
•  Friluftsskoler: I Nissedal og Åmli.
•  Andre ferie- og fritidsaktiviteter: Gjennomførte Naturens dag med omlag 

2500 deltakere, friluftsleirene Søruga, Vintercamp, aktivitetsdager i høst- og 
vinterferien med mer enn 800 deltakere.

Friluftsrådet Sør

Etter å ha blitt formelt opprettet i 2014, var 2015 året Grenland friluftsråd for al-
vor 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 2015:

• Friluftslivets År ble markert med åpningsarrangement, nattinaturen, poli-
tiske bålsamtaler og mye, mye mer

• Naturlosbrosjyren samlet 160 guidede turer fra 23 ulike organisasjoner, og 
ble sendt ut til 49.000 husstander

• Natur på norsk er et samarbeid mellom friluftsrådet, voksenopplæringene 
og flyktningetjenesten. Innvandrere får opplæring i friluftsliv gjennom intro-
programmet, og blir med på tur for å prøve det i praksis

• Friluftsport Åletjern fikk 380.000,- av Sparebankstiftelsen, og området blir 
betydelig opprustet

• Friluftskonferansen i Porsgrunn: friluftslivets verdier og muligheter Åpning av Skiens midtpunkt med ordfører. 
Foto: Grenland Friluftsråd
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Hovedsaker i 2015:

• Arrangerte Hesså friluftsfestival i Marnardal kommune i samarbeid med 
Adventure Norway

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

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

• Etablering og gjennomføring av friluftsskoler i Mandal og Lindesnes 
kommuner 

• 5 nye skiltprosjekt i Marnardal, Mandal og Lindesnes

Midt-Agder Friluftsråd besto per 31.12.15 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 141 056 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 2015 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 2015:

•    Friluftsliv for minoritetsgrupper: fokus på friluftsliv, integrering og læring. 18 turer 
med 1395 deltakere vinter, vår og høst

•    Naturlosturer: 160 turer i turkalenderen og ca 14 200 deltakere
•    Naturskole og læring i friluft: fire leirsteder - totalt 7 646 bruksdøgn, 15 kurs og 17 

aktivitetsdager. MAF sin hovedsatsning på barn og unge
•    Helleviga i Friluftsparken i Søgne fikk tildelt Nordic Green Space Award - en 

utmerkelse og kvalitetsstempel for god tilrettelegging og ivaretagelse av områdets 
karakteristiske preg. Dette er Nordens 16. og Norges 7. tildeling av utmerkelsen

•    Låven i Helleviga ble oppgradert og gjort tilgjengelig med trinnfri adkomst. 
Dette var et etterlengtet løft for området takket være en storslagen gave fra 
Skillingsfondet

Midt-Agder Friluftsråd

Åpning av låven i Helleviga, ordfører i Søgne 
Åse Severinsen klipper snora. 
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

Vardetenning på Lindesnes fyr.
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 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 2015:

• Arrangerte På topp i Dalane med 1037 registrerte deltakere, 212 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

• Merka, graderte og skilta 34,6 km nye turstier
• Gjennomførte tre friluftsskoler, vinter, sommer og høst, med til sammen 

85 deltakere
• Torsdagsgjengen (pensjonister) har gjennomført 35 turer i regionen 

med til sammen 1112 deltakere

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 samarbeider med medlemskommunene og fylkeskommunale og stat-
lige organer for å ivareta og øke interesse, forståelse og muligheter for friluftsliv i 
Lister-regionen.
Siden oppstart har friluftsrådet hatt daglig leder ansatt i deltidsstilling. I septem-
ber 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 2015:

• Markering av Friluftslivets År 2015: Offisiell åpning av seks turstier med nye 
skilt og informasjonstasvler; en i hver kommune. Fotokonkurranse med tema 
”Mitt friluftsliv”.

• Tilrettelegging for Naturskole i Epledal (Lyngdal) og Laundal (Farsund)
• Forprosjektet Lister Regionalpark. Arbeid med å opprette en regionalpark i Lister 

med fokus på naturbaserte opplevelser. Konkret tiltak har bl.a. vært autorisering 
av Besøkssenter Våtmark Lista som er Sørlandets første naturinformasjonssenter.

• Opprettelse av ny hjemmeside med informasjon om friluftsmuligheter i Lister.
• Restaurering av Steinsvikabua som ligger i et fuglefredningsområde. Bua er et 

tilbud som er åpent for alle både som turmål langs kyststien og som utkikkspunkt 
for å se på fugl.

• Tilrettelegging for bading i tre statlige sikra friluftsområder; Kvavik, Odden og 
Berrefjords Eiendom.

Utsnitt av vinnerbilde i fotokonkurransen 
”Mitt friluftsliv” Foto: Frank Haughom

På tur over Elgjestraum bru.
Foto: Dalane  Friluftsråd
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Jæren friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan med Stavanger, SandJæ-
ren 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.

Hovedsaker i 2015:

• Drift og forvaltning: 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 har bygget ny skogsvei og utvidet parkeringsarealet, samt rydde skog langs 
lysløypa i Brekko.  Vi oppgraderte Månstien og Kyststien fra Solastranden til 
Vigdel.  Vi åpnet offisielt de nye friluftsområdene Neseskogen og Slettabø. 

• Aktiviteter og informasjon: Magnus Utsogn ansatt som friluftsveileder og 
driftsmedarbeider. Vi arrangerte Friluftskoler, Friluftsliv for alle, Læring i 
Friluft og Ryddeaksjonen av marint avfall, barneaktiviteter og natur/fag-
utstillinger på friluftshusene.  Av informasjonsarbeid har vi bl.a. 3500 følgere 
på facebook. 

• Friluftslivets år 2015: Styret i Jæren Friluftsråd arrangerte åtte søndagsturer, 
åpnet Klatreskogen i Rogaland arboret og balanseløypen ved Melsvatnet.  

Jæren Friluftsråd

Kyststimerking på Jæren 
Foto: Jæren Friluftsråd

Ryfylke Friluftsråd

Ny flott turvei
Foto: Ådne Ånensen

Ryfylke Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan, bestående av 11 
kommuner i Ryfylke og på Nord-Jæren. Ryfylke Friluftsråd har i 2015 driftet og 
vedlikeholdt 88 friluftsområder, hvor av 77 defineres som Skjærgårdsparkom-
råder. 
Friluftsrådet har i 2015 hatt 6 ansatte fordelt på 5,4 årsverk. I tillegg har vi 
en person på fast engasjement og flere avtaler om lokalt tilsyn og arbeidstre-
ningsavtaler med bl.a. Kriminalomsorgen og sysselsettingsbedrifter og skoler. 
Oppsummert fører dette til at drøyt 19 personer har arbeidet direkte for 
Ryfylke Friluftsråd i 2015.
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 2015:

• Miljøvernprisen 2015 fra Rogaland fylkeskommune. 
• Bøyeprosjekt – Samarbeid med KNBF og Kystvakten. 
• Ny universelt utformet turvei m.m. på Jørpelandsholmen.
• Omfattende ekstraarbeid knyttet til rydding av armeringsfiber og 

sprengledninger fra Ryfastprosjektet.
• Ny padleguide for Stavangerregionen.
• Nytt samarbeid med dykkerklubbene om rydding av avfall på sjøbunnen 

og ghostfishing. 
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Bergen og Omland Friluftsråd
Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) er et interkommunalt samarbeidsorgan 
som forvalter 230 friluftsområder på 37 112 dekar i Bergen og omlands kom-
munene Askøy, Austevoll, Austrheim, Fjell, Fusa, Kvam, Lindås, 
Meland, Os, Osterøy, Tysnes, Samnanger, Sund, Vaksdal, Radøy og 
Øygarden. Medlemskommunene har et samlet folketall på 429 000. 
BOF har 14 fast ansatte. 

BOFs hovedoppgave er i samarbeid med medlemskommunene, offentlige 
etater på ulike nivå og interesserte organisasjoner å arbeide for sikring, tilret-
telegging 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 2015:

•    Sikring av tre nye friluftsområder, Risøyna og Buarøy fort i Sund  
kommune, og tilleggsparsell til Geitvika friluftsområde i Fjell kommune

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

•    Mye rydding av skog i friluftsområdene etter flere vinterstormer
•    Tilretteleggingsarbeid: Det ble blant annet bygget 6 km turvei, satt opp 1 

nytt toalett, 3 nye stupebrett, 1 bryggeanlegg og bygget 3 nye gapahuker, 
satt ut 6 nye redningssett og plassert ut 3 nye bord og benk

•  Ny arbeidsbåt Boffen ble levert. Båten er et viktig supplement til Frifant, 
som fikk en totalrenovering utvendig i 2015

Via ferrata, Herdla. 
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 2015:

• Langøy, kjøpt for 2.5 mill med støtte fra Miljødirektoratet. Liknessanden, Karmøy 
sikret ved kjøp, samt flere servituttavtaler

• Opheim, Vindafjord, forlengelse turvei og ny lysløype. Dragavika, Tysvær, nytt 
servicebygg og turvei.  Fotvatnet, Karmøy, oppgradering stier og skilting.   Lindøy, 
Karmøy, ny flytebrygge lagt ut. Flere skilt og infotavler satt opp.

• Økende oppslutning om TellTur,  125 turmål, 1650 registrerte deltakere
• Åkrasanden: «Blått flagg standard» som den første stranden i Rogaland
• Friluftslivets uke, Ambassade og konsulatåpninger FÅ,  læring i friluft, friluftsdager 

nye landsmenn

Artig å prøve seg på ski!
 Foto: Friluftsrådet Vest



24

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal eies av kommunene Kristiansund, Halsa, 
Averøy, Eide, Fræna, Surnadal, Sunndal, Tingvoll, Nesset, Gjemnes, Rauma, 
Sandøy, Midsund, Aukra og Molde. Friluftsrådets stab har i 2015 vokst fra to 
til fire personer. Vi har derfor vært mye mer ute i medlemskommunene, og 
fulgt opp flere konkrete lokale tiltak. 
Det er to ny-satsingene nærtur-KulTUR, og ny kurs og kompetanseplattform 
i samarbeid med Idrettskretsen som har satt sitt preg på mye av vårt arbeid i 
2015. 

Hovedsaker i 2015:

• Utvikling av Stikk UT!-Bedrift. Dette er et verktøy til bedriftene for å 
motivere til friluftsliv blant ansatte. Det er utviklet tre alternativ «pakker» 
som bedriftene kan kjøpe

• Rekordhøy deltagelse på Stikk UT. 185 000 elektronisk registrerte turer i 
2015

•  FÅ 15 med fokus på frilufts-konferanse og ungdomsleir
•  Gjennomføring av Friluftskoler i skoleferiene
•  Kartlegging av «UU»-turer i samarbeid med Kartverket og fylkeskommunen
•  Nærtursatsing med KulTUR i samarbeid med barnehager, museer og 

omsorgssenter
•  Utvikling av felles Kurs og kompetanseplattform til bruk for ansatte i skole, 

barnehage og institusjoner

 Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Friluftsrådet for Ålesund og omland ble opprettet i 1974 som et interkommu-
nalt samarbeidsorgan for flere kommuner i regionen. Rådet omfatter kommu-
nene 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 2015:

• Stikk Ut!: Etablerte samarbeid med Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal om 
den elektroniske turkassetrimmen Stikk Ut! 

• Friluftslivets År: Åpningsarrangement i alle dei ni medlemskommunane, 
inkludert ”Natt i naturen”. Bidrog i gjennomføringa av fleire aktivitetar og 
arrangement lokalt og regionalt

• Drift og tilrettelegging: Gjennomførte og bidrog til gjennomføring av eit 
omfattande drifts- og tilrettleggingsarbeid i 2015. Avslutta bl.a. 8 tiltak i 7 
statleg sikra friluftsområde. 

• Aktivitet og folkehelse: Omfattande aktivitetsarbeid: friluftsskule, 
Læring i Friluft, friluftsleirar, besteforeldrekurs, Klart det går - kurs, 
Skikompis, Naturlos, gratis utlån av utstyr, turkort mm. Inngått skriftleg 
samarbeidsavtale med Møre og Romsdal Fylkeskommune. 

• Tok nye initiativ for å rekruttere nye medlemskommunar og førebudde eit 
årsmøtevedtak om å skifte namn til Sunnmøre Friluftsråd

Sunnmøre Friluftsråd

Kultur- og folkehelseutvalet i fylket inspiserer den nye 
badestranda i Stafsethneset friluftsområde i Ålesund.

Foto: Sunnmøre Friluftsråd 

Nærtur med kultur  inspirerer!
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 generasjoner 
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 innbyggere.

Hovedsaker i 2015:

Trondheimsregionens Friluftsråd har hatt 4 møter og behandlet 24 saker og har gitt uttalelse 
til om lag 50 ulike saker med betydning for det allmenne friluftslivet i regionen og i fylket.
• Gjennomføring av ulike aktiviteter med stor oppslutning som markering av FÅ15.
• Den fysiske skolesekken har gått ut med tilbud til skolene i hele fylket og idepermen  
 Læring i friluft ligger som basis i alle tiltakene. 
• Våre 6 Friluftsdager samlet i nesten 3500 deltakere.
• Ordførerne samlet om lag 400 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, Herøy og Dønna kom-
muner, med tilsammen rundt 27 500 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 2015:

• Turskiltprosjektet, med merka løyper i alle medlemskommunene. Egen «stirøkter» 
for de prosjektene vi var involverte i. Tilsammen koordinerer friluftsrådet over 40 
ulike turskiltprosjekter

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

• Rådgivning og innspill til reguleringsplan for Finnvika i Vefsn (siste stripa med natur-
lig kystlinje i Mosjøen by)- som resulterte i et viktig vedtak om sikring. 

• Vedtak i 5 av kommunene om hvordan Kartlegging og verdisetting skal brukes i saks-
behandling i kommunene.

• Kurs og samlinger for ansatte i skoler og barnehager; blant annet: Taubrukurs, natur-
klatrejungel, snøforming, skilting og merking av turstier osv.

Timeplanfesta friluftsliv er lurt og gøy!
Foto: Trondheimsregionens Friluftsråd 

Ordfører Bård Anders Langø, konsul i 
Friluftslivets år, er med og åpner turstien til 

Kongshaugen ved Petter Dass museet.
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 re-
presentanter fra frivillige organisasjoner. Årsmøtet utgjøres av Salten 
Regionråd. Det er tilsatt daglig leder med kontorsted Rognan og pro-
sjektleder med kontorsted Bodø/Steigen. Både medlemskommunene 
og Nordland Fylkeskommune bidrar med drifts- og tiltaksmidler.
Informasjonstiltakene omfatter temakartet Friluftskart for Salten,  in-
formasjon 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 2015:

• Læring i friluft, helsefremmende barnehager. Hovedtema: høsting 
med utgangspunkt i allemannsrett, utgitt heftet “Mat i Salten – helt 
naturlig”

• Revisjon, nyutgivelse og fulldistribusjon til alle husstander i regionen 
av planleggings- og inspirasjonskartet; “Friluftskart for Salten

• Full Fræs i Nordland, pilotprosjekt i samarbeid med Polarsirkelen 
friluftsråd. Ungdomsskolekonkurranse i friluftsliv for hele fylket, 107 
deltakende lag og ca 1400 elever involvert.

• Pilotprosjekt i Steigen på turruteplaner tilpasset kommunenes 
eksisterende planarbeid og Statens kartverks nye turrutebase. 

• Artikkelserie en gang i mnd. om friluftsliv i Friluftslivets år 2015. 
Formidlet i Avisa Nordland og distribuert til alle friluftsrådene i 
landet for bruk i regionale aviser.

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 2015:

• Drift av lærende nettverk mellom 20 barnehager og 20   
 grunnskoler
• Merka turløyper i alle medlemskommunene
• Gjennomført 8 Friluftskoler i 7 kommuner i 2015
• Gjennomført Full Fræs i Nordland 2016

Polarsirkelen Friluftsråd

Å bruke øks riktig er viktig. Her kløyver Benjamin  
Steinslett opptenningsved på Friluftsskolen.

Foto: Polarsirkelen friluftsråd

Basecamp Salten, Saltdal 2015. 
Foto: Salten Friluftsråd
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Lofoten friluftsråd ble opprettet 2013, som et treårig prosjekt med mål om perma-
nent etablering. 
I 2015 har staben bestått av daglig leder i 100 % stilling, prosjektleder Friluftsliv for 
Alle i 20 % stilling, samt innleide instruktører til Ung i Friluft – Lofoten friluftsskoler 
og friluftscamp.

Hovedsaker 2015: 

• Ung i Friluft – Lofoten friluftsskoler i Vågan, Vestvågøy, Røst og Moskenes og 
friluftscamp i Flakstad kommune

• Turskiltprosjektet: avholdt merke- og skiltekurs, fungert som pådriver for 
gjennomføring av prosjekter lokalt, samt bistått som veileder i søknadsskriving 
og utarbeiding av informasjonstavler. 

• Friluftskonferansen 25. september med fokus på sterk økning i 
turismen, behovet for tilrettelegging for ferdsel, og for finansiering via 
fellesgodefinansiering (turistskatt). 

• Reinebringen i Moskenes kommune har akutt behov for omlegging og 
steinsetting. Lofoten friluftsråd har i 2015 koordinert en arbeidsgruppe. 
Arbeidet har  dannet grunnlag for tildeling av 200 000  forprosjektmidler 
fra Olav Thon-stiftelsen, samt 1,4 millioner kroner i verdiskapingsmidler fra 
Miljødirektoratet. Det praktiske arbeidet med stien starter våren 2016.

• Etablering av arbeidsgruppe med representanter fra Lofoten turlag, 
Destination Lofoten, Lofoten friluftsråd og kommunene. Arbeidet med innspill 
til Stortingsmelding for Reiseliv, og Friluftsforskrift for Lofoten.

Lofoten Friluftsråd

Vesterålen Friluftsråd med storsatsing på 
TellTur. Her brosjyren for 2015

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 behand-
les 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 2015:

• Åpning av 70 Telltur mål.
• Skilting og merking av turstier. 
• Kartlegging og verdisetting av friluftsområder
• KUL TUR
• Base Camp Skogsøya for ungdom.

Glade deltakere på Lofoten friluftscamp, 
Fredvang i Flakstad. 

Foto: Karianne Steen, 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, Len-
vik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy. 
Regionen er mangfoldig både når det gjelder naturtyper og friluftslivs-
kultur, og strekker seg fra svenskegrensa på innlan- det til åpent hav på 
yttersida av Senja. 30.000 innbyggere bor i Midt-Troms. 

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

Hovedsaker i 2015:

• Videreføring av Læring i friluft (nett verkssamlinger, kurs, seminar, osv) 
• Turbok for Senja og Midt-Troms som kom ut i november. Utarbeidelse av 

tukalenderen 2015 som ble distribuert til alle husstandene i Midt-Troms 
• Revidering av forvaltningsplaner for sikra friluftsområder og oppstart 

av arbeid med nye friluftsområder.
• Satsing på søndagsturer i hele regionen. Samarbeid med frisklivssentraler/ 

folkehelsekoordinatorer om folkehelse og friluftsliv.
• Friluftsskole og Friluftsliv for grupper med spesielle behov (våre nye 

landsmenn, mennesker utenfor arbeidslivet, PU, mm)

Morsomt, spennende og krevende å padle!
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”. Kommu-
nene gjorde endelig vedtak i 1999 om opprettelse av et permanent friluftsråd.  
Året 2015 ble avsluttet med at 5 nye kommuner fra Sør-Trom sluttet seg til 
friluftsrådet. De nye kommunene Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Skånland, Salan-
gen, ønskes velkommen av Ballangen, Evenes, Gratangen, Lavangen, Narvik, 
Tjeldsund, Tysfjord.
Ofoten friluftsråd er et underutvalg av Ofoten regionråd. Regionrådet er fri-
luftsrådets årsmøte og høyeste myndighet. Ofoten friluftsråd skal i samarbeid 
med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter og frivillige organisa-
sjoner arbeide for
 - 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 2015:

• Lærende nettverk, helsefremmende barnehager og skole
• 15 naturlekeplasser
• Arrangert friluftsaktiviteter for barn, ungdom, funksjonshemmede, 

asylsøkere og barnefamilier og voksne - der folk bor
• Friluftsskoler - 11 arrangert i 2015
• Sti og løype - satsing
• Naturlos, turkort og utlån av utstyr

Opparbeidelse og utvikling av 15 naturlekeplasser 
resulterte i eksempelsamling Naturlekeplasser. 

Foto: Ofoten Friluftsråd

Ofoten Friluftsråd
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Ishavskysten friluftsråd er landets nest nordligste friluftsråd, med med-
lemskommunene Balsfjord, Tromsø, Lyngen, Storfjord og Karlsøy kom-
mune. 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 aktivitets-
prosjekter 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 2015:

• Friluftsliv for alle. Fra mars til oktober i år arrangerte vi i samarbeid med 31 
frivillige lag og foreninger 84 aktivitetsdager i Balsfjord, Tromsø, Karlsøy, 
Lyngen og Storfjord kommune. 

• Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er i gang
• med Maja Sjöskog Kvalvik som prosjektleder.
• Friluftsskole i fellesferien. Tilbakemeldingene har utelukkende vært 

positive, både fra kommunene, elevene og foreldrene.
• Aktivitetskonkurransen «Ti På Hjul» i alle medlemskommunene. Landets 

første friluftskonkurranse tilrettelagt for hjulbrukere.
• Felles turkalender for arrangerte turer i medlemskommunene.  

Ishavskysten Friluftsråd

Artsbestemmelse av humler på 
Friluftsskolen i Storfjord 

Foto: Ishavskysten Friluftsråd

Nord-Troms Friluftsråd
Nord-Troms Friluftsråd som ble stiftet i november 2014 hadde sitt første 
ordinære driftsår samtidig med «Friluftslivets år». Friluftsrådet som er stort 
målt i areal og lite i antall innbyggere, består av de fire nordligste kommu-
nene i Troms; Kåfjord, Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy. 

I oppstartsåret har det vært arbeidet utadrettet og allsidig. Dette for å 
gjøre seg synlig og oppnå resultater som kommer medlemskommunene 
og innbyggerne til nytte. Mange av arbeidsoppgavene er felles med flere 
av landets øvrige friluftsråd. For eksempel «Læring i friluft», friluftsliv for 
fremmedkulturelle, friluftsskoler, skilting av turløyper, utstyrsbaser, ordfø-
rerturer og satsing på folkehelse. Eksisterende tilskuddsordninger har også 
vært med på å prioritere veivalg og satsningsområder. 

Hovedsaker i 2015:

• Kom i gang med turkassetrimmen Ut i NORD med 75 turer i de fire 
medlemskommunene

• Startet opp arbeidet med skilting av turløyper
• Gjennomførte 4 friluftsskoler, 1 ungdomscamp, 1 høstcamp, 1 kajakkurs, 

1 sommerskole for flyktninger, 1 spikkekurs og 1 kurs om utemat på bål
• Arbeidet med nye turkart for hele regionen kom i gang
• Prioriterte arbeidet med informasjon og forankring av friluftsrådet i 

medlemskommunene, blant innbyggerne, i lokal presse, på Facebook 
og via egen nettside Friluftsrådet jobber for å oppnå resultater som mange setter 

pris på, ikke minst barn med innvandrerbakgrunn er viktige. 
Foto: Nord-Troms Friluftsråd
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Finnmark Friluftsråd

Tom-Eirik Ness og Hammerfest kommune er positiv til Finnmark 
Friluftsråd. I samarbeid med Hasvik kommune jobbes det med 

turhytter, stier og annen tilrettelegging på Sørøya. Foto: Hugo Tingvoll

Finnmark Friluftsråd rakk ikke å gjennomføre sin formelle 
stifting som en del av «Friluftslivets år». Likevel ble grunn-
laget for etableringen av Norges nordligste og geografisk 
største friluftsråd gjort i 2015. Etablering av friluftsråd i 
Finnmark var tema på friluftslivskonferansen i Alta i juni. 
Etter det startet arbeidet med å utarbeide vedtekter og ut-
kast til saksframlegg for politisk behandling i kommunene. 

Forarbeidet konkluderte med et felles friluftsråd for hele 
fylket, i stedet for regionvis inndeling. I arbeidet med å få 
med flest mulig av fylkets kommuner ble det gjennomført 
flere befaringer og møter med mange av kommunene.  Det 
ble etablert en arbeidsgruppe som gjennomførte regelmes-
sige telefonmøter. Kommunevalget med avslutning av en 
valgperiode forsinket behandlingen noe. Planlagt stiftings-
møte ble derfor utsatt fra desember 2015 til februar 2016. 

På tampen av året gjorde Finnmark Fylkeskommune posi-
tivt vedtak om opprettelse av friluftsråd. Oppstartstilskudd 
ble bevilget. Det samme gjorde styret i Friluftsrådenes 
Landsforbund.  Arbeidet med informasjon og forankring ble 
prioritert, bla. med etablering av side på Facebook. Hugo 
Tingvoll er koordinator og prosjektleder for etableringen av 
Finnmark Friluftsråd. 

Vakre Risøyna, nytt sikra område i Sund kommune, som mange vil få glede av. 
Foto: Bergen og Omland friluftsråd
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Sikringsarbeid 2015

Langøy , Fitjar - sikret i 2015.
Foto: Friluftsrådet Vest

Ny kajakkbrygge på Stanhghelle i Vaksdal. 
Foto: Bergen og Omland friluftsrd

 Kjøp 
gjennom- 
ført  

Servitutt 
gjennom- 
ført 

Leie-
avtale  
inngått 

Avtale tur-sti, 
turveg, 
skiløype, km 

Pådriver 
sikring 
ant saker 

Andre 
sikrings-saker 
under arbeid 

Grenland      1 
Midt-Agder    56 1 1 
Lister 1     2 
Dalane    35   
Jæren    8  2 
Ryfylke      14 
Vest 2 5  2 1 10 
Bergen og Omland 3     13 
Sunnmøre   1   1 
Nordmøre og Romsdal      2 
Trondheimsregionen    28 2 9 
Helgeland    42  1 
Polarsirkelen    6  2 
Salten      1 
Ofoten 1 1     
Vesterålen      1 
Midt-Troms 1     1 
Ishavskysten    6  2 
Sum 2015 8 6 1 183 4 63 
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 
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Gjennomførte tiltak 2015 - tilrettelegging og merking av turstier, 
skiløyper og turveger 

Utført av friluftsrådet Friluftsrådet har deltatt/
koordinert
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Oslo og Omland
Valdres 2

Grenland
Sør
Midt-Agder 9 9 5 7 87

Lindesnesregionen 15

Lister 480

Dalane 35 35 1 1

Jæren 14

Ryfylke
Vest 1 25 2 2 2 2 3 5 1

Bergen og  omland 6 6

Sunnmøre 1

Nordmøre og Romsdal 9 108 25

Trondheimsregionen 45 60 40 50 5

Helgeland 26 26 32 32

Polarsirkelen 5 30

Salten 3 30

Lofoten 60

Vesterålen 288

Ofoten 60

Midt-Troms
Ishavskysten 6 20 6

Nord-Troms
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

Merking er viktig. 
Foto: Bergen og Omland friluftsråd

Hvorfor ikke merke kvileplassen også?
Foto: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal



33

Gjennomførte tiltak 2015 - tilrettelegging og 
informasjon - tiltak gjennomført av friluftsrådene
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Antall informasjonsbrosjyrer utgitt av friluftsrådene

NATURLOS
Turkalender 2016

Lærerike turer med geologi-, kultur- og naturveileder

Frisk inatur!
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Grenland 4 1
Sør 1
Midt-Agder 2 3 7 1
Lindesnesregionen 2 4
Lister 1 1 1 90
Dalane 1 2 3 7
Jæren 4 1 1 2 2 2
Ryfylke 1 1
Vest 1 2 1 1
Bergen og omland 1 1 1 1 3 5 2
Sunnmøre 1 1 2 12 1
Nordmøre og Romsdal 1 2 1 2
Trondheimsregionen 8
Helgeland 4 2
Polarsirkelen 2 7 1
Vesterålen 1 3
Ofoten 15 1 1
Midt-Troms 2 1 1
Ishavskysten 18
Nord-Troms 2 1
Sum 2015 0 0 0 6 5 5 4 9 3 3 91 7 3 108 13
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

NATURLOS

Fulldistribusjon

Turer med spesielle tilrettelegginger er merket med følgende ikoner:

www.grenlandfriluftsrad.no

Rullestol-
vennlig

Sykkeltur Fiske-
arrangement

Trilletur SeniorturFamilie- 
arrangement

Barne-
arrangement

Grenland friluftsråd

Ut i naturen 2016
Spennende og lærerike natur- 
og kulturopplevelser for alle
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Gjennomførte tiltak 2015 - tilrettelegging og informasjon
- tiltak der friluftsrådene har vært pådrivere, koordinatorer, samarbeidsparter
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Grenland 1 1
Sør 1
Midt-Agder 2 1 8
Dalane 2 1
Jæren 2
Ryfylke 1 1
Vest 1 1 3 1
Sunnmøre 1 1
Nordmøre Romsdal 1 1
Trondheimsregionen 30 3 5 5 2 1 1 8
Helgeland 1 4 3 6
Polarsirkelen 30
Salten 2 1
Lofoten 3 15 1
Ofoten 2 2 1 22 26
Midt-Troms 1
Ishavskysten 3 1 1 4
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 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

Kultur- og folkehelseutvalet i fylket på besøk, der dei m.a. fekk 
inspisere den nye badestranda i Stafsethneset friluftsområde i Ålesund

Foto: Sunnmøre Friluftsråd

Ti På Hjul - konkurranse startet juni 2015. Her fra venstre leder i 
Tromsø Handikapforbund Laila Edvardsen, daglig leder i Ishavskysten 
friluftsråd Tine Marie Hagelin og tidligere varaordfører i Tromsø 
kommune Anni Skogman. Foto: Ishavskysten Friluftsråd
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Gjennomførte aktivitetstiltak 2015
- aktivitetstiltak gjennomført av friluftsrådene
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Oslo og Omland 150 115 168 2.562 19

Valdres 700 50

Grenland 400 418 3

Sør 435 4.945 900 40 1

Midt-Agder 805 214 995 1.395 100 45 120 6

Lindesnesregionen 250 126 245 3.100 5

Lister 750 29 100 3

Dalane 1.828 163 1.745 120 1.192 233 1

Jæren 800 80 300 9.600 3

Ryfylke 300 15

Vest 45 150 1.600 400 20 11

Bergen og Omland 2.100 32 190 267 8

Sunnmøre 2.403 84 743 38 16 8 22 3

Nordmøre og Romsdal 95 130 180 45 24 5

Trondheimsregionen 3.820 1.300 680 2.000 40 10

Helgeland 112 50 3

Polarsirkelen 70 933 400 70 14 820

Salten 500 240 1.400 10

Lofoten 540 10 130 1

Vesterålen 655 20 230 150

Ofoten 700 1.400 1.200 35 4 50 8

Midt-Troms 60 274 100 15 2

Ishavskysten 900 6 79 3 1

Nord-Troms 34 130 18 1

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

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
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Minoritetskulturelle, 
antall deltakere

Tiltak for å få med nye landsmenn ut i friluftsaktivitet øker 
stadig, blant annet takket være en egen tilskuddordning i 
Miljødirektoratet.

Litt pynt fra naturen. 
Foto: Trondheimsregionens Friluftsråd

To søsken prøver seg i kajakk. 
Foto: Nord-Troms Friluftsråd
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Gjennomførte aktivitetstiltak 2015
- pådriverfunksjon, deltatt sammen med andre
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Barn og unge

Stadig flere tiltak for barn og unge - og de elsker det - 
bare se under!

Spenning på tur. Dårlig vær ingen hindring, snarere tvert imot. 
Foto: Dalane Friluftsråd
Til høyre øverst: Polarsirkelen Grøvsik kystfort har mange 
spennende hull og tunneller å utforske. Her er noen av 
friluftsskoledeltakerne nede i bombekasterhullet. I Valdres er 
det snø som gjelder. Nederst en populær aktivitet på Jæren - 
Klatrejungel!
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Oslo og Omland 7.500 40
Valdres 241 25
Grenland 3.000 50
Sør 5.650 30 7.265 100 60 1.000
Midt-Agder 11.500 288 11.904 15 440 2.100
Lindesnesregionen 345
Lister 500 100
Dalane
Jæren 200 200 1.244
Ryfylke 1.000 300
Vest 4.500 1.500
Bergen og Omland 560 1.360 20 60
Sunnmøre 4.450 372
Nordmøre Romsdal 70 15 155 25 25 780
Trondheimsregionen 4.463 1.600
Helgeland 80 20
Polarsirkelen 1.930
Salten 44
Ofoten 2.000 100 25 55 70
Vesterålen 430
Midt-Troms 2.500 380 850
Ishavskysten 2.100 65
Nord-Troms 110 120
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
Sum 2006 21.262 745 8.789 547
Sum 2005 28.800 1.090 11.026 930
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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. 
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Oslo og Omland 1

Grenland 1 2

Sør 9 9 5

Midt-Agder 20 27 84 41 11 13 28 9 15 6 4 3 78

Lindesnesregionen 136 4 1 1 1 1
26

Dalane 2 470 3 2 2 1 3 1 2 2 15 3

Jæren 65 58 16 36 20 43 42 26 28 1 5 5

Ryfylke 89 32 5 8 9 15 33 35 15 1 6 5

Vest 109 149 42 25 8 71 71 17 67 11 17 1 1 6

Bergen og Omland 230 62 10 38 8 102 102 57 81 33 6 1 5 31

Sunnmøre 18 22 2 10 15 28 6 15 8 10 2 20 2

Nordmøre Romsdal 2 1 2

Trondheimsregionen 7 1

Helgeland 12

Polarsirkelen 14 1 2 4 17

Salten 1 4 75

Vesterålen 432 2 1 4

Ofoten 2 2 1 7

Midt - Troms 11 6 4 4 2 8 1 2 1

Ishavskysten 1 11 15

Nord-Troms 1

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

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

Et godt turkart kan inspirere mange og er 
fremdeles populært, her utvalg fra Friluftsrådet 
Sør.
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120 Toaletter

Tilgjengelige og rene toaletter er viktig 
for mange, også i friluftsområder, og 
friluftsrådene drifter mange slike.

”Mat i Salten” - et flott idé-hefte for matlaging med og i 
naturen. Foto: Salten Friluftsråd

Mange områder forvaltes av friluftsråd. Her nytt bryggeanlegg på Navøyvågen. 
Foto: Bergen og Omland friluftsråd
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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.

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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Oslo og Omland             1  2 

Valdres  500        5      

Grenland      1          

Sør  5  3            

Midt-Agder 3 7 131 26 4 7 5 13 7 7   7 12 9 

Lindesnesregionen  145 210     2        

Lister 1 480 20    1  1      1 

Dalane 1  7   11 4 4 6 4    2  

Ryfylke 2 3 10 3           4 

Bergen og Omland  11 68 5  2  2      2 4 

Sunnmøre  1              

Nordmøre og Romsdal 4 640  145       1     

Trondheimsregionen 2 250 850 250  40 16  10 13 2  1 6 7 

Helgeland  63    3     1 6   5 

Polarsirkelen  30              

Salten 5 125 8 30  2  2  2  2    

Ofoten 3 230    1  3    26 1  20 

Midt-Troms  450      2        

Ishavskysten 1   2  1 2 7  2     2 

 
Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder er viktig – 
også for havets myke trafikanter.
Foto: Salten Friluftsråd
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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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25 Medlemsfriluftsråd

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

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/

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

Ofoten Friluftsråd
Narvik kommune
Postboks 64, 8501 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  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

Finnmark Friluftsråd
post@perletur.no
tlf 975 20 450
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