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OM FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND 
Friluftsrådenes Landsforbund (FL) ble  
dannet i Ålesund i 1986, og er et fellesorgan 
for de interkommunale friluftsrådene i Norge. 

For tida er 28 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 2021

Årsmøte i FL avholdes pga koronasituasjonen 
digitalt den 3. juni. Dette heftet inneholder 
årsmelding og regnskap, og gir informasjon om 
de interkommunale friluftsrådene og FL. For 
mer informasjon se:  www.friluftsrad.no

Idéhefter og rapporter
• Læring i friluft i 7 fag  (2021) 
• Friluftsskolen. Veiledningshefte for 

arrangører og ledere (DNT og FL 2021)
• Barnehage i Friluft (2020)
• Vårt arbeid med FNs bærekraftmål (2020)

• Høsting. En smak av tradisjon og muligheter   
(2017)

• Fysisk aktivitet i friluft (2016)
• Snøforming (2016)
• Veileder, arbeid med lite aktive grupper 

(2016)
• Friluftsporter. Veiledningshefte (2015)
• Friskliv i friluft (2014)
• Filuftsliv med etnisk mangfold (2012)
• Friluftsliv for mennesker med funksjons- 

nedsettelser (2012)
• Sammen for friluftsliv i 25 år.  Friluftsrådenes 

Landsforbund 1986-2011

Bestilling: post@friluftsrad.no
For mer informasjon se www.friluftsrad.no

Forsidefoto: Jæren Friluftsråd, Merking i Brekko

Innhold:

Om Friluftsrådenes Landsforbund ....................2
Årsmøte 2021 ..........................................................2
Idépermer og rapporter .......................................2

Årsmelding 01.05.20 - 30.04.21
Hovedtrekk i virksomheten.................................  3
1. Serviceorgan for medlemsfriluftsrådene  ...4
2. Friluftslivspolitiske saker ................................. 7
3. Større satsinger  .................. ..............................9 
4. Stø kurs med basisoppgaver .......................... 12
5. Administrativt arbeid og utvikling av FL ..... . 16

Regnskap 2020
Regnskap 2020 .......................................................20 
Regnskap 2020, noter ...........................................21 
Revisjonsberetning for 2020  ..............................24 

Om friluftsrådene
Friluftsrådene, statusoversikt 31.12.20 .............26
Utvikling friluftsrådenes aktiviteter ...................27

Presentasjon av friluftsrådene
Oslofjordens Friluftsråd..................................... ..30
Oslo og Omland Friluftsråd ................................30
Finnskogen Friluftsråd .......................................... 31
Valdres Friluftsråd  .................................................31
Grenland Friluftsråd  .............................................32
Friluftsrådet Sør ......................................................32
Midt-Agder Friluftsråd ..........................................33 
Lister Friluftsråd  ....................................................33
Dalane Friluftsråd ...................................................34
Jæren Friluftsråd  ....................................................34
Ryfylke Friluftsråd ..................................................35
Friluftsrådet Vest ....................................................35
Bergen og Omland Friluftsråd ............................36
Fjordkysten Friluftsråd ..........................................36
Sunnmøre Friluftsråd ............................................37
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal .................37
Trondheimsregionens Friluftsråd ......................38
Trollfjell Friluftsråd ................................................38
Helgeland Friluftsråd ............................................39
Polarsirkelen Friluftsråd .......................................39
Salten Friluftsråd  ...................................................40
Lofoten Friluftsråd  ................................................40 
Vesterålen Friluftsråd ............................................41
Midtre Hålogaland Friluftsråd ............................41
Midt-Troms Friluftsråd ..........................................42
Ishavskysten Friluftsråd ........................................42
Nord-Troms Friluftsråd .........................................43
Finnmark Friluftsråd ..............................................43

Sikringsarbeid  .........................................................44 
Tilrettelegging stier m.m. ................................. ...45
Tilrettelegging, informasjon og drift  ................47
Aktivitetstiltak  .........................................................50
Forvaltningsoppgaver og informasjon .............52
Vedtekter for FL ......................................................55
Liste over medlemsfriluftsrådene .....................56



2 3

Hovedtrekk i virksomheten 
FL skal i årsmøteperioden skal videre-
føre et bredt engasjement for å fremme 
friluftsliv, styrke medlemsfriluftsrådene 
og være felles talerør og samarbeids-
part overfor nasjonale myndigheter 
og organisasjoner, heter det i arbeids-
planen. FLs prinsipprogram 2020 
– 2025, og notat om vår oppfølging av 
FNs bærekraftmål skal ligge til grunn 
for arbeidet. Styret mener dette er 
ivaretatt på en god måte innenfor de 
spesielle rammebetingelsene dette året. 
I alt arbeid har vi lagt vekt på å ivareta 
bærekraftperspektivet.

Hele årsmøteperioden har vært prega 
av koronapandemien. Den har ført til en 
stor og gledelig økning i befolkningens 
friluftslivsaktivitet. Folk har virkelig tatt 
nærfriluftsområdene i bruk, og gjennom 
det høsta overskudd, fysisk og psykisk 
helse til å møte utfordringene. Det er 
med stolthet vi konstaterer at frilufts-
rådene har vært viktige bidragsytere til 
økt friluftslivsaktivitet med tilretteleg-
ging, forvaltning og drift av områder 
og ferdselsårer, informasjonstiltak og 
tilpassa aktivitetstiltak.

Koronapandemien har medført 
krevende vurderinger og betydelig 
merarbeid og omstilling for frilufts-
rådene og FL. I korte trekk har 
driftsoppgavene økt, særlig med 
reingjøring av toaletter, sterk økning i 
informasjonstiltak og turregistrerings-
opplegg, og avlysing, endringer og 
antallsbegrensinger på arrangement. Vi 
er særlig fornøyde med at friluftsrådene 
har økning i deltakelse på Friluftsskoler 
og mange andre tiltak for barn og unge, 
og har gitt vesentlige bidrag til innhold i 
uteaktivitet i barnehager og skole.

Organisasjonsmessig er den store og 
gledelige nyheten at Oslofjordens 
Friluftsråd søkte om medlemskap og 
blei tatt opp som medlem med virkning 
fra  2. mars 2021. Styret mener dette 

styrker fellesskapet, faglig kompetanse 
og gir bedre grunnlag for gjennomslag.

FL har lagt stor innsats i styrking av 
bevilgningene på statsbudsjettet, og 
mente at alle erfaringene fra 2020 tilsa 
en kraftig økning i midlene til friluftsliv. 
Det er med bekymring vi konstaterer at 
midlene til tilretteleggings- og aktivi-
tetstiltak rundt i landet er redusert i 
2021-budsjettet. Økt administrasjons-
støtte til friluftsrådene og FL, samt 
støtte til turportalen UT.no er imidlertid 
viktig styrking av friluftsrådenes ramme-
vilkår og informasjonsarbeid.

FL legger fram et regnskap med 
overskudd på 527.573 hvorav 300.000 
er øremerket videre arbeid med digitale 
løsninger. Styret mener de økonomiske 
forutsetningene for videre drift er gode. 

ÅRSMELDING 1.5.2020 - 30.4.2021

Styret 2020-2021 på befaring, fra venstre Vebjørn Krogsæter, 
Latifa Nasser, Ane Mari Braut Nese, Hedda Foss Five og Ingebrigt 
S. Sørfonn
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1.  Serviceorgan for         
 medlemsfriluftsrådene

Råd i forhold til koronapandemien
FL har i årsmøteperioden vektlagt arbeid 
med å gi medlemsfriluftsrådene råd om 
hvordan forholde seg til koronapande-
mien. Det er gitt skriftlig informasjon, 
vært tema på felles teamsmøte for 
alle friluftsrådene og det har vært 
drøfting av enkeltsaker. FL anbefalte 
etter grundige vurderinger at flest 
mulig toaletter i friluftslivsområdene 
blei holdt åpne, men med økt fokus 
på smittevern og reingjøring. Videre 
var vi sammen med DNT enige om å 
anbefale at flest mulig Friluftsskoler 
blei gjennomført, og utarbeida felles 
smittevernveileder som blei oppdatert 
flere ganger. Denne la også grunnlag 
for smittevernråd for tilsvarende aktivi-
teter. FL har deltatt aktivt i felles «task 
force gruppe» i regi av Miljødirektoratet 
der utvikling av felles informasjonsma-
teriell og erfaringsutveksling har vært 
viktig. FL har fordelt ekstra informa-
sjonsmidler fra Miljødirektoratet for å 
stimulere til friluftslivsaktivitet under 
pandemien, og hele 10 millioner i ekstra 
tilretteleggingsmidler for å stimulere til 
sysselsetting.

Organisering av friluftsrådene
Endring av Kommuneloven innebærer 
at alle friluftsråd som var organisert 
etter tidligere kommunelovs § 27, må 
omorganisere seg innen 2023. Både 
Miljødirektoratet og FL anbefaler at 
flest mulig friluftsråd omdanner seg til 
Kommunale oppgavefellesskap. Med 
utgangspunkt i vårt eksempel på samar-
beidsavtale er mange friluftsråd i gang 
med denne prosessen. Det medfører 
noe arbeid med rådgiving for FL, men 
i all hovedsak foregår dette som enkle 
prosesser og gir ryddige avklaringer. 
I Salten har imidlertid spørsmålet om 
hvorvidt kravet til sjølstendighet ivaretas 
godt nok hvis friluftsrådet videreføres 
som et underutvalg av regionrådet, blitt 

tatt opp på departementsnivå. FL har i 
sine råd fastholdt ønsket om kommu-
nalt oppgavefellesskap som modell, 
og vektlagt viktigheten av tilstrekkelig 
sjølstendighet for friluftsrådet. Saken er 
enda ikke avklart. 

Digitalisering
FL er opptatt av å ta i bruk digitale 
virkemidler for å effektivisere arbeidet 
og nå ut til brukere med friluftslivs-
informasjon. Vår hovedsatsing er 
forvaltningsbasen og turportalen UT.no. 
I forvaltningsbasen kan friluftsrådene 
samle all informasjon om områder 
og ferdselsårer som de forvalter, og 
bruke dette i internt tilretteleggings- 
og driftsarbeid, til rapportering og til 
ekstern informasjon. I årsmøteperioden 
er det utvikla opplegg for å generere 
forvaltningsplaner, satt i gang arbeid 
med forvaltningsløsning for ferdsels-
årer, utvikla aktivitetsbank og inngått 
avtale med Kartverket om utvikling av 
opplegg for utveksling av turrutedata. 

Forvaltningsbasen er grunnlag for vårt 
turregistreringsopplegg, TellTur. Vårt 
tilbud til skolene omfatter det kartba-
serte digitale opplegget, Stedsbasert 
læring, og revidert opplegg Læring i 
friluft, vil bli fritt tilgjengelig og søkbart 
på vår nettside.

Friluftslivets og friluftsrådenes rolle i 
de nye fylkeskommunene
FL har god kontakt med friluftslivs-
ansvarlige i fylkeskommunene, og 
hovedinntrykket er at friluftsrådene 
også har det. Mye tid i 2020 gikk med 
til omorganisering og internt arbeid i de 
nye fylkeskommunene. Mange fylkes-
kommuner har imidlertid satt i gang et 
nærmiljøprosjekt med dagsturhytter 
i alle kommuner. Mange friluftsråd 
er engasjert i arbeidet, og FL deltar 
i styringsgruppe for dagsturhytte- 
prosjektet i Innlandet. 



4 5

Velg turer i ditt nærmiljø!  
– unngå de mest 
populære rutene. 

Du trenger ikke 
gå alene 
– ta med resten av 
husstanden ut! 

Rast med god plass.
Husk niste og håndsprit, 
og kos deg.

Ta vare på naturen vår. 
Respekter dyr og planter. 
Ta med deg søppel hjem.

Vær obs på brannfare! 
Det er bålforbud 
fl ere steder.

Bruk kart og kompass.
Og turportaler og apper 
for å fi nne fi ne stier.

Snu i tide, og 
vær forsiktig.
Ikke belast rednings- og 
helsetjenester unødig.

Smil! 
Det er alltid hyggelig 
å hilse, selv med god 
avstand. 

Hold deg oppdatert 
på råd og regler fra 
helsemyndighetene og 
kommuner.

FRILUFTSLIVETS
KORONAVETTREGLER

1

I år mer enn noen gang trenger vi å komme ut i 
frisk luft, bruke kroppen og hente overskudd. 
Her er friluftlivets beste råd for en god og trygg tur!

2
6

3
4
5

7
8
9

Ekstra viktig å komme seg ut i friluft det siste året. 
Foto: Sunniva Kråbøl, Nord-Troms Friluftsråd

Styremøte i FL med Salten friluftsråd som vertskap - fra venstre Knut Berntsen, Bjørn Godal og Annette Digermul Hals fra Salten Friluftsråd, 
Latifa Nasser, Vebjørn Krogsæter, Gudrun Hagen, Nordland Fylkeskommune, Ingebrigt S. Sørfonn og Ane Mari Braut Nese fra FL styret. Ekstra 
sysselsettingsmidler fra Miljødirektoratet har gjort det mulig å tilrettelegge Ausvika for flere.
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Det er særlig interessant hvilke 
konsekvenser regionreformen får 
for fylkeskommunenes bevilgninger 
til   friluftslivsformål. FL har innhenta 
informasjon om dette som viser en 
bekymringsfull nedgang på 8,3 mill 
kr i samla bevilgninger fra 74,4 mill 
i 2019 til 66,1 mill i 2020 (fig. 1). Det 
er nedgang både i nye sammenslåtte 
fylker og i fylker som ikke er berørt av 
sammenslåing. Bare Møre og Romsdal 
og Trøndelag fylker øker sine tilskudds-
midler til friluftslivsformål.

Ledersamling, ansattesamling og 
andre samlinger
Koronapandemien har ført til at det ikke 
er gjennomført fysiske samlinger for 
friluftsrådene i årsmøteperioden. Det 
har gått ut over sosial kontakt, bygging 
av fellesskap og kreativt utviklingsar-
beid. Det faglige arbeidet er imidlertid 
godt ivaretatt, og kanskje styrka på 
flere felt gjennom digitale løsninger. 
Det er etablert et mønster med felles 
teamsmøter med medlemsfrilufts-
rådene første mandag i måneden og det 
har vært gjennomført en rekke digitale 
fagsamlinger. 

Ansattesamlinga som skulle vært 
arrangert i Troms i september med 
Ishavskysten Friluftsråd som vertskap 
måtte avlyses. Enkelte av de planlagte 
temaene er tatt opp på teamsmøter, og 
det planlegges å gjennomføre samlinga 
høsten 2021.

Ledersamlinga kunne heller ikke 
gjennomføres med fysisk deltakelse, 
men en forenkla samling blei gjennom-
ført på teams 11. februar. Målgruppe var 
styreledere og hovedtema styrets roller 
og oppgaver med tidligere styreleder i 
FL, Svein Sundsbø, som hovedinnleder. 
24 friluftsråd deltok.

Revisjon av kriteriene for fordeling av 
administrasjonsstøtte
FL har gjennom året gjennomført en 

brei prosess med revisjon av kriteriene 
for fordeling av administrasjonsstøtte 
fra Miljødirektoratet. Tilbakemeldingen 
fra friluftsrådene var at en detal-
jert modell ikke nødvendigvis ga mer 
rettferdig resultat. Det nye opplegget 
vektlegger faste oppgaver, størrelse i 
form av medlemskommuner og innbyg-
gertall sterkere og er tydeligere på 
hvordan resultatvurderingene foretas. 
Nytt opplegg blei lagt til grunn ved 
fordeling av midler i 2021, og er godt 
mottatt.

Digitalt søknadssenter
FL har satt i gang arbeid med å 
vurdere digitalt søknadssenter for de 
tilskuddsordningene vi forvalter. For 
friluftsrådene vil det ha liten betyd-
ning for deres arbeid med søknader og 
rapporter, mens FL vil ha innsparinger 
i arbeid med sammenstillinger og 
sjansene for feil reduseres. Kostnadene 
synes imidlertid så store at vi foreløpig 
er i tvil om det er rett bruk av midler å 
utvikle eget digitalt søknadssenter. Vi 
arbeider imidlertid med løsninger slik at 
viktige deler av friluftsrådenes rappor-
tering av tilretteleggings- og driftstiltak 
kan tas direkte ut fra forvaltningsløs-
ningen.

Nye friluftsråd og medlemskommuner
Den store og gledelige nyheten er 
gjeninnmelding fra Oslofjordens 
Friluftsråd. Styret godkjente søknaden 
på ekstraordinært styremøte 2. mars, og 
mener dette bidrar vesentlig til styrking 
av gjennomslagskraft og til samla faglig 
kompetanse. OF har 23 medlemskom-
muner hvorav 6 felles med Oslo og 
Omland Friluftsråd. 

Vi legger vekt på å være positive til 
alle henvendelser om danning av 
nye friluftsråd og innmelding fra nye 
kommuner. I årsmøteperioden har vi 
fulgt opp vurderinger av nye friluftsråd 
eller innmelding i eksisterende 
friluftsråd i Kongsvingerregionen, 
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Fylkeskommunenes bevilgninger til friluftslivsformål

Figur 1: Tilskudd fra fylkeskommunene til friluftsformål (millioner kr)

Hallingdal og Sogn og Fjordane, og 
hatt kontakt i Trøndelag. Vi antar at 
koronapandemien og stram kommu-
neøkonomi er viktige årsaker til at det 
ikke har lykkes å danne nye friluftsråd i 
årsmøteperioden. Nye medlemskom-
muner i årsmøteperioden er Stad og 
Stryn i Fjordane Friluftsråd. Fra 1.1.2021 
er Friluftsrådet for Lindesnesregionen 
nedlagt som følge av kommunesam-
menslåinger, og de to kommunene er nå 
medlemmer i Midt-Agder Friluftsråd.

2.  Friluftslivspolitiske saker

Oppfølging av stortingsmeldinger og 
nasjonale handlingsplaner
Det har ikke vært nye stortingsmel-
dinger med vesentlig direkte betydning 
for friluftslivsarbeidet til behandling 
i stortinget i årsmøteperioden. Det er 
derfor Friluftsmeldinga og Folkehelse-
meldinga som er de viktigste førende 
dokumentene for friluftslivsarbeidet og 
som er hovedknagger for vårt frilufts-
livspolitiske arbeid, særlig i forhold 
til statsbudsjettet. Handlingsplanen 
for friluftsliv angir en rekke prosjekter 
som FL og medlemsfriluftsrådene er 
involvert i å gjennomføre. Økte økono-
miske ressurser kunne gitt mer kraft 
til og resultater i oppfølgingsarbeidet. 
Handlingsplanen for fysisk aktivitet gir 
en god oversikt over relevante tiltak, 

men inneholder lite nytt til å styrke 
arbeidet.

I vårsesjonen 2021 er perspektivmel-
dinga, nasjonal transportplan, barne- og 
ungdomskulturmeldinga lagt fram. 
FL har gitt innspill, og skulle ønske at 
friluftsliv hadde satt tydeligere spor i 
meldingene. Etter vår oppfatning blir 
ikke friluftslivets mulige bidrag til en 
bærekraftig utvikling, folkehelse og 
trivsel tilstrekkelig ivaretatt, verdsatt og 
brukt offensivt i politikkutvikling.

Statsbudsjett 2021
FL la ned et omfattende arbeid for å 
styrke friluftsliv i statsbudsjettet for 
2021, og vi hadde tro på at erfarin-
gene fra koronaåret 2020 ville føre 
til en markert økning til friluftslivs-
formål. Arbeidet omfatta tidlige innspill, 
samarbeid med Norsk Friluftsliv og 
DNT, skriftlige og muntlige innspill 
til stortingskomiteer, mobilisering 
av friluftsrådenes politiske kontakter 
og direkte kontakt med de politiske 
partiene. Budsjettet innebar en gledelig 
økning i administrasjonstilskuddet til 
friluftsrådene og tilskudd til turportalen 
UT.no der vi deltar sammen med DNT 
og Statskog. Den store skuffelsen var 
at både regjering og storting reduserte 
tilskuddsmidlene som fordeles til 
tilretteleggings- og aktivitetstiltak 
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Figur 2: Budsjettutvikling Klima- og miljødepartementet, friluftsliv (millioner kr)

over hele landet (jf. figur 2). Styret har 
drøfta erfaringene. Vi vil videreføre 
og forsterke hovedtrekkene i arbeidet, 
utfordre partiene i valgkampen og 
vektlegge konkretisering av behov 

Ivaretaking av arealer og ferdselsårer 
for friluftsliv
Arealer og ferdselsårer legger grunn-
laget for friluftsliv, og for FL er det helt 
sentralt å ta vare på disse mulighetene i 
alt faglig og politisk arbeid. FL har avgitt 
en omfattende høringsuttalelse der 
vi har advart sterkt mot forslag om å 
liberalisere byggeforbudet i strandsona. 
Sammen med en rekke ande natur- og 
friluftslivsorganisasjoner har vi også 
gått mot enklere dispensasjonsadgang 
generelt og mener arealbruk må styres 
gjennom planprosesser som sikrer 
faglige vurderinger og brei medvirkning. 
Vi var medarrangør av et webinar om 
forvaltning av strandsona som samla 
over 700 deltakere.

Gjennom det nasjonale ferdselsårepro-
sjektet og stisamarbeidet med DNT har 
FL et stort engasjement for å ivareta 
friluftslivets ferdselsårer. DNT og FL 
arrangerte for fjerde gang Stikonfe-

ransen 16.-17. mars, denne gangen 
digitalt, med godt over 200 deltakere.

Regjeringa la våren 2021 fram 
«helhetlig tiltaksplan for en ren og rik 
Oslofjord med et aktivt friluftsliv» der 
et av målene er at tilgang til strand-
sonen skal bedres. Det skal vurderes 
en ordning med juridisk bistand til 
kommunene i arbeidet, mens Miljødi-
rektoratets forslag om økte midler til 
sikring, etablering av et friluftsfond og 
forkjøpsrett for kommunene ved salg 
av eiendommer i strandsona, ikke er 
videreført i planen.
 
Nye læreplaner og en times fysisk 
aktivitet i skolen
Nye læreplaner gir bedre mulighet 
til å ta naturen i bruk som læringsa-
rena. Vår påstand er at overordna del 
med tverrfaglige tema, vektlegging av 
dybdelæring og undersøkende tilnær-
ming, en rekke konkrete læreplanmål i 
de fleste fag og friluftslivets utvida plass 
i kroppsøvingsfaget, bare kan oppfylles 
om naturen i større grad tas i bruk som 
læringsarena. Vårt viktigste bidrag til 
implementering av nye læreplaner er 
revisjon av ideheftene Læring i friluft. 
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FL samarbeider med Norsk friluftsliv 
om friluftsliv i skolen og deltar i deres 
samarbeidsforum. Videre deltar vi i 
samarbeidsgruppe om normer for 
skolenes uteareal, der det har vært to 
møter. 

Når det gjelder det konkrete kravet om 
en time fysisk aktivitet hver dag i skolen, 
er det en fastlåst politisk situasjon som 
etter vårt syn hindrer en utvikling som 
det egentlig er et bredt flertall for å få 
til. FL har utfordringer med dialogen 
med utdanningsmyndighetene, men 
hadde i januar et positivt møte med 
statssekretær i Kunnskapsdeparte-
mentet Anja Johansen som gir grunnlag 
for videre samarbeid. 

For å bidra til at barnehager og skole i 
større grad tar naturen i bruk som aktivi-
tetsområde og læringsarena, særlig 
i perioder med strengt smittevern, 
sendte Norsk Friluftsliv og FL en felles 
oppfordring om dette til alle kommuner 
i desember. Rett etter påske lanserte 
vi et webinar til fri bruk for å stimulere 
lærere til å bruke naturen som lærings-
arena.

Nærfriluftsliv og lite utstyrs- og 
ressurskrevende friluftsliv i samsvar 
med FNs bærekraftmål
Etter at årsmøtet vedtok nytt prinsip-
program som fastslår at bærekraftig 
friluftsliv skal ligge til grunn, har vi 
forsøkt å relatere alt vårt arbeid til 
FNs bærekraftmål. Dette var bl.a. et 
hovedtema på vårt årlige møte med 
Miljødirektoratet I oktober 2020. I stor 
grad er svaret på både bærekraft- og 
pandemiutfordringene økt vektlegging 
av nærfriluftsliv og lite ressurskrevende 
former for friluftsliv.

I arbeidet med utvikling av Friluftsporter 
arrangerte vi eget webinar om Frilufts-
porter i relasjon til FNs bærekraftmål 
15. september. Spillemidlene vi fordeler 
til forenkla nærmiljøanlegg friluftsliv, 

herunder til utstyrsbaser, er et viktig 
konkret virkemiddel i arbeidet.

Bærekraftig naturbasert reiseliv; 
ressursgruppe for nasjonale turiststier 
og prosjektet Grønn tur
FL bidrar i flere sammenhenger til 
utvikling av bærekraftig naturbasert 
reiseliv med utgangspunkt i de mange 
fellesnevnere mellom friluftsliv og 
naturbasert reiseliv. Våre viktigste 
synspunkter framgår av innspill til 
reiselivsstrategien. Gjennom samar-
beidet med Innovasjon Norge og DNT 
om merkehåndboka sikrer vi enhetlig 
tilrettelegging, skilting og merking 
i naturen uavhengig av om hoved-
formålet er reiseliv eller friluftsliv. Vi 
deltar i referansegruppa for forsknings-
prosjektet BioTour, ressursgruppa for 
nasjonale turiststier og i prosjektet 
Grønn Tur, som ledes av DNT. Videre har 
vi forplikta oss til å bidra inn i et mulig 
forskningsprosjekt om fellesgodefi-
nansiering og deltar i studieprogramråd 
naturbasert reiseliv ved NMBU. 

Prioritering av gang- og sykkelveger i 
Nasjonal transportplan
FL har sammen med DNT og sammen 
med en rekke organisasjoner på initiativ 
fra Syklistforeningen gitt innspill om 
behovet for gang- og sykkelstrategi, for 
å styrke arbeidet med gang- og sykkel-
veier og se dette i sammenheng med 
den nasjonale satsingen på friluftslivets 
ferdselsårer.

3.  Større satsinger

Prosjektet «Friluftslivsaktiviteter for 
barn og unge i ferie og fritid».
FL gjennomfører dette prosjektet på 
oppdrag fra Klima- og miljødepar-
tementet og bruker totalt ett årsverk 
på arbeidet. Målet er å finne fram til 
suksesskriterier og bidra til å utvikle 
friluftslivstilbudet til barn og unge 
med sikte på å nå ut til enda flere. FL 
har kartlagt omfanget av organiserte 
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friluftslivstilbud for barn og unge, og 
gitt ut rapport om dette. Videre har 
vi utarbeida en foreløpig rapport om 
suksesskriterier, men vil avvente endelig 
rapport til vi har supplert med ytter-
ligere forskning og erfaringer. Vi har 
brukt mye ressurser på forskning og 
kunnskapsinnhenting og dette arbeidet 
er i rute. FL har inngått kontrakt med 
NINA om tilleggsforskning om effekter 
av koronapandemien på barn og unges 
friluftsliv.

På basis av vurdering av suksesskriterier 
og forbedringspotensial har vi nedsatt 
tre arbeidsgrupper. Arbeidsgruppa som 
arbeider med å definere grunnleggende 
friluftslivsferdigheter er snart ferdig 
med konklusjon og rapport. Arbeids-
grupper for «rekrutteringsmekanismer» 
og «lederegenskaper» er under etable-
ring. Det ble gjennomført en digital 
konferanse i november 2020 med over 
600 deltakere der forskning og resul-
tater i prosjektet ble presentert. 

Nasjonalt ferdselsåreprosjekt og 
stisatsing
FL har en omfattende satsing på frilufts-
livets ferdselsårer både gjennom det 
nasjonale ferdselsåreprosjektet og 
stisamarbeidet med DNT. DNT og FL har 
hatt eget møte med Miljødirektoratet 
for å koordinere arbeidet. Vi deltar aktivt 
i Miljødirektoratets ressursgruppe for 
ferdselsåreprosjektet, og kobler dette 
mot vårt arbeid bl.a. med Nasjonale 
turiststier, Grønn tur, kystledarbeidet 
med kyststier og kartbase for turruter 
i regi av Kartverket. Arbeidet har også 
nær tilknytning til vårt arbeid med 
forvaltningsbase, og publikumsinforma-
sjon på Ut.no.

I løpet av årsmøteperioden er det i 
samarbeid med DNT utvikla kursopp-
legg basert på merkehåndboka, holdt 
referansegruppemøte for merke-
handboka.no og gjennomført digital 
Stikonferanse med ca 250 deltakere. 

Hovedtema for konferansen var «rett sti 
på rett sted», men konferansen var også 
en markering av stiens store betydning i 
koronaåret 2020.

Arbeidet med friluftslivets ferdselsårer 
har vært tema på webinar for frilufts-
rådene. Mange friluftsråd er tungt 
involvert i planarbeidet i sine regioner 
og FL bidrar med informasjon og som 
drøftingspart.

Utvikle eksempelsamling over tilrette-
leggingstiltak på egen nettside.
Det er heller ikke i år gjort konkret 
arbeid med utvikling av eksempelsam-
linga, men arbeidet ses i sammenheng 
med eksempelsamling for ferdselsårer 
på merkehandboka.no og arbeidet med 
Friluftsporter.

Samarbeid med DNT og Statskog om 
UT.no
DNT, Statskog og FL har inngått avtale 
om å utvikle og drifte UT.no som en 
felles nasjonal turplanlegger. Det er 
nedsatt styringsgruppe med to delta-
kere fra hver av partene, og etablert 
arbeidsgruppe for teknisk arbeid og 
for redaksjonelt arbeid. Friluftsrådenes 
informasjon om områder og ferdsels-
årer som de forvalter, vil ligge på vår 
forvaltningsløsning. Turforslagene vil 
derimot ligge på felles base (UT-admin). 
Arbeidet med overføring av frilufts-
rådenes informasjon til UT.no er i gang. 

Forsøpling
Friluftsrådene har videreført et omfat-
tende arbeid med rydding av søppel 
med et hovedfokus på marin forsøpling. 
Koronapandemien førte til begrensinger 
for ryddeaksjoner, særlig på våren, men 
likevel kan friluftsrådene rapportere om 
at totalt 18.000 deltok. Til sammen blei 
det samla inn 777 tonn. Som figur 3 viser 
klarte færre mennesker å samle inn en 
større mengde søppel enn året før.
FL er en aktiv nasjonal aktør i arbeidet 
mot forsøpling, særlig gjennom Hold 
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Norge rent der vi har styrelederrollen. 
Vi samarbeider også med Miljødirekto-
ratet, Handelens miljøfond og Senter for 
oljevern og marint miljø. FL har på møte 
med Miljødirektoratet tatt opp behovet 
for mer forutsigbarhet og langsiktighet 
i fordelingen av tilskuddsmidler, og har 
reagert på en geografisk skeivfordeling 
som to år på rad har ført til lite midler til 
ryddearbeid i Troms og Finnmark.

Friluftsporter som fellessatsing
Friluftsporter er nærfriluftsområder 
som gir mulighet for fysisk aktivitet, 
naturopplevelser og har sosiale 
møteplasser, og åpner for videre 
friluftsliv. Det er utarbeidet et regis-
treringsskjema for å få oversikt over 
Friluftsporter under arbeid og ferdig-
stilte. Alle interesserte friluftsråd er 
invitert med i arbeidsgruppe og det 
er gjennomført et digitalt møte der 
tre friluftsråd delte av sine erfaringer. 
Sparebankstiftelsen DNB støtter utvik-
ling av Friluftsporter i Østlandsområdet. 
Arbeidet er godt i gang, men noe 
forsinka på grunn av koronapandemien 
og vårt skifte av prosjektansvarlig. Flere 
potensielle Friluftsporter har fått støtte 
gjennom Gjensidigestiftelsens prosjekt 
Naturmøteplasser. FL prioriterer spille-
midler til forenkla nærmiljøanlegg til å 
utvikle friluftsporter. 

Revisjon av materiell for barnehage og 
skole
I juni 2020 lanserte vi revidert «Barne-
hagehefte», heftet finnes på nett og 
i papirformat. Revisjon av ideheftene 
Læring i friluft til nye læreplaner, er i 
rute og vil etter planen lanseres i juni 
2021. Ideheftene vil foreligge både i 
trykte hefter og digitalt søkbart på vår 
nettside slik at det blir enklere å finne 
relevante læringsopplegg. I forbindelse 
med friluftslivets uke 2020 samarbeidet 
vi med Norsk Friluftsliv om å lage et 
kort inspirasjonshefte til lærere om bruk 
av naturen i skolen. Vi har gjennomført 
flere webinar for medlemsfriluftsrådene 
med tema Læring i friluft. 

Stedsbasert læring som verktøy i 
Læring i friluft
Stedsbasert læring er en digital løsning 
for å kartfeste og laste opp lærings-
opplegg for de områdene skolen bruker 
til Læring i friluft. Vi har promotert 
løsningen i flere av våre webinarer. 
FL veileder friluftsråd som ønsker å 
ta løsningen i bruk, og støtter imple-
mentering med våre tilskuddsmidler til 
Læring i friluft. 

Figur 3. Antall deltakere i ryddeaksjoner og antall tonn søppel som ble samlet inn.
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 Figur 4. Antall gjennomførte sikringssaker.

Revisjon skogsertifisering 
PEFC-skogstandard
FL deltar aktivt i arbeidet med revisjon 
av PEFC skogstandard for bærekraftig 
skogbruk både gjennom standardkomite 
og undergrupper. Vi er primært opptatt 
av å ivareta friluftslivsinteressene, men 
legger til grunn en brei tilnærming for 
å bidra til et mest mulig bærekraftig 
skogbruk.

Samarbeidsprosjekt med Bulgaria
FL har inngått samarbeidsavtale med 
den bulgarske organisasjonen «Devetaki 
Plateau Association» med hoved-
temaene medvirkning, deltakelse i 
lokalmiljøet og hvordan bidra positivt 
til lokalsamfunnsutvikling gjennom 
eksempler fra vårt arbeid. Prosjektet 
er finansiert gjennom “Active Citizens 
Fund” I Bulgaria, en ordning støttet av 
Island, Norge og Liechtenstein (EEA 
Grants 2014-2021). Planlagt visitt til 
Norge i vår måtte utsettes ut fra smitte-
vernsituasjonen.

4.  Stø kurs med basisopp-  
 gaver

En rekke av friluftsrådenes og FLs 
oppgaver er av permanent karakter. 
Disse legger solid grunnlag for frilufts-
livsutøvelse for hele befolkningen. 
Koronapandemien har i stor grad 
påvirka dette arbeidet. En rekke drifts- 
og forvaltningsoppgaver har blitt mer 
krevende. Organiserte friluftslivsaktivi-
teter har måttet begrenses eller avlyses, 
mens det har vært en fantastisk vekst i 
turregistreringsopplegg og økt behov 
for informasjonstiltak.

Sikring av friluftslivsområder
Sikring omfatter arbeid med offentlig 
kjøp eller langvarig avtaleinngåelse 
(servitutt) av områder til friluftslivs-
formål, og avtaleinngåelse for stier og 
turruter. FL har bidratt med faglige råd 
til friluftsråd som arbeider med sikrings-
saker. 
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Friluftsrådene har i 2020 stått for 
gjennomføring av 10 sikringssaker, jf 
figur 4, og vært pådriver for ytterligere 
21 sikringssaker. Det er inngått avtale 
for 138 km sti, skiløype eller turveg. 
Dette er en bekymringsfull nedgang i 
antall gjennomførte sikringssaker, men 
friluftsrådene har vært pådrivere for 
flere sikringssaker og flere kilometer 
ferdselsårer enn året før.

Tilrettelegging, drift og forvaltning av 
offentlig eide friluftslivsområder
Omtrent halvparten av friluftsrådene 
utfører arbeid med tilrettelegging og 
drift av friluftslivsområder og ferdsels-
årer i egen regi. Mange av de øvrige 
friluftsrådene har en veileder- og pådri-
verrolle overfor medlemskommunene i 
dette arbeidet. I 2020 bevilga regjeringa 
10 mill ekstra til tilretteleggingstiltak 
i regi av friluftsrådene som et syssel-
settingstiltak. Det gjorde at viktige 
friluftslivsområder over hele landet 
kunne få en sårt tiltrengt opprusting av 

tilkomst, sykkelparkering, brygger og 
bygninger. Behovet og mulighetene 
er langt større om sysselsettingssitu-
asjonen skulle tilsi ytterligere tiltak. 
I regi av friluftsrådene er det i 2020 
blant annet tilrettelagt 171 km med nye 
stier, bygd 9 toaletter, 13 gapahuker 
e.l. og anlagt 9 brygger. Friluftsrådene 
forvalter totalt 593 friluftslivsområder.

Friluftsskoler og andre frilufts-
livstilbud for barn og unge
En av de mest krevende avgjørelsene ut 
fra smittevernsituasjonen var hvorvidt 
vi skulle anbefale at Friluftsskoler og 
andre leir- og ferietilbud for barn og 
ungdom skulle gjennomføres. Basert på 
helsemyndighetenes råd og gjennom 
godt samarbeid med DNT i styrings-
gruppa for Friluftsskolen, kom vi fram 
til å anbefale gjennomføring og la mye 
arbeid i å utarbeide smittevernveiled-
ning. Vi arrangerte et eget seminar 
med fokus på smittevern i forkant av 
sommerferien. I ettertid er vi svært 
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 Figur 5. Antall gjennomførte friluftsskoler.
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glad for avgjørelsen som ga 4.650 
barn ei innholdsrik ferieuke. Trass i at 
flere hadde ekstra antallsbegrensing 
var dette en økning på ca 200 barn, og 
totalt blei det i 2020 arrangert 22 flere 
Friluftsskoler enn i 2019 (jf. figur 5). FL 
støtter Friluftsskolen med spillemidler 
etter standardsatser, og nye arrangører 
får oppstartstøtte og utstyrspakke 
finansiert av Sparebankstiftelsen DNB. 
Sammen med DNT utvikler vi veiled-
ningsmateriell og vi hadde for første 
gang et «årets tema» som var høsting. 
Årets erfaringssamling for arrangører 
måtte gjennomføres digitalt. De første 
friluftsskoler i 2021 er arrangert i vinter-
ferien. Forberedelsene til sommerens 
Friluftsskoler er i god gang med revisjon 
av veiledningshefte og årets tema er 
fastlagt til å være forsøpling.

Naturlos og andre organiserte frilufts-
livstilbud
De organiserte friluftslivstilbudene 
var den kategorien tiltak som i størst 
grad måtte endres og avlyses på grunn 
av koronapandemien og smittevern- 
regler. Siden dette var første året etter 
kommunestyrevalget, skulle vi hatt 
en særskilt satsing på «Ordførerens 
tur» som blei svært amputert. Deler av 
tilskuddsmidlene til organiserte tiltak 
blei omdisponert til informasjonstiltak 
der digitale virkemidler er brukt i langt 
større grad enn tidligere.

Friluftsrådene arrangerte i 2020 turer 
og friluftslivsarrangement med 8.700 
deltakere – en nedgang fra 25.000 i 
2019. I 2019 var friluftsrådene medar-
rangør for slike med 95.000 deltakere 
mens antallet var nede i 33.000 i 2020. 
Det blei arrangert «ordførerens tur» i 83 
kommuner, noen steder som en inspira-
sjonsvideo fra ordføreren, og med 1.233 
deltakere.

TellTur og andre turregistreringsopp-
legg.
Turregistreringsoppleggene traff 
virkelig folk som et inspirerende aktivi-
tetstilbud under koronapandemien. 
22 av friluftsrådene tilbyr en form for 
turregistreringsopplegg. Økningen 
i antall deltakere på friluftsrådenes 
turregistreringsopplegg er på 76%. 
Smittevernhensyn gjorde at de fleste 
arrangørene etter råd fra FL, kun hadde 
digital registrering.

År Turmål Deltakere Gjennomførte  
turer

2019 2 497 47 571 823 760
2020 3 867 83 712 1 444 149

FLs opplegg er TellTur som er knytta 
til forvaltningsløsningen og dermed 
visning på Ut.no. Vi har i årsmøtepe-
rioden brukt ressurser på ytterligere 
forbedringer etter innspill fra frilufts-
rådene. I Møre og Romsdal er StikkUT 
en stor suksess med 38.500 deltakere. 
FL formidler støtte fra spillemidlene til 
turregistreringsopplegg uavhengig av 
system.

Læring i friluft
Smittevernhensyn har aktualisert 
bruk av naturen som læringsarena, og 
friluftsrådene har kunnet bidra med råd 
og veiledning. Samtidig har smittevern-
hensyn i perioder gjort det vanskelig 
med fysisk gjennomføring av kurs for 
lærere og aktivitetsdager. Likevel er den 
samla kursaktiviteten høy, og frilufts-
rådene har gjennomført kurs for 3.630 
lærere og barnehageansatte (jf. fig 6), 
og hatt aktivitetstiltak for 24.450 elever 
– en stor andel i regi av Salten Frilufts-
råds prosjekt i Nordland.

FL har fulgt opp friluftsrådenes arbeid 
gjennom direkte kontakt, webinarer og 
utvikling av fellesmateriell.  FL formidler 
statlige friluftslivsmidler fra Miljødirek-
toratet til friluftsrådenes arbeid med 
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bruk av naturen som læringsarena i 
barnehage og skole. Søknad, fordeling 
av midler og rapportering er en viktig 
oppgave som legger grunnlag for stor 
aktivitet i hele landet.

Friluftsliv som virkemiddel i folkehel-
searbeidet
Norsk institutt for naturforskning (NINA) 
har gjennom registrering fra tellere 
og Strava vist stor økning I bruken av 
nærfriluftsområdene gjennom pande-
miperioden – på turruter i grøntområder 
i Oslo med nesten 300%. Gevinsten 
i form av trivsel, psykisk og fysisk 
helse må være enorm. NINA karak-
teriserer nærfriluftsområdene som 
«grønne tilfluktsrom». Friluftsrådene 
har bidratt vesentlig til denne økningen 
gjennom sitt arbeid med tilrettelegging 
av nærfriluftsområder, ferdselsårer, 
informasjonstiltak og turregistrerings-
opplegg. FL tok opp behovet for å styrke 
friluftslivet som en avgjørende faktor 
i folkehelsearbeidet i budsjetthøring 
i stortingets helse- og omsorgsko-
mite. Det er uforståelig for oss at de 
viktige erfaringene fra koronapande-
mien ikke fører til økt satsing fra staten 
på ivaretaking og tilrettelegging av 
nærfriluftsområder og stimulering til 
nærfriluftsliv.
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Vår spesifikke satsing på folkehelse-
tiltak i samarbeid med frisklivssentraler 
og andre folkehelseansvarlige i 
kommunene har vært rammet av 
smitteverntiltakene. Det har vært 
nødvendig med omfattende   tilpas-
ninger, reduksjoner i antall og omgjøring 
av fysiske tiltak til informasjons- og 
inspirasjonstiltak.

Friluftsliv for mennesker med innvan-
drerbakgrunn
I regi av 18 friluftsråd er det i 2020 
arrangert friluftslivsaktivitet for 
mennesker med innvandrerbakgrunn 
finansiert av en egen tilskuddsordning 
på Miljødirektoratets budsjett. I stor 
grad er dette vanlige turopplegg med 
introduksjon til lavterskel friluftsliv og 
informasjon om bekledning, allemanns-
retten og andre grunnleggende forhold. 
Felles måltider gir gode muligheter for 
deling av kultur og matskikker. På grunn 
av smittesituasjonen har antall deltakere 
gått vesentlig ned (jf. figur 7). Frilufts-
rådenes opplegg er ofte formaliserte 
opplegg som del av introduksjonsopp-
legg og i regi av mottaksklasser, men 
også aktivitetstiltak sammen med andre. 
Friluftsrådene samarbeider med frivil-
lige organisasjoner. Det er tildelt midler 

Figur 6. Kursene er i hovedsak laget for ansatte i skole og barnehage.
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til tiltak i 2021. FL og friluftsrådene har 
god nytte av Norsk Friluftslivs «Forum 
for flerkulturelt friluftsliv» med god 
informasjon om temaet. 

5. Administrativt arbeid og   
 utvikling av FL

Årsmøte 4. juni 2020
Koronapandemien gjorde at årsmøtet, 
som skulle vært arrangert med Jæren 
Friluftsråd som vertskap, måtte 
gjennomføres digitalt. Arrangements-
messig gikk den digitale avviklinga svært 
bra, men savnet av fellesskap og dialog, 
som kombinasjonen av konferanse 
og årsmøte gir, var merkbart. Det var 
rekorddeltakelse med 65 delegater med 
stemmerett, og 27 friluftsråd var repre-
sentert i tillegg til FL-styret. Årsmøtet 
vedtok enstemmig og uten vesentlige 
kommentarer årsmelding, regnskap, 
arbeidsplan og budsjett. Årsmøtet 
hadde som egen sak prinsipprogram 
for 2020 – 2024, som blei enstemmig 
vedtatt som foreslått og med et tillegg 
om friluftsliv som kulturarv. Ved 
valgene blei Vebjørn Krogsæter valgt 
til nestleder, Hedda Foss Five til styre-
medlem, og Irene Dahl, Anders Ege og 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

An
ta

ll 
de

lta
ke

re
Deltakere med innvandrerbakgrunn

Bjørn Ivar Lamo til varamedlemmer til 
styret. Jæren Friluftsråd fikk prisen som 
«årets friluftsråd» for arbeidet med 
utvikling av Kvassheim fyr.

Styret
Styret har bestått av Ane Mari Braut 
Nese ( Jæren) styreleder, Vebjørn 
Krogsæter (Sunnmøre), nestleder, 
Hedda Foss Five (Grenland) styre-
medlem, Ingebrigt S Sørfonn (Vest) 
styremedlem og Latifa Nasser 
(Trondheimsregionen) styremedlem. 
Styreleder har vært sykmeldt i deler 
av perioden og nestleder har da ivare-
tatt lederoppgavene. Varamedlemmer 
til styret har vært Irene Dahl (Ishavs-
kysten), Anders Ege (Dalane) og Bjørn 
Ivar Lamo (Helgeland). 

Avtroppende styre hadde telefonsty-
remøte 28. mai. Etter årsmøtet hadde 
styret sitt første møte 31.8.-1.9. i Bodø 
med Salten Friluftsråd som vertskap. 
Koronapandemien har medført at øvrige 
styremøter er gjennomført på teams; 
11. november, 11. februar, 2. mars og 
14. april. Avtroppende styre behandla 5 
saker, mens nytt styre har behandla 48 
saker. På styremøte 14. april presenterte 

Figur 7. Friluftsaktiviteter for personer med innvandrerbakgrunn, i hovedsak de som deltar på introduks-
jonsprogrammer.
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Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og 
Nord-Troms Friluftsråd sitt arbeid på 
teams. Dette fungerte godt, men kan 
likevel ikke erstatte den kontakten og 
innsikten styret får ved å legge styremø-
tene fysisk til medlemsfriluftsrådene.

Administrasjon
Administrasjonen i FL har bestått av fem 
fast ansatte medarbeidere; Marianne 
Sanderud, administrasjon, regnskap 
og rådgiver (50% fra 1.7.2020), Asgeir 
Knudsen, kommunikasjonsrådgiver, 
Ingrid L Wigestrand, rådgiver, Hege 
Olimb Myhre vikar fram til 1.8.20 og 
Lisa S Lundh tilsatt som rådgiver, fra 
17.8.2020 og Morten Dåsnes, daglig 
leder. I tillegg har Knut Berntsen vært 
engasjert til å arbeide med revisjon av 
skolemateriell og annet arbeid med 
læring i friluft.

Administrasjonen holder til i de samme 
kontorlokaler i Sandvika med en 
halvåpen kontorløsning. I årsmøteperi-
oden har hjemmekontor i stor grad vært 
brukt i samsvar med smittevernregler 
for Bærum.

Informasjonsarbeid
FL har i årsmøteperioden utvikla digitalt 
nyhetsbrev som videreføring av vårt 
«Frilufts-Info», og ga ut tre nummer 
høsten 2020 og ett så langt i 2021. Våre 
viktigste flater for formidling av egen 
informasjon er nettside, facebook og 
magasinet friluftsliv. På nettsidene våre 
søker folk mest konkrete faginnspill 
som tilretteleggingstiltak og skoleopp-
legg. I 2020 var det mange som søkte 
informasjon om friluftsliv og korona.  
Antall brukere har økt fra 24.000 i 2019 
til 54.000 i 2020. TellTur hadde i 2020 
164.000 brukere med 868.000 sidevis-
ninger. Dett er en økning fra 90.000 
brukere med 500.000 visninger i 2019. 
På facebook har vi økt fra 2.300 til 2.900 
følgere. Samarbeidet om turplanleg-
geren UT.no gir mulighet til å nå ut til et 
stort antall friluftslivsutøvere.

FL har hatt større medieoppslag i 
Dagsavisen og Kommunal Rapport om 
friluftslivets betydning under korona-
pandemien, strandsoneproblematikk 
og nedskjæringer på statsbudsjettet i 
tilskuddsmidler til tilretteleggings- og 
aktivitetstitlak. ”Friluftsråd” har vært 
registrert i 2.577 artikler mot 2.424 i 
2019. 

Ishavskysten Friluftsråd informerer gjerne om sine turområder. Foto: Ishavskysten Friluftsråd
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FL følger opp medlemsfriluftsrådene 
som ønsker veiledning om kommunika-
sjon, og gir særlig bistand når friluftsråd 
etablerer nettside på vår plattform. 
Felles web-plattform bidrar til enhetlig 
uttrykk utad, og slike fellesløsninger gir 
effektiv ressursbruk.

Arbeidsmiljø og sjukefravær
Koronapandemien med anbefalinger 
om hjemmekontor skaper utfor-
dringer for utvikling av fellesskap, 
arbeidsmiljøarbeidet og oppfølging av 
medarbeidere. Det er særlig krevende 
å gi nyansatte tilstrekkelig veiledning 
og oppfølging. Ut fra har situasjonen 
oppfatter styret arbeidsmiljøet som 
godt. Sjukefraværet var i 2020 på 3,0%.

Representasjon og deltakelse i styrer 
og utvalg
Styreleder Ane Mari Braut Nese var 
årsmøterepresentant på årsmøte i 
Forum for natur og friluftsliv (FNF).
Styreleder Ane Mari Braut Nese, 
rådgiver Lisa Lundh og daglig leder 
Morten Dåsnes representerte FL på 
årlig møte med Miljø- direktoratet 13. 
oktober.
Varamedlem Irene Dahl og Ingrid 
Wigestrand, Knut Berntsen og Morten 
Dåsnes fra administrasjonen represen-
terte FL på møte med statssekretær 
i Kunnskapsdepartementet Anja 
Johansen 18. januar.
Nestleder Vebjørn Krogsæter og Ingrid 
Wigestrand og Morten Dåsnes fra 
administrasjonen representerte FL på 
møte med Klima- og miljøminister 
Sveinung Rotevatn 26. januar

FL deltar i en rekke styrer, utvalg og 
arbeidsgrupper. De viktigste er:

Styret FNF nasjonalt: Asgeir Knudsen
Styret Hold Norge rent: Asgeir Knudsen 
(leder)
Styret PEFC Norge (skogsertifisering): 
Morten Dåsnes
Arbeidsgruppe FSC skogsertifisering: 

Morten Dåsnes
Ressursgruppe nasjonale turiststier: 
Ingrid Larsen Wigestrand
Styringsgruppe Ut.no: Asgeir Knudsen 
og Morten Dåsnes
Arbeidsgruppe UT.no: Asgeir Knudsen 
og Lisa S Lundh
Referansegruppe BioTour: Morten 
Dåsnes
Nasjonal Kystledgruppe: Morten Dåsnes
Forum for friluftsliv i skolen: Ingrid 
Larsen Wigestrand
Forum for flerkulturelt friluftsliv: 
Marianne Sanderud
Redaksjonen Merkehåndboka: 
Morten Dåsnes
Grønn Tur: Ingrid Larsen Wigestrand
Samarbeidsforum friluftsliv: 
Ingrid Larsen Wigestrand og Morten 
Dåsnes
Samarbeidsforum turruter på kart, 
Kartverket: Morten Dåsnes
Rådgivende gruppe Miljødirektoratet, 
friluftslivets ferdselsårer: Morten 
Dåsnes
Styringsgruppe Friluftsskolen: 
Lisa S Lundh og Morten Dåsnes
Styringsgruppe dagsturhytter Innlandet: 
Morten Dåsnes
Referansegruppe for ny fagutdanning 
for stibygging, reiselivsfagskolen på 
Geilo: Morten Dåsnes
Studieprogramråd naturbasert reiseliv 
ved NMBU: Ingrid L Wigestrand

Ved forfall fra fast medlem, finner 
vi stort sett varaløsninger internt i 
administrasjonen.

Høringsuttalelser og innspill
Innspill til partiprogrammene, felles og 
oppfølging spesifikt til flere partier.
Fellesuttalelse fra DNT og FL til Nasjonal 
transportplan, og deltakelse i innspill fra 
21 organisasjoner i regi av Syklistfore-
ningen.
Høringsuttalelse til forslag til nye 
forskrifter om fiske etter anadrome 
laksefisker i sjø og vassdrag.
Høringsuttalelse til endringer i plan- og 
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bygningsloven, egen og åtte hoved-
punkter sammen med andre natur- og 
friluftslivsorganisasjoner.
Høringsuttalelse til endringer i statlige 
planretningslinjer for strandsona.
Innspill til oppstartmelding mulig nasjo-
nalpark Østmarka. 
Innspill til regjeringens handlingsplan 
for bærekraftarbeidet i Norge.
Fartsgrenser på sjø. Innspill og hørings-
uttalelse.
Budsjettnotater til Stortingskomi-
teer; Energi- og miljø, Familie- og 
kultur, Helse- og omsorg, Kommunal 
og modernisering (felles med DNT), 
Transport- og kommunikasjon, Næring, 
Utdanning- og forskning.
Innspill til Innovasjon Norge om reise-
livsstrategi.
Fellesbrev fra Norsk Friluftsliv og FL til 
kommunene. «Prioriter uteaktivitet for 
barn unge – i barnehage, skole og fritid. 
Vi bistår gjerne!».

Takk for samarbeid
Det er gjennom godt arbeid i medlemsfriluftsrådene og gjennom gode samarbeids-
parter vi oppnår de fleste og beste resultatene. Styret takker medlemsfriluftsrådene, 
Stortinget – og energi- og miljøkomiteen spesielt, Klima- og miljødepartementet, 
Miljødirektoratet, Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Helse-
direktoratet, Statskog, Kartverket, Innovasjon Norge, Norsk Friluftsliv, Den Norske 
Turistforening, Forbundet Kysten, Hold Norge Rent, Senter for Oljevern og Marint 
miljø, Forum for natur og friluftsliv (FNF) og andre kontakter og samarbeidsparter for 
hyggelig og godt samarbeid til friluftslivets beste.

Friluftsforskrift for Lofoten.
Om forbud mot grøfterensk i myr 
og sumpskog på uproduktiv mark i 
bærekraft- forskriften for skog.

Økonomi
FL hadde i 2020 en omsetning på ca 50 
millioner kroner hvorav ca 42 millioner 
er administrasjons- og prosjektstøtte 
som viderefordeles til friluftsrådene, 
herav var 10 mill ekstraordinære syssel-
settingsmidler. Styret går gjennom 
perioderegnskap og årsprognoser i 
styremøter gjennom året. Regnskapet 
for 2020 viser et overskudd på kroner 
227.573, etter at 300.000 er satt av til 
digitale løsninger. Egenkapitalen er på i 
alt 1.975.927 kroner. Styret mener dette 
gir et godt økonomisk grunnlag for 
videre drift. 
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Inntekter 
Kontingent 1 650 568 1 770 000 1 700 000 1 732 596
Adm støtte 2 14 300 000 14 300 000 14 300 000 14 300 000
Prosjekttilskudd FL 2 4 255 500 2 706 000 3 672 000 3 570 000
Prosjekttilskudd andre 2 23 645 000 19 545 000 19 580 000 31 160 000
Egne tiltak 3 351 540 1 365 000 1 265 000 1 331 262
Bruk avsetning 99 502 250 000 2 412 000 1 454 751
SUM 47 302 110 39 936 000 42 929 000 53 548 609

Utgifter 
Lønn m.v. og sosiale utgifter 4,5 3 771 533 4 000 000 4 000 000 3 631 746
Lønn andre 4 97 237 205 000 160 000 78 450
Kjøp tjenester 4 725 446 240 000 1 525 000 1 696 122
Kurs, møte og reiseutgifter 3 039 166 1 310 000 1 345 000 339 594
Kontorutgifter 511 733 520 000 565 000 444 011
Informasjon, prosjekt 1 509 772 2 285 000 1 715 000 1 828 876
Prosjektilskudd friluftsråd 2 20 094 463 19 005 000 20 439 000 30 016 900
Adm støtte friluftsråd 2 11 705 000 11 705 000 11 865 000 11 900 000
Adm støtte nye fr/kommuner 2 50 000 200 000 200 000 30 000
Adm støtte prosjekt turportal 160 000
Diverse 814 003 100 000 1 150 000 564 512
 SUM 42 478 353 39 570 000 42 964 000 50 530 211

Driftsresultat 4 823 757 366 000 -35 000 3 018 398
Finansinntekter 169 104 100000 150000 134 917
Tap på fordringer 0
Finanskostnader 7 695 10000 10000 9 327
Sum finansinntekt/kostn 161 409 90 000 140 000 125 590
Sum drift og finans 4 985 166 456 000 105 000 3 153 315
Avsetning 4 795 120 420000 2 616 415
Årsresultat 190 045 36000 105000 527 573
SUM 47 302 109 39 936 000 42 929 000 53 548 609

Balanse Noter 2019 2020
Aktiva
Kundefordringer 30 000 174 535
Forskuddsbetalt kostnad 23 929 80 436
Dnb, foliokonto 656 823 6 593 022
KLP kapitalkonto 7 492 510
KLP plasseringskonto 7 811 741 4 944 865
DnB Dep. Konto husleie 112 930 113 551
Skattetrekkskonto 6 301 836 299 717
DNB kapitalkonto 106 611 106 377
Sum eiendeler 9 051 362 12 313 013

Passiva
Skyldig skattetrekk 200 309 125 291
Skyldig arbeidsgiveravgift 177 046 172 648
Skyldig feriepenger 359 167 345 509
Forskuddsbetalt inntekt -9 611 0
Annen kortsiktig gjeld 34 264 1 690 140
Avsetning 3 6 541 833 7 703 498
Egenkapital 7 1 748 354 2 275 927
Sum egenkapital og gjeld 9 051 362 12 313 013

10.mar.21

Morten Dåsnes
daglig leder

Årsregnskap 2020
Drift Noter Regnskap 2019 Budsjett 20 Rev. Budsjett  

201) Året 2020

Ane Mari Braut Nese                                     Vebjørn Krogsæter                                    Latifa Nasser
styreleder                                                           nestleder                                                       styremedlem

Ingebrigt Sørfonn                                               Hedda Foss Five
styremedlem                                                  styremedlem
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Noter til regnskap 2020
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 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 8/20
Note 2. Fordeling administrasjonsstøtte og prosjektmidler:

Adm. Støtte Spillemidler Spillemidler Læring i Folkehelse- Minoriteter- 
Friluftsråd aktivitet enkle anlegg friluft friluftsliv friluftsliv
Oslo og Omland 695 000 238 000 60 000 10 000 340 000
Finnskogen 130 000 95 200
Valdres 260 000 22 600 42 000 12 000
Grenland 250 000 210 000 50 000 215 000 160 000
Sør 425 000 915 500 50 000 70 000 258 000 300 000
Midt-Agder 645 000 350 000 69 000 120 000 292 000 220 000
Lindesnesregionen 280 000 72 500 50 000 100 000
Lister 340 000 265 500 100 000 50 000 110 000
Dalane 355 000 315 000 100 000 125 000 350 000 50 000
Jæren 620 000 199 350 150 000 45 000
Ryfylke 565 000 15 000 150 000
Vest 675 000 123 000 50 000 65 000 70 000 160 000
Bergen og Omland 950 000 346 000 50 000 80 000 50 000
Fjordane 195 000 40 000 50 000
Sunnmøre 600 000 525 100 100 000 110 000 315 000 130 000
Nordmøre og Romsdal 575 000 764 800 150 000 150 000 200 000 270 000
Trondheimsregionens 375 000 250 000 50 000 120 000 80 000
Trollfjell 225 000 192 250 50 000 50 000 50 000
Helgeland 295 000 135 000 40 000 65 000
Polarsirkelen 385 000 710 000 50 000 115 000
Salten 490 000 821 000 50 000 140 000 50 000
Lofoten 245 000 425 150 50 000 80 000 157 000 50 000
Vesterålen 335 000 313 000 50 000
Midtre Hålogaland 475 000 845 800 50 000 150 000 400 000 230 000
Midt-Troms 385 000 347 600 130 000 80 000 207 000 70 000
Ishavskysten 430 000 264 000 100 000 200 000 61 000
Nord-Troms 265 000 284 100 120 000 85 000 50 000 40 000
Finnmark 435 000 817 750 100 000 110 000 50 000 50 000
Andre 292 700 48 000
Sum til friluftsråd 11 900 000 10 195 900 1 999 000 2 170 000 2 850 000 2 257 000
FL og felles prosjekter 380 000 30 000 43 000
Sum 11 900 000 10 195 900 1 999 000 2 550 000 2 880 000 2 300 000
Mottatt midler 2020 14 300 000 10 500 000 2 000 000 2 550 000 2 880 000 2 300 000
Bruk avsatte midler 65 000 0
Avsatt av årets 306 000 0

og 300 000 i DAM midler.
I tillegg er det utbetalt kr 210000 til oppstart nye friluftsskoler og 550000 til planlegging friluftsporter 
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Note 3.  Avsetning av 2020‐midler
Suksessrike friluftsaktiviteter kr 380 457
Spillemidler kr 305 000
Kystled kr 49 596
Læring i friluft egne midler kr 76 362
Vinteraktiviteter 2020‐2021 kr 305 000
Spesialordning tilretteleggingstiltak kr 1 500 000
SUM kr 2 616 415
# Det er bundet opp 425 000 til forskning som tas av tidligere års avsetting

Avsatte midler fra tidligere år kr 5 087 083
Sum avsetning til balanse kr 7 703 498

Note 4. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.
Lønnskostnader 2019 2020
Lønninger 2 924 521 2 779 282
Arbeidsgiveravgift 472 888 436 780
Pensjonskostnader 361 991 362 660
Andre lønnsrelaterte ytelser 109 369 131 474
Sum 3 868 769 3 710 196

Sysselsatte årsverk 5 5

Ytelser til ledende personer 2019 Daglig leder Styret
Lønn og andre godtgjørelser 685 652 103 000
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. 

Kostnadsført godtgjørelse til revisor 2018 2019 2020
Revisjon 15 625 29281 29375
Andre tjenester 0 0 0
Sum godtgjørelse til revisor 15 625 29281 29375

Note 5.  Obligatorisk tjenestepensjon

Note 6. Bundne midler 2019 2020
501 836 724717

Herav forskning NINA 200 000 425000
Herav bundne bankinnskudd  301 836 299717

Note 7. Egenkapital Egenkapital
Egenkapital per 1.1.20 1 748 354
Årets resultat 527 573

Egenkapital per 1.1.21 2 275 927

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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Uavhengig revisors beretning 
Til generalforsamlingen i Friluftsrådenes Landsforbund 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Friluftsrådenes Landsforbund. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember 2020 
• Resultatregnskap for 2020 
• Noter til årsregnskapet, herunder et 

sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og 
forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
selskapets finansielle stilling per 31. desember 
2020 og av dets resultater for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

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

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 
som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om andre lovmessige forhold 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

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

 
 

BDO AS 
 
Sven Aarvold 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Sven Mozart Aarvold
Partner
På vegne av: BDO
Serienummer: 9578-5998-4-921327
IP: 188.95.xxx.xxx
2021-03-18 09:26:11Z
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Oslo og omland 14 1.242 4.750 2 43 6 0 5.623 1,00 1.381 1.381

Finnskogen 3 33 3.106 1 1 0,5 1 500 2,90 96 -

Valdres 6 18 4.977 1 0 0,9 3 1.501 20,89 376 -

Grenland 5 112 2.393 1 0 1 12 3.178 6,98 780 150

Sør 9 95 4.120 2 0 4,2 14 4.466 10,55 1.004 570

Midt-Agder 11 175 8.569 1 0 6,5 14 11.300 18,56 3.817 906

Lindesnesregionen 2 24 1.928 1 0 1 3 1.400 144

Lister 6 39 4.039 1 0 2 6 3.950 15,55 600 230

Dalane 4 24 1.589 1 0 2,5 6 6.391 16,63 402 516

Jæren 8 340 2.480 1 0 7,1 50 15.500 14,61 4.800 1.200

Ryfylke 9 286 5.018 1 25 7 44 12.800 14,60 4.176 905

Vest 13 162 4.389 2 0 5 30 14.885 23,45 3.790 1.510

Bergen og Omland 12 440 4.214 1 19 16 50 32.348 20,25 8.847 2.675

Fjordane 6 41 4.103 1 1 1 30 5.333 15,00 715 400

Sunnmøre 11 138 5.385 1 0 8,1 17 12.642 19,09 2.627 230

Nordmøre og Romsdal 13 116 9.269 2 0 5 7 9.961 9,35 1.100 350

Trondheimsregionen 5 248 2.711 1 0 1 12 3.187 4,50 1.118 150

Trollfjell 6 14 3.173 2 0 1 10 1.338 16,10 218 236

Helgeland 6 28 4.838 1 0 1 4 1.566 19,77 546 198

Polarsirkelen 6 36 8.551 1 0 1,9 24 4.500 19,61 802 190

Salten 10 85 11.174 1 2 2,2 16 4.900 11,20 933 396

Lofoten 6 25 1.176 1 0 1 17 2.465 10,20 245 190

Vesterålen 6 32 2.917 1 0 1 2 1.293 10,50 353 198

Midtre Hålogaland 9 61 6.772 2 0 4,5 27 6.000 16,00 1.092 445

Midt-Troms 5 30 8.356 1 0 2 9 3.237 15,00 459 215

Ishavskysten 5 89 7.250 1 0 2 15 5.300 15,00 1.320 215

Nord-Troms 4 11 6.760 1 0 1,6 6 3.574 25,00 280 230

Finnmark 16 69 44.936 1 0 2,7 6 6.141 7,00 480 200

Sum 2020 216 4.013 178.943 91 95,7 435 185.279 42.357 14.030

Sum 2019 240 98 88,6 409 188.608 38.652 14.003

Sum 2018 235 97 85,9 407 179.591 36.976 12.477

Sum 2017 227 96 75,8 370 150.757 35.548 12.184

Sum 2016 217 98 70,9 327 136.824 32.303 11.825

Friluftsrådene - statusoversikt per 31.12.2020
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antall friluftsråd 20 20 20 20 21 23 24 24 26 27 28 28 28

Antall medlems- 
kommuner 178 181 181 184 172 183 190 195 217 227 235 240 216

Årsverk fast 
ansatte 63 64 68 70 58 59 65,4 67,4 70,9 75,8 85,9 88,6 95,7

Total omsetning 
(mill) 69 90 96 92 89 88 113 126 137 151 180 189 185

Forvaltningsansvar
antall områder 617 628 637 657 492 501 528 547 545 550 566 576 593

Forvaltningsansvar 
km sti og turveg 690 864 836 920 1096 1012 1221 1586 1942 2771 2788 2816 2743

Utvikling friluftsrådenes samla aktivitet

Fordeling av finansieringskilder, friluftsrådenes arbeid.

22,7

7,6

6,463,3

2020

Kontingent Driftsstøtte fylkeskommune Adm støtte stat Prosjektmidler

0
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150

200

250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antall fast ansatte Total omsetning, mill. Medlemskommuner
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Friluftsråd Antall personer Mengde, tonn Strekning,km Areal, da

Valdres 160 12

Midt-Agder 120 2 32

Lister 800 15 12

Dalane 429 3 114

Jæren 5029 31 135 1350

Ryfylke 1200 261 110 800

Vest 1500 50

Bergen og Omland 4000 170 1500 52000

Fjordane 1594 67 192 1920

Sunnmøre 900 22 73 730

Nordmøre og Romsdal 1510 95 345 3700

Polarsirkelen 240 13

Midtre Hålogaland 950 3 5 250

Ishavskysten 320 43 255 7600

Sum 2020 18752 777 302 68350

Sum 2019 23238 669 1765 58649

Friluftsråd Tiltak, navn Antall turmål Antall deltakere Antall turer gått

Finnskogen #Utikommunen 1.500

Sør TellTur 125 962 13.007

Midt-Agder Ti på topp 10 739 16.654

Lindesnesregionen TellTur 92 814 17.893

Lister Postkassetrim 545 14.540 25.195

Dalane TellTur 29 1.049 12.770

Jæren TellTur 8 351 1.964

Vest TellTur 146 4.339 102.299

Bergen og Omland TellTur 50 392 498

Sunnmøre Stikk UT! 253 18.033 408.675

Nordmøre og Romsdal Stikk UT! 360 20.550 452.500

Trondheimsregionen TellTur 8 886 3.000

Trollfjell TellTur 49 421 3.271

Helgeland TellTur 124 1.056 24.788

Polarsirkelen TellTur 224 173 6.833

Salten TellTur 470 2.842 88.124

Vesterålen TellTur 212 2.926 84.000

Midtre Hålogaland TellTur 139 369 10.652

Midt-Troms TellTur 112 513 5.550

Ishavskysten TellTur med fler 139 369 10.652

Nord-Troms Ut i NORD  m fl 175 2.746 40.298

Finnmark Perletur m fl 597 6.471 120.087

Sum 2020 3.867 83.712 1.444.149

Sum 2019 2.497 47.571 823.760

Søppelrydding utover ordinær drift av sikra friluftslivsområder 2020

Resultater fra turregistreringsopplegg 2020
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Både skjærgårdstjenesten og frivillge bidrar i arbeidet mot marin forsøpling og strandrydding. Foto over: Friluftsrådet Vest, foto under: 
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
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Oslo og Omland Friluftsråd
OOF er et av 29 friluftsråd i Norge og er 
tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund. OOF 
er et samarbeidsorgan med formål å arbeide 
for friluftsliv og naturvern, herunder sikring og 
bruk av friluftsområder i Akershus, Buskerud, 
Oppland og Oslo. 43 organisasjoner og 16 
kommuner er medlem i OOF. 

Hovedsaker i 2020
2020 ble preget av at Oslo og kommunene 
rundt Oslo hadde sterke begrensninger pga 
covid 19. OOF driver et omfattende opplærings-
tilbud overfor skoleklasser og voksenopplæring 
og greide til tross for begrensningene å gi et 
godt tilbud innenfor de rammene vi hadde. 
Ferieleirene ble også gjennomført på en god 
måte med det antallet deltakere restriksjonene 
tillot. 

• Læring i friluft. Det høyeste antallet dager 
med Læring i i friluft så langt, og 2020 må 
betegnes som et gjennombrudd i dette 
viktige arbeidet

• Friluftslivets samarbeidsutvalg. Vi har 
utviklet Friluftslivets samarbeidsutvalg 
(FSU) i fem utvalgte bydeler i Oslo

• Oppdag Nabolaget - er et forum hvor 
bydelene sammen med blant annet Norsk 
Friluftsliv regelmessig møtes 

• Friluftsnytt. Utgis i samarbeid med lokale 
FNF

• Revisjon av Håndbok for markaloven. En ny 
utgave vil være klar i 2021

• Dammer i Marka. OOF har bl.a. avholdt en 
konferanse

• Markasamling med Det Norske Skogsel-
skapet

• Kartlegging og verdsetting av friluftsom-
råder. Dette arbeidet ble avsluttet i 2020

Foto: Oslofjordens Friluftsråd, Stabburet i Bogen, Sandefjord, 
åpnet i mai 

Oslofjordens Friluftsråd 
Oslofjordens Friluftsråd (OF) er landets eldste 
friluftsråd og jobber for at Oslofjordens skal ha 
best muligforhold for friluftsliv og rekreasjon. 
Organisasjonen jobber for at alle skal ha tilgang 
og mulighet til å bruke fjorden og strendene. 
Alle 23 kommuner med grense til fjorden, fra 
svenskegrensa til og med Vestfold er medlem i 
organisasjonen. Ved årsskiftet var det 1 706 697 
innbyggere i medlemskommunene. OF kjerne-
oppgaver og tjenester er: Planuttalelser, kystled 
med over 60 hytter, drift av friområder, natur 
og friluftsveiledning, organisering av innsats 
mot marin forsøpling, sekretariat for Skjær-
gårdtjenesten, tilrettelegging for friluftsliv  på 
friområder samt med kajakklagring og svaibøyer.

Hovedsaker i 2020
• Koordinator eller leder for prosjekter der 

målet er mindre marin forsøpling. Utslippet 
av 13,2 tonn plastpellets i februar satte sitt 
preg på året 

• Nytt friluftshus på Storesand i Ytre Hvaler 
nasjonalpark, dette er det største enkeltstå-
ende prosjektet i OFs historie

• Kystleden hadde høyeste booking noen 
gang

• Friområder ble tilrettelagt og driftet, samt 
svaibøyer og kajakklagringsplasser

• Aktivitet for skoler og barnehager med 77 
kurs og 4300 deltakere tross begrensninger

• Mange turtips ble laget med støtte fra 
Miljødirektoratet

• Kulturlandskapsskolen. Prosjektet er 
femårig og skal bidra til bedre skjøtsel

• 165 forvaltningsplaner ble revidert og 
oppdatert og innspill på 30 kommunale eller 
fylkeskommunale planer. 

Foto: Fra Markasamlingen 2020. Tema var «Friluftslivet eksplode-
rer - Hvordan opprettholde interessen, organisere og tilrettelegge 
for friluftslivet, samtidig som vi tar vare på naturen». Foto: Johan 
Hval
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Valdres Friluftsråd
Valdres friluftsråd (VFR) ble etablert i 2012 og 
består av de seks Valdreskommunene; Etnedal, 
Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Øystre Slidre, 
Vestre Slidre og Vang. VFR er organisert under 
Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) som er en 
bygdeutviklingsregion som gjennom langsiktig 
merkevarebygging knyttet til natur- og 
kuturverdier - og lokal styring - skal gi økt 
verdiskapning og livskraft i lokalsamfunnet. VFR 
skal samle aktuelle arbeidsoppgaver i VNK for å 
samle gode krefter for friluftslivet i Valdres for å 
få en bredere satsing på friluftslivet.

Hovedsaker i 2020

• To friluftsskoler ble gjennomført tross 
pandemien; Friluftsskolen i Etnedal og 
Stølsveko i Øystre Slidre

• Aksjon AQUA – reine vatn i Valdres der 
målet er å motivere og legge til rette for 
frivillig innsats for å rydde søppel og å rydde 
forsøpla områder. Det ble ryddet ca 2 tonn 
avfall i regi av prosjektet

• Gjennomført forprosjekt på Friluftslivets 
ferdselsårer i Valdres

• Det er igangsatt arbeid med ny friluftsport 
og det er flere områder som er i vurdering 
for Friluftsport

Foto: Valdres Friluftsråd - ryddedugnad, mottaket i Vang 

Finnskogen Friluftsråd
Finnskogen Friluftsråd startet opp 01.05.19. Vi 
ansatte en ny daglig leder i April 2020. Store 
deler av året gikk med til å gjennomføre de 
gjennomførbare tiltakene tatt året i betrakt-
ning, samt etablere et tettere samarbeid med 
lokale organisasjoner, og forankre og etablere 
en god dialog rundt ønsker for videre arbeid for 
Finnskogen Friluftsråd. Dette har endt med en 
ny og en potensiell ny medlemskommune for 
2021. Det har vært et utfordrende år på mange 
plan, men vi klarte allikevel å lande noen veldig 
vellykkede tiltak.

Hovedsaker i 2020

• 4 Friluftsskoler

• Instagram konkurranse «utikommunen» 
som skulle vise våre flotte turmuligheter og 
friluftsliv i nærmiljøet. 

• Ordførerens tur 
 
• Samarbeid med BUA om utleie av fritidsut-

styr  

• Planlegging og oppretting av dialog med 
kommuner

Foto: Finnskogen Friluftsråde, friluftsskole
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Grenland Friluftsråd
Grenland friluftsråd ble opprettet i 2014, og 
har i dag fem medlemskommuner (Bamble, 
Drangedal, Porsgrunn, Siljan og Skien). Vi 
arbeider med tilrettelegging av friluftsområder, 
friluftsliv i skolen, aktivitet og arrangementer. I 
tillegg tilbyr vi friluftsfaglig kompetanse til våre 
medlemskommuner.
Grenland er et område med variert natur og 
demografi, fra kyst og fjord til skog og fjell. 
Regionen har flere store byer, men også store 
utmarksområder. Friluftsrådet har et særlig 
fokus på hverdagsaktivitet og enkelt nærfri-
luftsliv, og ønsker at alle skal ha enkel tilgang til 
turområder der de bor og oppholder seg.
Som et kommunalt samarbeid bringer vi 
friluftsliv inn i de offentlige ansvarsområdene. 
Friluftsliv er et utmerket verktøy for å bedre 
folkehelsen, undervisning, integrering, bolyst og 
trivsel. Vi fremmer samarbeid mellom offentlig 
sektor, organisasjonsliv og frivillighet. Vi tilbyr 
fagkompetanse og prosjektledelse til medlems-
kommunene, mens organisasjoner og frivillighet 
ofte ønsker hjelp til byråkratiske prosesser, 
tilskuddssøknader m.m. 
Friluftsliv i skolen er løftet frem som særlig 
satsningsområde i friluftsrådet. Vi tar sikte på å 
flytte undervisningen i grunnskolen ut i friluft, 
og tilbyr skolene kurs og materiell for å hjelpe 
dem til å oppnå dette.

Hovedsaker i 2020
• Mye læring i friluft med webinarer og kurs 

for barnehager og skoler

• Etablert Børsesjø våtmarkssenter og satt 
opp nytt foreningshus

• Etablert vår første Naturmøteplass for barn

• Statlig sikret et fantastisk nærturområde 
mellom Skien og Porsgrunn

• Ryddet stillehavsøsters fra strendende våre

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

Hovedsaker i 2020
• Telleapparater: 1 056 821 passeringer i 16 

viktige friluftsområder, en økning på 63 %

• Telltur: 125 turmål med 13007 besøk

• Naturlos: 150 turer/aktiviteter i samarbeid 
med 50-60 lag og foreninger. En nedgang 
på 30-40 %

• Salg av turkart: Økning på 177 %

• Kyststi: Inngått grunneieravtaler, merket og 
skiltet 12 km i Arendal kommune

• Læring i friluft: Aktivitetskurs for 113 
pedagoger, og aktivitetsdager for 979 elever

• Minoriteter: Aktivitetsdager for 160 
personer

• Psykisk helse: Lukkede turgrupper i 7 
kommuner. Totalt 172 turer med 1028 
deltakere

• Friluftsskoler: 18 uker. Totalt deltok 270 barn

• Marka Friluft: Barnefattigdomsprosjekt i 
samarbeid med Arendal kommune

Foto: Grenland Friluftsråd. Læring i friluft Foto: Friluftsrådet Sør, Marka Friluft ved sjøen
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Lister Friluftsråd
Lister Friluftsråd ble etablert i 2006. 
Medlemskommunene er Farsund, Flekkefjord, 
Hægebostad, Lyngdal, Kvinesdal og Sirdal – 
et område på rundt 4.200 km2 og et samlet 
innbyggertall på rundt 37.000.
 
Friluftsrådet samarbeider med 
medlemskommunene, fylkeskommunale og 
statlige organer for å ivareta og øke interesse, 
forståelse og muligheter for friluftsliv i Lister-
regionen.
 
De har for tiden tre ansatte, og jobber i et 
bredt spekter innen friluftsliv, med alt fra 
tilrettelegging og aktiviteter til opplæring og 
informasjon. 

Hovedsaker i 2020

• Tiltak på Laundal: Bygging av to overnat-
tingshytter, stor bålplass og infotavler

• Tiltak mot marin forsøpling: Kystlotteri, 
strandryddeaksjoner og #Teinejakta

• Friluftsskoler og friluftscamper

• Tiltak på Botnan - regionens første friluft-
sport? Tårngamme og universelt utformet 
adkomst

• Etablering av BUA utstyrsbase i Hægebostad

Foto: Lister Friluftsråd, styremøtebefaring ny tårngamme på 
Botnan

Midt-Agder Friluftsråd 
Midt-Agder Friluftsråd (MAF) hadde 31.12.2020 
ni medlemskommuner i Agder fylke: 
Kristiansand, Vennesla, Lillesand, Birkenes, 
Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og 
Bykle. Disse kommunene dekker et stort spenn i 
natur- og landskapstyper fra kyst til høyfjell., og 
har samlet ca. 150 000 innbyggere. 

MAF har sitt hovedkontor i Kristiansand med og 
dministrasjonen utgjorde syv årsverk i 2020.
Vår visjon er Muligheter for alle i friluft. MAF 
arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig 
og miljøvennlig friluftsliv i våre medlemskom-
muner. Vi gir innbyggerne god og oppdatert 
informasjon om friluftslivsmulighetene som 
finnes i regionen. For å stimulere til mer 
aktivitet, har vi gjort en stor innsats innen 
opplæring og samarbeid med oppvekstsektoren.
Samarbeid med andre offentlige og frivillige 
aktører er en hovedstrategi for å nå målene for 
vårt arbeid.

Hovedsaker i 2020
• Informasjon og markedsføring av 

nærturopplevelser som et smittesikkert 
tilbud under Koronapandemien. Dette ble 
utført i samarbeid med frivillig sektor

• Forberedte opptak av Lindesnes og Åseral 
som nye medlemskommuner fra 1. jan 2021

• Etablering og drift av et sommeraktivitets-
senter i Kristiansand. Dette ble et svært 
populært tilbud for barn og unge

• Naturlosturer. Vi presenterte 165 turer i 
turkalenderen, men noen måtte avlyses. I 
tillegg ble det arrangert 10 ukentlige turer Vi 
hadde ca. 12 600 deltakere totalt

• Friluftsliv for utvalgte grupper med spesielle 
behov og ønsker

• Oppfølging av Mulighetsstudie for Otra

Foto: MAF/Ingrid Skudal, Sommeraktivitetssenter
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Jæren Friluftsråd
Jæren Friluftsråd er et av de eldste eksisterende 
interkommunale samarbeidsutvalg i Jær-
regionen. I 1950 ble Nord Jæren Friluftsråd 
opprettet. I 1972 skiftet rådet navn til 
Jæren Friluftsråd og ble et interkommunalt 
samarbeidsorgan for kommunene Randaberg, 
Sola, Stavanger, Sandnes, Gjesdal, Klepp, 
Time og Hå. Styret på 8 personer består av en 
representant fra hver av medlemskommunene. 
Jæren Friluftsråd har ansvaret for at befolk-
ningen i regionen har friområder tilgjengelig for 
rekreasjon og variert friluftsliv. Organisasjonen 
forvalter ca. 35.000 dekar friområder over hele 
Jæren. Friluftsrådets oppgaver er å sikre nye 
områder, legge til rette for brukerne, sørge for 
at områdene fungerer som rekreasjonsområder 
og at naturkvalitetene ikke blir ødelagt.
Jæren Friluftsråd fikk i 2020 utmerkelsen 
«Årets Friluftsråd» for utvikling av Kvassheim 
Fyr. Koronaåret medførte rekordmange turfolk 
i friluftsområdene.  Tall og beregninger fra 
Solastranden viste en økning fra 195 000 til 
285 000 besøkende. 

Hovedsaker i 2020

• Fjernet store mengde svartlistede planter på 
Melsvatnet og Vistneset 

• Oppgradering av anleggene i frilufts-
området Brekko, med bl.a. nytt servicebygg, 
ny akebakke og ny merkede stier og 
oppgraderte turveier  

• Ryddeaksjon Jærkysten engasjerte  hele 
5000 frivillige. Vi samarbeider med NORSE 
forskning og flere skoleklasser som laget 
flott kunstutstilling i Friluftshuset på Orre

• Uteaktivitetene Telltur, Frilufts sommer og 
Friluftskolen

• Høy utlånsaktivitet i Frilager.no og 1000 
elever i Besøkssenter Våtmark Jæren

Dalane Friluftsråd
Dalane friluftsråd ble opprettet i 1994 og er 
et interkommunalt foretak, med  kommunene 
Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal 
som eiere. Disse fire  kommunene utgjør 
Dalaneregionen, som ligger helt sør i Rogaland 
fylke. Flatearealet utgjør ca 1/5 av Rogalands 
samlede areal. 
I samarbeid med eierkommunene, fylkes-
kommunen 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 2020

• Merka 44 km nye tursider, i tillegg til de over 
600 km med turstier vi eller har ansvar for

• Fikk vår første filial til utstyrsbanken, 
Utstyrsbank Moi

• Fredsbu – dagsturhytte på på Storafjellet ble 
åpnet med nesten 200 deltakere

• Friluftskveldene ble arrangert med 
tilpasninger til corona restriksjoner i alle 
kommunene. Fikk Folkehelse prisen for 
2020 fra Nasjonalforeningen for folkehelsa 
avdeling Rogaland for arbeidet med 
friluftskveldene

• Dalane uka og tre friluftsskoler ble  
arrangert med god deltakelse

Foto: Dalane Friluftsråd, åpning av Fredsbu Foto: Jæren Friluftsråd, nytt sykkelstativ i friluftsområde
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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 162 000. Virksomheten finansieres med 
kontingent fra medlemskommunene og med 
tilskudd fra næringsliv, stat og fylke. 
Friluftsrådets oppgaver er:

• Planlegging, sikring, tilrettelegging og drift 
av 116 regionale friluftsområder

• Drive skjærgårdstjenesten inkl marin 
forsøpling i vår del av Vestkystparken

• 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 2020

• Ny arbeidsbåt «Eli» tatt i bruk                                

• Telltur -  ny rekord antall brukere                   

• Olaliveien -   oppgradering                                         

• Arkitektkonkurranse Friluftshuset Vest                

• Oppstart av Frilager Haugalandet                            

• Breivikjo, Fitjar – nytt toalett

Ryfylke Friluftsråd
Ryfylke Friluftsråd er et interkommunalt samar-
beidsorgan, bestående av 9 kommuner i Ryfylke 
og på Nord-Jæren. 

Friluftsrådet har i 2020 hatt 7 ansatte i 100% 
stillinger. I tillegg har vi hatt en en person på 
fast engasjement, flere avtaler om lokalt tilsyn, 
arbeidstreningsavtaler med bl.a. Kriminalom-
sorgen, NAV, sysselsettingsbedrifter og skoler. 
Ryfylke friluftsråd er svært avhengig av bredde 
på egen kompetanse og høy kvalitet på båter, 
maskiner og annet utstyr. Dette innebærer 
også behov for kompetent personell og stort 
nettverk. 

Hovedsaker i 2020

• Omfattende vedlikehold og prosjektering av 
nytt båtmateriell

• Store rehabiliteringsprosjekter på flere 
destinasjoner

• Drifts- og prosjektarbeid under press av 
Korona

• Videreføre prosesser knyttet til kommune- 
og regionsreform

• Startet opp en festivalsatsing som heter 
«Passion for Ocean»

Foto: Ryfylke friluftsråd, lyngbrenning for å redde viktig naturtype Foto: Friluftsrådet Vest, båten ELi erstatter gamle Frida
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Fjordane Friluftsråd
Fjordane Friluftsråd, etablert i 2017, er 
eit interkommunalt samarbeid med 
Solund, Askvoll, Kinn og Bremanger som 
medlemskommunar. Det vert arbeida for å få 
knytt til oss fleire medlemskommunar og vi 
ser ei stigande interesse til å vere med også frå 
kommunar som ikkje ligg på kysten. 
Friluftsrådet har som hovudføremål å legge til 
rette for og fremje friluftsliv. Allemannsretten 
står sterkt og ein vonar at fleire områder vert 
sikra for friluftsliv i framtida.

Hovudsaker i 2020
• 2 nye medlemskommunar; Stad og Stryn.

Vågsøy og Flora gjekk saman til Kinn

• Strandrydding. Det har i kommunane 
Solund, Askvoll, Kinn, Bremanger, Stad og 
til dels Stryn vore gjennomført betydeleg 
strandrydding. Friluftsrådet har lagt til rette 
for over 265 strandryddingaksjoner. Dette 
inkluderer ca 4000 timer brukt, litt over 200 
km strandsone rydda, med ca. 1500 frivil-
lige. Totalt samla vi inn 67 tonn med marint 
avfall i desse kommunane

• Tiltak i statlig sikra område Moldøen, Kinn 
kommune; ei god og sikker granitt trapp til 
monument, eindel lys, rekkverk og plane-
ringsarbeid i området

• Mobi-mat for personar med nedsatt 
funksjonsevne på Øyra Friluftsområde, 
Askvoll

• Skjærgardsteneste. Markering av tilskot til 
investering av Skjærgårdstjenestebåt på kr. 
1.100.000,- i Måløy der Statsråd Sveinung 
Rotevatn på vegne av Klima og Miljødepar-
tementet tildelte oss Skjergardstenesta til 
Fjordane Friluftsråd, driftsområde 7, Sogn 
og Fjordane

Bergen og Omland 
Friluftsråd
Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) er et 
kommunalt oppgavefellesskap som forvalter, 
tilrettelegger og drifter 248 friluftslivsområder 
i Bergensregionen. De 12 deltakerkommunene 
har et samlet folketall på 442 000. Antall årsverk 
ved administrasjon og drift var 19 i 2020. 
BOFs hovedoppgave er i samarbeid med delta-
kerkommunene, offentlige etater på ulike nivå 
og interesserte organisasjoner å arbeide for 
sikring, tilrettelegging og drift av friluftslivsom-
råder av forskjellig slag til allment bruk, samt 
å arbeide for større forståing for friluftslivets 
verdi, bedre friluftskultur og utbredelse av 
friluftslivet. BOF arbeider også for å samle inn 
eierløst marint avfall.

Hovedsaker i 2020
• Prosjekt Marin forsøpling: Flere større 

ryddeaksjoner gjennomført i samarbeid 
med SNO, skoler, lag, organisasjoner og 
medlemskommuner

• Ordinære driftsoppgaver i 248 friluftslivs-
områder, utført av egne folk og engasjerte 
oppsynsfolk

• Flere større og mindre tilretteleggingspro-
sjekt ble sluttført, for eksempel:  Utvikling av 
Hansveitholmane friluftsområde i Osterøy 
kommune, Ægirsvei friluftsområde i Bergen, 
og opprusting av kystledhytten i Sandholna i 
Bergen og uthavnen Uttoska i Alver

• Avtaler om etablering av 12 nye friluftslivs-
områder ble gjennomført i 2020

• Prosjektene friluftslivets ferdselsårer, og 
Rydd Norge Vestland ble startet opp i 2020

• BOF samarbeider med ulike aktører om 
aktiviteter for barn og ungdom i våre     
deltakerkommuner

Foto: Bergen og Omland friluftsråd, Hanstveitholmane Foto: Fjordane Friluftsråd, strandrydding trengs! 
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Friluftsrådet Nordmøre og 
Romsdal
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal har samar-
beidsavtale med kommunene Kristiansund, 
Heim (Trøndelag), Averøy, Hustadvika, Surnadal, 
Sunndal, Tingvoll, Gjemnes, Rauma, Aukra, 
Smøla, Aure og Molde.

Hovedsaker i 2020
• Vi gjennomførte i 10 friluftsskoler for 

ca. 250 barn, i både sommer, høst og 
vinterferie. Vi samarbeider med lokale lag 
og organisasjoner

• Stikk UT! Vi opplevde en enorm tilstrømning 
til Stikk UT! i hele Møre og Romsdal med 
860 000 registrerte turer i 2020. Stikk UT 
(og de to friluftsrådene) ble av Møre og 
Romsdal fylkeskommune kåret til «Årets 
regionbygger» i 2020. I 2020 startet vi 
arbeidet med å utvikle en Stikk UT! -APP. Vi 
håper spesielt at barn og ungdom lar seg 
inspirere 

• Stikk UT!-Vinter som hadde tilbud om 
skiturer tidligere, og fikk i 2020 et tilbud om 
vinterfot-turer. 

• Vi lanserte aktivitetsplattformen og 
idebanken UteMix i 2020 med forslag på ca 
100 ulike aktiviteter ute. Vi håper dette blir 
et godt tilbud for alle; barnehager og skoler 
spesielt

• Strandrydding med «Stikk ut og plukk» og 
Plastjegerne på Smøla samlet inn ca. 70 
tonn i 2020. Stor takk til alle frivillig og 
«jegerne» på Smøla. 

• Kurs i friluftsliv for nybegynnere (flyktninger 
og Aktiv på dagtid) ble lansert og 
gjennomført i 2020. Vi har bygd opp en 
kurs-mal som vi selv benytter, samt frivillige 
og våre kommuner kan benytte i sitt arbeid 
med introduksjon til friluftsliv.

Sunnmøre Friluftsråd
Sunnmøre friluftsråd (KO) vart etablert i 1974. 
I 2020 hadde rådet  11 medlemskommunar 
med eit samla folketal på 139 000: Giske, Fjord, 
Stranda, Sula, Sykkylven, Ulstein, Vestnes, Volda, 
Vanylven, Ørsta og Ålesund. I 2021 kjem også 
Herøy kommune med.
Folkehelse er fundamentet i alt Sunnmøre 
friluftsråd (KO) gjer. Vi skal, i samarbeid med 
deltakarkommunane, andre offentlege styres-
makter, organisasjonar og frivillige, fremje 
allsidig og miljøvennleg friluftsliv i regionen. Vi 
skal stimulere til friluftsliv til beste for trivsel 
og helse for alle og skape større forståing for 
nytten av friluftsliv. Administrasjonen i frilufts-
rådet skal fungere som kompetansesenter for 
friluftsliv for deltakarkommunane og andre 
samarbeidspartar, vere ein pådrivar og ein 
høyringsinstans i viktige saker for friluftslivet. 

Hovudsaker i 2020

• Turkassetrimmen Stikk UT! og Stikk UT! 
Vinter saman med Friluftsrådet Nordmøre 
og Romsdal

• Vidareføring av Leikepatruljen, gjennomført 
kurs for 70 barneskular. Prosjektet handlar 
om leik i skulekvardagen

• Friluftsliv for innvandrarar 

• Aktivitetsarbeid for barn og unge, frilufts-
skular, gratis utlån av friluftslivsutstyr, 
kajakknettverk, turkort og naturmøteplassar

• Sikring, tilrettelegging og drift av friluftsom-
råde av ulike slag, samt råd til kommunane

• Gjennom skjergardstenesta Møre og 
Romsdal  gjere sjøbaserte friluftslivsområde 
attraktive og tilgjengelege

• Friluftsrådet jobbar for ei reinare fjøre. 
Omfattande arbeid mot marin forsøpling, 
nettverk med frivillige ryddarar og andre.
Involvert i ryddeaksjonar gjennom året og 
fjerning av eigarlaust avfall

Foto: Sunnmøre Friluftsråd, godt samarbeid mellom friluftsrådene 
gir mye - her Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal.

Foto: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, viktig med kartkunnskap
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Trollfjell Friluftsråd
Trollfjell ble etablert som friluftsråd september 
2016. Friluftsrådet består av kommunene Leka 
fra Trøndelag og Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega 
og Vevelstad fra Nordland. 

Trollfjell Friluftsråd skal i samarbeid med 
deltakerkommunene, andre offentlige 
myndigheter og organisasjoner, fremme 
allsidig og miljøvennlig friluftsliv i den regionen 
deltakerkommunene omfatter, til beste for 
befolkningens trivsel og helse. 

Hovedsaker i 2020
• Gjennomført friluftsskoler i sommerferien i 

alle medlemskommuner, seks skoler totalt

• I samarbeid med Polarsirkelen og Helgeland 
friluftsråd har vi i prosjektet Trygt hav 
Helgeland utviklet og gjennomført kurs 
for lærere i hvordan drive utendørs 
svømmeopplæring

• Trollfjell har gjennom året jobbet med og er 
prosjektleder for Friluftslivets ferdselsårer i 
5 av våre medlemskommuner

• Friluftsliv og integrering. Trollfjell har 
utviklet og gjennomført en kursrekke i 
friluftsliv for innvandrere i regionen vår 

• Friluftsrådet har gjennom prosjektet 
«Læring i friluft» holdt 12 kurs for 
barnehager og skoler gjennom hele året. 
I tillegg har vi bidratt med veiledning til 
skolene

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 - et område med ca. 
250.000 innbyggere og ca. 35.000 studenter.

Friluftsrådets oppgave er i samarbeid med fylkes-
kommune, Statsforvalteren, 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 for en bedre 
integrering og folkehelse for regionen

Hovedsaker i 2020
• Et Covid-19 påvirket år hvor mye aktivitet 

måtte reduseres av smittevernhensyn

• Ordførerne i regionen fikk gjennomført sine 
ordførerturer, riktignok flytta fra våren til 
høsten og med smittesporing

• Friluftsrådets tradisjonelle friluftsdager 
ble ikke gjennomført som normalt, ikke 
mulig med arrangement med flere tusen 
besøkende og deltagere

• Naturlos var et godt tilbud i korona-året 
med mange små grupper på tur og det ble 
gjennomført 71 Naturlos-turer

• Telltur høsten 2020, gjennomført pilot i 
Skaun kommune, 886 unike personer på 
nesten 3000 turer

• Friluftsfaglig rådgiving og høringspart 
overfor kommunene

Foto: Trondheimsregionens friluftsråd, ordførertur Foto: Trollfjell friluftsråd, kajakk er gøy
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Polarsirkelen Friluftsråd
Polarsirkelen friluftsråd ble etablert i 2007. 
Rådet eies av Træna, Lurøy, Nesna, Rana, 
Hemnes og Hattfjelldal kommune. Rådet har 
kontorsted i Nesna.

Rådets formål er:

• Å arbeide for økt bruk av naturen med 
spesielt fokus på barn og unge

• Å skape forståelse for friluftslivets 
betydning

• Å informere om friluftsmulighetene i 
medlemskommunene

• Å koordinere friluftslivsarbeidet i 
kommunene

Hovedsaker i 2020

• Utviklet opplæringsprogram og 
utstyrshenger for arbeid med utendørs 
svømming og livredning i skolen

• Vi hadde 98% økning i antall deltagere i 
TellTur

• Vi gjennomførte 17 friluftsskoler med i alt 
269 deltagere

• Utarbeidet plan for friluftslivets ferdselsårer 
i 3 av våre medlemskommuner

• Engasjerte 3 ungdommer som kartla og 
samlet avfall langs vann og vassdrag i 
Hemnes kommune, gjennom prosjekt ”Rent 
Hav Helgeland”

Helgeland Friluftsråd
Helgeland Friluftsråd Helgeland friluftsråd ble 
etablert i 2014. Medlemskommunene er Grane, 
Vefsn, Leirfjord, Alstahaug, Herøy og Dønna 
med tilsammen ca 27.000 innbyggere. Naturen 
her bærer preg av storslåtte og kjente lande-
merker som Vefsnavassdraget, fjellrekka Syv 
søstre, Dønnamannen, Børgefjell og Lomsdal-
Visten nasjonalpark, og ikke minst ei utsøkt 
stripe av Helgelandskysten. Friluftsrådet skal 
i samarbeid med deltakerkommunene, andre 
offentlige myndigheter og organisasjoner, 
fremme allsidig, lett tilgjengelig og miljøvennlig 
friluftsliv i den regionen deltakerkommunene 
omfatter, til beste for befolkningens trivsel og 
helse.
Årsmøtet er friluftsrådets høyeste organ og 
utgjøres av ordførerne i medlemskommunene. 
Styret for friluftsrådet er politisk valgt, og består 
av politikere fra hver kommune. Til friluftsrådet 
sorterer også ei arbeidsgruppe, som består av 
folkehelsekoordinatorene fra hver medlems-
kommune. Helgeland friluftsråd har daglig leder 
ansatt i full stilling med arbeidssted på Kipper-
moen idrettssenter i Mosjøen. 

Hovedsaker i 2020

• Friluftsskoler

• Nye statlig sikrede friluftsområder

• TellTur med ca 25.000 gåtte turer i våre 
medlemskommuner

• Friluftslivets ferdselsårer

• Rydding av gamle fiskeplasser langs vann  
og vassdrag

Foto: Helgeland Friluftsråd, friluftsskole Foto:  Jens Egil Pedersen, Ungdommer: Sigve Sjøvoll og Steffen 
Bakken som rydder i vann og vassdrag
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Lofoten Friluftsråd 
Lofotkommunene Røst, Værøy, Moskenes, 
Flakstad, Vestvågøy og Vågan etablerte i 2013 
Lofoten friluftsråd. Styret bestå av en repre-
sentant fra hver av medlemskommunene. 
Kommunene utgjør til sammen 1 229 km2 og har 
et innbyggerantall på ca. 24 100.     
Lofoten friluftsråd er organisert som et inter-
kommunalt samarbeide og arbeider for:

a) at flere mennesker, i alle livsfaser 
og med ulike fysiske forutsetninger, 
benytter naturen i
sunn aktivitet til alle årstider ved å legge 
forholdene til rette for fysisk aktivitet – 
med spesiell
fokus på barn og unge.

b) øke forståelsen for friluftslivets betyd-
ning, bedre friluftskultur og utbredelse 
av allsidig og
miljøvennlig friluftsliv

c) sikre og utvikle regionens friluftsmulig-
heter

Friluftsrådet har kontor på Storeidøya på Leknes 
og i det gamle fengselet i Kabelvåg. 

Hovedsaker i 2020
• Gjennomført friluftsskoler i vinter-, 

sommer- og høstferie, 10 stk i alt

• Prosjektet friluftsbibilioteket med 
utplassering av bokkasser i 8 gapahuker 

• Besøksforvaltning – bl.a. arbeidet med en 
regional friluftsforskrift, persontellinger og 
kartlegging av  infrastruktur for reise- og 
friluftsliv

• Læring i friluft med kurs og nettverks-
samling for skoler og barnehager og 
opplegget med turklippekort til barnehager, 
småfota på tur

• Bidragsyter til etablering av BUA Vestvågøy

Salten Friluftsråd
Salten friluftsråd ble opprettet som prøve-
prosjekt i 1992 og endret status til permanent 
i 1997/98. Salten Friluftsråd er et underutvalg 
av Salten Regionråd. Friluftsrådets styre har 
en valgt representant fra hver medlemskom-
mune. I tillegg har FNF og Statskog konsultativt 
medlemskap. Årsmøtet utgjøres av Salten 
Regionråds medlemmer i friluftsrådet. Faglig 
leder har sitt kontorsted i Leinesfjord i Steigen, 
Prosjektlederne har kontorsted i Bodø og på 
Nesna. Både medlemskommunene og Nordland 
fylkeskommune bidrar med driftsmidler. Tiltaks-
midler hentes fra mange ulike kilder. 

Rådet arbeider bredt med informasjon: 
Planleggingskartet Friluftskart for Salten, turkart, 
turbøker, turkort, media og nettinformasjon. 
Gjennom Ut er in-prosjektene, Robuste Salten-
Onga, Helsefremmende skole og barnehage, 
samt Full Fræs har friluftsrådet satset tungt på 
mer og bedre uteaktivitet i barnehage og skole i 
en årrekke. I tillegg har rådet gjennomført flere 
tunge tilretteleggingsprosjekt som STImuli i 
Bodø, På tur i Hamsuns rike og Nordlandsruta. 
Kartlegging og verdsetting av friluftsområder og 
Ferdselsåreplaner er viktige forvaltningstiltak.

Hovedsaker i 2020
• Helsefremmende skole /Helsefremmende 

barnehage

• Friluftsskole

• Informasjon: Telltur.no, 55 forførende, Covid 
kampanjer (Påskejakten, #kofførsittinne

• Utarbeidelse av ferdselsåreplaner i 
kommunene

• Nordlandsruta – 650 km lang tursti 
Nordland på langs

Foto: Salten friluftsråd, Saltenpåske Foto: Peter Andresen. Trilletur i vakre omgivelser
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Midtre Hålogaland 
Friluftsråd
Grunnlaget for friluftssamarbeidet mellom 
kommunene i Ofoten ble lagt i 1991. I 
begynnelsen ble prosjektet kalt ”Geologi-
Reiseliv-Friluftsliv”. Kommunene gjorde endelig 
vedtak i 1999 om opprettelse av et permanent 
friluftsråd.  Året 2016, i mai,  ble alle  7 Sør-
Troms kommunene tilsluttet friluftsrådet. På 
årsmøtet ble det vedtatt nytt navn, Midtre 
Hålogaland friluftsråd. I 2019 ble det vedtatt 
kommunesammenslåing, friluftsrådet består nå 
av Harstad, Evenes, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, 
Gratangen, Salangen, Tjeldsund og  Narvik.

Midtre Hålogaland friluftsråd jobber med:

1. Å sikre og å utvikle regionenes frilufts-
muligheter til beste for lokalbefolkning og 
andre

2. Økt forståelse for friluftslivets betydning for 
trivsel, fysiske helse og tilhørighet

3. Å gi faglige uttalelser i saker som berører 
friluftsinteresser

Hovedsaker i 2020
• God infrastruktur ved at nærområder og 

utfartsområder er tilrettelagt med innsmett, 
raste og møteplasser, trygg parkering, 
informasjonstavler og skiltede stier og 
løyper og informasjon om tilbudene

• Turguide Naturlos ble gitt ut for 10. året. 
Arbeidet med Tell-tur startet opp

• Lærende nettverk, helsefremmende 
barnehager og skole. Digitale møter

• Friluftsskoler - 20  arrangert i 2020

• Plan for Friluftslivets ferdselsårer

• I samarbeid med Statens vegvesen er 
det montert 14 skilt med veivisning fra 
hovedveg til parkering

Vesterålen Friluftsråd 
Vesterålen Friluftsråd ble opprettet 1. september
2003 som et tre-årig prøveprosjekt. Fra januar
2007 ble Vesterålen Friluftsråd etablert som
en permanent satsning i regi av Vesterålen
regionråd med de seks samarbeidende
kommunene som eiere. Andøy, Bø,
Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes er
medlemskommuner.

Friluftsrådet er organisert som et prosjekt
under Vesterålen Kulturutvalg med
Vesterålen regionråd som øverste myndighet.
Årsmøtesaker behandles av Vesterålen
kulturutvalg som består av en politiker oppnevnt
fra hver av medlemskommunene og en
oppnevnt av regionrådet. Det er tilsatt daglig
leder som har kontorsted på Sortland.

Hovedsaker i 2020

• TellTur med i underkant av 3000 deltakere 
og 84000 registreringer fordelt på 210 
turmål

• Skilting av Sortland sentrum

• 6 friluftsskoler

• Omorganisering til Oppgavefelleskap

• Friluftslivets ferdselsårer

Foto: Torgeir Sørensen Foto: Sikringshytte er bygd i løypenettet til Herjangen tur og 
løypelag 
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Ishavskysten Friluftsråd
Ishavskysten friluftsråd ble etablert i 2007 
av medlemskommunene Balsfjord, Tromsø, 
Lyngen, Storfjord og Karlsøy kommune. 
Ishavskysten har to fast ansatte og en fulltids 
prosjektansatt. Vårt hovedfokus er å inspirere og 
motivere innbyggerne i medlemskommunene 
til å være ute i naturen. Vi jobber både med 
fysisk tilrettelegging i terrenget og koordinerer 
aktivitetsprosjekter for barn og unge, 
skoleprosjektet Læring i friluft og diverse 
informasjonstiltak som turhefter og turkart. 
Folkehelse og friluftsglede er en rød tråd i alt vi 
gjør!

Hovedsaker i 2020

• Læring i friluft. Sammen med 23 skoler og 
over 30 lærere går skolenettverket Læring 
i friluft så det suser. Målet er mer og bedre 
uteundervisning for både elevene og 
lærerne. Ishavskysten arrangerte 4 kurs og 
to nettverkssamlinger i 2020. 

• Friluftsskoler. Friluftsskolene er 
kjempepopulære tilbud i våre 
medlemskommuner og i 2020 ble det 
arrangert 8 friluftsskoler i 4 av kommunene 
våre med 187 elever. 

• Friluftsliv for hjulbrukere: målet vårt om 
hverdagsfriluftsliv for alle jobber vi med 
hver dag. Vi har tilrettelagt 2 friluftsområder 
for hjulbrukere i 2020. HC-turvei i 
Lyngsalpene og fiskeplass i Tromsø. 

• Skilting og merking av turstier. I samarbeid 
med ildsjeler og frivilligheten skilter og 
merker vi turstier, tilrettelegger med klopper 
og bruer. Vi følger nasjonal merkestandard. 

• Ren Kyst: i 2020 ble det plukket 43 tonn 
herreløst avfall fra kysten av Tromsø og 
Karlsøy!

Midt-Troms Friluftsråd

Midt-Troms friluftsråd ble opprettet i 2006, og 
er et interkommunalt samarbeidsorgan som 
arbeider for å fremme friluftslivet i regionen. 
Etter kommunesammenslåingen består 
friluftsrådet nå av 5 kommunene Bardu, Dyrøy, 
Målselv, Senja og Sørreisa.
Regionen er mangfoldig både når det gjelder 
naturtyper og friluftslivskultur, og strekker seg 
fra svenskegrensa på innlandet til åpent hav på 
yttersida av Senja. Omlag 30 000 innbyggere 
bor i Midt-Troms.  

Hovedsaker i 2020

• Friluftslivets ferdselsårer. Egen 
prosjektleder har vært ansatt

• Friluftsskoler og friluftscamper.  Vi har 
gjennomført totalt 10 friluftsskoler og 
-camper med 200 barn og ungdommer 

• Bruk av utmarksressurser i Midt-Troms.        
6 kurs for ungdom i fangs og fiske med 
totalt 100 deltakere

• Utarbeidelse av turinfokart 2020 som ble 
distribuert til alle husstandene i Midt-Troms

• Læring i friluft der vi har etablert et 
skolenettverk og kommet godt i gang med 
arbeidet i skolene. Målet er mer og bedre 
uteundervisning i grunnskolen

• Koronatiltak med blant annet: 
o Turkort til 1144 barnehagebarn
o Fordeling av materiell for å 

bygge 450 fuglekasser til skoler 
og barnehager

o Tilskudd til oppkjøring av 
skiløyper

o Elektronisk registrering av 
turmål

Foto: Midt-Troms Friluftsråd, barnehagebarn på tur Foto: Tine Marie Hagelin, åpning av turmål Sørlenangsbotn
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Nord-Troms Friluftsråd 
Ut i NORD med 127 turer høyt og lavt i 
Nord-Troms er friluftsrådets viktigste aktivitet. 
Samarbeidet mellom Nord-Troms Friluftsråd 
og Finnmark Friluftsråd er fortsatt tett, både 
administrativt samt når det gjelder forskjellige 
aktiviteter og prosjekt. 

Hovedsaker i 2020
• Turkassetrimmen Ut i NORD, som ble 

gjennomført for 6. gang, fortsetter å øke.  
Cirka 15 prosent av innbyggerne i Kåfjord, 
Nordreisa og Skjervøy deltok. Disse 
gjennomførte i gjennomsnitt 15 turer hver. 
JuleSPREK er adventstidens svar på Ut i 
NORD

• I samarbeid med Finnmark Friluftsråd jobbes 
det med dagsturhytter i samtlige kommuner. 
Den første kom på plass i Kåfjord i 2020. Ut 
i NORD-hyttene i Kvænangen, Nordreisa og 
Skjervøy bygges alle i 2021

• «Læring i friluft» i samarbeid med skolene 
medførte at det ble gjennomført 30 
forskjellige aktivitetsdager. Førstehjelp, Full 
Fræs, skred, kajakk, spikking var noen av 
temaene

• Det jobbes med fysisk tilrettelegging 
der mindre prosjekt som klopplegging 
og sittegrupper i tilknytning til turløyper 
inngår. Planleggingen av regionens første 
sherpatrapp startet opp. Den kommer på 
plass i Nordreisa i 2021/2022

• Friluftsskoler og ordførerturene fortsetter 
å være viktige årlige aktiviteter som 
gjennomføres i alle de fire kommunene

Finnmark Friluftsråd 
Turkasseaktiviteten Perletur fortsetter å være 
friluftsrådets viktigste aktivitet. Kvalsund og 
Hammerfest var de eneste to kommunene 
som ble slått sammen som følge av kommu-
nereformen. Finnmark Friluftsråd har 16 
medlemskommuner. Hasvik og Vadsø var med 
tidligere, men begge har meldt seg ut. 

Hovedsaker i 2020
• Perletur, med turer rundt om i alle 

kommuner i Finnmark, opplevde stor vekst 
i deltakere og antall gjennomførte turer. 
Også VinterPerle og JuleSPREK er viktige 
turkasseaktiviteter som gjennomføres årlig 

• Som et resultat av koronakrisen ble 
familieaktiviteten «Lekende Lett» startet 
opp til påske. Også «Aktiv minutt for minutt» 
er en ny aktivitet med månedlig innlevering. 
#zhÅÅÅmmer! Som ble gjennomført 
for første gang i 2020 har ungdom som 
målgruppen. Alle aktivitetene videreføres 
også i 2021

• Bygging av dagsturhytter er en prioritert 
oppgave. Så langt har 12 kommuner gjort 
vedtak om deltakelse i prosjektet. Går det 
som det planlegges vil de fleste av Perletur-
hyttene komme på plass allerede i 2021. 

• Turkart i målestokk 1:50 000 ble gjort ferdig 
for kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Loppa, 
Vadsø og Vardø. Kartene for Alta gjøres 
ferdig i 2021. Muligens også turkartet for 
Nordkinnhalvøya (kommunene Gamvik og 
Lebesby)

• «Småfota på tur» er en av oppgavene 
som inngår i arbeidet med «Mer og bedre 
utetid», der mange barnehager i Finnmark 
deltar. Så langt er det etablert tre nettverk 
for barnehagene, og ett for skolene. Dette 
som en del av «Læring i friluft»

Foto: S. Kråbøl, Friluftskort – Grunnopplæring i friluftsliv er en av 
friluftsrådets oppgaver. Flyktninger bosatt i Skjervøy kommune var 
de første til å teste ut det 15-timers lange opplegget.

Foto: Det jobbes med dagsturhytter som dette i samarbeid med 12 
kommuner i Finnmark. 
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Grenland 1 1

Sør 12 1

Lister 2

Dalane 1 44 1

Jæren 1 2

Ryfylke 3 2 18

Vest 2 4

Bergen og  omland 1 3 8 42

Fjordane 1

Sunnmøre 2 2 7

Nordmøre og Romsdal 1 2 3

Trondheimsregionen 1 4 2

Helgeland 3 4

Salten 2

Vesterålen 1

Midtre Hålogaland 50 4

Midt-Troms 1

Ishavskysten 26

Sum 2020 2 7 1 15 6 0 138 96

Sum 2019 7 10 0 19 75

Sum 2018 9 4 0 43 62

Sum 2017 6 5 1 266 60

Sum 2016 2 2 232 57

Sum 2015 8 6 1 183 63

Sikringsarbeid  2020
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Utført av friluftsrådet
Friluftsrådet som pådriver
deltatt/koordinert - andre ansvarlige

            STI                SKILØYPE         TURVEG           STI                  SKILØYPE         TURVEG
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Finnskogen 5 5
Grenland 1 6 1
Sør 12
Midt-Agder 0,5 12 10
Lindesnesregionen 0,5 0,5
Lister 5 1 5 26 0,5 2
Dalane 43,7 43,7
Jæren 16 3 25
Ryfylke 8 6 4 3
Vest 0,1
Bergen og Omland 0,5 0,5
Fjordane 3
Nordmøre og Romsdal 1 155 35 35 95
Trondheimsregionen 30 20 20 30 40 30
Trollfjell 3 4 8 19
Helgeland 6 12
Polarsirkelen 1 5 35
Salten 100 100
Lofoten 0,3 1,5
Midtre Hålogaland 20 115 60 40
Midt-Troms 8 7 7
Ishavskysten 0,2 26
Nord-Troms 50
Finnmark 30
Sum 2020 171,5 267,7 0,5 0 10,8 4 71,5 440 115 117 43,5 156
Sum 2019 45 161 2 0 8 3 47 1194 111 214 7 92
Sum 2018 38 483 0 12 11 0 91 1485 13 236 14 79
Sum 2017 102 960 0 40 1 4 73 570 78 102 23 17
Sum 2016 54 725 16 12 5 29 82 508 46 179 22 65
Sum 2015 75 883 2 2 8 3 102 351 107 152 12 25

Tilrettelegging og merking av stier, skiløyper og turveger 2020
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God skilting og flotte turmål. Utsikt mot Volda fra Rotsethornet. Foto: Sunnmøre Friluftsråd
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Grenland 2
Sør 1 2 1 1
Midt-Agder 1 1 5 2 1 1
Lindesnesregionen 1 2
Lister 1 2 1 9 1
Dalane 1 1 1 1 6 5
Jæren 0,5 1 1 7 1 4 4
Ryfylke 2 2 2 1 3

Vest 1,3 1 2 1

Bergen og Omland 4 2 3 2 3 2 2 1
Fjordane 2
Sunnmøre 10 1 1 6
Nordmøre og Romsdal 1 1 3 2 1 1 1 2
Trollfjell 3 3
Helgeland 11 5
Polarsirkelen 7 1 4 1
Salten 11 1 1
Lofoten 3 8
Vesterålen 1 1
Midtre Hålogaland 8 1 2
Midt-Troms 3 9
Ishavskysten 1 1 1 9 4
Nord-Troms 1 3 3 1
Finnmark 2
Sum 2020 1,8 6 9 13 9 8 3 1 94 8 3 65 24
Sum 2019 1 5 10 14 12 5 4 98 15 4 77 28
Sum 2018 1 8 13 18 7 4 4 2 88 8 1 68 16
Sum 2017 0 3 6 17 7 13 6 70 25 0 55 11
Sum 2016 2 8 11 8 8 6 5 6 105 11 4 36 5
Sum 2015 6 5 5 4 9 3 3 91 7 3 108 13
Sum 2014 11 6 5 6 7 7 5 88 6 2 48 21
Sum 2013 16 3 12 67 11 17 3 54 5 2 49 15

Tilrettelegging friluftslivsområder - gjennomført av friluftsrådene 2020
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Valdres 1
Midt-Agder 1 1 1
Jæren 2 1 1 5 1 4 4
Vest 1
Bergen og Omland 1 1 3
Fjordane 1 2
Normøre og Romsdal 2 1
Trondheimsregionen 3 5 1 13 4 5 1 5
Helgeland 1
Polarsirkelen 5 1
Lofoten 2
Midtre Hålogaland 7 5 3 1 10 9
Nord-Troms 1 1
Sum 2020 0 15 11 9 1 17 1 4 11 7 2 23 16
Sum 2019 0 15 12 8 0 8 1 2 3 1 2 17 2
Sum 2018 5 11 5 7 2 14 6 7 3 17 7
Sum 2017 6 6 4 4 2 4 8 2 2 3 12 5
Sum 2016 30 23 6 13 3 10 2 8 3 1 35 3
Sum 2015 7 8 8 2 8 2 12 6 2 62 40
Sum 2014 4 5 1 1 3 2 3 50 3 1 25 5
Sum 2013 23 2 2 10 1 4 8 1 19 2

Tilrettelegging friluftslivsområder - tiltak der friluftsrådene har vært 
pådrivere, koordinatorer, samarbeidsparter - 2020
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Foto: Bergen og Omland Friluftsråd, fra Hanstveitholmen

Foto: Lister Friluftsråd, nyoppført tårngamme på Botnan
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Oslo og Omland 568 1.781 2.561 2 3 15

Finnskogen

Valdres 49

Grenland 400 170 75 3

Sør 1.637 433 8 3

Midt-Agder 80 162 365 246 166 435 5

Lindesnesregionen 130 40

Lister 280 25 170 115 2

Dalane 2.482 100 479 125 300 1.182 30 1

Jæren 470 15 274 21 15.600 5

Ryfylke 38

Vest 380 210 10 6

Bergen og Omland 503 1.012 3.114 7

Fjordane 679 15

Sunnmøre 471 282 1.775 190 3

Nordmøre og Romsdal 212 525 165 54 85 4

Trondheimsregionen 50

Trollfjell 42 173 192 16

Helgeland 50 70 4

Polarsirkelen 214 400 1.260 3

Salten 180 900 15.443 15

Lofoten 239 5 80 2

Vesterålen 86

Midtre Hålogaland 940 503 640 60 138 6

Midt-Troms 104 300 1.765 40 55 9

Ishavskysten 120 119 186 4

Nord-Troms 600 40 158 20

Finnmark 1.200 280 360 28 100

Sum 2020 8.734 4.529 28.870 4.319 690 1.407 19.315 170

Sum 2019 38.961 5.538 19.207 11.049 1.342 2.336 21.615 156

Sum 2018 21.807 3.797 15.860 11.491 2.627 2.718 16.843 140

Sum 2017 21.843 2.900 11.456 8.281 3.204 1.701 13.904 145

Sum 2016 17.266 4.209 13.041 8.719 3.360 3.576 13.149 134

Sum 2015 17.511 5.518 14.914 7.376 2.366 4.435 11.187 114

Aktivitetstiltak gjennomført av friluftsrådene - 2020
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Grenland 3.000 50 305

Sør 7.500 1.850 1.028 6.250 8

Midt-Agder 10.940 202 12.254 150 8.000 2.200

Lister 10

Jæren 1.058 600 50 2.290 1.469

Vest 1.500 600

Bergen og Omland 370 3.064 36 541

Nordmøre og Romsdal 155 44 11

Trondheimsregionen 1.244 140 1.626 78 120 750

Trollfjell 16

Helgeland 50 40 130

Polarsirkelen 1.500 300 15

Midtre Hålogaland 4.000 1 45 85 15 1.554 7

Midt-Troms 15 26 148 186

Sum 2020 33.021 459 20.661 654 1.363 18.895 4.246

Sum 2019 95.069 357 27.238 4.319 1.767 22.314 2.764

Sum 2018 97.905 664 31.445 6.243 1.916 17.315 2.215

Sum 2017 72.780 849 26.834 3.487 2.143 1.740 3.651

Sum 2016 58.066 3.545 24.834 1.947 1.654 5.313 3.854

Sum 2015 50.788 945 25.639 1.045 1.720 2.350 3.444

Aktivitetstiltak der friluftsrådene har vært pådrivere, deltatt sammen med 
andre - 2020

Friluftsskole i Lofoten og Sm
åfotan på tur i M

idt-Trom
s. Fot o hhv 

Lofoten Friluftsråd og M
idt-Trom

s Friluftsråd
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Valdres 527

Grenland 1 1

Sør 40 12 14 2

Midt-Agder 22 40 103 39 2 12 16 32 1 12 18 8 9 8 4 106

Lindesnesregionene 2 1 1 1 3 11

Lister 6 3 8 3

Dalane 4 679 3 3 9 2 1 4 2 5 2 48 11

Jæren 65 83 15 30 15 45 45 29 4 2 38 6 0 5 13

Ryfylke 102 43 5 19 9 11 38 29 38 1 8 6 2 6

Vest 119 168 43 27 9 73 76 21 73 6 14 20 1 6

Bergen og Omland 236 64 10 40 14 109 113 62 10 73 82 43 8 1 1 5 31

Fjordane

Sunnmøre 26 22 2 12 15 29 11 14 2 5 11 1 56

Nordmøre og Romsdal 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Trondheimsregionen 8

Trollfjell 1 4

Helgeland 2 2

Polarsirkelen 18 4 6 26

Salten 1

Lofoten 6

Vesterålen 683 1 2 1 4

Midtre Hålogaland 10 2 1 8

Midt-Troms 11 185 6 4 4 2 2 3 1 2 5

Ishavskysten 7 20 1 3 2 1 1 1 5 69

Nord-Troms 1 4 2

Finnmark 5

Sum 2020 593 2572 176 171 50 275 326 208 15 219 91 125 89 23 31 123 372

Sum 2019 579 2657 338 159 52 283 361 196 249 127 66 24 28 152 387

Sum 2018 566 2633 336 155 52 276 310 179 232 139 72 18 26 136 328

Sum 2017 550 2623 175 148 52 266 298 168 227 135 64 20 27 126 302

Sum 2016 545 1793 165 149 45 260 301 143 220 117 63 12 25 101 296

Sum 2015 547 1425 159 161 49 257 295 142 210 115 60 5 21 83 285

Forvaltningsoppgaver og informasjonsmateriell
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Høsting og mat ute - viktig tema i friluftsrådenes arbeid. Foto fra venstre, Midtre Hålogaland Friluftsråd og Valdres Friluftsråd.

Lek og læring ute - vi jobber med begge deler. Leikepatruljen i aksjon med 
Hermegåsa, foto: Sunnmøre Friluftsråd

Lek og læring - is eller vann i Midt-Troms- moro uansett. Foto: Lise Bjørkeng
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Nye publikasjoner

Det har vært ekstra viktig å komme seg ut i året som har gått. FL og friluftsrådene har tatt smittevern på 
alvor. Foto: Tine Marie Hagelin, rullestolvei Sørlenangsbotn

Læring i friluft
Begrunnelse • Metode • Praktiske tips
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Reviderte hefter Læring i friluft lanseres i juni 2021. Til friluftsskolene i sommer foreligger også opp-datert veileder for arrangører og ledere.



54 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. 



Friluftsrådenes Landsforbund
Eivind Lyches vei 23 B

1338 Sandvika

post@friluftsrad.no
tlf 67 81 51 80

www.friluftsrad.no

Medlemsfriluftsråd Web-adresse

Oslofjordens Friluftsråd oslofjorden.org

Oslo og Omland Friluftsråd osloogomlandfriluftsrad.no

Finnskogen Friluftsråd finnskogen.org

Valdres Friluftsråd valdres.no/valdres-natur-og-kulturpark/valdres-friluftsrad

Grenland Friluftsråd grenlandfriluftsrad.no

Friluftsrådet Sør friluftsrådet.no 

Midt-Agder Friluftsråd midt-agderfriluft.no

Lister Friluftsråd listerfriluft.no

Dalane Friluftsråd dalanefriluftsråd.no

Jæren Friluftsråd jarenfri.no

Ryfylke Friluftsråd ryfri.no

Friluftsrådet Vest frivest.no

Bergen og Omland Friluftsråd bof.no

Fjordkysten Friluftsråd fjordanefr.no

Sunnmøre Friluftsråd friluftsraadet.no

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal friluftsraad.no

Trondheimsregionens Friluftsråd trondheimsregion-friluftsrad.no

Trollfjell Friluftsråd trollfjellgeopark.no

Helgeland Friluftsråd helgeland-friluftsrad.no

Polarsirkelen Friluftsråd polarsirkelen-friluftsrad.no

Salten Friluftsråd friluft.salten.no

Lofoten Friluftsråd lofotenfriluft.no

Vesterålen Friluftsråd friluftsrad.vestreg.no

Midtre Hålogaland Friluftsråd halogaland-friluftsrad.no

Midt-Troms Friluftsråd utitroms.no

Ishavskysten Friluftsråd ishavskysten.no

Nord-Troms Friluftsråd utinord.no

Finnmark Friluftsråd perletur.no


