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OM FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er et felles-
organ for de interkommunale friluftsrådene. 
Hovedoppgaven er å arbeide for styrking av 
det allmenne friluftslivet gjennom egne tiltak 
og ved å støtte arbeidet til medlemsfrilufts-
rådene. Det er nå 28 interkommunale frilufts-
råd med 228 medlemskommuner der 82% av 
befolkningen bor.

FL ble stiftet i Ålesund i 1986, og er et eget retts-
subjekt 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. FLs admi-
nistrasjon har kontor i Sandvika. Virksomheten 
finansieres hovedsakelig gjennom kontingent 
fra medlemsfriluftsrådene og administra-
sjonsstøtte fra Klima- og miljødepartementet/
Miljødirektoratet. I tillegg søker FL og fordeler 
betydelige tilskuddsmidler til egen aktivitet og 
tiltak i regi av medlemsfriluftsrådene.

Årsmøte 2022

Årsmøtet holdes 1. juni i Bodø i etterkant av 
Landskonferanse friluftsliv og med Salten 
Friluftsråd som vertskap. Dette heftet inneholder 
årsmelding og regnskap, og gir informasjon om 
de interkommunale friluftsrådene og FL. For mer 
informasjon se: www.friluftsrad.no. 

Hefter, rapporter og faktakort

•  Faktakort om allemannsretten på ukrainsk 
(2022) (og faktakort på en rekke andre språk)

•  Grunnleggende friluftslivsferdigheter (2021)
•  Omfang av friluftslivsaktivitet for barn og 

unge (2021)
•  Læring i friluft i grunnskolen, 7 fag (2021)
•  Friluftsskolen. Veiledningshefte for arrangø-

rer og ledere (DNT og FL 2021)
•  Barnehage i friluft (2020)
•  Vårt arbeid med FNs bærekraftsmål (2020)
•  Prinsipprogram for FL 2020-2024 (2020)
•  Høsting. En smak av tradisjon og muligheter 

(2017)
•  Fysisk aktivitet i friluft (2016)
•  Snøforming (2016)
•  Veileder, arbeid for lite aktive grupper (2016)
•  Friluftsporter. Veiledningshefte (2015)
•  Sammen for friluftsliv i 25 år. Friluftsrådenes 

Landsforbund 1986 – 2011.

Publikasjonene kan lastes ned fra vår nettside, 
www.friluftad.no) eller bestilles fra post@fri-
luftsrad.no

Forsidefoto; Borghild Eide, Sunnmøre Friluftsråd
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ÅRSMELDING 1.5.21 – 30.4.22
1. Hovedtrekk i virksomheten

Årsmøteperioden har i stor grad vært 
prega av koronapandemien. Varierende 
smittetrykk og restriksjonsnivå har skapt 
usikkerhet og krevd mye ressurser til 
planlegging og vurderinger. Likevel har 
både friluftsrådene og FL i all hovedsak 
gjennomført planlagt aktivitet og levert 
gode resultater.

Styret har lagt prinsipprogrammet med 
vekt på forankring i FNs bærekraftsmål 
til grunn for arbeidet. Det mest konkrete 
tiltaket er at landskonferanse friluftsliv 
har FNs bærekraftsmål og friluftsliv 
som hovedtema. Bærekraftperspektivet 
har vært vektlagt i høringsuttalelser og 
prosjektarbeid. 

Styret har nedlagt et omfattende 
arbeid for å vise friluftslivets verdi 
og synliggjøre utfordringer, som 
begrunnelse for å styrke statsbudsjettet. 
Vi har ikke lykkes i form av konkrete 
resultater.

Styret vil trekke fram veksten i antall 
Friluftsskoler og barn som deltar 
der, økningen i antall deltakere på 
turregistreringsopplegg, ferdigstilling 

av skolemateriell til nye læreplaner, 
utvikling av en felles definisjon av 
grunnleggende friluftslivsferdigheter 
for barn og unge og en enorm innsats 
med innsamling av marint avfall som 
konkrete resultater av friluftsrådenes og 
FLs arbeid i årsmøteperioden. Samtidig 
vil styret framheve og rose de som 
står for det jevne arbeidet som utføres 
med sikring, tilrettelegging, drift og 
forvaltning av friluftslivsområder og 
ferdselsårer, og alle informasjons- og 
aktivitetstiltak som inspirerer tusener til 
friluftsliv. 

Styret opplever godt og konstruktivt 
samarbeid med medlemsfriluftsrådene 
der det stadig er innspill og 
forventninger om felles styrking og 
utvikling. Samarbeidet med andre 
aktører og særlig Miljødirektoratet, 
Norsk Friluftsliv og Den Norske 
Turistforening er godt, og avgjørende 
for de resultater vi oppnår.

Styret legger fram et regnskap med 
overskudd på 666.876 kr, og mener de 
økonomiske forutsetningene for videre 
drift er gode.

FL-styret med Vebjørn 
Krogsæter, Irene Heng Lauvsnes, 
Latifa Nasser, Ingebrigt S 
Sørfonn og Hedda Foss Five, 
Foto: Morten Dåsnes, FL
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sikring 32,5 32,5 30,2 30,2 30,2 30,9

Tilrettelegging 45,0 44,0 34,0 34,0 31,0 32,6

Skjærgårdstjeneste 29,3 34,3 35,0 35,0 35,5 35,5

Aktivitetstiltak 55,0 52,5 52,5 51,5 42,5 46,1

Aktivitetstiltak
innvandrerbakgrunn 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0

SUM 171,8 173,3 161,7 160,7 148,2 155,1

Tilskuddsmidler friluftsliv KLD-tiltak i hele landet 
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2.   Friluftslivspolitisk arbeid

Styret har gjennom hele perioden hatt 
hovedfokus på det friluftslivspolitiske 
arbeidet med vekt på behovet for å 
styrke bevilgningene. Fem milepæler 
har vært sentrale.
-  Valgkampen der vi bidro til å sette 

friluftsliv på dagsorden gjennom 
møtedeltakelse, medieoppslag og 
oppfordringer til friluftsrådene om 
engasjement.

-  Regjeringserklæringen der vi sendte 
innspill med 16 punkter.

-  Statsbudsjettet for 2022 der vi 
sendte innspill i to omganger, og 
fulgte opp arbeidet på Stortinget 
med skriftlige innspill og deltakelse 
i budsjetthøringer i 7 komiteer med 
vekt på Energi- og miljøkomiteen. 
Fulgt opp med innspill til revidert 
budsjett 2022 ut fra kraftig økning i 
driftsutgifter skjærgårdstjenesten, 
dokumentert dramatisk nedgang 
i barn og unges uteaktivitet 
under pandemien og forventa 
flyktningebølge fra Ukraina.

-  Kontakt med ny regjering med møte 
med Klima- og miljøminister Espen 
Barth Eide og statssekretær Halvard 

Hølleland i Kunnskapsdepartementet. 
Vi ønsker at regjeringa reviderer 
handlingsplan friluftsliv, gir alle 
barn og unge grunnleggende 
friluftslivsferdigheter, styrker bruk 
av naturen som læringsarena, 
iverksetter en gjennomføringsfase 
i ferdselsåreprosjektet og styrker 
ivaretaking og tilgang til strandsona.

-  Statsbudsjettet 2023 der innspill 
er sendt på et tidlig tidspunkt 
med behov for et løft for 
friluftslivsarbeidet, og fulgt opp på 
møte med statsråden.

Solberg-regjeringas budsjettforslag 
innebar en liten økning i 
tilskuddsmidlene til friluftslivsformål, 
og det lyktes ikke å få til ytterligere 
økninger verken i nysaldering fra 
Støre-regjeringa eller stortingets 
budsjettbehandling. Styret er lite 
fornøyd med dette, men arbeider 
videre med å dokumentere behov og 
nytteverdi av økt satsing på friluftsliv.

Fylkeskommunene er også viktige 
aktører og premissleverandører for 
friluftslivsarbeidet og friluftsrådene. 
FL innhenter informasjon om 

Figur 1. Utvikling i Klima- og miljødepartementets tilskuddsmidler til friluftslivsformål
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Fylkeskommunale midler til friluftsliv 2014 - 2021
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Utvikling i fylkeskommunenes samla tiskudd til friluftsliv

fylkeskommunenes tilskuddsmidler 
til friluftslivsformål som grunnlag 
for arbeidet regionalt med å styrke 
friluftslivsarbeidet. De samla 
tilskuddsmidlene fra fylkeskommunene 
økte omtrent i takt med prisstigninga fra 
2020 til 2021.

3.   Store oppgaver og satsinger

3.1.   Læring i friluft
Skoleopplegget vårt, læring i friluft, 
forelå ferdig revidert i samsvar med 
nye læreplaner i mai 2021, og blei 
lansert sammen med Oslofjordens 
Friluftsråd på Bryn og Hammerbakken 
skole i Bærum med statssekretær Anja 
Johansen, Kunnskapsdepartementet 
og Merethe Frøyland, leder 
Naturfagsenteret. Opplegget er godt 
mottatt, og det er solgt ca 500 pakker 
med de 8 heftene, og registrert 2.837 
nedlastinger av hele eller deler av 
innholdet.

Arbeidet er fulgt opp overfor 
medlemsfriluftsrådene gjennom sesjon 
på ansattesamling og flere webinar. 
Friluftsrådene rapporterer at 4.000 
lærere og barnehageansatte har vært 

på kurs, og 12.000 elever har deltatt 
på uteskole i regi av friluftsrådene. 
Behovet for å styrke bruk av naturen 
som læringsarena er tatt opp både med 
klima- og miljøminister Espen Barth 
Eide og statssekretær Halvard Hølleland 
i Kunnskapsdepartementet. FL arbeider 
for å finansiere en prosjektsatsing på økt 
bruk av naturen som læringsarena.

3.2.   Friluftsskolen
Arbeidet med Friluftskolen, som er 
et ferietilbud for barn og unge, er 
videreført i samarbeid med DNT. I 
2021 blei det arrangert totalt 303 
Friluftsskoler med 6.134 deltakere, og 
av disse var 216 Friluftsskoler med 4.129 
deltakere i regi av friluftsrådene. Vi 
har innført «årets tema». I 2021 var det 
forsøpling, mens innsekter planlegges 
som tema i 2022. Det er gjennomført 
erfaringsseminar. Sparebankstiftelsen 
DNB finansierer utstyrspakker og 
oppstartstøtte til nye Friluftsskoler, 
mens FL fordeler spillemidler til 
friluftsrådenes gjennomføring av 
friluftsskoler.

Figur 2. Utvikling i fylkeskommunenes samla tilskuddsmidler til friluftslivsformål.
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Gapahuker gir ly og skaper sosiale møteplasser. Her en avansert type fra Stafsethneset, Sunnmøre Friluftsråd. 
Foto: Hile Ellingsæter

3.3.   Friluftsporter
Friluftsporter er nærfriluftsområder 
som er tilrettelagt for naturopplevelser, 
fysisk aktivitet og som sosiale 
møteplasser, og som samtidig fungerer 
som innfallsport til videre friluftsliv. 
Gjennom midler fra Sparebankstiftelsen 
DNB er det en særskilt prosjektsatsing 
gjennom friluftsrådene i 
Østlandsområdet. Konseptet spres 
imidlertid over hele landet, og var 
tema på egen sesjon på ansattesamling 
høsten 2021.

3.4.  Friluftsliv for barn og unge i ferie 
og fritid

Prosjektet er finansiert med tilskudd 
fra Klima- og miljødepartementet i tre 
år, men midlene disponeres over en 5 
års prosjektperiode og skal avsluttes i 
2023. I løpet av årsmøteperioden er det 
sammen med Norsk Friluftsliv og DNT 
utvikla definisjon av grunnleggende 

friluftslivsferdigheter. Videre er det 
gjennomført forskning i regi av Norsk 
institutt for naturforskning som har 
gitt verdifull kunnskap, og avdekka at 
35 % av barna var mindre ute under 
koronapandemien. Det arbeides med 
rapport om suksesskriterier og er 
nedsatt arbeidsgrupper for temaene 
rekruttering og ledelse. Prosjektet har 
nå gått over i en formidlingsfase og det 
er gjennomført eller planlegges møter 
sammen med alle fylkeskommunene. 
Vi ønsker å få i gang debatter både om 
omfanget av friluftslivstilbudet til barn 
og unge, og om hvordan en kan styrke 
kvaliteten på det tilbudet som gis.

3.5.   Turregistreringsopplegg
Gjennom koronapandemien har 
turregistreringsopplegg vært en 
suksess som har stimulert mange til 
økt turaktivitet. FL driver kontinuerlig 
utvikling av opplegget TellTur der 17 
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friluftsråd deltar, mens 6 friluftsråd 
benytter andre opplegg. FL koordinerer 
drift og utvikling av TellTur, mens 
medvirkende friluftsråd finansierer det.

År Turmål Deltakere Antall turer

2019 2.497 47.571 823.760

2020 3.867 83.712 1.444.149

2021 4.940 121.279 2.343.751

Spørsmålet om samling av 
alle friluftsrådene i en felles 
turregistreringsordning – herunder 
mulighet til en felles utvikling under 
SjekkUt på UT.no, er tatt opp – men tida 
er foreløpig ikke moden for det.

3.6.  Turportalen UT.no
FL arbeider gjennom styringsgruppa, 
som også består av Statskog og 
DNT, og flere arbeidsgrupper for at 
friluftsrådenes friluftslivstilbud skal 
synliggjøres best mulig for publikum 
på turportalen UT.no. Vårt hovedfokus 
nå er formidling av informasjon om 
badeplasser før sommeren. Det er 
siste året blant annet gjennomført et 
kvalitetsprosjekt for å sikre at turforslag 
er av høy kvalitet og tar hensyn til 
naturverdier, grunneiere og sikkerhet.

Totalt har over 6,4 millioner brukere 
(enheter) vært på UT.no i 2021. Det er 
en vekst på 9 % sammenlikna med 2020 
som var et helt ekstraordinært år med 
en trafikkvekst på 70%. Lett tilgang til 
turforslag viste seg å være svært viktig 
og etterspurt under koronapandemien. 

3.7.  Forvaltningsløsning
Viktigste tiltaket innen utvikling 
av forvaltningsbasen har vært 
samarbeidet med Kartverket om 
løsning for utveksling av turrutedata 
mellom vår forvaltningsbase og 
Kartverkets turrutebase. Det er 
gitt tilskudd fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet til 
arbeidet. Videre er arbeid med utvikling 

av forvaltningsbasen som redskap 
i forvaltning av ferdselsårer satt i 
gang, og vi vurderer muligheter for 
rapportering av tilretteleggingstiltak og 
forvaltningsoppgaver direkte fra basen 
til FL.

3.8.  Stisatsing
Stisatsingen omfatter et bredt 
samarbeid med DNT om å fremme 
stier og andre ferdselsårer for 
friluftsliv, og med merkehandboka.no 
som viktigste fellestiltak. Det er gjort 
utviklingsarbeid med kursoppleggene 
og holdt referansegruppemøte. Andre 
viktige arbeidsoppgaver er deltakelse 
i miljødirektoratets ressursgruppe for 
ferdselsåreprosjektet, ressursgruppe for 
nasjonale turiststier, satsing på kyststier 
i Kystledarbeidet, innspill til stiskulen 
til Miljødirektoratet og deltakelse i 
referansegruppe for stibyggerutdanning. 
Vi er samarbeidspart i et DNT-prosjekt 
om utvikling av kriterier, kartlegging 
og synliggjøring av godt tilgjengelige 
turruter – d.v.s. turruter med bedre 
tilgjengelighet enn grønn gradering, 
men som ikke tilfredsstiller kravene til 
universell utforming.

3.9.  Forsøpling
Friluftsrådene, dels gjennom 
skjærgårdstjenesten, utfører en 
formidabel jobb med å rydde avfall 
– særlig langs strender. FL formidler 
informasjon om nasjonale tiltak og 
tilskuddsordninger, legger til rette for 
erfaringsutveksling og samarbeider 
med andre nasjonale aktører – særlig 
gjennom styreledervervet i Hold Norge 
rent.

3.10.  Frivillighet
FL har satt frivillighetens år 2022 på 
dagsorden gjennom felles teamsmøte 
for friluftsrådene.

Vi ønsker å bygge opp under 
frivilligheten og bevisstgjøre 
oss på verdien og god rolle- og 
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arbeidsdeling. Viktige tiltak i regi av 
friluftsrådene – i særdeleshet rydding 
av marin forsøpling, er avhengig av 
utstrakt frivillig innsats, og naturlos 
er blant mange gode eksempler på 
friluftsrådenes rolle med å bygge opp 
under og koordinere frivilligheten. Vi 
setter fokus på frivillighetens betydning 
for friluftslivet under landskonferanse 
friluftsliv i Bodø.

3.11.  Flere medlemskommuner i 
friluftsråd

FL støtter konstruktivt opp under alle 
initiativ til danning av nye friluftsråd. 
Vi har deltatt på seminar/webinar 
i både Vestland og Trøndelag med 
informasjon om danning av friluftsråd, 
og gitt faglig og økonomisk støtte til 
utredning av friluftsråd i Hallingdal. I 
årsmøteperioden er Herøy kommune 
tatt opp som nytt medlem i Sunnmøre 
Friluftsråd, og Våler kommune i 
Finnskogen Friluftsråd.

4.  Basisoppgaver

De fire A’er; allemannsretten, arealer, 
anlegg og aktivitet, utgjør basis i 
friluftslivsarbeidet, og gjennomsyrer 
mesteparten av det vi gjør. Mange av 
de konkrete tiltakene er omtalt andre 
steder i årsmeldinga.

4.1.  Allemannsretten
FL satt allemannsretten på dagsorden 
i valgkampen, og har fulgt det opp 
i engasjement for kyststien. Vi har 
hatt særlig oppmerksomhet om 
behovet for å informere om de hensyn 
som allemannsretten innebærer 
når nye grupper har tatt naturen i 
bruk under pandemien. En rekke 
utfordrende problemstillinger knytta 
til parkeringsavgifter, brukerbetaling 
og ferdselsrestriksjoner drøftes både 
i friluftslivsarbeidet og i vår kontakt 
mot naturbasert reiseliv. Vi framholder 
FLs prinsipielle standpunkt om at 

allemannsretten bør grunnlovsfestes 
ved alle aktuelle anledninger.

4.2.  Arealer
Ivaretaking av arealer til 
friluftslivsformål blir stadig 
viktigere, og var blant FLs innspill 
til regjeringserklæringen. Mange 
av de nesten 250 høringsuttalelse 
friluftsrådene avgir omhandler 
arealspørsmål. FL har tatt opp behovet 
for å styrke sikringsordningen slik at den 
gir reell mulighet til å kjøpe bebygde 
eiendommer i pressområdene.

4.3.  Anlegg
Viktige deler av FLs arbeid med 
tilrettelegging med anlegg for friluftsliv 
skjer gjennom 3.3. Friluftsporter og 
3.8. Stisatsing. FL har sluttrapportert 
ekstra sysselsettingsmidler til 
tilretteleggingstiltak i regi av 
friluftsrådene. Spillemidler til små 
nærmiljøtiltak friluftsliv er en viktig 
finansieringskilde. Tilretteleggingstiltak, 
herunder balansen mellom 
tilrettelegging og ivaretaking av naturen, 
var sentralt tema på ansattesamlinga. 
Vi argumenterte for økte midler til 
tilrettelegging i statsbudsjettet for 2022 
uten å nå fram.

4.4.  Aktivitet
Viktige deler av Fls arbeid med 
aktivitetstiltak er omtalt under 3.1. 
Læring i friluft, 3.2. Friluftsskolen, 
3.5. Friluftsliv for barn og unge i ferie 
og fritid og 3.5. Turregistrering. I 
tillegg har vi viktige fellessatsinger på 
friluftsliv og folkehelse og friluftsliv for 
mennesker med innvandrerbakgrunn 
finansiert av Miljødirektoratet, og 
spillemidlene utgjør viktig finansiering 
av Friluftsskolen og andre aktivitetstiltak 
for barn, unge og inaktive voksne.
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5.  Prosjekter og tiltak

5.1.  Revisjon av standarden for 
bærekraftig skogbruk (PEFC)

Det har foregått et omfattende arbeid, 
med drøyt 20 møter, med revisjon av 
denne skogstandarden med fokus på 
skogbrukets klimabidrag og ivaretaking 
av naturmangfold. For friluftsliv er 
forslag om innstramming i bruk av 
flatehogst viktig. Forslaget til ny 
standard er nå på høring.

5.2.  Naturbasert reiseliv
FL og mange av friluftsrådene er 
i økende grad involvert i tiltak og 
prosjekter i grenselandet mellom 
friluftsliv og naturbasert reiseliv. Vi 
deltar i et bredt samarbeid gjennom 
DNTs prosjekt «grønn tur». FL deltar i 
Miljødirektoratets ressursgruppe for 
nasjonale turiststier, og vårt arbeid for 
publikumsinformasjon gjennom UT.no 
er viktig også for reiselivet. Konseptet 
med besøksforvaltning, som er utvikla 
av reiselivet, er relevant og nyttig også 
for friluftslivet og har vært tema på 
fellesmøter.

5.3.  Landskonferanse friluftsliv 
(LK2022)

Miljødirektoratet, Norsk Friluftsliv og 
FL samarbeider om landskonferanse 
friluftsliv hvert 3. år, og FL har 
sekretariatsansvaret. Årets konferanse 
arrangeres i Bodø 30. mai – 1. 
juni i samarbeid med Nordland 
fylkeskommune, Bodø kommune og 
Salten friluftsråd, og har friluftsliv og 
FNs bærekraftsmål som tema.

5.4.  Bulgaria-samarbeid
Koronapandemien har satt FLs 
Bulgariasamarbeid på vent, men 
vi planlegger nå for besøk av våre 
samarbeidsparter fra Devetaki 
Plateau Association. For dem er enkle 
tilretteleggings- og aktivitetstiltak, 
demokratibygging og mobilisering av 

frivillighet viktig. Vi legger bl.a. opp til 
besøk hos Grenland friluftsråd. 

5.5.  Revidere FLs 
kommunikasjonsstrategi

Arbeidet med revisjon av FLs 
kommunikasjonsstrategi er godt 
i gang, men blei noe forsinka av 
koronapandemien som vanskeliggjorde 
fysisk oppstartsmøte. Ei arbeidsgruppe 
med representanter fra tre friluftsråd og 
FLs styre og administrasjon la fram et 
utkast til drøfting på ledersamlinga i FL i 
februar, og FL-styret tar sikte på å vedta 
strategien på styremøte i juni.

5.6.  Turmål og turregistrering for å 
fremme aktivitets- og gåvennlige 
nærmiljø

FL har på oppdrag fra Helsedirektoratet 
utarbeida en sammenstilling på nett 
av ulike typer turregistrering og turmål 
som dagsturhytter og friluftsporter med 
mål om å inspirere flere kommuner til å 
iverksette slike suksesser for å fremme 
aktivitets- og gåvennlige nærmiljø.

6.  Administrative oppgaver

6.1.  Årsmøte 3. juni 2021
FLs årsmøte 3. juni 2021 måtte også 
gjennomføres digitalt, og bortsett fra 
stø møteledelse fra Oslo og Omland 
Friluftsråds styreleder Hans Petter 
Aas, fikk ikke OOF utøvd sin påtenkte 
vertskapsrolle med seminar i forkant 
av årsmøtet. Alle formaliteter knytta til 
årsmøtet blei godt gjennomført med 
nødvendige vedtak, men digitale møter 
fungerer mindre godt som arenaer 
for drøfting, utvikling og styrking av 
sosialt fellesskap. Årsmøtet vedtok 
årsmelding, regnskap, arbeidsplan, 
budsjett, valgnemndas innstilling og en 
uttalelse om å styrke friluftslivsarbeidet.  
Årsmøtet takka Ane Mari Braut Nese 
for hennes innsats som styreleder, 
Astrid Larsen som avtroppende leder 
av valgnemnda og mangeårig innsats i 
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styret før det og Marianne Sanderud for 
14 års arbeid i FL.

6.2.  Styret
Styret har etter årsmøtet bestått av 
Vebjørn Krogsæter, Hedda Foss Five, 
Ingebrigt S Sørfonn, Latifa Nasser og 
Irene Heng Lauvsnes, og med Irene 
Dahl, Anders Ege og Bjørn Ivar Lamo 
som varamedlemmer. Avtroppende 
styre hadde møte 19. mai og behandla 
9 saker, mens nytt styre har hatt 6 

styremøter og behandla 53 saker. 
Bergen og Omland Friluftsråd var 
vertskap for styremøte 21.-22. juni, 
Finnskogen Friluftsråd for styremøte 
28.-29. september, Oslofjordens 
Friluftsråd for styremøte 2.-3. desember 
og Helgeland friluftsråd for styremøte 
5.-6. april, mens styremøtet 10. februar 
var lagt i tilknytning til ledersamling 
på Gardermoen. Tradisjonen med å 
ha friluftsrådene som vertskap for 
styremøtene er tidkrevende, men gir 

Variert skogbilde uten for store hogstflater er viktig for naturopplevelser. Foto: Morten Dåsnes, FL
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styret en unik innsikt i friluftsrådenes 
arbeid og utfordringer. Styret 
gjennomførte styreevaluering på 
aprilmøtet. Kjønnsbalansen i FL-styret 
er god, mens det samla inntrykket når 
en inkluderer medlemsfriluftsrådene 
er at ledelsen av friluftsrådene er 
mannsdominert og tradisjonell med 
hensyn til mangfold.

6.3.  Administrasjon
Administrasjonen har kontorlokaler 
i Sandvika og har i årsmøteperioden 
bestått av; Ingrid Larsen 
Wigestrand, rådgiver, Lisa Sophie 
Lund, rådgiver, Asgeir Knudsen, 
kommunikasjonsrådgiver, Ingebjørg 
Stedje, økonomi og administrasjon, 60% 
fra 15.8. – 30.4, Line Wam Johannesen, 
økonomi og administrasjon fra 15.3.22, 
og Ellen Gustad Nilsen, 20% fra 1.2.22 
som konsulent og Morten Dåsnes, 
daglig leder. I tillegg er Knut Berntsen 
engasjert til å bistå i arbeidet med 
Læring i friluft. Sjukefraværet i 2021 
er på 2,13%. Det er ikke rapportert om 
skader eller ulykker relatert til arbeidet i 
FL. 

Informasjon og samarbeid i 
administrasjonen ivaretas på ukentlige 
kontormøter, gjennom dialog på ulike 
saksfelt og ved involvering i sakspapir til 
styremøtene. Gjennom pandemien har 
det vært utstrakt bruk av hjemmekontor, 
og flere ønsker å videreføre det, men 
det er satt en generell ramme på 
minst 3 dager i uka på kontoret ved hel 
stilling. Pandemien har begrensa sosiale 
tiltak både på kontoret og sammen 
med våre viktigste samarbeidsparter 
vesentlig. Arbeidsmiljøet vurderes som 
tilfredsstillende. FL har ikke virksomhet 
som belaster det ytre miljøet.

6.4.  Økonomi
Styret legger fram et regnskap med 
et overskudd på kr 666.876 som er 
vesentlig bedre enn budsjett. Det 
skyldes i hovedsak ikke benytta reserve 

lønnsutgifter og vakanser i forbindelse 
med skifte av medarbeidere. En 
regnskapsmessig tilbakeføring av 
tidligere års pensjonskostnader bidro 
også til at lønnskostnader ble lavere 
enn budsjettert. Videre var reise- og 
møteutgifter lavere pga pandemien. 
Mesteparten av FLs omsetning er 
knytta til fordeling av tilskuddsmidler til 
friluftsrådene, og er for alle ordninger 
rapportert til myndighetene med etter 
vår vurdering god måloppnåelse. 
Styret får på de fleste styremøter 
framlagt regnskapsstatus og prognose. 
Styret foreslår at overskuddet legges 
til egenkapitalen. Styret mener det 
økonomiske grunnlaget er godt for 
videre drift.

6.5.  Oppfølging av 
medlemsfriluftsrådene

FL har felles kontakt og oppfølging 
av friluftsrådene gjennom tilnærma 
månedlige teamsmøter, webinar 
med fagtema, ansattesamling som 
blei gjennomført i september med 
Ishavskysten friluftsråd som vertskap 
og ledersamling som vi hadde på 
Gardermoen 10.-11.2.2022. I tillegg 
formidles aktuell informasjon på 
e-post, og det er mye oppfølging og 
kontakt direkte mellom fagpersoner 
i FL og de enkelte friluftsrådene. 
Blant de sakene som der er mest 
spørsmål om er overgang til 
kommunale oppgavefellesskap, 
turregistreringsopplegg, 
forvaltningsløsning, arealsaker og de 
ulike tilskuddsordningene FL forvalter. 
Det er satt i gang arbeid med etablering 
av intranett for å systematisere 
informasjon og lagring av denne. FL 
administrasjonen vektlegger å være lett 
tilgjengelig og serviceorientert overfor 
medlemsfriluftsrådene.

6.6.  Høringsuttalelser
FL har avgitt høringsuttalelser eller 
sendt innspill i disse saker:
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-  Til sjøfartsdirektoratet om 
høyhastighetsbevis mm

-  NOU 2020: levekår i byer – gode 
lokalsamfunn for alle

-  Fullføringsreformen – innspill til 
Utdannings- og forskningskomiteen 
om friluftsliv som studietilbud

-  Innspill til regjeringas idrettsstrategi
-  Til Helsedirektoratet om fysisk 

aktivitet og stillesitting
-  Innspill til regjeringserklæring
-  Forskrift om jakt- og fangsttider 2022 

– 2026
-  Notater om statsbudsjett 

2022 til Stortingets Energi- og 
miljøkomite, Transport- og 
kommunikasjonskomite, Helse- og 
omsorgskomite, Næringskomite, 
Familie- og kulturkomite, 
Utdannings- og forskningskomite, 
kommunal- og forvaltningskomite

-  Innspill til statsbudsjett 2023 
til Klima- og miljøminister og 
Kunnskapsminister

-  Innspill til revidert budsjett 2022.
-  Innspill til regjeringas 

folkehelsemelding.
-  Brev til Klima- og miljødepartementet 

om behov for ekstra midler for å gi 
ukrainske flyktninger friluftslivstilbud.

6.7.  Synliggjøring
Vår desidert viktigste kanal for 
publikums informasjon er gjennom 
turportalen UT.no der det var 6,4 
millioner brukere/enheter i 2021. 
Samarbeidet med DNT og Statskog 
om denne er godt, og gir oss gode 
muligheter til å nå ut til store deler 
av friluftslivsutøverne. Våre interne 
informasjonskanaler; nettside, 
facebook-side, nyhetsbrevet Frilufts-
Info og avtalen med magasinet 
Friluftsliv, er oppdatert og brukt til 
nyhetsformidling på linje med tidligere 
år.

Det er krevende å nå fram i riksmedia 
med våre saker, men vi har hatt gode 
oppslag i Dagsavisen og Kommunal 

Rapport der viktige behov og 
utfordringer i friluftslivsarbeidet er 
synliggjort. Sist ved et større oppslag 
i Dagsavisen om endringer i barns 
uteaktivitet under koronapandemien. 
Videre kronikk «Er klasserommet det 
beste stedet for læring» og sammen 
med Norsk friluftsliv og DNT om at 
Reiselivet må ta vare på urørt natur». 
I mars sørga våre medarbeidere Knut 
Berntsen og Ingrid L Wigestrand for 
humoristisk og god presentasjon av FL, 
og særlig arbeid for barn og unge, i NRK 
P1s program Landsmøtet.

6.8.  Deltakelse på møter, i styrer, 
ressursgrupper og samarbeidsfora

Representasjon på nasjonale møter
-  På årsmøte i Forum for natur og 

friluftsliv nasjonalt og årsmøtet 
i Norsk Friluftsliv representerte 
styreleder FL.

-  På møte med Klima- og miljøminister 
Espen Barth Eide 8. mars deltok 
Vebjørn Krogsæter, Hedda Foss 
Five, Ingrid L Wigestrand og Morten 
Dåsnes

-  På teamsmøte med 
statssekretær Halvard Hølleland, 
Kunnskapsdepartementet, 1. mars 
deltok Ingrid L Wigestrand, Knut 
Berntsen og Morten Dåsnes.

-  På møte med KS 23. februar deltok 
Asgeir Knudsen og Morten Dåsnes

Styrer, ressursgrupper og 
samarbeidsfora
-  Styret FNF nasjonalt: Ingrid L 

Wigestrand
-  Styret Hold Norge rent: Asgeir 

Knudsen (leder)
-  Styret PEFC Norge (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
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-  Nasjonal Kystledgruppe: Morten 
Dåsnes

-  Forum friluftsliv i skolen: Ingrid 
Larsen Wigestrand

-  Forum flerkulturelt friluftsliv: 
Ingebjørg Stedje

-  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

-  Konferansekomite landskonferanse 
friluftsliv. Lisa Lundh og Morten 
Dåsnes

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

Møte mellom Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og politisk rådgiver Maria Varteressian, og styreleder 
Vebjørn Krogsæter og nestleder Hedda Foss Five, Foto: Morten Dåsnes, FL
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Årsregnskap 2021

Inntekter 
Kontingent fra friluftsråd 1 732 596               1 750 000               1 750 000               1 890 624               
Administrasjonsstøtte 2 14 300 000             14 300 000             15 550 000             15 560 000             
Prosjekttilskudd til FL 3 3 570 000               2 130 000               3 465 000               3 890 217               
Prosjekttilskudd til friluftsråd 3 31 160 000             19 740 000             22 735 000             22 704 633             
Prosjekttilskudd refundert (fra 2020) 120 000                  
Egen virksomhet 1 331 262               1 890 000               1 215 000               1 377 246               
Bruk av avsetninger 4 1 454 751               2 375 000               3 089 000               3 064 683               
Sum driftsinntekter 53 548 609             42 185 000             47 804 000             48 607 403             

Kostnader
Lønnskostnader 5,6 3 710 196               4 115 000               4 170 000               3 820 475               
Kjøp tjenester 7 1 696 122               260 000                  1 310 000               140 537                  
Møte- og reisekostnader 339 594                  1 535 000               555 000                  306 836                  
Kontorkostnader 444 011                  565 000                  490 000                  523 308                  
Informasjon, prosjekt 1 828 876               1 640 000               2 236 000               2 305 747               
Prosjektilskudd friluftsråd 8 30 016 900             21 040 000             23 710 000             24 231 600             
Adm.støtte friluftsråd 8 11 900 000             11 865 000             12 946 000             12 946 000             
Adm.støtte nye friluftsråd/kommuner 30 000                     200 000                  200 000                  50 000                     
Diverse 564 512                  1 025 000               660 000                  366 681                  
Bankgebyr 9 327                       6 117                       
Sum driftskostnader 50 539 538             42 245 000             46 277 000             44 697 301             

Driftsresultat 3 009 071               60 000-                     1 527 000               3 910 102               

Finansinntekter 134 917                  75 000                     100 000                  63 602                     
Finanskostnader 10 000                     10 000                     270                          
Netto finansresultat 134 917                  65 000                     90 000                     63 332                     

Årsresultat 3 143 988               5 000                       1 617 000               3 973 434               

Årets avsetning 9 2 616 415               -                           1 375 000               3 306 558               
Årsresultat overføres egenkapital 12 527 573                  5 000                       242 000                  666 876                  

Noter  Regnskap 2020 Budsjett  20211) Rev. Budsjett  
20211)  Regnskap 2021 
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Takk

Det er gjennom godt arbeid i medlemsfriluftsrådene og gjennom gode 
samarbeidsparter vi oppnår de fleste og beste resultatene. Styret takker 
medlemsfriluftsrådene, Stortinget – og energi- og miljøkomiteen spesielt, 
Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Kulturdepartementet, Helse- og 
omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Statskog, Opplysningsvesenets fond, 
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.

Sandnessjøen 6. april 2022

Vebjørn Krogsæter  Hedda Foss Five
leder     nestleder

Latifa Nasser   Ingebrigt S Sørfonn  Irene Heng Lauvsnes
styremedlem   styremedlem   styremedlem

     Morten Dåsnes
     daglig leder

Ferdselsårer og stisatsing er viktige oppgaver for FL og i samspill med friluftsrådene. Her fra Nordlandsruta. 
Foto: Salten Friluftsråd



15

Årsregnskap 2021
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Balanse
Noter 2020 2021

EIENDELER
Anleggsmidler
Egenkapitaltilskudd KLP 10 98 107                       
Sum anleggsmidler -                             98 107                       

Omløpsmidler
Kundefordringer 174 535                    83 278                       
Opptjent, ikke fakturert inntekt 30 000                       
Forskuddsbetalte kostnader 80 437                       33 212                       
DNB brukskonto 6 593 022                 1 244 199                 
DNB depositumskonto husleie 113 551                    113 671                    
DNB skattetrekkskonto 11 299 717                    317 276                    
DNB kapitalkonto 106 377                    5                                
KLP plasseringskonto 4 944 865                 10 007 796               
KLP oppgjørskonto 510                            19                              
Sum omløpsmidler 12 313 014               11 829 454               

Sum eiendeler 12 313 014               11 927 561               

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital 12 2 275 929                 2 942 805                 
Sum egenkapital 2 275 929                 2 942 805                 

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1 690 140                 349 038                    
Forskuddstrekk 125 291                    142 849                    
Skyldig arbeidsgiveravgift 123 930                    71 417                       
Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn 48 717                       45 964                       
Skyldige feriepenger 345 509                    325 980                    
Annen kortsiktig gjeld 104 136                    
Avsetning 9,11 7 703 498                 7 945 372                 
Sum kortsiktig gjeld 10 037 085               8 984 756                 

Sum egenkapital og gjeld 12 313 014               11 927 561               

Sandvika 6. april 2022

Styret i Friluftsrådenes Landsforbund

Vebjørn Krogsæter Hedda Foss Five Latifa Nasser
styreleder nestleder styremedlem

Ingebrigt S. Sørfonn Irene Heng Lauvsnes Morten Dåsnes
styremedlem styremedlem daglig leder
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Noter til årsregnskap 2021

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
Budsjett vedtatt på årsmøtet 04.06.2020
Revidert budsjett vedtatt på styremøte 11.02.2021 (Sak 9/21)

Note 2. Administrasjonsstøtte fra Miljødirektoratet fordelt på friluftsråd og FL
Total tildeling Til friluftsrådene Til FL Til prosjekt

15 560 000                          12 946 000                2 365 000       249 000          

Note 3. Prosjekttilskudd 2021 fordelt på friluftsråd og FL
Prosjekt Tilskudd fra Total tildeling Til friluftsråd Til FLs arbeid

Spillemidler Kulturdep. 13 500 000     13 500 000     -                  
Friluftsskoler Sparebankstiftelsen 1 300 000       1 300 000       -                  
Suksessrike friluftsakt. Miljødirektoratet 2 800 000       -                  2 800 000       
Læring i Friluft Miljødirektoratet 2 481 000       2 189 000       292 000          
Folkehelse Miljødirektoratet 2 775 000       2 745 000       30 000            
Friluftsliv for minoriteter Miljødirektoratet 2 857 600       2 820 633       36 967            
Friluftsporter Miljødirektoratet 80 000            -                  80 000            
Friluftsskoler Miljødirektoratet 100 000          100 000          
Stikonferansen Miljødirektoratet 100 000          -                  100 000          
Salten folkehelseprosjekt Stiftelsen DAM 195 000          150 000          45 000            
Turrutebase Kommunaldep. 250 000          -                  250 000          
Turrutebase Statens Kartverk 50 000            -                  50 000            
Turmål og turregistrering Helsedirektoratet 106 250          -                  106 250          
Totalt 26 594 850     22 704 633     3 890 217       

Note 4. Bruk av avsetninger
Administrasjonsstøtte til friluftsråd 50 000            
Læring i friluft 301 570          
Friluftsliv for minoriteter 59 367            
Spesialordning tilrettelegging/sysselsetting 1 500 000       
Vinteraktiviteter 20-21 305 000          
Spillemidler 305 000          
Friluftsporter (Sparebankstiftelsen) 450 000          
Friluftsporter (Miljødirektoratet) 43 746            
Kystled 50 000            
Totalt 3 064 683       
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Balanse
Noter 2020 2021

EIENDELER
Anleggsmidler
Egenkapitaltilskudd KLP 10 98 107                       
Sum anleggsmidler -                             98 107                       

Omløpsmidler
Kundefordringer 174 535                    83 278                       
Opptjent, ikke fakturert inntekt 30 000                       
Forskuddsbetalte kostnader 80 437                       33 212                       
DNB brukskonto 6 593 022                 1 244 199                 
DNB depositumskonto husleie 113 551                    113 671                    
DNB skattetrekkskonto 11 299 717                    317 276                    
DNB kapitalkonto 106 377                    5                                
KLP plasseringskonto 4 944 865                 10 007 796               
KLP oppgjørskonto 510                            19                              
Sum omløpsmidler 12 313 014               11 829 454               

Sum eiendeler 12 313 014               11 927 561               

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital 12 2 275 929                 2 942 805                 
Sum egenkapital 2 275 929                 2 942 805                 

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1 690 140                 349 038                    
Forskuddstrekk 125 291                    142 849                    
Skyldig arbeidsgiveravgift 123 930                    71 417                       
Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn 48 717                       45 964                       
Skyldige feriepenger 345 509                    325 980                    
Annen kortsiktig gjeld 104 136                    
Avsetning 9,11 7 703 498                 7 945 372                 
Sum kortsiktig gjeld 10 037 085               8 984 756                 

Sum egenkapital og gjeld 12 313 014               11 927 561               

Sandvika 6. april 2022

Styret i Friluftsrådenes Landsforbund

Vebjørn Krogsæter Hedda Foss Five Latifa Nasser
styreleder nestleder styremedlem

Ingebrigt S. Sørfonn Irene Heng Lauvsnes Morten Dåsnes
styremedlem styremedlem daglig leder
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Noter til årsregnskap 2021

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
Budsjett vedtatt på årsmøtet 04.06.2020
Revidert budsjett vedtatt på styremøte 11.02.2021 (Sak 9/21)

Note 2. Administrasjonsstøtte fra Miljødirektoratet fordelt på friluftsråd og FL
Total tildeling Til friluftsrådene Til FL Til prosjekt

15 560 000                          12 946 000                2 365 000       249 000          

Note 3. Prosjekttilskudd 2021 fordelt på friluftsråd og FL
Prosjekt Tilskudd fra Total tildeling Til friluftsråd Til FLs arbeid

Spillemidler Kulturdep. 13 500 000     13 500 000     -                  
Friluftsskoler Sparebankstiftelsen 1 300 000       1 300 000       -                  
Suksessrike friluftsakt. Miljødirektoratet 2 800 000       -                  2 800 000       
Læring i Friluft Miljødirektoratet 2 481 000       2 189 000       292 000          
Folkehelse Miljødirektoratet 2 775 000       2 745 000       30 000            
Friluftsliv for minoriteter Miljødirektoratet 2 857 600       2 820 633       36 967            
Friluftsporter Miljødirektoratet 80 000            -                  80 000            
Friluftsskoler Miljødirektoratet 100 000          100 000          
Stikonferansen Miljødirektoratet 100 000          -                  100 000          
Salten folkehelseprosjekt Stiftelsen DAM 195 000          150 000          45 000            
Turrutebase Kommunaldep. 250 000          -                  250 000          
Turrutebase Statens Kartverk 50 000            -                  50 000            
Turmål og turregistrering Helsedirektoratet 106 250          -                  106 250          
Totalt 26 594 850     22 704 633     3 890 217       

Note 4. Bruk av avsetninger
Administrasjonsstøtte til friluftsråd 50 000            
Læring i friluft 301 570          
Friluftsliv for minoriteter 59 367            
Spesialordning tilrettelegging/sysselsetting 1 500 000       
Vinteraktiviteter 20-21 305 000          
Spillemidler 305 000          
Friluftsporter (Sparebankstiftelsen) 450 000          
Friluftsporter (Miljødirektoratet) 43 746            
Kystled 50 000            
Totalt 3 064 683       
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Note 5. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.
Lønnskostnader 2020 2021
Lønninger (inkl. feriepenger og styregodtgj.) 2 779 282 2 899 513
Arbeidsgiveravgift 436 780 479 038
Pensjonskostnader 362 660 478 609
Andre lønnsrelaterte ytelser/personalkostnad 131 474 51 850
Egenkapitaltilskudd til KLP innbetalt tidligere år -88 535
Sum 3 710 196 3 820 475

Sysselsatte årsverk 2020 2021
5 4,6

Ytelser til ledende personer 2020 2021
Lønn daglig leder 685 652          693 463          
Annen godtgjørelse daglig leder 3 100              
Styregodtgjørelse 103 000          111 100          
Sum 788 652          807 663          
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. 

Note 6. Lov om obligatorisk tjenestepensjon
Friluftsrådenes Landsforbund er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
Foretaket tilfredsstiller kravene i loven gjennom den offentlige tjenestepensjonen som foretaket har tegnet 
i Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap for sine ansatte. 

Note 7. Revisjon
Kostnadsført godtgjørelse til revisor 2020 2021
Revisjon 29 375 30 469            
Sum godtgjørelse til revisor 29 375 30 469            

Note 8. Administrasjonsstøtte og prosjekttilskudd utbetalt i 2021
Adm.støtte Spillemidler Spillemidler Spillemidler Læring i Folkehelse Minoriteter 

Friluftsråd aktivitet Friluftsskoler enkle anlegg friluft friluftsliv friluftsliv
Oslofjorden 74 000 329 750          100 000          
Oslo og Omland 710 000 185 000 59 500            65 000 435 000
Finnskogen 156 000 75 500            
Valdres 409 000 62 900            50 000            5 000
Grenland 327 000 200 000 100 000          190 000 190 000
Sør 466 000 310 000 414 500          25 000            90 000 340 000 520 000
Midt-Agder 768 000 700 000 215 000          170 000 280 000 290 000
Lister 351 000 240 000 156 500          150 000          40 000 140 000
Dalane 402 000 270 000 63 000            100 000          105 000 290 000 50 000
Jæren 672 000 150 000 100 000          60 000 45 000
Ryfylke 661 000 200 000          
Vest 702 000 120 000 46 000            100 000          70 000 100 000
Bergen og Omland 1 050 000 19 000 140 700          50 000            55 000 90 000
Fjordane 320 000 28 000 60 000            
Sunnmøre 627 000 420 000 127 200          100 000          90 000 160 000 195 000
Nordmøre og Romsdal 621 000 350 000 406 250          100 000          174 000 290 000 300 000
Trondheimsregionen 385 000 350 000 55 000 210 000 150 000
Trollfjell 218 000 50 000 151 250          50 000
Helgeland 341 000 115 000 55 500            80 000            60 000
Polarsirkelen 421 000 175 000 565 350          15 000            115 000 20 000
Salten 531 000 200 000 624 350          200 000          105 000
Lofoten 245 000 75 000 261 150          180 000          60 000 125 000 80 000
Vesterålen 348 000 150 000 186 300          50 000            
Midtre Hålogaland 503 000 415 000 611 200          200 000          190 000 300 000 390 000
Midt-Troms 459 000 320 000 113 000          135 000          125 000 230 000
Ishavskysten 481 000 165 000 219 400          145 000          190 000
Nord-Troms 280 000 185 000 140 250          208 000          85 000 80 000 50 000
Finnmark 492 000 255 000 649 050          200 000          105 000 150 000 80 000
Sum til friluftsråd 12 946 000 5 521 000        5 518 600        2 803 000 2 189 000 2 765 000 2 880 000
FL sentralt 2 365 000 292 000 30 000 36 600            
Prosjekter 249 000
Sum 15 560 000 5 521 000 5 518 600 2 803 000 2 481 000 2 795 000 2 916 600
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Note 8. Administrasjonsstøtte og prosjekttilskudd utbetalt i 2021
Øvrige tilskudd utbetalt til friluftsråd:
FL har utbetalt 1,5 mill. kr til tilretteleggingsprosjekter. Dette var et restbeløp fra ekstraordinære koronamidler fra Miljødir. i 2020.
FL har utbetalt kr. 305 000 til vinteraktiviteter 2020-21, dette var også ekstramidler fra Miljødir. pga.korona-pandemien.
FL har utbetalt kr. 150 000 til nye friluftsskoler, kr. 450 000 til friluftsporter og kr. 150 000 kr fra Stiftelsen DAM til Salten Friluftsråd.

Note 9.  Årets avsetninger 
Suksessrike fritidsaktiviteter 1 464 791       
Suksessrike fritidsakt. bundet til forskning 425 000          
Spillemidler 62 400            
Friluftsporter (Miljødirektoratet) 49 000            
Friluftsskoler (Sparebankstiftelsen) 926 117          
Turmål og turregistrering (Helsedir.) 79 250            
Turrutebase (Kommunaldep. og Kartverket) 300 000          
Sum årets avsetninger 3 306 558       
Avsatte midler fra tidligere år 4 638 815       
Avsetning balanse 31.12.2021 7 945 372       

Note 10. Balanseføring av  egenkapitaltilskudd i KLP Gjensidig Forsikringsselskap
Jf note 6 har Friluftsrådenes Landsforbund medlemskap i KLP Gjensidig Forsikringsselskap.
Foretaket betaler årlig et egenkapitaltilskudd til KLP. Dette egenkapitaltilskuddet har tidligere år blitt kostnadsført og ikke blitt
balanseført i regnskapet. I følge regnskapsloven skal imidlertid dette egenkapitaltilskuddet balanseføres som et anleggsmiddel.
I 2021 er derfor både årets og tidligere års innbetalte egenkapitaltilskudd til KLP Gjensidig Forsikringsselskap balanseført.

Foretakets pensjonsavtale i KLP innebærer også at foretaket har pensjonsforpliktelser og et premiefond i KLP. 
For små foretak er det valgfritt om pensjonsforpliktelsene og premiefondet skal balanseføres i regnskapet. 
Friluftsrådenes Landsforbund har valgt å ikke balanseføre dette i sitt regnskap.

Note 11. Bundne midler 2020 2021
Bundne bankinnskudd, skattetrekkskonto 299 717 317 276          
Forskning NINA, avsetning 425 000 425 000          
Totalt 724 717 742 276          

Note 12. Egenkapital Egenkapital
Egenkapital per 1.1.21 2 275 929
Årsresultat overføres egenkapitalen 666 876
Egenkapital per 1.1.22 2 942 805
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Note 5. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.
Lønnskostnader 2020 2021
Lønninger (inkl. feriepenger og styregodtgj.) 2 779 282 2 899 513
Arbeidsgiveravgift 436 780 479 038
Pensjonskostnader 362 660 478 609
Andre lønnsrelaterte ytelser/personalkostnad 131 474 51 850
Egenkapitaltilskudd til KLP innbetalt tidligere år -88 535
Sum 3 710 196 3 820 475

Sysselsatte årsverk 2020 2021
5 4,6

Ytelser til ledende personer 2020 2021
Lønn daglig leder 685 652          693 463          
Annen godtgjørelse daglig leder 3 100              
Styregodtgjørelse 103 000          111 100          
Sum 788 652          807 663          
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. 

Note 6. Lov om obligatorisk tjenestepensjon
Friluftsrådenes Landsforbund er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
Foretaket tilfredsstiller kravene i loven gjennom den offentlige tjenestepensjonen som foretaket har tegnet 
i Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap for sine ansatte. 

Note 7. Revisjon
Kostnadsført godtgjørelse til revisor 2020 2021
Revisjon 29 375 30 469            
Sum godtgjørelse til revisor 29 375 30 469            

Note 8. Administrasjonsstøtte og prosjekttilskudd utbetalt i 2021
Adm.støtte Spillemidler Spillemidler Spillemidler Læring i Folkehelse Minoriteter 

Friluftsråd aktivitet Friluftsskoler enkle anlegg friluft friluftsliv friluftsliv
Oslofjorden 74 000 329 750          100 000          
Oslo og Omland 710 000 185 000 59 500            65 000 435 000
Finnskogen 156 000 75 500            
Valdres 409 000 62 900            50 000            5 000
Grenland 327 000 200 000 100 000          190 000 190 000
Sør 466 000 310 000 414 500          25 000            90 000 340 000 520 000
Midt-Agder 768 000 700 000 215 000          170 000 280 000 290 000
Lister 351 000 240 000 156 500          150 000          40 000 140 000
Dalane 402 000 270 000 63 000            100 000          105 000 290 000 50 000
Jæren 672 000 150 000 100 000          60 000 45 000
Ryfylke 661 000 200 000          
Vest 702 000 120 000 46 000            100 000          70 000 100 000
Bergen og Omland 1 050 000 19 000 140 700          50 000            55 000 90 000
Fjordane 320 000 28 000 60 000            
Sunnmøre 627 000 420 000 127 200          100 000          90 000 160 000 195 000
Nordmøre og Romsdal 621 000 350 000 406 250          100 000          174 000 290 000 300 000
Trondheimsregionen 385 000 350 000 55 000 210 000 150 000
Trollfjell 218 000 50 000 151 250          50 000
Helgeland 341 000 115 000 55 500            80 000            60 000
Polarsirkelen 421 000 175 000 565 350          15 000            115 000 20 000
Salten 531 000 200 000 624 350          200 000          105 000
Lofoten 245 000 75 000 261 150          180 000          60 000 125 000 80 000
Vesterålen 348 000 150 000 186 300          50 000            
Midtre Hålogaland 503 000 415 000 611 200          200 000          190 000 300 000 390 000
Midt-Troms 459 000 320 000 113 000          135 000          125 000 230 000
Ishavskysten 481 000 165 000 219 400          145 000          190 000
Nord-Troms 280 000 185 000 140 250          208 000          85 000 80 000 50 000
Finnmark 492 000 255 000 649 050          200 000          105 000 150 000 80 000
Sum til friluftsråd 12 946 000 5 521 000        5 518 600        2 803 000 2 189 000 2 765 000 2 880 000
FL sentralt 2 365 000 292 000 30 000 36 600            
Prosjekter 249 000
Sum 15 560 000 5 521 000 5 518 600 2 803 000 2 481 000 2 795 000 2 916 600
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Note 8. Administrasjonsstøtte og prosjekttilskudd utbetalt i 2021
Øvrige tilskudd utbetalt til friluftsråd:
FL har utbetalt 1,5 mill. kr til tilretteleggingsprosjekter. Dette var et restbeløp fra ekstraordinære koronamidler fra Miljødir. i 2020.
FL har utbetalt kr. 305 000 til vinteraktiviteter 2020-21, dette var også ekstramidler fra Miljødir. pga.korona-pandemien.
FL har utbetalt kr. 150 000 til nye friluftsskoler, kr. 450 000 til friluftsporter og kr. 150 000 kr fra Stiftelsen DAM til Salten Friluftsråd.

Note 9.  Årets avsetninger 
Suksessrike fritidsaktiviteter 1 464 791       
Suksessrike fritidsakt. bundet til forskning 425 000          
Spillemidler 62 400            
Friluftsporter (Miljødirektoratet) 49 000            
Friluftsskoler (Sparebankstiftelsen) 926 117          
Turmål og turregistrering (Helsedir.) 79 250            
Turrutebase (Kommunaldep. og Kartverket) 300 000          
Sum årets avsetninger 3 306 558       
Avsatte midler fra tidligere år 4 638 815       
Avsetning balanse 31.12.2021 7 945 372       

Note 10. Balanseføring av  egenkapitaltilskudd i KLP Gjensidig Forsikringsselskap
Jf note 6 har Friluftsrådenes Landsforbund medlemskap i KLP Gjensidig Forsikringsselskap.
Foretaket betaler årlig et egenkapitaltilskudd til KLP. Dette egenkapitaltilskuddet har tidligere år blitt kostnadsført og ikke blitt
balanseført i regnskapet. I følge regnskapsloven skal imidlertid dette egenkapitaltilskuddet balanseføres som et anleggsmiddel.
I 2021 er derfor både årets og tidligere års innbetalte egenkapitaltilskudd til KLP Gjensidig Forsikringsselskap balanseført.

Foretakets pensjonsavtale i KLP innebærer også at foretaket har pensjonsforpliktelser og et premiefond i KLP. 
For små foretak er det valgfritt om pensjonsforpliktelsene og premiefondet skal balanseføres i regnskapet. 
Friluftsrådenes Landsforbund har valgt å ikke balanseføre dette i sitt regnskap.

Note 11. Bundne midler 2020 2021
Bundne bankinnskudd, skattetrekkskonto 299 717 317 276          
Forskning NINA, avsetning 425 000 425 000          
Totalt 724 717 742 276          

Note 12. Egenkapital Egenkapital
Egenkapital per 1.1.21 2 275 929
Årsresultat overføres egenkapitalen 666 876
Egenkapital per 1.1.22 2 942 805
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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." 
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Uavhengig revisors beretning 

Til styret i Friluftsrådenes Landsforbund 
Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Friluftsrådenes Landsforbund. 

Årsregnskapet består av: 
• Balanse per 31. desember 2021 
• Resultatregnskap for 2021 
• Noter til årsregnskapet, herunder et 

sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 
• Oppfyller årsregnskapet gjeldende 

lovkrav, og 
• Gir årsregnskapet et rettvisende bilde 

av forbundets finansielle stilling per 
31. desember 2021, 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 forbundet slik det kreves i lov, forskrift og 
International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale 
uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants 
(IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. 
Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering 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 og 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 forbundets evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn 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. 

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

Til styret i Friluftsrådenes Landsforbund 
Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Friluftsrådenes Landsforbund. 

Årsregnskapet består av: 
• Balanse per 31. desember 2021 
• Resultatregnskap for 2021 
• Noter til årsregnskapet, herunder et 

sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 
• Oppfyller årsregnskapet gjeldende 

lovkrav, og 
• Gir årsregnskapet et rettvisende bilde 

av forbundets finansielle stilling per 
31. desember 2021, 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 forbundet slik det kreves i lov, forskrift og 
International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale 
uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants 
(IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. 
Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering 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 og 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 forbundets evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn 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. 

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

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
M

TE
EN

-3
D

7O
A-

CP
G

CK
-A

PH
W

Q
-E

TI
8A

-1
5Y

XO



 

 

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det 
internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.   side 2 av 2 

 
 

BDO AS 
 
Sven Mozart Aarvold 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
M

TE
EN

-3
D

7O
A-

CP
G

CK
-A

PH
W

Q
-E

TI
8A

-1
5Y

XO

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." 

SSvveenn  MMoozzaarrtt  AAaarrvvoolldd
PPaarrttnneerr
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5998-4-921327
IP: 188.95.xxx.xxx
2022-04-08 06:05:08 UTC
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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." 

SSvveenn  MMoozzaarrtt  AAaarrvvoolldd
PPaarrttnneerr
På vegne av: BDO AS
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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.
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dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
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SSvveenn  MMoozzaarrtt  AAaarrvvoolldd
PPaarrttnneerr
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5998-4-921327
IP: 188.95.xxx.xxx
2022-04-08 06:05:08 UTC

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
M

TE
EN

-3
D

7O
A-

CP
G

CK
-A

PH
W

Q
-E

TI
8A

-1
5Y

XO

 

 

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det 
internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.   side 2 av 2 

 
 

BDO AS 
 
Sven Mozart Aarvold 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
M

TE
EN

-3
D

7O
A-

CP
G

CK
-A

PH
W

Q
-E

TI
8A

-1
5Y

XO

Utvikling antall medlemskommuner, 
antall ansatte og omsetning i friluftsrådene

Medlemskommune Ansatte Omsetning
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Prosjektmidler utgjør 67% av friluftsrådenes finansiering, 
kontingent fra medlemskommunene 21% i 2021

Kommuner

Fylkeskommuner

Stat

Prosjektmidler

20,8

6,44

5,73
67,03

Utvikling i friluftsrådenes samla aktivitet

Kommunereformen førte til nedgang i antall medlemskommuner i friluftsrådene fra 
2019 til 2020, men det totale areal og befolkningsmengde i de kommunene som er 
medlem i friluftsråd er det samme. Innmelding av Oslofjordens Friluftsråd i 2021 er 
hovedforklaringa på en markert økning i en rekke parametere fra 2020 til 2021.

Nøkkeltall for friluftsrådene
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Friluftsråd 21 23 24 24 26 27 28 28 28 28

Medlemskommuner 172 183 190 195 217 227 235 240 216 228

Fast ansatte, årsverk 58 59 65 67 71 76 86 89 96 123

Omsetning (mill) 89 88 113 126 137 151 180 189 185 250

Forvaltningsansvar 
områder

492 501 528 547 545 550 566 576 593 814

Forvaltningsansvar sti 
og turveg

1.096 1.012 1.221 1.586 1.942 2.771 2.778 2.816 2.743 2.753

Finansiering friluftsrådenes virksomhet

Prosjektmidler utgjør 67% av 
friluftsrådenes finansiering,  kontingent 
fra medlemskommunene 21% i 2021
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Oslofjordens Friluftsråd 
Oslofjordens Friluftsråd (OF) jobber for at 
Oslofjorden skal ha best mulig forhold for fri-
luftsliv og rekreasjon samtidig som viktige na-
turverninteresser ivaretas. Inkludert i dette er til-
gang og mulighet til å bruke fjorden og strender. 
Alle kommuner med grense til fjorden, fra sven-
skegrensa til og med Vestfold, er medlemmer i 
organisasjonen. Kjerneoppgaver er høringsorgan 
i saker som angår friluftslivet, drift av friområ-
der, kystled med 65 hytter, natur og friluftsvei-
ledning, sekretariat for Skjærgårdtjenesten i 
Oslofjorden, tilrettelegging og drift av frilufts-
områder, tilrettelegging for småbåter og kajak-
klagring og organisering av innsats mot marin 
forsøpling.

Hovedsaker i 2021
•  Kystled med høyeste booking noen gang, to-

talt ble det booket 6.640 døgn. Flere nye hyt-
ter under oppussing. Betydelig oppgradering 
av eksisterende hytter.  

•  Plass i Oslofjordrådet som er opprettet for 
å koordinere innsatsen for gjennomføring 
av «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik 
Oslofjord med et aktivt friluftsliv». 

•  Ny arbeidsbåt for tilrettelegging av friområ-
der og svaibøyer, innsats mot marin forsøp-
ling og drift av kystledhytter.

•  Flere prosjekter innen marin forsøpling, bl.a. 
rydding av forsvarsområder, rydding i verne-
områder og utilgjengelige områder, urbane 
elver, organisering og bistand for frivillig 
innsats, koordinering og rydding av vrakbåter. 
Nytt analyseverksted for marin forsøpling (i 
samarbeid med selskapet Mepex)

•  158 arrangementer for skole, barnehage og 
SFO med til sammen 6000 deltakere. 13 fri-
luftskoler.

•  Ti skjøtselsdugnader, kurs og samlinger i regi 
av Kulturlandskapsskolen i Oslofjordområdet. 

Oslo og Omland Friluftsråd
OOF ble dannet i 1936. Vår hovedoppgave er 
å ta vare på Marka og grønnstrukturen i byg-
gesonen, og å sikre at hele befolkningen har 
gode muligheter til friluftsliv i nærområdene 
og i Marka. OOF arbeider derfor politisk for 
å sikre naturen og friluftslivsaktiviteter bedre 
økonomiske rammebetingelser, og vi uttaler 
oss i alle viktige saker som omhandler naturen 
og friluftslivet i regionen.  For å styrke frilufts-
livsaktiviteten i befolkningen tilbyr vi opplæring 
i friluftsliv for innvandrere og andre grupper 
som har behov for det. OOF er en paraplyorga-
nisasjon med 41 medlemsorganisasjoner og 15 
medlemskommuner/fylkeskommuner. Vi har 
fem medarbeidere, kontorlokaler i Oslo sentrum 
og driver opplæringsarbeid med utgangspunkt i 
Frognerseteren Friluftssenter.

Hovedsaker i 2021
•  Stor valgdebatt med kjente politikere fra Oslo 

og Akershus. Den ble arrangert i samarbeid 
med FL og Oslofjorden Friluftsråd.

•  OOFs Håndbok for markaloven ble gitt ut i 
revidert utgave i 2021. Våren 2022 ble det 
gjennomført kurs i markaloven med over 100 
deltakere fra kommuner og organisasjoner.

•  OOF driver et omfattende opplæringstilbud 
overfor innvandrere.

•  Ferieleirer, Friluftsskoler og to Flerkulturelle 
Friluftsfestivaler ble gjennomført på en god 
måte med det antallet deltakere restriksjo-
nene tillot. 

•  OOF har gjennomført Læring i i friluft-kurs 
for flere hundre lærere og Aktivitetsskole/
SFO-ansatte. 

•  Friluftslivets samarbeidsutvalg (FSU) er nå 
etablert i 10 av 15 bydeler i Oslo, i samarbeid 
med Bymiljøetaten. 

•  På oppdrag fra Lillestrøm kommune har OOF 
gjennomført kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder i deler av kommunen.

Foto: I forkant av årsmøte 7. juni arrangerte Oslo og Omland 
Friluftsråd, i samarbeid med Osloforden Friluftsråd og 
Friluftsrådenes Landsforbund en stor digital valgdebatt med 
toppolitikere fra Oslo og Akershus.Foto: Oslofjorden Friluftsråd, Håøya i Frogn kommune
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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 kulturverdier - og lokal styring - skal gi økt 
verdiskapning og livskraft i lokalsamfunnet. VFR 
gjennomfører aktuelle arbeidsoppgaver for VNK 
for å samle gode krefter for friluftslivet i Valdres 
for å få en bredere satsing på friluftslivet.

Hovedsaker i 2021
•  Tre friluftsskoler ble gjennomført; 

Friluftsskolen i Etnedal, Stølsveko i Øystre 
Slidre og Friluftsskolen på Brennabu

•  Aksjon AQUA – reine vatn i Valdres der vi 
har gjennomført oppryddingstiltak i og rundt 
vassdragene i Valdres. Det ble ryddet ca 13 
tonn avfall og i overkant av 400 frivillige 
deltok i regi av prosjektet

•  Prosjektet Plan for friluftslivets ferdselsårer i 
Valdres er satt i gang

•  Synliggjort mange turer og friluftsområder 
på ut.no i samarbeid med DNT Valdres

•  Friluftsport – friluftsrådet har bidratt 
med tilrettelegging og planlegging av 
friluftsporter i flere Valdreskommuner

Finnskogen Friluftsråd
Finnskogen Friluftsråd startet opp 01.05.19. Vi er 
et interkommunalt friluftsråd som består av de 
kommunene som grenser til Finnskogen. Dette 
er Grue, Åsnes, Våler og Elverum kommune. 
Finnskogen Friluftsråd er opptatt av friluftsliv, 
naturopplevelser og utendørs fysisk aktivitet, 
der målet er trivsel, tilhørighet og god helse. 
Vi arbeider allsidig og utadrettet for å oppnå 
resultater til beste for medlemskommunene, 
friluftslivet og innbyggerne. Finnskogen 
friluftsråd er en selvstendig enhet innenfor 
Finnskogen Natur & kulturpark.  

Hovedsaker i 2021
•  Våler kommune er en ny medlemskommune

•  Bidratt til skilting og merking av 40 km sti

•  Bidratt på 4 friluftslivsarrangement med 
totalt 500 deltakere

•  Gjennomført 3 Friluftsskoler med totalt 43 
deltakere

•  Vært vertskap for styremøte i FL

Høsten 2021 var Finnskogen Friluftsråd med Herdis Bragelien og 
Irén Carlstrøm vertskap for styremøte i FL, og viste stolt fram Åsta 
Holths diktersti. Foto: Morten Dåsnes, FL Foto: Lene Hovi
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Grenland Friluftsråd
Grenland friluftsråd ble opprettet i 2014 og 
består i dag av fem medlemskommuner; 
Bamble, Drangedal, Porsgrunn, Siljan og Skien. 
Friluftsrådet favner over 112 000 innbyggere 
og inneholder det vakreste Telemark kan by på 
av natur; skog, fjell, kyst, skjærgård og bynært 
friluftsliv. Friluftsrådets oppgaver består blant 
annet av å tilby friluftsfaglig kompetanse, til-
rettelegging av nærfriluftsområder, friluftsliv i 
skole, barnehage og SFO, friluftstilbud og inn-
føringskurs for personer med minoritetsspråklig 
bakgrunn, samt en hel del annet.

Friluftsrådet jobber for å koordinere og fremme 
samarbeid mellom det offentlige, frivilligheten 
og organisasjonslivet, og å være en viktig part og 
rådgiver for kommunene. Vi ønsker også å bidra 
til skoler, barnehager og organisasjoner gjen-
nom utlån av utstyr og informasjonsarbeid.

I 2021/2022 skal flere større tilretteleggingspro-
sjekt ferdigstilles, og vi ser frem til å kunne åpne 
Friluftsporter i flere av våre medlemskommuner.

Hovedsaker i 2021
•  Arbeidet med Friluftsporter i Drangedal og 

Porsgrunn/Skien fortsatte, og områdene blir 
ferdigstilt i 2022.

•  Kartlegging og verdsetting av friluftsområder 
i Bamble er gjennomført.

•  Læring i friluft ble utvidet med nye 
samarbeidspartnere og økt aktivitet.

•  Flere innvandrere og flyktninger fikk 
innføring i og opplevelser i norsk natur og 
naturtradisjon.

•  Friluftsområder langs kysten ble ryddet for 
stillehavsøsters gjennom Østersdugnaden.

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 2021 
•  Telleapparater: 1 076 478 passeringer i 17 

viktige friluftsområder 

•  Telltur: 148 turmål med 19 620 besøk 

•  Naturlos: 280 turer/aktiviteter totalt, i 
samarbeid med 50-60 lag og foreninger

•  Kyststi: Inngått grunneieravtaler, merket og 
skiltet 65 km i Arendal kommune

•  Læring i friluft: Aktivitetskurs for 129 
pedagoger, og aktivitetsdager for 938 elever

•  Minoriteter: Aktivitetsdager for 370 personer

•  Psykisk helse: Lukkede turgrupper i alle 
kommunene. Totalt 194 turer med 1389 
deltakere

•  Friluftsskoler: 16 uker. Totalt deltok 293 barn, 
med 108 på venteliste

•  Marka Friluft: Barnefattigdomsprosjekt i 
samarbeid med Arendal kommune

Foto: Friluftsrådet Sør, Læring i friluftFoto: Grenland Friluftsråd
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Midt-Agder Friluftsråd
Kristiansand og Omegn Friluftsråd ble stiftet 
den 17. april i 1939. Betegnelsen Midt-Agder 
Friluftsråd (MAF) ble brukt fra reorganiseringen i 
1962. MAF består i dag av elleve eierkommuner; 
Lindesnes, Kristiansand, Lillesand, Vennesla, 
Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes, Åseral, 
Bygland, Valle og Bykle. Disse kommunene dek-
ker et stort spenn i natur- og landskapstyper fra 
kyst til høyfjell. Våre medlemskommuner har 
samlet ca. 175 000 innbyggere. 

MAF har sitt hovedkontor i Kristiansand. 
Administrasjonen utgjorde i 2021 syv årsverk.

Vår visjon er Muligheter for alle i friluft. Med 
dette som utgangspunkt arbeider MAF for å 
fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig 
friluftsliv i våre eierkommuner. Vi vektlegger å gi 
innbyggerne i våre kommuner god og oppdatert 
informasjon om de mange friluftslivsmulighe-
tene som finnes i regionen. 

Hovedsaker i 2021
•  To nye eierkommuner, Lindesnes og Åseral. 

Ny daglig leder fra 01.05.  
•  Utarbeidet en digital informasjonsløsning 

om Nasjonal sykkelrute nr. 3 (Kristiansand-
Haukeli). 

•  Startet opp med TellTur i alle våre eierkom-
muner. 1120 unike turgåere registrerte 21 654 
turer. 

•  Administrerte og satt i juryen for prosjektet 
‘Sparebanken Sør turstimidler’. Prosjektet er 
et samarbeid mellom banken og friluftsråd 
fra Bryne til Sandefjord. I perioden 2021-2023 
skal tre millioner kroner tildeles til utbedring 
og etablering av lokale turstier. 

•  Gjentok fjorårets suksess med gratis akti-
vitetssenter på dagsturhytta Vaffelbua ved 
Kyrtjønn. Dette var åpent hele skolens som-
merferie. Nytt i 2021 var muligheten for ‘Ei 
natt i skogen’. En familie kunne låne et tretelt 
og tilbringe natta i skogen ved Vaffelbua. 

Lister Friluftsråd
Lister Friluftsråd ble etablert i 2006. 
Medlemskommunene utgjør den vestligste 
del av Agder med Farsund, Flekkefjord, 
Hægebostad, Lyngdal, Kvinesdal og Sirdal. 

Friluftsrådet samarbeider med frivillige, lokale 
lag og foreninger, medlemskommunene, 
fylkeskommunale og statlige organer for 
å ivareta og øke interesse, forståelse og 
muligheter for friluftsliv. 

Vi har for tiden tre ansatte og jobber med fysisk 
tilrettelegging, aktiviteter for unge og gamle, 
opplæring og informasjon.

Hovedsaker i 2021
•  Friluftsskoler i alle medlemskommuner

•  Overtok driften av Laundal naturskole med 
oppstart på utleie av to overnattingshytter

•  Tiltak mot marin forsøpling: Kystlotteri, 
organiserte ryddeaksjoner og Teinejakta

•  Gapahuk og bålplass i Medåsen i Kvinesdal

•  Turregistrering i app og postkassetrim og 
turforslag i sosiale medier

Foto: Lister FriluftsrådFoto: Åse Neset
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Dalane Friluftsråd
Dalane friluftsråd ble opprettet i 1994 og er 
et interkommunalt foretak, med kommu-
nene 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 eierkommu-
nene, fylkeskommunen og frivillige lag og or-
ganisasjoner arbeider friluftsrådet aktivt for å 
skape større interesse og forståelse for frilufts-
livet i regionen. Samtidig er det et mål å være 
pådriver for å bedre mulighetene for et allsidig 
friluftsliv i Dalane. 

Hovedsaker i 2021 
•  Gjennomførte 39 friluftskvelder. En rolig ak-

tivitetskveld for alle, en møteplass i naturen 
for personer i alle aldre.

•  Arrangerte På topp i Dalane for 17. år. Nytt av 
året hadde vi 10 ekstremturer i en egen kon-
kurranse.

•  Dalaneuka ble gjennomført for 12. gang.

•  Gjennomførte 47 aktiviteter for eldre, alt fra 
turer til aktivitetsdager på sykehjem.

•  Ga ut fire foldere med nærturer i medlems-
kommunene. Hver folder har seks turer med 
beskrivelse og kart.

Jæren Friluftsråd
Jæren Friluftsråd er et av de eldste eksis-
terende interkommunale samarbeidsutvalg i 
Jær-regionen. I 1950 ble Nord Jæren Friluftsråd 
opprettet. I 1972 skiftet rådet navn til Jæren 
Friluftsråd og ble et interkommunalt samar-
beidsorgan for kommunene Randaberg, Sola, 
Stavanger, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. 
Styret på 8 personer består av en representant 
fra hver av medlemskommunene. Som følge 
av ny kommunelov ble Jæren Friluftsråd den 
01.01.2022, omdannet til et kommunalt oppga-
vefelleskap (KO). Alle åtte medlemskommune 
ved kommunestyrene, har i løpet av 2021 inngått 
ny samarbeidsavtale. Avtalen erstatter tidligere 
vedtekter. Samarbeidsavtalen § 2 oppgavefelle-
skapets formål: «Jæren friluftsråd KO etableres 
for å i samarbeid med deltakerkommunene, 
statlige og fylkeskommunale etater og andre 
organisasjoner, sikre at befolkningen i regionen 
har områder tilgjengelig for variert friluftsliv og 
naturopplevelser. Gjennom samarbeid skal det i 
tillegg arbeides for å øke forståelsen av og inn-
sikt i friluftslivets betydning for folkehelse, triv-
sel og naturkunnskap.» Jæren Friluftsråd hadde i 
2021, 8 fast ansatte og 15 deltidsansatte, 4 som-
merhjelper, 2 voksne til vertskap på Ølberg cam-
ping, 1 til ettersyn Mån og 2 engasjerte på tiltak/
aktivitet og 3 eksterne prosjektledere. Leder 
av representantskapet er Bjarne Kvadsheim 
fra Stavanger kommune og styreleder er Svein 
Høyland fra Hå kommune. 

Hovedsaker i 2021
•  Ny UU sti og ullsti i friluftsområdet Vistnes

•  Ny UU sti med to broer til Vigdelstranden

•  Oppgradert fire utetoaletter med nye dører 
og solcellebelysning

•  Oppstart av prosjektet Rydd Norge Rogaland

•  Undervisning av 100 barn i prosjektet «Trygg i 
havet»

Foto: Per Frode Sandal, Dalane friluftsråd, Aktivitet på Dalaneuka Foto: Jæren Friluftsråd, Bore
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Ryfylke Friluftsråd
Ryfylke Friluftsråd er et interkommunalt samar-
beidsorgan, bestående av 9 kommuner i Ryfylke 
og på Nord-Jæren. 

Friluftsrådet har i 2021 hatt 8 ansatte i 100% 
stillinger. I tillegg har vi hatt en person 
på fast engasjement, flere avtaler om lo-
kalt tilsyn, arbeidstreningsavtaler med bl.a. 
Kriminalomsorgen, 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 nett-
verk. 

Hovedsaker i 2021
•  Omfattende vedlikehold og prosjektering av 

nytt båtmateriell.

•  Store rehabiliteringsprosjekter på flere desti-
nasjoner.

•  Drifts- og prosjektarbeid under press av 
Korona.

•  Videreføre prosesser knyttet til kommune- 
og regionsreform. 

•  Videreføre festivalsatsingen «Passion for 
Ocean». 

Friluftsrådet Vest
Friluftsrådet Vest ble dannet i 1983 og be-
står av kommunene Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, 
Haugesund, Karmøy, Sauda, Stord, Sveio, 
Tysvær og Vindafjord, Utsira og Kvinnherad. 
Medlemskommunene har et samlet folketall

på 162 000. Virksomheten finansieres med 
kontingent fra medlemskommunene og med til-
skudd 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, skoleklas-
ser og SFO, og nye landmenn

•  Være hørings- og rådgivende organ i plansaker 
som gjelder friluftsliv

•  Partnerskap folkehelse med fylkeskommunene

•  Informerer om friluftslivsområder og alle-
mannsretten gjennom brosjyrer, FB og inter-
nett

Hovedsaker i 2021
•  Telltur fikk ny rekord med 5500 deltagere, 

150 000 turer og 146 turmål

•  Basecamp og friluftsskoler i Kvinnherad og 
på Lindøy. 110 barn og ungdommer på fire 
fulltegnede leirer

•  Forlengelse av turveien på Åkrasanden ut til 
utsiktspunktet Stong 

•  Turvei over Lindøy fra stranden Makkavik i 
nord til Storevik i sør, samt bygging av ser-
vicebygg.

•  Ny medlemskommune Utsira – Norges Beste 
Vestkant

Foto: Ryfylke Friluftsråd Foto: Friluftsrådet Vest
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Bergen og Omland 
Friluftsråd
Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) er et 
kommunalt oppgavefellesskap som forvalter, 
tilrettelegger og drifter 258 friluftslivsområder 
i Bergensregionen. De 12 deltakerkommunene 
har et samlet folketall på 442 000. Antall årsverk 
ved administrasjon og drift var 18 i 2021. 

 BOFs hovedoppgave er i samarbeid med delta-
kerkommunene, offentlige etater på ulike nivå 
og interesserte organisasjoner å arbeide for sik-
ring, tilrettelegging og drift av friluftslivsområ-
der av forskjellig slag til allment bruk, samt å ar-
beide for større forståing for friluftslivets verdi, 
bedre friluftskultur og utbredelse av friluftslivet. 
BOF arbeider også for å samle inn eierløst ma-
rint avfall.

Hovedsaker i 2021
•  Prosjekt Marin forsøpling: Flere større ryd-

deaksjoner gjennomført og en rekke gamle 
båtvrak er fjernet av Skjærgårdstjenesten og 
samarbeidsparter.

•  Ordinære driftsoppgaver i 258 frilufts-
livs-områder, utført av egne folk og enga-
sjerte oppsynsfolk

•  Flere større og mindre tilretteleggings-
prosjekt ble gjennomført, for eksempel: 
Fremføring av VA anlegg i turvei til kom-
mandantboligen i Håøya friluftsområde, 
tilrettelegging av nytt friluftsområde på 
Bjørkheim i Samnanger og ny parkeringsplass 
i Øksnes friluftsområde. Dagsturhytter ble 
satt opp i 4 av BOFs friluftsområder, i regi av 
Fylkeskommunen og kommunene.

•  Prosjektene friluftslivets ferdselsårer, og 
Rydd Norge Vestland ble videreført i 2021

•  BOF samarbeider med ulike aktører om ak-
tiviteter for barn og ungdom i våre deltaker-
kommuner.

Fjordane Friluftsråd
Fjordane Friluftsråd (FF) etablert i 2017 er 
eit interkommunalt samarbeid med Solund, 
Askvoll, Kinn, Bremanger, Stad og Stryn 
som medlemskommunar med eit samla 
folketal på 41106. Den samla kystlina er på 
3769 km, der ¾ av kystlina er kring øyar. Tal 
årsverk ved administrasjon og drift var 6 i 
2021. FF hovedoppgåve er i samarbeid med 
medlemskommunane å legge til rette for og 
fremje friluftsliv. FF arbeider med store prosjekt 
for å samle inn eigarlaust marint avfall og driv 
Skjergardsteneste.

Hovedsaker i 2021
•  Rydd Norge Vestland prosjekt RNV. 4 tilsette 

har rydda den ytre kystline av Stad, Askvoll 
og Solund kommune. Samla har dei sidan 
oppstarten i april rydda 34,5 tonn og 332 km 
kystline.

•  Gjennom prosjektet vårt Rydd Sogn og 
Fjordane 2021-2022 har vi gjennomført 
ryddeaksjonar med 1600 frivillige, herav 
550 elevar fordelt på 20 skular gjennom 
Skuleturnè for havet. Gjennom dei 2 
prosjekta Rydd Sogn og Fjordane og RNV 
prosjektet er blitt rydda ca 82 tonn og 517 km 
strandline.

•  Skjergardsteneste med første driftsår. Innkjøp 
av 42 fot alukatamaran frå april. Skipsdåp 
i Solund 28.10. Båten har vore ute på 35 
oppdrag i 2021.

•  Vi flytta til Solund Brygge og nytt 
hovedkontor frå 01.08 med 6 tilsette, kaiplass 
til 2 av våre båtar, lagringsplass til store 
strandrydde-containere og tilgang på truck. 
Oppretta samstundes driftsbase i Florø med 
2 tilsette med tilgang på 1 båt og bil.

•  Det er starta arbeid med ein 5 års 
forvaltningsplan for fleire friluftsområde.

Foto: Bergen og Omland Friluftsråd, Håøya
Foto: Bajarte Engevik, «Arlene» overtar avfall fra «Sjøtrygg» 
28.10.21.
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Sunnmøre Friluftsråd
Sunnmøre friluftsråd (KO) vart etablert i 1974. I 
2021 hadde rådet 12 medlemskommunar med 
eit samla folketal på 148 000: Giske, Fjord, 
Herøy, Stranda, Sula, Sykkylven, Ulstein, Vestnes, 
Volda, Vanylven, Ørsta og Ålesund. I 2022 kjem 
også Sande og Hareid kommune med, og då er 
heile Sunnmøre samla i friluftsrådet. Folkehelse 
er fundamentet i alt Sunnmøre friluftsråd gjer. 
Vi skal, i samarbeid med kommunane, andre 
offentlege styresmakter, organisasjonar og fri-
villige, fremje allsidig og miljøvennleg friluftsliv 
i regionen. Vi skal stimulere til friluftsliv til beste 
for trivsel og helse for alle og skape større for-
ståing for nytten av friluftsliv. Administrasjonen 
i friluftsrådet skal fungere som kompetansesen-
ter for friluftsliv for kommunane og andre, vere 
ein pådrivar og ein høyringsinstans i viktige saker 
for friluftslivet. 

Hovudsaker i 2021
•  Turkassetrimmen Stikk UT! og Stikk UT! 

Vinter saman med Friluftsrådet Nordmøre og 
Romsdal

•  Vidareføring av aktivitetsprosjektet «Slå på 
ringen»/uteleik i barneskulane med inspira-
sjonssamlingar for elvar og kurs for vaksne i 
skulen

•  Friluftsliv for innvandrarar 
•  Aktivitetsarbeid for barn og unge, friluftssku-

lar, kajakknettverk 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. 
Oppstart av prosjektet «Rydd ytre kyst» gjen-
nom Handelens Miljøfond.

Friluftsrådet Nordmøre og 
Romsdal
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal har sam-
arbeidsavtale med kommunene Kristiansund, 
Heim (Trøndelag), Averøy, Hustadvika, Surnadal, 
Sunndal, Tingvoll, Gjemnes, Rauma, Aukra, 
Smøla, Aure og Molde.

Hovedsaker i 2021
•  Vi gjennomførte i 15 friluftsskoler for ca. 300 

barn, i både sommer, høst og vinterferie. Vi 
samarbeider med lokale lag og organisasjo-
ner

•  Stikk UT! Vi opplevde en enorm tilstrømning 
til Stikk UT! i hele Møre og Romsdal med 1,2 
mill. registrerte turer i 2021. Vi lanserte for 
første gang en gratis Stikk UT-app som ikke 
bare inneholder 500 Stikk UT-turer, men 
2300 turer i hele Møre og Romsdal.

•  Stikk UT!-Sammen ble lansert i 2021 som et 
integrert tilbud i Stikk UT-appen. Målet er å 
inkludere flere til felles turopplevelser med 
fokus på det sosiale og felles turglede.  Alle 
som laster ned den gratis Stikk UT-appen kan 
invitere på tur, eller melde seg på der det det 
passer. Prosjektet er fortsatt under utvikling. 

•  Strandrydding har over år vokst fra å drifte 
frivilligtilbudet «Stikk ut og plukk» til i 2021 
få oppdrag med Rydd Norge på Smøla på 
Hustadvika. Et av målene i 2021 var også 
å utvide nettverket «marin forsøpling» for 
frivillige og proffe ryddere i hele Møre og 
Romsdal. Strandrydding er nå vår desidert 
største aktivitet.

•  Oppstart med prosjekt «Friluftslivets ferd-
selsårer» i samarbeid med 4 medlemskom-
muner.  

•  Kurs i friluftsliv for nybegynnere ble også 
gjennomført i 2021 gjennomført for personer 
med innvandrerbakgrunn og Aktiv på dagtid. 
Vi har gjennom flere år bygd opp et innholds-
rikt kurs-program for sommer og vinter-kurs, 
som har blitt godt mottatt i våre kommuner.Foto: Sunnmøre Friluftsråd, tilsette med ulike satsingsområde 

i friluftsrådet som StikkUT!, uteleik i Slå på ringen, 
Skjærgårdstjenesten Møre og Romsdal, marin forsøpling og 
driftsarbeid Foto: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, Friluftsskole
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Trondheimsregionens 
Friluftsråd
Trondheimsregionens Friluftsråd ble 
etablert i 1978. Rådet er en videreføring av 
det interkommunale friluftslivssamarbeid i 
regionen som startet i 1936 ved dannelsen av 
Trondheim og Omland Friluftsråd.  Medlemmer i 
Trondheimsregionens Friluftsråd er kommunene 
Malvik, Melhus, Selbu, Skaun og Trondheim - 
et område med ca. 250.000 innbyggere og ca. 
35.000 studenter.

Friluftsrådets oppgave er i samarbeid med 
fylkeskommune, 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 regionens 
innbyggere.

Hovedsaker i 2021
•  Ordførerne i regionen fikk gjennomført sine 

ordførerturer, riktignok flytta fra våren til 
høsten og med lister for smittesporing på 
alle arrangement

•  Friluftsrådets tradisjonelle friluftsdager måte 
tilpasses gjeldende smittevernregler, ikke 
mulig av smittevernhensyn med arrangement 
med flere tusen og deltagere

•  Naturlos var et godt tilbud med mange små 
grupper på tur, viktig aktivitet i korona året og 
det ble gjennomført 80 Naturlos-turer

•  Telltur 2021 ble gjennomført fra april til 
desember i Skaun og Malvik kommuner, vi 
er fremdeles i oppstartsfasen med Telltur og 
3500 unike personer på nesten 35000 ture

•  Aktiv samtalepart og friluftsfaglig rådgiver 
overfor kommunene og bidrar aktiv som 
høringspart i plansaker i regionen

Trollfjell Friluftsråd
Trollfjell Friluftsråd ble etablert i september 
2016, og er i dag organisert som et kommunalt 
oppgavefellesskap eid av kystkommunene Leka 
i Trøndelag samt Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega 
og Vevelstad fra Nordland. 

Trollfjell Friluftsråd arbeider for å fremme et 
allsidig, innholdsrikt og miljøvennlig friluftsliv 
til beste for befolkningens trivsel og helse. 
Sammen med våre eierkommuner, Trollfjell 
Geopark, lag, foreninger og lokale sponsorer 
bidrar vi til aktivitet, kunnskapsbygging og 
bevisstgjøring. 

Hovedsaker i 2021
•  Gjennomført friluftsskoler i alle 

medlemskommuner, totalt 6 stk, samt en 
ungdomscamp med fokus på seiling, padling 
og coasteering. 

•  Utviklet guideprogram og arrangert guidede 
turer med fokus på geologi

•  Distribuert brosjyrer om turregistrering i 
TellTur til alle husstander i Trollfjell. Arrangert 
TellTur- og GeoTur-konkurranser med 100% 
økning i antall brukere fra foregående år. 

•  Læring i friluft: Holdt kurs for barnehager og 
skoler gjennom hele året. Vil spesielt trekke 
fram prosjektet Trygt Hav Helgeland hvor vi 
bistår skolene med opplæring og utstyr til å 
gjennomføre utendørs svømmeopplæring i 
henhold til LK20.

•  Arbeidet med friluftslivets fedselsårer.

•  Laget ny padlerute på Vega og jobbet med 
sykkelkart på Leka og med Stein tur- og 
kulturområde på Sømna. 

Foto: Trondheimsregionens friluftsråd, ordførertur Foto: Trollfjell Friluftsråd
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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 landemerker 
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.

Representantskapet 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 
medlemskommune. Helgeland friluftsråd har 
daglig leder ansatt i full stilling med arbeidssted 
på Kippermoen idrettssenter i Mosjøen. 

Hovedsaker i 2021
•  Friluftsskoler

•  Sommerskoler

•  Lærende nettverk i friluftsliv for 
barnehageansatte

•  TellTur med ca 38.500 gåtte turer i våre 
medlemskommuner

•  Friluftslivets ferdselsårer 

•  Rydding av gamle ferdselsårer og 
fiskeplasser langs vann og vassdrag

Polarsirkelen Friluftsråd
Polarsirkelen Friluftsråd ble etablert i 2007. 
Rådet eies av Træna. Lurøy, Nesna, Rana, 
Hemnes og Hattfjelldal kommune. Friluftsrådet 
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 2021
•  Vant anbudet for Rydd Norge Nordland 

sammen med ITSB og Haftor. Ansatte skipper 
og kjøpte inn vår egen arbeidsbåt til formålet.

•  Vi hadde 4223 deltagere som gjennomførte i 
alt 106825 registreringer i Stolpejakten i 4 av 
våre medlemskommuner

•  Vi gjennomførte 25 friluftsskoler med i alt 
347 deltagere 

•  Reviderte plan for kartlagte friluftsområder i 
Rana kommune 

•  Engasjerte 13 ungdommer som kartla og 
samlet avfall langs vann og vassdrag i 
Hemnes, Rana og Hattfjelldal kommune, 
gjennom prosjekt "Rent elver og vassdrag 
Helgeland"

Foto: Helgeland Friluftsråd, Sommerskolen Foto: Polarsirkelen Friluftsråd, Vega.
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Salten Friluftsråd
Salten friluftsråd ble etablert i 1992 som et un-
derutvalg av Salten Regionråd med selvstendig 
økonomi og møteprotokoll. Friluftsrådets styre 
har en valgt representant fra hver medlems-
kommune. I tillegg har FNF og Statskog konsul-
tativt 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. 
Tiltaksmidler hentes fra mange ulike kilder. 

Rådet arbeider bredt med informasjon: 
Planleggingskartet Friluftskart for Salten, turkart, 
turbøker, turkort, media og nettinformasjon. 
Gjennom Ut er in-prosjektene, 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 2021
•  Helsefremmende skole og barnehage

•  Aktivitetstiltak: Friluftsskole og mestring for 
eldre

•  Avslutning av tursykkelprosjektet «Sykkel i 
Salten»

•  Telltur.no med kanaliserings- og informa-
sjonskampanjen 55 forførende friluftsmål, 
Utgivelse av praktbok knyttet til 55 forfø-
rende

•  Prosjektledelse på Nordlandsruta – 650 km 
lang tursti Nordland på langs

•  Utarbeidelse av ferdselsåreplaner i kommu-
nene

Lofoten Friluftsråd
Lofotkommunene Røst, Værøy, Moskenes, 
Flakstad, Vestvågøy og Vågan etablerte i 2013 
Lofoten friluftsråd som et 3-årig prosjekt. I 2017 
var det etablert et permanent friluftsråd. Lofoten 
friluftsråd er organisert som et interkommunalt 
samarbeide. Kommunene utgjør til sammen 1 
229 km2 og har et innbyggerantall på ca. 24 100.

Lofoten friluftsråd er organisert som et 
interkommunalt 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 betydning, 
bedre friluftskultur og utbredelse av allsidig 
og miljøvennlig friluftsliv

c)  sikre og utvikle regionens friluftsmuligheter 

Friluftsrådet har en fast ansatt og en 
deltidsansatt prosjektmedarbeider. Vi har 
kontorer på Storeidøya på Leknes og i Kabelvåg.

Hovedsaker i 2021
•  Gjennomført friluftsskoler i vinter-, sommer- 

og høstferie, 11 stk i alt

•  Innførsel av en regional friluftsforskrift med 
teltforbud bl.a. som et forsøk på å kanalisere 
telting til tilrettelagte teltplasser.

•  Skilting. Produksjon av 17 informasjonstavler 
og flere titalls mindre skilt og retningsskilt.  

•  Oppføring av 4 gapahuker.   

Foto: Mikkel Almli Foto: Lofoten Friluftsråd, sanking med barnehager
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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 2021
•  TellTur med i overkant av 3200 deltakere og 

104 000 registreringer fordelt på 230 turmål

•  Skilting og vedlikehold av turmål i Vesterålen

•  6 friluftskoler

•  Friluftslivets ferdselsårer

•  Nærmiljøanlegg i Bjørklundparken

Midtre Hålogaland 
Friluftsråd
Grunnlaget for friluftssamarbeidet mellom kom-
munene i Ofoten ble lagt i 1991. I begynnelsen 
ble prosjektet kalt ”GeologiReiseliv-Friluftsliv”. 
Kommunene gjorde endelig vedtak i 1999 om 
opprettelse av et permanent friluftsråd. I 2016 
ble alle 7 Sør-Troms kommunene tilsluttet fri-
luftsrådet. På årsmøtet ble det vedtatt nytt navn, 
Midtre Hålogaland friluftsråd som nå består av 
Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Salangen, Evenes, 
Gratangen, Lavangen, Narvik og Tjeldsund.

Midtre Hålogaland friluftsråd 
jobber med: 
1.  Å sikre og å utvikle regionenes 

friluftsmuligheter til beste for alle 

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

1.  Å gi faglige uttalelser i saker som berører 
friluftsinteresser

1.  Gi barn og unge en positiv introduksjon og 
opplevelse av friluftslivet

Hovedsaker i 2021
•  Ansettelse av ny daglig leder

•  30 Friluftsskoler gjennom vinter/sommer/
høstferie

•  “I godt lag”, et nytt prosjekt for å gi eldre 
sosiale møteplasser i naturen

•  Midtre Hålogaland friluftsråd og Narvik 
kommune fikk 2,5 millioner kr. fra 
gjensidigestiftelsen for utvikling av 
naturmøteplass 

•  Gjennom prosjektet Læring i friluft bygde 
elever på Skjomen skole et grindbygg med 
støtte fra sparebankstiftelsen. Elevene var 

Foto: Lisa Mari Sollie, TellTur Øksnes

med på hele prosessen fra felling av trær og 
tilvirkning av materiale til sammenføyning.

Foto: Kim Ingebrigtsen
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Midt-Troms Friluftsråd
Midt-Troms friluftsråd ble opprettet i 2006, og 
er et interkommunalt samarbeidsorgan som 
arbeider for å fremme friluftslivet i regionen. 
Friluftsrådet består av de 5 kommunene Bardu, 
Dyrøy, Målselv, Senja og Sørreisa. Regionen er 
mangfoldig både når det gjelder naturtyper og 
friluftslivskultur, og strekker seg fra svenske-
grensa på innlandet til åpent hav på yttersida av 
Senja. Om lag 30 000 innbyggere bor i Midt-
Troms.  

Hovedsaker i 2021
•  Aktiviteter for barn og ungdom: Friluftsskoler 

og friluftscamper.  Vi har gjennomført 
totalt 5 friluftsskoler og 2 friluftscamper for 
ungdom med i underkant av 200 deltakere. 
Bruk av utmarksressurser i Midt-Troms. 6 
kurs for ungdom i jakt, fangst og brenning av 
tjæremile

•  Folkehelsesamarbeid med 25 arrangement 
og 13 000 deltakere 

•  Læring i friluft med 14 deltakende skoler og 
Småfotan med nye par småfota på tur i 2021

•  Friluftslivets ferdselsårer 

•  Revidering av 

 o turkart for Indre Troms 

 o turkart for Senja 

 o turboka for Senja og Midt-Troms

Ishavskysten Friluftsråd
Ishavskysten friluftsråd ble etablert i 2007 
av medlemskommunene Balsfjord, Tromsø, 
Lyngen, Storfjord og Karlsøy kommune. 
Ishavskysten har fire ansatte. Vårt hovedfo-
kus er å inspirere og motivere innbyggerne i 
medlemskommunene til å være ute i naturen. 
Hverdagsfriluftsliv hele året! Vi jobber både med 
fysisk tilrettelegging i terrenget og koordinerer 
aktivitetsprosjekter for barn og unge, skolepro-
sjektet Læring i friluft og diverse informasjons-
tiltak som turhefter og turkart. Folkehelse og 
friluftsglede er en rød tråd i alt vi gjør.

Hovedsaker i 2021
•  Den 90 år gamle Fjørtofthytta i Tromsø ble 

restaurert og gjort om til kommunens første 
åpne dagsturhytte

•  Vi startet revisjon av friluftskartleggingen til 
kommunene våre

•  Vi har gjennomført vår første villmarkscamp 
for ungdom

•  Vi er i gang med det nasjonale prosjektet 
Friluftslivets ferdselsårer

Foto: Tove Fuglem, Anjavassdalen Foto: Tine Marie Hagelin, Søppelrydding, Lillevika Nordkvaløy



37

Nord-Troms Friluftsråd
Ut i NORD med turer høyt og lavt i Kvænangen, 
Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy er fortsatt 
friluftsrådets viktigste aktivitet. Varierte turer i 
en mektig natur, stor frivillig innsats og en flott 
kartbrosjyre til samtlige husstander, er viktige 
årsaker til det.

Hovedsaker i 2021
•  Turaktiviteten Ut i NORD, som ble 

gjennomført for 7. gang, fortsetter å øke.  
Nærmere 20 prosent av innbyggerne i 
Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy deltok. De 
gjennomførte i gjennomsnitt 16,5 turer hver. 
JuleSPREK er adventstidens og vinterens svar 
på Ut i NORD. 

•  Prosjekt dagsturhytte er et stort løft for et 
lite friluftsråd. De vakre Ut i NORD-hyttene 
er på plass i Kvænangen, Kåfjord og Skjervøy. 
Nordreisa kommer våren 2022. Det er også 
designet et eget toalett tilpasset hyttene.  
Nord-Troms og Finnmark samarbeider tett 
om arbeidet med dagsturhyttene. 

•  Arbeidet med praktboka om Ut i NORD, turer 
og natur i Nord-Troms startet opp. Boka utgis 
våren 2022. 

•  Det jobbes med fysisk tilrettelegging der 
mindre prosjekt som klopplegging og 
sittegrupper i tilknytning til turløyper inngår. 

•  Friluftsskoler og ordførerturene fortsetter å 
være viktige årlige aktiviteter som gjennom-
føres i alle de fire kommunene. 

Finnmark Friluftsråd
Det ble i året som gikk åpnet Perletur-hytter i 
Båtsfjord, Karasjok, Måsøy og Nordkapp. Det er i 
tillegg planer om 10-12 tilsvarende hytter rundt 
om i Finnmark i løpet av 2022. 

Hovedsaker i 2021
•  Arbeidet med de åpne dagsturhyttene er 

et omfattende prosjekt som involverer alle 
friluftsrådets 16 medlemskommuner. 

•  Perletur, med turer rundt om i hele i 
Finnmark, opplevde svært stor vekst i 
antall deltakere og gjennomførte turer. 
Også VinterPerle og JuleSPREK er viktige 
turkasseaktiviteter som gjennomføres årlig. 

•  Turkart i målestokk 1:50 000 ble gjort ferdig 
for Alta. Også kart for kommunene Berlevåg, 
Båtsfjord, Loppa, Vadsø og Vardø kom 
for salg i 2021. Neste er Nordkinnhalvøya 
(kommunene Gamvik og Lebesby) som blir 
ferdig til Perletur-start 2022. 

•  «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 fire nettverk for 
barnehagene, og ett for skolene. Dette som 
en del av «Læring i friluft».

•  Det ble gjennomført 25 friluftsskoler med 
435 deltakere. Det er ny rekord.

Foto: Aktiv på dagtid på Skjervøy er en stor suksess. Hver eneste 
tirsdag, året rundt, møtes 15-25 personer for å være med å gå på 
tur sammen. Vær er ingen hindring. Pandemi som herjer, er det 
eneste som klarer å stoppe den ivrige turgjengen.   

Foto: Perletur-hyttene er Finnmark Friluftsråds største prosjekt. 
Disse åpne dagsturhyttene bygges på steder der naturopplevelser 
og god utsikt er viktig, som her i Nordkapp.
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Om frilutfsrådenes resutater i 2021

Sikringsarbeid

Mesteparten av naturområdene ivaretas til friluftsliv gjennom arealplanlegging  
etter plan- og bygningsloven, og kan brukes med hjemmel i allemannsretten. Men 
noen områder har så stor verdi for friluftsliv, brukes så mye at det overstiger det  
allemannsretten hjemler eller det trengs så omfattende tiltretteleggingstiltak at det 
er mest hensiktsmessig at det offentlige kjøper eiendommer eller inngår langvarig 
bruksavtale. Det kalles sikring av friluftslivsområder. De fleste friluftsrådene 
engasjerer seg i sikringsarbeidet både for områder og for avtaler om stier, skiløyper 
og tur–veger – dels i en egen regi og dels som faglig ressurs for kommunenes 
sikringsarbeid.

Mesteparten av naturen må ivaretas til friluftsliv gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven og kan 
brukes med hjemmel i allemannsretten. Her fra Kolåstind, Romedalstind og Hallehornet i Ørsta.  
Foto: Berit Sandvik Skeide
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Sikring av områder og avtaler om ferdselsårer
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Oslofjordens    2    4

Grenland       9  

Sør       65 1

Lister     1  3 3

Dalane       34  

Jæren    1   1 1

Ryfylke  2   4   14

Vest   5    1 5

Bergen og Omland 1   8  1  57

Fjordane     1   2

Sunnmøre        8

Nordmøre og Romsdal     2  3 2

Trondheimsregionen    1   10 5

Helgeland    2    4

Salten        2

Vesterålen        1

Midtre Hålogaland        3

Ishavskysten       7  

SUM 2021 1 2 5 14 8 1 133 112
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
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Tilrettelegging 

Friluftslivsområder tilrettelegger slik at alle skal ha mulighet til å utøve friluftsliv, og 
for å kanalisere ferdsel og aktivitet av hensyn til natur og grunneiere. Naturvennlig 
tilrettelegging er et riktig prinsipp.

Tilrettelegging av stier, skiløyper og turveger

Friluftsråd Utført av friluftsrådet Friluftsrådet bidratt
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Valdres 1

Midt-Agder 45

Lister 2 1

Dalane 34

Jæren 1 2

Ryfylke 3 1 4 3

Vest 2

Bergen og Omland 1

Sunnmøre 1

Nordmøre og Romsdal 3 25 25 27

Trondheimsregionens 40 20 15

Trollfjell 1 34 1

Helgeland 6 6

Polarsirkelen 8 45

Salten 180 1

Lofoten 1

Midtre Hålogaland 15

SUM 2021 60 25 6 214 158 45 19 27
SUM 2020 172 1 11 72 115 44
SUM 2019 45 2 8 47 111 7
SUM 2018 38 0 11 91 113 14
SUM 2017 102 0 1 73 78 23
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Turveger lagt skånsomt i landskapet åpner friluftslivsmuligheter for mange. Foto: Friluftsrådet Vest

Det hører til sjeldenhetene at en kan tilrettelegge for skigåing på Borestranda. Foto: Øystein Dahle, Jæren 
Friluftsråd
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Utført Bidragsyter
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Utført Bidragsyter

Skilting og merking av stier og turveger. Utført av friluftsrådene eller 
friluftsrådene bidragsyter.

Tilrettelegging av stier og turveger. Utført av friluftsrådene eller friluftsrådene 
bidragsytere.
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Tilrettelegging av friluftslivsområder

Friluftsråd Utført av friluftsrådet Friluftsrådet bidratt
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Oslofjordens 3 1 1

Oslo og Omland

Finnskogen

Valdres 1

Grenland 1 9 1

Sør

Midt-Agder 1 1 7

Lister 3 1

Dalane 2 1

Jæren 1 2

Ryfylke 2 2 2 1 1 3

Vest 1 2 1

Bergen og Omland 1 1 1 1 1 5 1

Fjordane 1

Sunnmøre 1 1 1 1 1

Nordmøre og Romsdal 2 1

Trondheimsregionens 1 4 7 10

Trollfjell

Helgeland 2

Polarsirkelen 1 2 3

Salten 1 2

Lofoten 2

Vesterålen 1

Midtre Hålogaland 2 3 1

Midt-Troms 1

Ishavskysten 2

Nord-Troms 2

Finnmark 4

SUM 2021 3 7 31 5 8 7 9 17 12 21
SUM 2020 6 9 13 9 8 15 11 9 1 17
SUM 2019 5 10 14 12 5 15 12 8 0 8
SUM 2018 8 13 18 7 4 11 5 7 2 14
SUM 2017 3 6 17 7 13 6 4 4 2 4
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Utført Bidragssyter

Gapahuker, dagsturhytter o.a. rastebuer

Det er for tida en markert satsing over hele landet på dagsturhytter og gapahuker. Foto: Lister Friluftsråd
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Forventningsfulle barn og unge på tur. Foto: Tove Fuglem, Midt-Troms Friluftsråd

Friluftsaktivitet 

Friluftslivsrådene har et omfattende arbeid med å organisere friluftsaktivitet, 
drive opplæring og stimulere til friluftsliv. Turregistreringsoppleggene har vært en 
kjempesuksess unde pandemien og med stor årlig vekst i antall deltakere. Gjennom 
ryddeprosjekter aktiviseres mange mennesker, de gjør en viktig miljøinnsats – og får 
gode holdninger på kjøpet.
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Friluftslivsaktivitet

Friluftsråd Utført av friluftsrådet Friluftsrådet bidratt
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Oslofjordens 1.300 1.060 2.740 770

Oslo og Omland 4 420 81 2.409

Finnskogen 43 500 24

Valdres 99 10

Grenland 450 470 305 9.168 300 140

Sør 1.000 129 1.855 370 7.825 30 2.000

Midt-Agder 185 54 3.925 680 18.145 285 10.263

Lister 245 95 323 105

Dalane 3.419 100 922 150

Jæren 35 1.760 250 300 160

Vest 560 300 1.700 800

Bergen og Omland 250 40 154 160 226

Fjordane 56 771

Sunnmøre 573 1.371 303 2.810

Nordmøre og Romsdal 450 189 445 295 135 39

Trondheimsregionens 1.379 118 142 1.521 85

Trollfjell 5 87 121 16

Helgeland 60 90 120 15 100 40

Polarsirkelen 210 155 2.230 1.200 30

Salten 390 1.200 60

Lofoten 595 30 226 287

Vesterålen 105

Midtre Hålogaland 35 281 183 230 6.840 70 510 220

Midt-Troms 643 89 956 12.000 78

Ishavskysten 140 85 252 60

Nord-Troms 113 60 259

Finnmark 320 40 387 30

SUM 2021 10.349 4.540 21.554 6.389 61.068 858 15.709 485

SUM 2020 8.734 4.529 28.870 4.319 33.021 459 20.661 654

SUM 2019 38.961 5.538 19.207 11.049 95.069 357 27.238 4.319

SUM 2018 21.807 3.797 15.860 11.491 97.905 664 31.445 6.243

SUM 2017 21.843 2.900 11.456 8.281 72.780 849 26.834 3.487
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Turregistreringsopplegg

Friluftsråd Navn Antall turmål Antall 
deltakere

Antall 
registrerte 
turer

Oslo og Omland TellTur 5 92 159

Sør TellTur 148 1.433 19.620

Midt-Agder Ti på topp 12 1.209 21.155

Midt-Agder TellTur 237 1.120 21.654

Lister Postkasser 70 9.600 14.500

Lister TurLister 220 828 1.581

Dalane På topp 33 484 4.174

Dalane TellTur 100 1.203 24.472

Jæren TellTur 22 713 5.672

Ryfylke TellTur 13 364 429

Vest TellTur 146 5.500 150.000

Bergen og Omland TellTur 50 287 819

Sunnmøre StikkUt 355 34.591 700.746

Sunnmøre StikkUt vinter 38 1.641 10.210

Nordmøre og Romsdal StikkUt 232 25.500 580.000

Nordmøre og Romsdal StikkUt vinter 195 4.600 18.000

Trondheimsregionens TellTur 63 3.500 35.000

Trollfjell TellTur 100 260 7.260

Helgeland TellTur 126 1.269 38.509

Polarsirkelen TellTur 361 730 25.037

Polarsirkelen Stolpejakt 127 4.223 106.825

Salten TellTur 577 3.294 163.185

Lofoten Stolpejakt 19 710

Vesterålen TellTur 236 3.241 105.000

Midtre Hålogaland TellTur 183 639 23.038

Midt-Troms TellTur 145 808 7.780

Ishavskysten TellTur m.fl. 161 897 18.476

Nord-Troms Julesprek 48 525 8.652

Nord-Troms Utinord 126 2.425 39.921

Finnmark Vinterperle 161 826 15.457

Finnmark Julesprek 108 798 12.006

Finnmark Perletur 523 7.969 164.421

SUM 2021 4.940 121.279 2.343.751
SUM 2020 3.867 83.712 1.444.149
SUM 2019 2.497 47.571 823.760
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Friluftsråd Antall ryddere Mengde  
søppel i kg

Oslofjordens 1.198 62.309

Valdre 405 13.000

Sør 20 30

Lister 600 12.000

Jæren 3.425 29.000

Ryfylke 1.400 190.000

Vest 1.750 53.000

Bergen og Omland 8.500 354.000

Fjordane 1.510 64.000

Sunnmøre 5.090 60.000

Nordmøre og Romsdal 684 71.000

Polarsirkelen 800 11.000

Midtre Hålogaland 1.100 4.000

Ishavskysten 350 30.000

Nord-Troms 30 1.000

Finnmark 120 5.500

SUM 2021 26.982 960.000
SUM 2020 18.752 777.000
SUM 2019 23.238 669.000
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Forvaltningsansvar

Mange friluftsråd har ansvar for forvaltning av friluftslivsområder med 
parkeringsplasser, toaletter, gapahuker, brygger og andre tilretteleggingstiltak 
for friluftsliv, og for stier, turveger og andre ferdselsårer for friluftsliv. Dette er 
ressurskrevende oppgaver. Det er særlig vekst i antall områder, toaletter, gapahuker 
og andre buer for rasting som friluftsrådene har ansvar for. Det er også en 
betydelig satsing på utstyrsbaser der folk gratis eller for en rimelig penge kan låne 
friluftslivsutstyr. Dette er viktig for å gi alle mulighet til å prøve ut og ta del i et variert 
friluftsliv. 
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Oslofjordens 183 50 30 25 285 40 65 3

Valdres 527 11

Grenland 6 1

Sør 105

Midt-Agder 22 40 103 39 3 12 16 32 12 9

Lister 1 3 22 1 4 1

Dalane 4 712 3 3 11 2 2

Jæren 75 83 15 32 45 46 29 2 10

Ryfylke 108 43 5 19 11 38 30 39 12

Vest 122 168 43 30 74 77 21 74 21

Bergen og Omland 252 64 10 40 110 114 63 74 8

Fjordane 1 1

Sunnmøre 26 22 12 15 30 12 14 12

Nordmøre og 
Romsdal

1 1 2

Trollfjell 80 1

Polarsirkelen 1 14 4

Salten 533

Lofoten 2 1

Vesterålen 1 683 1 1

Midtre Hålogaland 10

Midt-Troms 10 4

Ishavskysten 7 20 1 3 2 2 1 1

Nord-Troms 1 2 1 1 3 1

Finnmark 4

SUM 2021 814 2.536 176 217 638 297 614 261 283 104
SUM 2020 593 2.572 176 171 275 326 208 219 89
SUM 2019 579 2.657 338 159 283 361 196 249 66
SUM 2018 566 2.633 336 155 276 310 179 232 72
SUM 2017 550 2.623 175 148 266 298 168 227 64
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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

Fjordane Friluftsråd fjordanefr.no

Sunnmøre Friluftsråd friluftsraadet.no

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal friluftsraad.no

Trondheimsregionens Friluftsråd trondheimsregion-friluftsrad.no

Trollfjell Friluftsråd www.trollfjellfriluftsraad.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 www.midttroms-friluftsrad.no

Ishavskysten Friluftsråd ishavskysten.no

Nord-Troms Friluftsråd utinord.no

Finnmark Friluftsråd perletur.no


