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Friluftsrådenes Landsforbund
Friluftsrådenes Landsforbund (FL) ble dannet 
i Ålesund i 1986, og er et fellesorgan for de 
interkommunale friluftsrådene i Norge. For tida 
er 20 interkommunale friluftsråd tilsluttet FL. 
Landsforbundets hovedoppgave er å arbeide 
for styrking av det allmenne friluftslivet 
gjennom egne tiltak og ved å støtte arbeidet til 
medlemsfriluftsråd. FL er et eget rettssubjekt og 
en frittstående økonomisk enhet.

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

Virksomheten i FL finansieres gjennom 
kontingent fra medlemsfriluftsråd og støtte 
fra Miljøverndepartementet / Direktoratet for 
naturforvaltning.

Årsmøte 2008
Årsmøte i FL holdes 7. juni i Hustadvika med 
Nordmøre og Romsdal  Friluftsråd som arrangør.  
Dette heftet inneholder årsmelding og regnskap, 
og gir informasjon om de interkommunale 
friluftsrådene og FL.
For mer informasjon se: www.friluftsrad.no

Hold Norge rent
Friluftsrådenes Landsforbund er 
aktiv medspiller i hold Norge rent.  
For mer informasjon: 
www.holdnorgerent.no

inatur
Informasjon om hundrevis 
av badeplasser på inatur.
For mer informasjon: 
www.inatur.no

Idépermer  
for uteaktivetet i barnehage, skole, SFO og på 
fritid. Kontakt oss for bestilling på 
tlf 67 81 51 80, eller e-post: 
marianne@friluftsrad.no
For mer informasjon se: www.friluftsrad.no 
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ÅRSMELDING 1.5.07 – 30.4.08

1. Hovedtrekk i virksomheten
Økt tilslutning til det interkommunale friluftslivsarbeidet og økte midler over statsbudsjettet til 
friluftsformål er de mest gledelige begivenhetene i årsmøteperioden.

Ishavskysten Friluftsråd med 5 medlemskommuner i Troms er etablert, slik at det nå er 20 friluftsråd. 
Nordmøre og Romsdal Friluftsråd har fått Molde og Kristiansund som nye medlemskommuner, Risør og 
Gjerstad er nye medlemmer i Friluftsrådet Sør og Kvinnherad i Friluftsrådet Vest.

Styret har prioritert arbeidet for økte midler til friluftsliv på statsbudsjettet og er tilfreds med økningen i 
midler til tilrettelegging av friluftslivsområder og tilskudd til friluftsrådene på statsbudsjettet for 2008. 
FL konstaterer også med glede at kommuner og fylkeskommuner i økende grad prioriterer spillemidler til 
anlegg for friluftsliv, - særlig til turveier. Det gjenstår utfordringer knytta til drift av friluftslivsområder og 
aktivitetstiltak.

Resultatrapportene fra friluftsrådene viser vekst i utførte oppgaver i 2007. Det ble arbeidet med 89 
sikringssaker mot 61 i 2006. Det er tilrettelagt 88 km med nye turstier, - nesten en fordobling i forhold til 
2006. Friluftsrådene har driftsansvar for 605 friluftslivsområder, - en økning på 6 områder. Læring i friluft 
er hovedsatsing innen det aktivitetsretta arbeidet, og i 2007 deltok 2.200 lærere og barnehageansatte på 
kurs, mot 2.000 i 2006. Gjennom skole og barnehage og på fritid var 24.400 (18.300 i 2006) barn med på 
aktiviteter der friluftsrådene var arrangør eller medarrangør.

Arbeidet med friluftsliv for funksjonshemmede er videreført med kursopplegget ”Klart det går...”, og 
arbeid med å kartlegge tilgjengelighet til offentlig sikra friluftslivsområder. Sammen med FRIFO og 
Direktoratet for naturforvaltning, - og lokale medarrangører bl.a. Midt-Agder friluftsråd, sto FL for en 
vellykka ”Landskonferanse friluftsliv” i Kristiansand 30.5.-1.6. 2007 med totalt 260 til stede. FL bidro 
til markering av Friluftsloven 50 år ved å utarbeide ”allemannsrettbingo” og natursti til bruk i skolene i 
samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd.

Styret har i hovedsak arbeidet etter samme mønster som tidligere, og vektlagt det politiske arbeidet for 
bedre rammebetingelser for friluftsliv. Regnskapet legges fram med et økonomisk overskudd på ca kr 
129.000. Nye medarbeidere har raskt funnet seg til rette i administrasjonen. Viktige oppgaver er løst i 
årsmøteperioden og en står etter styrets vurdering godt rusta til å ta fatt på nye utfordringer i kommende 
periode.

Styret i FL 2007/2008: Fra venstre styreleder Henry 
Tendenes, styremedlem Håkon M. Pettersen, styremedlem 
Hans Petter Aas, styremedlem Anne Martinsen og 
nestleder Toril Runden.
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2. Friluftspolitikk og økonomi
Friluftspolitisk har styret hatt hovedfokus på behovet 
for økte midler til drift av sikra friluftslivsområder. 
Økt sikringsinnsats og overtaking av ansvar for 
forsvarseiendommer til friluftsformål, sammen 
med et betydelig etterslep, gjør at det er behov for 
vesentlig økning i bevilgningene til drift av områder. 
FL har konkretisert og synliggjort behovet gjennom 
en enkel folder, i samarbeid med friluftsrådene 
blei medlemmene i Energi- og miljøkomiteen på 
Stortinget invitert på ”arbeidsdag”, og temaet har 
vært førsteprioritet i våre budsjettinnspill og politiske 
kontakter. 

Det var derfor svært gledelig da politisk rådgiver, 
Morten Wasstøl, under Friluftslivskonferansen 
i Kristiansand uttalte: ”... jeg betviler ikke FLs 
behovsberegninger, og forslaget om at staten 
bør kunne dekke 40% av driftskostnadene med 
viktige offentlig eide friluftslivsområder synes 
i utgangspunktet ikke urimelig.” Statsbudsjettet 
for 2008 ga et løft i midlene til tilrettelegging av 
friluftslivsområder, og en ny postinndeling som langt 
på vei imøtekommer FLs forslag. Det er fortsatt 
utfordringer knytta til midler til drift av offentlig eide 
friluftslivsområder. 

Statsbudsjettet innebar også en økning i støtten til 
friluftsrådene og FL fra 6 til 7 mill kr. Dette var en 
sårt tiltrengt økning bl.a. fordi det er etablert 3 nye 
friluftsråd siden sist tilskuddet blei justert.

FL følger også utviklinga i fylkeskommunenes 
bevilgninger til friluftslivsformål. Den viser en 
positiv økning også i fylkeskommunenes samla 
friluftslivsengasjement, men det er fortsatt 10 
fylkeskommuner som bevilger mindre enn 1 million 
til friluftslivsarbeid. Det gir knapt mulighet til tiltak 
som monner i et fylkesperspektiv.
I arbeidet med Lov for Oslomarka har FL gitt støtte 

til hovedtrekkene i Oslo og Omland Friluftsråds 
arbeid, og ved aktuelle anledninger vektlagt 
betydningen av framdrift i arbeidet slik at loven 
vedtas i inneværende stortingsperiode. 

Stortingsmeldinga om Regjeringens 
miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand hadde en 
kortfatta omtale av friluftsliv som knapt ga nye 
signaler. FL lyktes ikke i å få til flertallsmerknader 
som endra dette. 

Styret i FL har støtta hovedtrekkene i Direktoratet for 
naturforvaltnings forslag til regelverk for motorisert 
ferdsel i utmark.

Styret og/eller administrasjonen i FL har hatt møter 
med Miljøvernminister Helen Bjørnøy, statssekretær 
Heidi Sørensen, Miljøverndepartementet, leder 
av Storingets Energi- og miljøkomite, Gunnar 
Kvassheim, statssekretær Vegard Harsvik, Kultur- 
og kirkedepartementet, statssekretær Arvid Libak, 
Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsminister 
Bård Vegar Solhjell, vært på budsjetthøring i 
Stortingets Energi- og miljøkomite og Helse- og 
omsorgskomiteen, og møtt stortingsrepresentanter 
for Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti 
og Venstre.

3. Serviceorgan for friluftsrådene
FL prioriterer høyt å være en lett tilgjengelig 
drøftings- og samarbeidspart for friluftsrådene, og 
besvarer daglig en rekke henvendelser på e-post 
og telefon. Det er forsøkt et internt meldings-info, 
Smånytt, som blei godt mottatt.

FL utarbeida en mal for foldere til nyvalgte politikere 
i friluftsrådenes medlemskommuner. Omtrent 

ÅR 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Sum 14 995 16 200 16 236 18 339 19 613 19 558 21 004 23 755 26 644

Tabellen viser Fylkeskommunale tilskuddsmidler til friluftsliv i 1.000 kr. Tallene er ikke justert for prisstigning.

Tekst Post 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Sikring områder 1427/30 14,8 12,8 22,8 24,4 26,4 32,4 34,4 34,4 34,4 24,4
Tiltak i områder 1427/31 10,6 10,6 10,6 14,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 27,5
Forvaltning kyst 1426/32 9,8 9,8 11,8 15,2 14,2 11,2 13,2 13,2 14,2 18,2
Tilskudd tiltak 1427/60 3,4 2,4 - - - - - - - -
Tilskudd aktivitet 1427/74 4,7 4,7 7,7 11,7 10,2 10,7 15,5 15,5 14,5 14,5
Tilskudd friluftsråd 1427/78 3,3 3,3 4,3 5,3 5,3 5,3 5,3 6,0 6,0 7,0
sum 64,1 67,6 76,5 77,1 77,1 91,6

Tabellen viser endringene på statsbudsjettet for de viktigste budsjettpostene for friluftsrådenes arbeid. Det har skjedd endringer på post 31 slik 
at fram til 2002 er tallene de samla midlene til tiltak i naturvern- og friluftslivsområder, mens de fra 2003 bare viser tilskudd til friluftsområder. 
Tallene er ikke justert for prisstigning
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halvparten av friluftsrådene benytta tilbudet, og 
innpå tusen kommunepolitikere har gjennom dette 
fått informasjon om de viktigste kommunalpolitiske 
friluftslivsoppgavene.

Fordeling av midler til friluftsrådene er en viktig 
oppgave som i fordelings- og rapporteringsperioder 
legger beslag på mye tid. FL har fordelt totalt 
9.098.000 kr til friluftsrådene i årsmøteperioden 
fordelt på  følgende tilskuddsordninger:

Administrasjonsstøtte til frilufts-
rådene 2008  (fra MD/DN)      5.850.000 kr
Spillemidler  2007 
(fra Kultur- og kirkedepartementet)   2.000.000 kr
Midler til ”Læring i friluft” 2008 
(fra DN og Utdanningsdirektoratet)   1.110.000 kr
Extra-midler 2007 
(fra Helse og Rehabilitering)         138.000 kr

Dette er samla en liten økning, men tilskuddet 
av extra-midler er redusert fra 920.000 fordi det 
blei fremma få søknader fra friluftsrådene. FL 
utbetaler midler når tiltak igangsettes. Dette bygger 
på tillitsforhold mellom FL og friluftsrådene i 
forhold til gjennomføring og rask rapportering av 
vesentlige avvik. I hovedsak fungerer dette godt og 
friluftsrådene overholder sine rapporteringsfrister.

Den årlige samlinga for ansatte i friluftsrådene blei 
arrangert i samarbeid med Polarsirkelen friluftsråd på 
Nesna og Mo i Rana 26.-28. september. Det var 27 
deltakere fra 12 av friluftsrådene. Viktige tema var 
forskning og friluftsliv, læring i friluft, kartlegging 
av tilgjengelighet til friluftslivsområder, tur- og 
friluftskart, Forum for natur- og friluftsliv, arbeid med 
lov for Oslomarka, sikring av friluftslivsområder, 
tilskuddsordninger og folkehelsearbeid. I tillegg var 
det befaring til bl.a. Setergrotta, gammelt ledegjerde 
for rein og informasjon om Rana museum og Bredek 
fjellgård.

Den tradisjonelle styreledersamlinga blei arrangert 
8.-9. februar med representanter fra 19 av 
friluftsrådene. Hovedtema var arbeid med sikring av 
friluftslivsområder, forventninger til styrets arbeid og 
folkehelsearbeid. I tillegg informerte friluftsrådene 
om sine ”hjertesaker” og FL om aktuelle tema.

Det er arrangert egen samling for de som arbeider 
med ”Læring i friluft” 9.-10. april med 11 
deltakere. Hovedtema var fenomenbasert læring, 
nettverksarbeid, barnehagesatsing og plattform for 
læring i friluft.

I årsmøteperioden er Ishavskysten Friluftsråd 
med Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og 
Tromsø etablert som det 20. friluftsrådet. Molde 

og Kristiansund er nye medlemskommuner i 
Nordmøre og Romsdal Friluftsråd, Risør og Gjerstad 
i Friluftsrådet Sør og Kvinnherad kommune 
i Friluftsrådet Vest. Selbu kommune har søkt 
medlemsskap i Trondheimsregionens Friluftsråd.
Arbeid i forbindelse med at det etableres nye 
friluftsråd med formaliteter rundt vedtekter og 
organisering er ofte tidkrevende. Veiledningsbehovet 
er også stort i forhold til nyetablerte friluftsråd. FL 
har også hatt henvendelse fra hele 5 regioner/fylker 
om danning av nye friluftsråd; Vest-Finnmark, Sør-
Troms, Sør-Helgeland, Sogn- og Fjordane og Mjøs-
regionen.

4. Sikring og tilrettelegging 

Sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder er 
grunnleggende arbeid for friluftslivsmulighetene og 
en hovedoppgave for mange friluftsråd. FLs viktigste 
oppgave er å sørge for økonomiske rammevilkår for 
dette arbeidet. FL har videreført prosjektsamarbeid 
med MD og DN som innebærer faglig arbeid og 
særskilt oppfølging av friluftsrådenes sikringsarbeid. 
Et prosjektsamarbeid mellom Jæren Friluftsråd og 
Friluftsrådet Vest inngår i denne oppfølginga. Videre 
følges sikringsprosjektet Østfold – Hordaland fortsatt 
opp, og ved årsskiftet var 80 saker løst og det pågikk 
arbeid med ytterligere 117. Det er imidlertid 72 saker 
som er stilt i bero fordi en ikke får til løsning nå, og 
60 saker var ikke i gang eller vurderes som uaktuelle.

Gjennom flere år har det vært tilstrekkelige midler 
til å sikre høyt prioriterte områder. Statsbudsjettet 
for 2008 innebærer en reduksjon i bevilgningene til 
sikring på 10 mill kr samtidig som tilsagnsfullmakten 
er uforandra på 78 mill kr. FL frykter nå at det 
vil bli knapphet på midler til sikring igjen, og at 
viktige områder dermed går tapt som offentlige 
friluftslivsområder. FL har oppfordra friluftsrådene til 
å utarbeide planer for de viktigste områdene som bør 
sikres for å dokumentere behovet. Dette er i liten grad 
fulgt opp enda, og aktualiseres av budsjettsituasjonen. 
Et folkehelseperspektiv tilsier økt fokus på sikring av 
nærfriluftsområder.

Kreativ utfoldelse på ansattesamling på Nesna. Foto: FL
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Friluftsrådene rapporterer at de arbeida med hele 
89 sikringssaker i 2007, - mot 61 saker året før. 
I regi av friluftsrådene er 6 saker gjennomført, 
mens friluftsrådene har medvirka i 11 saker som 
er gjennomført. I tillegg har friluftsrådene inngått 
avtale om rett til å tilrettelegge 31 km med turstier/
turveger/skiløyper. Statsbudsjettet for 2008 innebærer 
et markert løft i midlene til tilrettelegging av sikra 
friluftslivsområder. 

FL har i stor grad fått gjennomslag for sine innspill 
om at sikringsarbeidet må følges opp med midler 
til tilrettelegging, forvaltning og drift. I tillegg viser 
tall fra Kultur- og kirkedepartementet at kommuner 
og fylkeskommuner i økende grad prioriterer 
spillemidler til turstier og turveger. I 2007 blei det 
bevilga ca 45 mill kr til disse formål mot ca 30 mill i 
2006.

FL vedlikeholder og utvikler tips, arbeidstegninger 
og produktinformasjon om tilrettelegging av 
friluftslivsområder på nett, og har etter en 
prøveperiode gjort sidene tilgjengelige uten passord.

Friluftsrådene sto for tilrettelegging av 88 km nye 
turstier i 2007, - nesten en fordobling i forhold til de 
to foregående åra. Det foregår et solid arbeid med 
å anlegge nye turveger, toaletter, parkeringsplasser, 
brygger, bruer m.m. på de sikra friluftslivsområdene 
både ved at friluftsråd står for tiltakene sjøl og er 
pådrivere og koordinatorer for gjennomføring i regi 
av medlemskommunene.

I samarbeid med Norges Handikapforbund har FL 
utarbeida opplegg for å kartlegge tilgjengelighet og 
universell utforming på sikra friluftslivsområder. 
Oslofjordens Friluftsråd og Trondheimsregionens 
Friluftsråd har i samarbeid med brukerorganisasjoner 
kartlagt i Østfold, Akershus og Buskerud og deler 
av Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Resultatene 
så langt er svært nedslående, og indikerer et stort 
investeringsbehov for å gjøre de offentlig eide 
friluftslivsområdene tilgjengelig for flere og sikre at 
alle har friluftslivsmuligheter i rimelig avstand fra 
bolig. Små bevilgninger fra Miljøverndepartementet 
sammen med passivitet fra flertallet av friluftsrådene 
gjør at arbeidet med kartlegging i øvrige fylker går 
sakte.

FL deltar i Rådet for Levende Skog der det ikke 
har vært saker av vesentlig betydning for friluftsliv 
siste år. Oddvar Rolstad representerer Oslo og 
Omland Friluftsråd og FL i arbeidsgruppe som 
utarbeider opplegg for FSC-sertifisering i Norge med 
utgangspunkt i kravpunktene i Levende Skog. FL 
har vært pådriver i aktuelle sammenhenger for lov 
om Oslomarka. FL gikk i høringsuttalelsen til loven 
inn for enda sterkere synliggjøring og prioritering av 
friluftsliv i Oslomarka.

FL deltar i sentral kystledgruppe ved Bente Godheim 
Eikaas, Oslofjordens Friluftsråd og Morten Dåsnes. 
10 år for kystledarbeidet blei markert høsten 2007 
med seminar og oppsummering av arbeidet. Det 
er holdt årlig møte med Kystverket. FL overtok 
sekretariatsansvaret fra 1.1.2008. 

5. Drift av friluftslivsområder

For friluftsrådene som har driftsansvar for 
offentlig eide friluftslivsområder, er det en 
hovedutfordring å bedre det økonomiske grunnlaget 
for å gjennomføre driftsoppgavene. Økte midler 
til drift av friluftslivsområder har vært FLs 
førsteprioritet i forhold til Miljøverndepartementets 
budsjett. Hovedelementene i FLs strategi er at 
skjærgårdstjenesten opprettholdes og videreutvikles 
i takt med nye områder, at den utvides til kystavsnitt 
nord for Hordaland der det er behov og at samme 
prinsipper for spleiselag legges til grunn for regionale 
og nasjonale landfaste friluftslivsområder. FL har 
vurdert de samla kostnadene til drift av regionale 
og nasjonale offentlige friluftslivsområder til 90 
mill kr og mener staten bør bidra med ca 40 % av 
kostnadene. Hovedbudskapet blei presentert for 
viktige beslutningstakere i en lettlest folder, og 
denne var grunnlag for svært positive signaler fra 
statssekretær Morten Wasstøl under landskonferansen 
for friluftsliv i Kristiansand.

Statsbudsjettet for 2008 ga et delvis gjennomslag for 
FLs synspunkter. Økte midler til drift er prioritert 
øverst også i vårt innspill til statsbudsjett for 
2009 som er sendt Miljøverndepartementet og tatt 
opp på møter med representanter fra Energi- og 
miljøkomiteen på Stortinget.

Friluftsrådene har nå ansvar for forvaltning 
av 605 friluftslivsområder (599 året før) og 
bl.a. 83 hytter, gapahuker ol, 501 toaletter, 214 
parkeringsplasser, 210 brygger og disponerer hele 

Stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim (V) på strandrydding på Jæren 
med styreleder Henry Tendenes. Foto: Jæren Friluftsråd 
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som varamedlem.

Styret har gjort vedtak om at folkehelse og 
friluftsliv skal være nytt felles satsingsområde 
for friluftsrådene. Det blei orientert om dette på 
styreledersamlinga, og planene er presentert for 
politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet, 
Miljøverndepartementet, Kultur- og kirke-
departementet og Kunnskapsdepartementet. 
Interesserte friluftsråd deltar i et eget nettverk. 
FL arbeider aktivt for å øke antall søknader fra 
friluftsrådene på Extra-midler.

FL viderefører arbeidet med kursopplegget ”Klart 
det går...” som er retta mot voksne som har ansvar 
for barn med funksjonsnedsettelser. Reduserte 
bevilgninger til arbeidet og laber interesse fra 
friluftsråd og andre aktuelle arrangører gjør at 
aktiviteten er mindre enn ønskelig.

Friluftsrådene rapporterer om en markert økning i 
deltakelsen i de aktivitetsretta tiltakene i 2007. Det 
deltok 13.800 på åpne turer der friluftsrådene var 
arrangør i 2007 mot 8.400 året før. I tillegg var det 
24.700 (21.300 i 2006) på turer der friluftsrådene 
var medarrangører. Antall deltakere på kurs, i all 
hovedsak lærere, var 2.200, mot 2.000 i 2006. 
Samla deltok 15.000 barn gjennom skole og på 
fritid på tiltak i regi av friluftsrådene, og i tillegg var 
9.400 barn med på aktiviteter der friluftsrådene var 
medarrangører, - en økning totalt fra 18.300 i 2006 til 
24.400 i 2007. 

7. Informasjon og synliggjøring
FLs nettside er vår viktigste informasjonskanal. 
I årsmøteperioden er det lagt ut ca 130 ulike 
nyhetsnotiser på nettsida. Antall genuine besøk per 
måned har variert fra ca 11.000 i januar til nesten 
23.000 i juli. Informasjonen om tilretteleggingstiltak 
er videreutvikla og gjort tilgjengelig uten passord, 
og det pågår arbeid med utvikling av informasjonen 
om læring i friluft. Samarbeidet med magasinet 

151 informasjonsbrosjyrer. For alle typer tiltak er 
dette en økning i forhold til foregående år.
Gjennom arbeidet med kartlegging av tilgjengelighet 
til offentlige friluftslivsområder er det avdekka at det 
mangler skilting til områdene fra offentlig vei. Dette 
er tatt opp med Direktoratet for naturforvaltning og 
friluftsrådene. Generelt er det behov for bedre og mer 
enhetlig informasjon også innenfor områdene, men 
dette har vi ikke maktet å følge opp enda.

FL er representert i styringsgruppa for  Hold Norge 
rent der det arbeides for å etablere en stiftelse som 
kan drive kampanjen på permanent basis.

6. Aktivitetstiltak

Aktivitetstiltak har vokst fram til å bli et 
hovedarbeidsområde for friluftsrådene. FL har 
en viktig funksjon med å fordele spillemidler til 
friluftslivsaktiviteter for barn og ungdom, og arbeide 
for økning av denne tilskuddsposten. 

Det store felles satsingsområdet er ”Læring i friluft”. 
Etter flere år med informasjon og søknader til 
Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet 
har vi fått økonomisk tilskudd til arbeidet i 2007 og 
2008. Vi oppfatter det som et gjennombrudd i forhold 
til aksept av konseptet fra skolemyndighetene. 
Direktoratet for naturforvaltning opprettholder sin 
økonomiske støtte til arbeidet. Salten Friluftsråd 
og FL har utarbeida et hefte som viser hvordan 
idépermen Fritid i friluft kan brukes i barnehager 
knytta til den nye rammeplanen for barnehager. 
Polarsirkelen Friluftsråd og FL har utvikla opplegg 
for nettverksarbeid mellom skoler og barnehager som 
arbeider med læring i friluft. Det pågår arbeid med 
opprusting av vår nettinformasjon om læring i friluft. 
Det blei arrangert samling for ansatte i friluftsrådene 
som arbeider med læring i friluft 9.- 10. april. FL 
deltar i DNs forum for friluftsliv i skolen med Lise-
Berith Lian og med Trond Loge, Salten friluftsråd, 

Tilrettelegging  for helse i 100-meterskogen, Kristiansand. Foto: FL

Sløying av fisk på aktivitetsdag for skoleklasse. .  Foto: Friluftsrådet Vest
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Friluftsliv, der FL disponerer 2 – 3 sider i hvert 
nummer, er videreført. Det er gitt ut 3 Frilufts-info.

Ny logo er tatt i bruk på bl.a. brevark, nettsider og 
fleecejakker, og innarbeides etter hvert alle steder det 
er naturlig. Flere friluftsråd bruker logoen enten som 
egen logo eller i kombinasjon med annen logo for 
friluftsrådet. Det bidrar på en positivt måte til felles 
profilering av friluftsrådene.

FL, i samarbeid med Oslofjordens friluftsråd, bidro 
til markering av Friluftsloven 50 år ved å utarbeide 
skoleopplegg med natursti og ”allemannsrett-bingo”.

Media informeres om FLs virksomhet, og det er 
har vært oppslag om bl.a. forslag om senking av 
konsesjonsgrensa i strandsona, Miljøvernminister 
Helen Bjørnøys møte med FL på Jæren og styremøte 
og ansattesamling hos Polarsirkelen friluftsråd. 
FL forsøker å stimulere til at friluftsrådenes arbeid 
med tilrettelegging av friluftslivsområder og 
aktivitetstiltak synliggjøres i lokal- og regionalmedia. 

Styreleder Tendenes i marmorslottet. Foto: FL

Ny logo for FL

8. Årsmøte og styrets arbeid
Årsmøte blei holdt lørdag 2. juni 2007 med Midt-
Agder Friluftsråd som vertskap. Det var delegater 
fra 18 av de 19 friluftsrådene. Ingebrigt Stensaas 
hilste fra Direktoratet for naturforvaltning og 
Kari Fagernæs fra Friluftslivets fellesorganisasjon 
(FRIFO).

Årsmelding, regnskap, arbeidsplan og budsjett blei 
enstemmig vedtatt uten vesentlige merknader, men 
et tilleggsforslag til arbeidsplanen om innarbeiding 
av ”FL skal arbeide aktivt for at friluftsliv for alle 
aldersgrupper blir en naturlig del av et helhetlig 
folkehelsearbeid” blei enstemmig vedtatt. Styret vil 
på bakgrunn av debatten på sist årsmøte fremme 
forslag om at ansatte i friluftsrådene ikke kan velges 
til styre eller valgnemnd i FL.

Årsmøtet valgte følgende styre:

Henry Tendenes, leder, Jæren friluftsråd (1 år)

Toril Runden, nestleder, Midt-Agder friluftsråd (2 år)

Hans Petter Aas, Oslo og Omland Friluftsråd (2 år)

Anne Martinsen, Bergen og Omland Friluftsråd (2 år)

Håkon M Pettersen, Salten Friluftsråd (1 år)

Varamedlemmer:

1. Kari Fangel, Oslofjordens Friluftsråd

2. Rune Kleiven, Friluftsrådet for Ålesund og  
 omland

3. Astrid Larsen, Friluftsrådet Vest

Knut Erling Flataker blei takka for 3 år som engasjert 
styreleder med gave og stående applaus.

Styret har arbeida etter etablert mønster med 3 
styremøter lagt til Polarsirkelen friluftsråd, Bergen 
og Omland Friluftsråd og Ryfylke Friluftsråd, og 
ett styremøte i forkant av styreledersamlinga på 
Gardermoen. Det er behandla 50 saker (mot 54 i 
forrige periode).

Styret har et aktivt arbeid retta mot stortingspolitikere 
og politiske ledelse i aktuelle departement.
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9. Administrasjon
Administrasjonen i FL har i årsmøteperioden bestått 
av:
Morten Dåsnes, daglig leder
Eva Lill Kvisle til 31.7.07, fra 13.8.07 Lise-Berith 
Lian, friluftslivskonsulent, 80 % stilling. 
Pia Helleberg Jensen, til 1.6.07, fra 1.5.07 Marianne 
Sanderud, kontormedarbeider, 60 % stilling.

FL har lyse og tjenlige lokaler i Sandvika i 
kontorfellesskap med Oslofjordens Friluftsråd, og 
det er fra 1.12.05 tegna kontrakt for en 5 års periode. 
Arbeidsmiljøet er godt. Det samla sykefraværet 
var på 8 dager i 2007. I styret og administrasjonen 
i FL er det samla god balanse mellom kjønnene. 
I friluftsrådene er det fortsatt en klar overvekt av 
mannlige styreledere og daglige ledere.

FL har som mål å styrke det allmenne friluftslivet, 
og bidrar derigjennom i miljøvernarbeidet og til 
bærekraftig utvikling. Miljøhensyn og naturvennlig 
tilrettelegging er innarbeida i organisasjonens 
virksomhet og er en rettesnor for FLs veiledning 
overfor friluftsrådene. Reiser til og fra 
friluftslivsområder og økt utstyrsfokus er utfordringer 
for friluftslivet i et bærekraftperspektiv. FL har 
som landsomfattende paraplyorganisasjon en del 
miljøbelastende reisevirksomhet.

Regnskapet viser en omsetning på ca 12,0 mill kr, 
og etter avsetninger bundet i prosjekt, et overskudd 
på kr 129.086,50 kr. Av de totale inntekter på 12,0 
mill kr er ca 9,7 (dvs ca 80 %) viderefordelt til 
medlemsfriluftsrådene. Styret mener de økonomiske 
forutsetningene for videre drift er til stede.

Mange fyr er attraktive turmål og tas i bruk som overnattingsplasser i kystleden.  Her Lindesnes fyr i vinterprakt. 
Foto: Friluftsrådet region Mandal.
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Styret takker friluftsrådene, Miljørverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Statens naturoppsyn, 
Kultur- og kirkedepartementet, Sosial- og helsedirektoratet, Kunnskapsdepartementet, Friluftslivets 
Fellesorganisasjon (FRIFO), Den Norske Turistforening, Forbundet Kysten, Norges handikapforbund 
Trøndelag og ander kontakter for hyggelig og godt samarbeid til friluftslivets beste.

10. Høringsuttalelser
FL har sendt formell høringsuttalelse i følgende 
saker:

• Nasjonalpark Hvaler
• Strategi for bærekraftig utvikling
• Rikspolitisk  bestemmelser for naturområder i Oslo 
   og nærliggende kommuner    
• Vern av skog på Statskogs grunn i Sør-Trøndelag
• Lov om motorisert ferdsel i utmark
• Lov om Oslomarka
• Betaling for bruk av areal i kystsona
• Sjunkhatten nasjonalpark
• Forvaltningsreformen – forslag til nye oppgaver til 
   det folkevalgte nivå.

11. Representasjon i styrer og utvalg
- Styremedlem Statskog SF, Trond Loge   
(Salten)
- Arbeidsgruppe i DN friluftsliv for 
funksjonshemmede; Kirsti Jaråker fram til høsten 
(Trondheimsregionens) og Morten Dåsnes
- Redaksjonsgruppe nett-tidsskriftet Utmark: Morten 
Dåsnes
- Styringsgruppe Forum for natur og friluftsliv (FNF) 
Morten Dåsnes
- Rådet for Levende Skog; Morten Dåsnes
- Arbeidsgruppe FSC sertifisering skog, Oddvar 
Rolstad (Oslo og Omland)
- Sentral arbeidsgruppe kystled; Bente Godheim 
Eikaas (Oslofjordens) og Morten Dåsnes
- Forum for friluftsliv i skolen; Lise-Berith Lian 
(Trond Loge vara)

- Styringsgruppe Hold Norge rent; Morten Dåsnes
- Arbeidsgruppe revisjon Merkehåndboka; Lise-
Berith Lian
- Samarbeidsgruppe nordiske paraplyorganisasjoner 
friluftsliv; Morten Dåsnes- Arbeidsgruppe nordisk 
park og friluftslivskonferanse 2010; Morten Dåsnes
- Standardkomité universell utforming uteområder; 
Morten Dåsnes
- Kontaktgruppe friluftslivsforskning; Morten Dåsnes

Base camps er et viktig satsingsområde for mange friluftsråd. Her 
fra base camp Salten i Glomfjord 2008. Foto: Salten Friluftsråd.
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Noter til regnskapet:

1) Budsjett revidert i styresak  07/07 (8. feb. 07)

2) Fordeling administrasjonsstøtte og prosjektmidler til friluftsråd:

(alle beløp i 1 000 kr)

Friluftsråd Adm.støtte
(MD/DN 
midl.)

Spillemidl.
forenklet 
nærmiljø

Spillemidl.
friluftslivs- 
aktivitet

”Læring i 
friluft”
(DN/UDIR 
midl.)

Extra-midler

Oslo og Omland 440 140 80
Oslofjordens 570 70 100 250 200
Sør 255 36 250 230
Midt-Agder 370 210 85 38
Mandalsregionens 110
Lister 120
Dalane 170 22 20
Jæren 420
Ryfylke 390
Vest 395 80 15 90
Bergen 490 158 120
Ålesund 290 55 60
Nordmøre og Romsdal 210 153 110 52
Trondheimsregionens 240 115 55
Polarsirkelen 120 40 30 50
Salten 270 90 25
Ofoten 180 41 95 50
Vesterålen 155 55 30
Midt-Troms 105 15
Ishavskysten 120
FL 840 78 65
Avsatt 50 14
Sum 6 260 600 1 455 1 150 317
Mottatt midler 2007 6 000 600 1 400 1 150 152
Bruk avsetning 260 55 165
Sum 6 260 600 1 455 1 150 317

3) Avsetninger 2007:
•     Kartlegging universell utforming kr 111 801
•     Extra-midler kr 13 800
•     Kursopplegg Klart det går kr 129 231
•     Spillemidler
• Opptrykk idépermer

kr
kr

50 000
86 000

Totalt kr 390 832
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Friluftsrådene
Statusoversikt pr 31.12.07
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Oslo og Omland 19 1.000 4 37 4 3 1.900 0,83 938

Oslofjordens 31 1.363 5 53 12 41 11.304 2,50 3.293 764

Sør 6 73 1 0 1 12 1.500 7,00 509 221

Midt-Agder 8 124 2 0 4,5 13 4.200 10,00 1.238 351

Region Mandal 5 25 1 0 0,3 3 430 6,00 191 100

Lister 6 35 1 0 0,5 0 560 8,00 340 100

Dalane 4 22 1 0 1 - 1.662 10,12 228 250

Jæren 8 270 1 0 5,7 37 7.400 8,03 2.111 739

Ryfylke 11 218 1 14 5,0 28 5.674 8,03 1.749 439

Vest 11 133 2 0 4,5 37 7.022 11,55 1.532 519

Bergen og Omland 14 352 1 21 9 30 9.974 11,36 4.078 1.215

Ålesund og Omland 9 79 1 0 1,0 6 1.700 8,79 690 135

Nordmøre og Romsdal 8 30 1 1 1,5 - 1.200 6,50 194 138

Trondheimsregionens 5 200 1 0 1 1 1.600 4,50 760 100

Polarsirkelen 7 35 1 3 0,7 5 600 10,40 364 150

Salten 9 76 1 1 2 2 1.900 7,88 600 190

Ofoten 4 25 1 0 1 6 856 4,75 107 160

Vesterålen 6 32 1 1 0,8 0 700 6,00 198 175

Midt-Troms 8 30 1 0 0,5 - 470 5,35 155 100

Ishavskysten 5 78 1 0 0,3 4 300 6,50 513 100

Sum 2007 184 - - 131 56,3 228 60.952 - 19.788 5.946

Sum 2006 170 - - 128 52,1 189 58.059 - 17.741 4.889

SUM 2005 161 - - 130 51,8 159 48.124 - 16.781 4.208

SUM 2004 165 - - 141 50,5 147 48.648 - 16.328 4.146

SUM 2003 164 - - 136 46,6 151 46.646 - 15.844 4.368

SUM 2002 156 - - 136 44,0 125 43.698 - 15.126 4.102

SUM 2001 153 - - 136 42,2 156 43.121 - 14.042 4.185

SUM 2000 150 - - 135 38,1 184 36.304 - 13.204 3.585

SUM 1999 144 - - 140 35,7 162 33.394 - 12.623 3.400

SUM 1998 139 - - 145 33 209 28.918 - 11.761 2.772

SUM 1997 134 - - 138 34 240 30.386 - 11.748 2.763

SUM 1996 130 - - 129 32 333 32.134 - 11.690 2.358
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Utvikling friluftsrådenes samla aktivitet

TEKST 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Antall 
friluftsråd 15 16 17 17 17 18 18 17 18 20

Ant medl.kom. 139 144 150 153 156 164 165 161 170 184

Ant fast ansatte 33 35 38 42 44 47 50 52 52 56

Total omsetning 29 33 36 43 44 47 49 49 58 61

Forvalt.ansvar

antall områder 
504 537 545 576 571 580 596 596 599 605

Forvalt.ansvar

km  tursti/-veg
530 585 588 603 668 699 704 483 551 605
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Oslo og Omland Friluftsråd

Oslofjordens Friluftsråd

OOF er et samarbeids- og høringsorgan som behandler spørsmål om 
friluftsliv og naturvern, herunder sikring og bruk av friluftsområder 
i Akershus, Oslo, Østfold, Buskerud og Oppland, sikre atkomsten 
gjennom anlegging av turveier og grøntkorridorer. OOF arbeider 
også for at grøntområder i bebyggelsen blir sikret for barn og unge 
til lek og aktivitet. I arealplaner som utarbeides av de respektive 
kommuner og som berører friområder, ser vi det som viktig at 
regionale frilufts- og naturvernhensyn kommer inn med tyngde 
på et tidlig tidspunkt. OOF har et omfattende samarbeid med 
medlemsorganisasjonene på dette området. OOF tar også egne 
initiativ gjennom utredninger, forslag og samarbeidsprosjekter for 
å ivareta frilufts- og naturverninteressene i arealplanlegging og fremme 
utøvelsen av det enkle, naturnære friluftsliv. 

Miljøverndepartementets lovforslag for Oslomarka har vært ute på høring. OOF fremmet et alternativt lovforslag, 
der bl.a forholdet til skogbruket og en mer regional forvaltningsprosess ble tatt opp, men hvor kommunene fortsatt 
har en planmyndighet. Lovforslaget ventes oversendt Stortinget sommeren 2008. Det ventes at lovforslaget vedtas i 
Stortinget vinteren 2008-2009. 

Hovedsaker i 2007:

· Særskilt lov for vern av Oslomarka
· Kartlegging av grøntarealer i Osloregionen (forprosjekt)
· Gjennomføring av prosjekter rettet mot minoriteter og funksjonshemmede
· Kommuneplaner/kommunedelplaner 
· Utbyggingsplanene i Holmenkollen
· Friluftsplan for Oslo kommune

Glade ferieklubbarn brenner bål. Foto: OOF

OF er landets største friluftsråd med 31 kommuner og 4 fylkeskommuner 
som medlem. Over 1,3 millioner mennesker bor i medlemskommune. 
Folketallet øker med ca 20.000 i året. Dette fører til ytterligere press på 
de allerede tett befolkede friområdene. Men også i Oslofjorden finnes 
det områder hvor man kan oppleve natur og ensomhet. Året var preget 
av stor aktivitet, både gjennom våre etablerte funksjoner, som drift, 
tilrettelegging og kystleden, samt diverse nye aktiviteter.  Etterspørselen 
etter kystledhytter er stor, mange av hyttene var så godt som fullbooket 
i helger og sommerferien. Etterspørselen etter kurs for barn og unge har 
høysesong i sommerhalvåret. I 2007 startet OF også med vinterkurs. 
Vårt informasjonsarbeid føres videre, og Fjord og Friluft gikk ut i opplag 
på 6000 eksemplarer, blant annet til alle politikere på alle nivåer i vårt 
område. Som høringsorgan i friluftspolitiske saker ble 20 kommune- og 
fylkesplaner behandlet, samt en rekke reguleringsplaner og henvendelser fra publikum, i alt 84 saker.

Hovedsaker i 2007
•  OF har i 2007 startet å legge ut overnattingsbøyer i naturhavner, et tiltak som vi er sikre på at båtfolket    vil finne 
svært attraktivt.
•  På Husbergøya ble det åpnet ny kystledhytte. Bruken er et samarbeid med bydel gamle Oslo.
•  Stimulering av barn og unge: I 2007 utførte våre to faste ansatte på heltid og våre 5-6 naturveiledere (ansatt på 
timebasis) 119 forskjellige arrangement med over 3500 deltakere.
•  Ny rekord for Kystled Oslofjorden med 1854 døgn bestilt på hyttene. Vi regner med mer enn 11.000 gjestedøgn i 
løpet av året. 
•  OF gjennomførte kartlegging av 200 statlig sikrede friområder med tanke på tilgjengelighet for 
funksjonshemmede i Østfold, Buskerud og Akershus.

OFs ferieklubb Langåra.   Foto: OF
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Friluftsrådet SØR

Midt-Agder Friluftsråd

Friluftssamarbeidet i vår region har pågått siden 1980-tallet. Arendal 
og Froland har siden 1992 utgjort Arendalsregionens friluftsråd. 
Arendalsregionens friluftsråd ble avløst av Friluftsrådet Sør i 
2002. Våre deltakerkommuner er: Arendal, Froland, Grimstad, 
Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Risør og Gjerstad har i løpet 
av høsten fattet vedtak om å slutte seg til Friluftsrådet Sør fra og 
med 2008.  Hovedsatsningen er knyttet til informasjonsarbeid og 
aktivitetsrettede tiltak særlig rettet mot barn og unge. Se www.
friluft-sor.no for mer informasjon.

Hovedsaker i 2007
•    Opplevelseskart: Friluftsrådet har laget opplevelseskart for           
     Tvedestrand Sørvest med målestokk 1:20 000. 
•    Sikring: Friluftsrådet deltar i Kyst- og strandsoneutvalget i 
     Arendal kommune og nasjonalt nettverk for skjærgårdskommuner       
     På konsulentbasis startet vi opp arbeidet med sti- og løypeplan for Arendal kommune.
•    Naturlos: Ut i naturen 2007 inneholdt i alt 117 turer og friluftsaktiviteter, hvorav 43 arrangementer direkte rettet    
     mot barnefamilier, 9 for barn og unge, 10 for syklister og 4 for rullestolbrukere. Dette engasjerte omlag 14 000   
     barn og voksne. 
•    Læring i friluft: Aktivitetskurs for mer enn 600 lærere og omtrent 50 ansatte i SFO og barnehage, samt aktivitets-
     dager for 2 900 elever i grunnskolen. Vært med å arrangere skogdager for ungdomsskoleelever i 6 kommuner.   
     Utviklet 11 ulike kurs for pedagogisk personale. Deltatt i utarbeidelsen av overordnet uteskoleplan for Holt skole  
     i Tvedestrand.  Blåmann, Trollkjerringa og Krabbelure handler om marinbiologi på barns vis. ”Samiske  
     aktivitetsdager” har ført til høy aktivitet i vintermånedene. ”Søruga” ble etablert som et aktivitetstilbud for barn 
     og ungdom i første ferieuke. Uka ble gjennomført i samarbeid med Risøy folkehøyskole, M/S Boy Leslie, Store    
     Torungen Fyr og Grimstad/Arendal klatreklubb.

Fra Søruga og frokosten på Boy Leslie. Alle som 
sitter rundt bordet har sovet i hengekøye under dekk. 
Deltakerne fikk en CD full av bilder fra ei uke full 
av opplevelser, som de seint eller aldri kommer til å 
glemme.Foto: Geir Henning Waagsnes.

Midt-Agder Friluftsråd har eksistert siden 1939. Det er i dag et 
friluftsråd bestående av Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla 
i Vest-Agder og Iveland, Evje og Hornnes, Birkenes og Lillesand i 
Aust-Agder. Det er 125 250 innbygger i denne regionen.
Friluftsrådet ledes av et politisk valgt styre. Saker til dette styret 
utarbeides og fremmes av et arbeidsutvalg med medlemmer fra 
kommunenes administrativt ansatte. Midt-Agder Friluftsråds 
administrasjon består av daglig leder, to friluftskonsulenter, én 
sekretær/prosjektmedarbeider samt én vaktmester i Friluftsparken 
i Søgne. Allmennhetens mangfoldige friluftsliv er vårt omfattende 
arbeidsområde. Vi engasjerer oss i arealer for friluftsutøvelse, 
informasjon om muligheter, tilrettelegging for tilgang og aktivitet 
og aktiviteter i form av undervisning, kurs og friluftsarrangement. 
Dette arbeidet gjøres som driftsoppgaver eller prosjekter. Økonomien 
er basert på medlemskontingenter og prosjektstøtte gjennom ulike instanser. Vi har mange viktige og gode 
samarbeidspartnere i arbeidet med å skape mer liv i friluft.

Hovedsaker i 2007
Helse i Hundremeterskogen er fullført. Formålet har vært å gi ulike institusjoner, ved et bynært skogsholt med 
utsiktspunkter, muligheter for naturopplevelse. Helse og Rehabilitering har støttet prosjektet med 800 000,-.
Turkonseptet 58°NORD er ferdig støpt og formidles ovenfor befolkningen som et spennende turtilbud.
Prosjektet Naturskole Ogge har nådd en milepæl ved erverv og leieavtale for Digeholmane i Ogge. Målet er å 
opparbeide en universelt utformet naturskoleleir. Sparebankstiftelsen DNB Nor har bidratt med 1 000 000 kr.
Friluftsloven 50 år ble storslått markert med bursdagsselskap i Helleviga. 450 6.klassinger fra alle medlems-
kommuner var invitert til fine taler fra ordførerne, sunn mat og drikke og natursti med tema fra friluftsloven.
Midt-Agder Friluftsråd var regional medarrangør av Landskonferanse Friluftsliv 2007.
Lillesand ble ny medlemskommune i 2007.

•

•
•

•

•
•

Fra åpning av ”Helse i 100-meter skogen”. 
Foto: Midt-Agder Friluftsråd
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Lister Friluftsråd

Friluftsrådet region Mandal

Friluftsrådet REGION MANDAL (FREM) er et interkommunalt 
friluftsråd for kommunene Mandal, Lindesnes, Audnedal, Marnardal 
og Åseral. Friluftsrådets oppgave er å tilrettelegge for friluftsliv og 
markedsføre dette overfor regionens befolkning og turister. FREM 
kom i virksomhet i år 2000. FREM ledes av et politisk oppnevnt 
styre og har to ansatte i 20% stilling.

Planer i 2008 : Turbok, planer om ubetjent turisthytte på Lindesnes, 
tilrettelegge steder der en kan sette kajakker og kanoer på vann, 
kampanje mot ungdom, merking av ”barnevandringsstiene”,utvid
else og opprustning av stinettet + det som vi driver i dag. FREM 
forsøker å involvere lag, foreninger og andre i friluftslivsarbeidet.

Hovedsaker i 2007 
Naturlos-turene
Seniorturene 
Nye turstier ca. 20 km, vedlikeholdsavtaler for turstiene
Tursykkelorientering
Arbeid med turbok

•
•
•
•
•

Fra Lindesnes fyr
Foto: Friluftsrådet region Mandal

Lister Friluftsråd (LF) ble konstituert 23. august 2006, og daglig leder 
tilsatt i 50% stilling fra 1. februar 2007. Medlemskommunene ligger 
vest i Vest-Agder og er Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Lyngdal, 
Kvinesdal og Sirdal – et område på ca 4200 kvadratkilometer med 
snaue 35.000 innbyggere. Daglig leder har kontor på Nordberg Fort i 
Farsund kommune, med utsikt mot Lista Fyr.

Friluftsrådet arbeider for sikring, tilrettelegging og drift av 
friluftsområder, samt å øke forståelsen for friluftsområdenes betydning 
for friluftslivskultur og næringsutvikling. LF engasjerer seg fortrinnsvis 
i regionale prosjekter.

Hovedsaker i 2007
•   Kartprosjektet i Farsund og Lyngdal kommuner.    
•   Opprettelse av faglig støttegruppe. Friluftsrådet har opprettet en faglig 
    støttegruppe, med representanter fra administrasjonen i alle 
    medlemskommunene. Støttegruppen skal jobbe faglig med friluftslivsproblemstillinger i regionen, og vil  
    være det sentrale verktøy for friluftsrådet for å jobbe mot kommunene og dra i gang regionale prosjekter.
•   Sikringsseminar. Friluftsrådet har arrangert et sikringsseminar for medlemskommunene.
•   Arrangør og initiativtaker til naturlos-turer i lister. 
•   Utvikling av kontaktnett. Daglig leder har deltatt bredt i møter og kurs lokalt/regionalt for å utvikle et   
    kontaktnett som kan nyttes i det videre arbeidet.

Vanen på Sausebakk, langs nortrail mellom 
Nordberg fort og Lista fyr. Foto: Lister Friluftsråd
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Dalane Friluftsråd
Dalane friluftsråd ble opprettet i 1994 og er et 
interkommunalt foretak, med kommunene Bjerkreim, 
Eigersund, Lund og Sokendal som eiere. Disse fire 
kommunene utgjør Dalaneregionen, som ligger helt 
sør i Rogaland fylke. Flatearealet utgjør ca 1/5 av 
Rogalands samlede areal. Foletallet i 2006 var 22600. 
Friluftsrådet skal i samarbeid med kommunene, 
fylkeskommunale og statlige organer arbeide for 
å: ivareta, bedre og synliggjøre allmennhetens 
mulighet til å utøve et allsidig friluftsliv i og på tvers 
av kommunene, skape grunnleggende forståelse og 
økt interesse for friluftsliv, gi kommunene råd og 
faglig veiledning i saker som vedrører det regionale 
friluftslivet, belyse regionale friluftslivsinteresser 
i høringssaker, sikre at natur- og kulturmiljøet i 
kommunene forblir positive og identitetskapende 
opplevelseskilder i friluftssammenheng, koordinere friluftslivstiltak og
friluftslivssatsning mellom kommunene.

Hovedsaker i 2007
På topp i Dalane, med satsing på barneturer, 21 turer fordelt på kommunene.
Videreutvikle løypene i Opplev Dalane
Innkjøp av bil til friluftsrådet
Bygging av Storlibu, frilufthytte som er åpen for allmenheten
Arrangererte friluftslivets dag i Dalane.
Magma Geopark, friluftsrådet er med i styringsgruppa som jobber med å etablere en UNESCO godkjent 
geopark.

•
•
•
•
•
•

Åpning av Storlibu.
Foto: Dalane Friluftsråd

Jæren Friluftsråd
Jæren Friluftsråd er et interkommunalt 
samarbeidsorgan som har 8 kommuner på Jæren  
som medlemmer: Stavanger, Sandnes, Sola, 
Randaberg, Klepp, Time, Hå, Gjesdal.

Rådets oppgaver er å sikre, tilrettelegge og 
drive områder for friluftsliv av forskjellig slag 
til allmenn bruk for medlems-kommunenes 
befolkning, og tilrettelegge for friluftsaktiviteter i 
de områder organisasjonen forvalter.

Organisasjonen har ansvar for at vel 28.000 da. 
friområder fungerer som rekreasjonsområder. 
Organisasjonen er også eier og driftsansvarlig for 
campingplassen på Ølberg, informasjonssenteret, 
Friluftshuset på Orre,  Friluftsgarden på Mån, ski- 
og turanlegg  innbefattet Friluftstunet i Brekko, og 
forvalteransvar for Friluftsfyret Kvassheim.

Hovedsaker i 2007
Sikring av nye friluftsområder
Arbeidet med og åpningen av første byggetrinn Friluftsfyret Kvassheim
Planlegging av andre byggetrinn Friluftsfyret Kvassheim
Tilrettelegger nye friområder
Universell tilrettelegging av friluftsområder

•
•
•
•
•

Jærhavet i opprør er en spennende opplevelse for store og små. 
Foto: Jæren Friluftsråd
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Friluftsrådet Vest
Friluftsrået Vest ble dannet i 1983 og består av 
kommunene Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Haugesund, 
Karmøy, Sauda, Stord, Sveio, Tysvær, og Vindafjord. 
Virksomheten finansieres med kontingent fra 
medlemskommunene og med tilskudd fra næringsliv, stat 
og fylke.

Friluftsrådets oppgaver er:
- Planlegging,  sikring,  tilrettelegging og drift av 68 
regionale
friluftsområder.
-Være hørings- og rådgivende organ for kommunene og 
andre.
-Arrangere kurs for lærere, barnehage- og SFO personell og
veiledningsdager for skoleklasser i uteaktiviteter. Informere 
om friluftsliv og friluftsmuligheter i regionen

Hovedsaker i 2007
Sikringsprosjekt i samarbeid med Jæren Friluftsråd, for å få fortgang i sikringsarbeidet i regionen. To sikra 
områder i 2007. Flere under arbeid.
Ny brygge på nysikra område på Nautøy, Stord
Universell tilrettelegging i Djupadalen med spesielt hensyn på svaksynte/rullestolbrukere.
Utprøving av rullestolmatter på strendene med godt resultat.
1250 elever på naturveiledning og nye friluftsutstyrsbaser i Vindafjord og Haugesund.
Gjenreist et åpent ”friluftsnaust”  i  Naustvikjo på Romsa.

•

•
•
•
•
•

Ryfylke Friluftsråd
Ryfylke Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan, bestående 
av 11 kommuner i Ryfylke og på Nord-Jæren. Ryfylke Friluftsråd har i 
2007 driftet og vedlikeholdt 83 sikrede friområder. 

Vårt arbeid i Ryfylke er tuftet på tre A’er: Allemannsretten,
Arealforvaltning og Aktivisering. Ryfylke Friluftsråd har 6 fast ansatte 
fordelt på 5,4 årsverk og planlegger å ansette en anleggsgartner i 2008.

Det er også inngått faste avtaler om lokalt tilsyn av enkelte områder 
der dette er tjenelig. Hans Olav Sandvoll ble ansatt som ny daglig leder 
1.oktober etter at Johan Kåre Gjølme valgte å gå over i ny stilling som 
Oppsynsmann. Johan Kåre Gjølme har vært daglig leder av Ryfylke 
Friluftsråd
i 23 år!
Vår årsmelding ligger på www.ryfri.no  sammen med mye annen informasjon om vår virksomhet. 

Hovedsaker i 2007
•     Innredning og klargjøring av M/B Hauken (SNO)
•     Ansettelse av ny daglig leder
•     Prøveprosjekt for universell utforming på Lindøy v/Stavanger
•     Rehabilitering av eget administrasjonsbygg.
•     Hovedrevisjon av Personalhåndbok, arbeidsreglement og HMS-internhåndbok.
•     Sluttføring av friområde på Line v/Rennesøy

 

Klar for strandrydding! Foto: Ryfylke Friluftsråd

Nautøy på Stord. Foto: Friluftsrådet Vest
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Bergen og Omland Friluftsråd
Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) er et 
interkommunalt samarbeidsorgan som forvalter 
181 friluftsområder på over        24 000 dekar i 
Bergen og omlandskommunene Askøy, Austevoll, 
Austrheim, Fjell, Fusa, Lindås, Meland, Os, 
Tysnes, Samnanger, Sund, Radøy og Øygarden. 
Medlemskommunene har et samlet folketall på 
omlag 353 000. BOF har 9 fast ansatte. 

BOFs hovedoppgave er i samarbeid med 
medlemskommunene, offentlige etater på ulike 
nivå og interesserte organisasjoner å arbeide for 
sikring, tilrettelegging og drift av friluftsområder 
av forskjellig slag til allment bruk, samt å arbeide 
for større forståing for friluftslivets verdi, bedre 
friluftskultur og utbredelse av friluftslivet.

Hovedsaker i 2007
Markerte at rådet var 70 år i 2007, ved blant annet å gi ut et bilag med tilhørende kart til alle leserne av 
Bergens Tidende.
Aktivt arbeid for å sikre nye friluftsområder i samarbeid med medlemskommunene.
Ordinære driftsoppgaver og tilsyn med verneområder, utført av egne folk og engasjerte oppsynsfolk.
Flere nye baderamper for bevegelseshemmede ble montert i 2007 og et utvalg friluftsområder ble rustet 
opp.
Arbeid med kartlegging og verdsetting av regionale områder for  friluftsliv i Hordaland ble avsluttet.

•

•
•
•

•

Arbeidsbåten Frifant var engasjert i oljeryddingen etter Server forliset 
ved Fedje. Foto: BOF

Friluftsrådet for Ålesund og omland ble opprettet i 1974 som 
et interkommunalt samarbeidsorgan for flere kommuner i 
regionen. Rådet omfatter kommunene Giske, Haram, Norddal, 
Skodje, Stordal, Sula, Vestnes, Ørskog og Ålesund med et 
samla folketall på vel 78.550. Friluftsrådet sin oppgave er i 
samarbeid med medlemskommunene, offentlige etater på ulike 
nivå og interesserte organisasjoner å arbeide for:
- sikring, tilrettelegging og drift av friluftsområder til allmenn 
bruk.
- å skape forståelse for nytten av friluftsliv og bedre friluftskultur
- stimulere til friluftsliv for alle

Hovedsaker 2007
Arbeid med drift av offentleg sikra friluftsområde og 
tilrettelegging for friluftsliv i regionalt viktige område, med 
blant anna nye informasjonstavler på Godøya i Giske kommune
Vidareført ungdomstiltaket Base Camp Sunnmøre. Vinterleir gjennomført med 25 deltakarar i fire dagar. 
Sommarleiren vart utsett til hausten pga sjukdom og vart avlyst pga for få påmeldte
Gjennomført Læring i Friluft i medlemskommunane for totalt 517 elevar og 117 lærarar/sfo-tilsette/
barnehagetilsette. Elles delteke i kultursekken sitt uteskuletilbod I Møre og Romsdal der 637 elevar og 53 
lærarar og har fått oppleve Læring i Friluft av Friluftsrådet
Vidareført siste års ordning med å fordele 40.000 kroner til oppkøyring av skiløyper i regi av lokale lag og 
organisasjonar

•

•

•

•

Friluftsrådet for Ålesund og Omland

Informasjonstavle på Godøya. 
Foto: Friluftsrådet for Ålesund og Omland

Valkvæegga
Valkvæ

Høgsteinen

Godøy
kystmuseum

GODØYA
Godøya er ei av fi re øyar i Giske kommune. 
Øya er om lag 11km² stor og har over 1000 innbyggjarar.
Høgste punktet er Storhornet på 497 moh.

Busetnaden ligg i stor grad på den grøderike strandfl ata på sørsida.
På ei smal landtunge ut i storhavet mot nordvest ligg det gamle og særprega 
fi skeværet Alnes.

Godøya tyder ”Gude-øya” og vitnar om ein kulturell funksjon lang attende i tid.
Dette er stadfesta av stadnamn, segner og ein stor rikdom av funn frå gamal tid.
Her er både gravfelt med meir enn 60 graver og store høvdinggraver. Funn frå 
steinalder og jarnalder ber bod om tidleg busetnad og mektige slekter. 
Meir informasjon om dette fi nn du på Godøy kystmuseum. 

På Godøya er det to freda fyr, Alnes og Høgsteinen. Fyra er med på å fortelje
historia om havet som sjølve livsnerven for øysamfunna her ute. Alnes fyr har
både kafé og husfl idsutsal. Fyret er ope om sommaren og på sundagar gjennom året. 

TURAR OG OPPLEVINGAR
På Godøya fi nn du eit vell av turmoglegheiter for store og små. Mektig kyst-
natur med ville fjell over brusande hav gjev moglegheit for store opplevingar. 

Opp på fjellet går det stiar frå fl eire kantar av øya som frå Alnes, Gjuv og 
skulen. Frå Alnes og Gjuv går du på dei gamle torv-vegane. Alnesvatnet er eit 
godt fi skevatn.

Fiskekort for vatnet får du blant anna kjøpt på butikken på Alnes. 

Langs vestsida av øya går det og ein fi n tur mellom Alnes og Gjuv. Turen er 
spennande og opplevingsrik med jettegryter og grotter. Store urer og djupe 
kløfter gjer turen noko krevjande. Flotte opplevingar får ein og om ein vel å gå 
delar av turen og så snu attende til startpunktet. 

Strandområdet på Alnes med sandstranda i Sandvika er ei fl ott oppleving 
i all slag ver.

Den nye tunnelen til Alnes har gang- og sykkelfelt, og gamlevegen på
nordsida av øya er blitt gang- og sykkelveg.

 Friluftsrådet for Ålesund og Omland

Eit interkommunalt samarbeidsorgan innan 
friluftsliv for kommunane i Ålesundregionen

www.friluftsrad.no/frifaao
frifaao@online.no



Velkomen til Godøya!
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Nordmøre og Romsdal Friluftsråd

Nordmøre og Romsdal friluftsråd vart skipa 3. mars 2000 og 
har no 10 kommunar: 
Aukra, Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Kristiandsund, 
Midsund, Molde, Nesset og Sandøy kommune.

I denne regionen er det 77.000 innbyggjarar.  I tillegg er no 
NJFF medlem i vår organisasjon etter vedtak på årsmøtet i 
2008.

Kystfriluftsliv er stikkord for verksemda. Dette gjeld 
aktiv bruk av strandsona og kystlyngheier, fjord, sjø og 
hav til uteliv og fiske frå land og båt.  Vidare har alle 
kommunane tilgang til fjell og turmål som blir særs aktivt 
brukt. Gjestehamner, turstiar og badeplassar med tilhøyrande 
fasilitetar som toalettbygg blir vektlagt i arbeidsplanen, medan plansaker, sikring, og aktivitetar i skolen er på veg 
inn.
.

Hovedsaker i 2007
Uteskole – læring i friluft - har også i 2007 hatt ein sentral plass i arbeidet
Ferietilbod aukar i omfang og kvalitet
Sikring og tilrettelegging av friluftslivsområde
Tilrettelegging med tilskot frå forenkla ordning 
Auka vektlegging på drift av friluftsområder.

•
•
•
•
•

Trondheimsregionens Friluftsråd

Kald livredning - Vinterleir 07 Gjemnes.  
Foto: Nordmøre og Romsdal Friluftsråd.

Trondheimsregionens Friluftsråd ble etablert i 1978. Rådet er 
en videreføring av det interkommunale friluftslivssamarbeid 
i regionen som startet i 1936 ved dannelsen av Trondheim og 
Omland Friluftsråd. 
Medlemmer i Trondheimsregionens Friluftsråd er 
kommunene Klæbu, Malvik, Melhus, Skaun og Trondheim 
- et område med ca. 200.000 innbyggere og ca. 20.000 
studenter. Friluftsrådets oppgave er i samarbeid med 
fylkeskommune, kommuner og andre interesserte å arbeide 
for:
* sikring, tilrettelegging og drift av områder for friluftsliv
* større forståelse for friluftsområdenes betydning, bedre 
friluftskultur og utbredelse av friluftsliv.

Hovedsaker i 2007
Friluftsrådet har hatt 8 møter og behandlet 52 saker, og 
avgitt uttalelse til nærmere 100 saker som berører allmennhetens friluftsinteresser.  
Mangeårig daglig leder Kirsti Jaråker gikk over i pensjonistenes rekker og Knut Erling Flataker ble ansatt 
som ny daglig leder. 
Midtsand leir i Malvik kommune er sikret som statlig friluftsområde og det arbeides med universell 
tilrettelegging av området. 
Friluftloven 50 år ble markert med et seminar sammen med Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmann 
i Sør-Trøndelag, Sør Trøndelag fylkeskommune og Trondheimsregionens friluftsråd.
Gjennomført ”ordførerturer” og friluftsdager i alle medlemskommuner.
Utgivelse av to nye turkart ”På tur i Brungmarka” i Klæbu kommune og ”På tur i Strindmarka” i 
Trondheim kommune, begge i et opplag på 20.000
153 lærere og pedagogisk personell har deltatt på kurs og idesamlinger om uteaktiviteter og læring i friluft. 

•

•

•

•

•
•

•

Ordfører Rita Ottervik inviterte til tur på Ladestien i 
Trondheim.  Foto Trondheimsreg. Friluftsråd
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Salten Friluftsråd

Salten Friluftsråd blei opprettet som et prøveprosjekt i 
1992. I 1995 fikk Salten Friluftsråd egne vedtekter, og 
ved årsskiftet 1997/98 endret Salten Friluftsråd status 
fra prosjekt til permanent råd. Av vedtektene framgår at 
Salten Friluftsråd er et underutvalg av Salten Regionråd 
med selvstendig økonomi og møteprotokoll. Salten 
Friluftsråd utgjøres av en valgt representant fra hver 
medlemskommune i tillegg til to representanter fra 
frivillige organisasjoner. Årsmøtet utgjøres av Salten 
Regionråd. Det er tilsatt daglig leder med kontorsted på 
Rognan og prosjektleder med kontorsted i Bodø. Både 
medlemskommunene og Nordland Fylkeskommune 
bidrar med drifts- og tiltaksmidler. 
Informasjonstiltakene omfatter temakartet ”Friluftskart 
for Salten”, nettbasert kart/turplanlegger og bidrag til 
turbokserien ”På tur i Salten”. Gjennom prosjektene  
”Ut er In” og ”Ut er in – ung” har Salten Friluftsråd 
satset tungt på mer og bedre uteaktivitet i barnehager og 
skoler.

Hovedsaker i 2007
Utarbeidelse og utgivelse av turkartet, Det Store Saltfjellkartet, i nært samarbeid med Nordland 
fylkeskommune og Bodø og Omegns Turistforening.
Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i medlemskommunene, etter metode anbefalt av 
Direktoratet for naturforvaltning.
Engasjement knytta til Nordland fylkeskommune, handlingsplan folkehelsearbeid. Særlig satsing på 
lærende nettverk-barnehager og plan for turstier/turveier i Bodø.

•

•

•

Polarsirkelen friluftsråd ble etablert 8.januar 2007. Rådet består av 
kommunene Træna, Lurøy, Rødøy, Nesna, Rana, Hemnes og Hattfjelldal.  
Rådet har en ansatt i full stilling. Kontorsted er i Nesna. Rådets formål er:

* å arbeide for økt bruk av naturen, med spesiell fokus på barn og  unge
* å skape økt forståelse for friluftslivets betydning
* å informere om friluftsmulighetene i medlemskommunene
* søke å koordinere friluftsarbeidet i kommunene

Hovedsaker 2007
Etablert - og startet et Lærende nettverk i friluft med 47 deltakende 
lærere fordelt på 29 skoler og barnehager
Utviklet - og etablert en Turbok på nett med over 600 turmuligheter i 
databasen
Gjennomført Ordførerens tur inkludert produksjon av hefte og DVD
Startet et forskningsprosjekt om barn og unges forhold til friluftsliv. 
Dette innbefatter gjennomføring av en spørreundersøkelse blant 1100 
elever i 4.og 9.klasse fordelt på 7 kommuner og 45 skoler
Gjennomført seminar om kulturminner som turmål, læringsarena og 
reiselivsobjekt.
Gjennomført et pilotprosjekt ved bygging av en merka tursti, og brukt dette til å utviklet et veiledningshefte om 
Merka turstier

•

•

•
•

•

•

Kirkhelleren på Træna med ordfører Aina 
Willumsen i siluett. Foto: Polarsirkelen 
Friluftsråd

Polarsirkelen Friluftsråd

Salten Friluftsråd ved Engerbreen.  Foto: Salten Friluftsråd
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Ofoten Friluftsråd
Grunnlaget for friluftssamarbeidet mellom kommunene i Ofoten ble lagt 
i 1991. I begynnelsen ble prosjektet kalt «Geologi-Reiseliv-Friluftsliv». 
Samarbeidet omfatter kommunene Tysfjord, Ballangen, Narvik og 
Tjeldsund. Kommunene gjorde endelig vedtak i 1999 om opprettelse 
av et permanent friluftsråd. Ofotsamvirket D/A er Generalforsamling. 
Målsettingen for Ofotsamvirkets Friluftsråd er fastlagt i vedtekten: Ofoten 
Friluftsråd skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige 
myndigheter og frivillige organisasjoner arbeide for:
- å sikre og å utvikle regionens friluftsmuligheter til beste for 
lokalbefolkningen og andre brukere. Friluftsrådet skal være en ressurs for 
kommunene i planlegging og utføring av friluftstiltak.
- å fremme økt forståelse for friluftslivets betydning for 
befolkningens trivsel, fysiske helse og tilhørighet. Friluftsrådet skal bidra til 
å samordne innsatsen fra ulike aktører og i egen regi utføre fellesoppgaver 
til beste for friluftsinteressene. Friluftsrådet kan uttale seg i alle saker hvor 
friluftsinteressene er berørt.

Hovedsaker i 2007
Ferdigstillelse og åpning av ny turløype ”Grenseleden/Radjebálges”, 
mellom Tysfjord og Gällivare.
Læring i friluft, samarbeid med skoler og barnehager.
Vinterkurs for ungdom.
Basecamp/fjellvandring for ungdom.
Folkehelsesatsning

•

•
•
•
•

Vesterålen Friluftsråd

Grottetur med HIN-studenter 
Foto: Ofoten Friluftsråd

Vesterålen Friluftsråd ble opprettet 1.september 2003 som 
et 3-årig prøveprosjekt. Fra januar 2007 ble Vesterålen 
Friluftsråd etablert som en permanent satsning i regi av 
Vesterålen regionråd med de 6 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 2007
Base Camp Vesterålen 2007 for ungdom på Skogsøya 
(Øksnes) samt etableringa av friluftstilbud for ungdom
Videreføring av skoleprosjektet «Fysisk aktivitet og skolemåltid» som også inkluderer prosjektet «Fortelling i 
friluft»
Drift av websiden www.vestreg.no/jaktogfiske som inneholder oversikt over og informasjon om jakt- og 
fiskemulighetene i Vesterålen. 
Videreføring av prosjektet «Flerkulturelt friluftsliv i Vesterålen».
Vinteraktivitetsdag for psykisk utviklingshemmede i Vesterålen (Kleiva-lekan).

•

•

•

•
•

Ungdomstur med fembøring       Foto: Vesterålen Friluftsråd
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Forslag til satsingsområder 2008 - 2011
Informasjonstiltak: 
•  Regional standard og profil for skilting og tilrettelegging av fjellposter, stier og løyper.
•  Tiltaksplan merking og skilting av turløyper og atkomststeder. Utvalgte områder. 
•  Jakt- og fiskeguide på nett 
•  Turkart for Tre-riks-røysa ”På tur i tre land” og Turkart for Malangen og Balsfjorden
Større regionale prosjekter:
•  Ishavskysten Unesco geopark. Fagsenter, løyper, visningssteder og aktiviteter.
•  Ishavsrutene; båtled og øyhopping med sykkelrute og vandringsrute fra Vesterålen til Varanger
Kartlegging og vurdering av sikring og tilrettelegging av: 
•  Viktige utfarts- og friluftsområder, 
•  Landskap og landemerker i Ishavskystens fjorder og skjærgård
De fleste oppgavene er samarbeid med offentlige og private aktører 

Midt-Troms friluftsråd ble opprettet i 2006 og er et 
interkommunalt samarbeidsorgan mellom de 8 kommunene 
Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og 
Tranøy. Regionen er mangfoldig både når det gjelder naturtyper og 
friluftslivskultur, og strekker seg fra svenskegrensa på innlandet til 
åpent hav på yttersida av Senja. Nærmere 30.000 innbyggere bor i 
Midt-Troms.

Midt-Troms friluftsråd har siden oppstart i juli 2006 engasjert en 
sekretær i 50 % stilling med kontorsted på kommunehuset i Bardu

Hovedsaker i 2007
Ordførerens tur – ble gjennomført i de øvrige sju kommunene 
i regionen. Turene er presentert med tekst og bilder i heftet 
”Ordførerens tur”.
Friluftsloven 50 år - ble markert med et flott arrangement på 
Ersfjordstranda i Berg kommune på Senja i samarbeid med 
Berg JFF. 
Friluftsrådet kåret Årets Turbilde i Midt-Troms.
I samarbeid med Troms fylkeskommune og Statskog har Midt-Troms friluftsråd arrangert kurs i ”Læring i 
friluft” for lærere i grunnskolen.
Isfisketur for funksjonshemmede i samarbeid med Bardu kommune og ”Opptur” i samarbeid med Troms Turlag. 

•

•

•
•

•

Midt-Troms Friluftsråd

Ishavskysten Friluftsråd
Er et interkommunalt samarbeidsorgan etablert i 2007 
etter forprosjektet ”Sammen om friluftsliv og friskhet.” 
Medlemskommuner er Balsfjord, Karlsøy, Tromsø, 
Lyngen og Storfjord. Ytterligere fire kommuner er 
invitert. Konstituerende årsmøte holdes fredag 25.04.08 

Friluftsrådet skal bidra til informasjon og infrastruktur, og 
sikre og utvikle 
•  mulighetene for friluftsliv for alle 
•  landskap som infrastruktur for folkehelse og 
verdiskapning innen naturbasert reiseliv  
•  regionens omdømme som region for friluftsliv og 
naturopplevelser i særklasse
 

Fjord og fjell i vinterskrud   Foto: Ishavskysten Friluftsråd

Midt-Troms friluftsråd sin turkopp er god å ha med på tur.
Foto: Toril Skoglund
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Sikringsarbeid 2007

Oggevann i Birkenes. 
Foto: Midt-Agder Friluftsråd

 Kjeholmen i Bærum.
 Foto: Oslofjordens Friluftsråd

Kjøp 
gjennomført 

Servitutt
gjennomført

Leieavtale 
inngått

Avtale tursti, 
turveg, skiløype, 
km

Pådriver 
sikring
ant saker

Andre 
sikringssaker 
under arbeid

Oslofjordens 6 15

Sør 6

Midt-Agder 4 1 3

Lister 3

Dalane 1 27

Jæren 3

Ryfylke 3

Vest 1 1 15

Bergen og Omland 20

Ålesund og Omland 6
Nordmøre og 
Romsdal 3 2 3

Trondheimsreg 2 7

Polarsirkelen 2 5

SUM 2007 4 1 1 31 11 89

SUM 2006 2 0 0 6 9 61

SUM 2005 2 0 2 31 9 44

SUM 2004 9 7 2 28 3 42

SUM 2003 9 1 3 7 32

SUM 2002 2 3 2 13 8 30

Sum 2001 8 5 73 2 26

Sum 2000 5 3 1 37 4 35

Sum 1999 8 2 2 136 5 30

Nautøy på Stord
Foto: Friluftsrådet Vest
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Gjennomførte tiltak 2007- tiltak gjennomført av friluftsrådene 

Søppelhenting på Vistestramda.
Foto: Jæren  Friluftsråd

Lærerkurs på Skogsøya.
Foto: Vesterålen  Friluftsråd

Dugnad Naustvikjo på Romsa
Foto: Friluftsrådet Vest
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Oslo og Omland 60 50 682 848 114

Oslofjordens 5 1 2 1 1 5 1 450 488 2.762 90

Sør 3 1 600 640 2.750 6

Midt-Agder 25 30 2 1 1 1 1 4 11 650 40 2.160 800 9

Region Mandal 17 1 10 400 5

Lister 300 1

Dalane 31 1 14 195 40 1

Jæren 3 3 2 2 4.500 100 12

Ryfylke 0,1 1 1 1 215 30 25

Vest 2 2 3 4 1 2 4 5.000 15 3.400 32

Bergen og Oml 2 1 2 1 1 1 91 2

Ålesund og Oml 2 1.430 95 584 - 5

Nordm/Romsdal 1 5 3 2 2 1 3 4 2.020 10 4

Trondheimsreg 2 2 153 100

Polarsirkelen 2 1 9 500 1

Salten 1 115 5

Ofoten 35 42 126 2

Vesterålen 1 10 18 117 238

Midt Troms 1 110 50 2

SUM 2007 83 35 7 7 11 7 10 7 33 10 41 13.831 2.196 14.966 1.926 416

SUM 2006 44 33 18 8 7 6 11 6 18 4 17 8.431 2.024 9.477 1.210 388

SUM 2005 36 21 17 10 9 8 5 3 25 7 18 10.358 2.524 13.206 1.953 437

SUM 2004 65 20 9 11 6 5 11 2 17 5 68 4.617 2.521 9.210 1.118 485

SUM 2003 60 25 18 2 12 8 8 6 19 2 63 6.563 3.643 5.113 1.490 392

SUM 2002 21 1 17 6 11 6 13 3 25 0 62 5.985 3.765 5.146 439

SUM 2001 14 0 4 1 11 3 6 3 19 2 20 2.620 5.104 4.854 402
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Gjennomførte tiltak 2007 
- tiltak der friluftsrådene har vært pådrivere

Historisk utstilling, sekker. 
Foto: Ofoten Friluftsråd

Utlegging av rullestolsti Åkrasanden. 
Foto: Friluftsrådet Vest 

Fra Brynvatn. Foto: Ofoten Friluftsråd 
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Oslo og Omland 100

Oslofjordens 24 3 1 3 1 13 800 600 150

Sør 5.100 150 7.300 40

Midt-Agder 10 100 3 1 1 1 1 1 13.000 100 x

Region Mandal 1 2.500

Lister 500

Dalane 4 x

Vest 400 150

Bergen og Oml

Ålesund og Oml 1.970

Nordmøre Romsdal 2 1

Trondheimsreg 750 482

Salten 975 760

Ofoten 42 5 3 4 4 115 14 127

Vesterålen 8 6865

Midt-Troms 17 130 10

SUM 2007 84 100 3 1 11 4 4 4 3 2 21 24.735 1.856 9.402 932

SUM 2006 126 104 6 4 6 6 3 0 8 3 7 21.262 745 8.789 547

SUM 2005 153 100 6 4 5 8 2 2 5 5 15 28.800 1.090 11.026 930

SUM 2004 58 100 3 1 7 6 1 1 8 1 4 27.950 865 4.504 742

SUM 2003 25 125 5 3 4 8 6 3 10 1 12 13.460 7087 6.613 745

SUM 2002 9 315 11 7 3 5 4 2 6 1 0 12.954 270 410
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Forvaltningsoppgaver og informasjonsmateriell
Mange  friluftsråd har praktisk forvaltningsansvar for friluftsområder, turstier m.v.. Oversikten nedenfor viser 
omfanget av forvaltningsarbeidet og hvor mange informasjonsbrosjyrer og kart friluftsrådene har utgitt.
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Oslofjordens 177 40 0 2 13 25 284 22 65 3 5 19

Sør 4 3

Midt-Agder 12 17 70 28 0 9 9 12 6 6 1 38

Region Mandal - 170 30 4 1 2

Dalane 1 1 1

Jæren 64 37 13 32 8 41 36 12 18 3 6

Ryfylke 83 25 5 5 9 13 32 2 32 15 6 5

Vest 72 148 40 17 7 61 53 15 55 7 2 20

Bergen og Omland 181 42 10 31 2 52 71 13 34 14 3 29

Ålesund og Oml 15 9 4 2 13 11 2 18 5 4

Trondheimsreg 7 23

Salten 4

Ofoten 5 2 1

Midt Troms 1

SUM 2007 605 488 172 117 39 214 501 83 210 70 37 151

SUM 2006 599 435 171 116 39 214 497 77 202 66 27 142

SUM 2005 596 373 170 110 39 207 497 68 191 63 26 181

SUM 2004 596 596 152 108 36 202 504 66 192 62 23 134

SUM 2003 580 583 152 116 30 200 500 66 188 62 17 113

SUM 2002 571 569 122 99 30 196 490 59 183 59 20 104

SUM 2001 577 506 122 97 30 190 496 55 174 56 15 99

SUM 2000 545 495 122 93 30 179 473 53 158 54 17 91

SUM 1999 537 493 122 92 25 182 460 49 155 50 16 78

SUM 1998 504 463 142 67 21 177 458 48 156 51 14 102

SUM 1997 485 455 142 66 21 170 446 48 147 52 14 88

SUM 1996 480 462 142 127 21 170 442 47 140 55 13 83

SUM 1995 482 456 137 126 21 167 436 46 137 55 70
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Forvaltningsoppgaver og informasjonsmateriell

Mange friluftsråd er pådrivere og koordinatorer for arbeid som drives i regi av kommunene eller andre. Resultatene 
av dette arbeidet er vanskeligere å registrere. Nedenstående oversikt er basert på rapporter fra friluftsrådene. 
Sannsynligvis er de ”riktige” tallene vesentlig høyere.
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Oslofjordens x 250 10 10 30 24 5 60 5 5 20

Sør 5 3

Midt-Agder 3 7 280* 1 3 4 3 3

Dalane 210 7 11 2 1 2 4 1 6

Ryfylke 1 2 10 1

Bergen og Omland 2 2 2

Ålesund og Oml 2

Trondheimsregi 15 55 400 169 32 12 9 2 3 5

Salten 3 1 1

Ofoten 21 148 16 3 4 5 1 1

Vesterålen 17

SUM 2007 40 687 413 213 75 41 16 71 20 17 37

SUM 2006 45 615 413 213 80 99 18 74 21 14 36

SUM 2005 40 525 410 213 79 96 14 74 21 13 11

SUM 2004 42 479 410 212 74 89 14 74 20 12 22

SUM 2003 44 458 400 209 74 92 14 74 20 14 16

SUM 2002 44 451 400 210 66 89 7 72 17 13 17

Viktigste oppgave: Friluftsliv for barn vinter og sommer!  Foto: Vesterålen Friluftsråd og Lister Friluftsråd.

* Nasjonal sykkelrute nr 3
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VEDTEKTER
(Vedtatt på stiftelsemøte 30. juni 1986, og sist endret på årsmøte 28. mai 2005)

§ 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. Hvert 
råd kan oppnevne 3 utsendinger med stemmerett. Når et råd 
oppnevner 3 utsendinger, bør begge kjønn være representert. 
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 vær 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 
sammenhengende funksjonstid på 6 år.  
3. Forbundets leder, nestleder og leder av valgnemnda kan 
ikke velges blant de ansatte i medlemsrådene.  
4. Alle valg der det er flere kandidater, eller om noen 
krever det, skal foretas skriftlig, og foregår ellers ved 
handsopprekking. Alle valg avgjøres med simpelt flertall. Ved 
stemmelikhet avgjøres valget med loddtrekning.  
 
§ 6. Ekstraordinært årsmøte  
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 14 dagers 
varsel når årsmøtet eller styret vedtar det, eller når minst 
halvparten av friluftsrådene krever det. Ekstraordinært årsmøte 
kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.  
 
§ 7. Styret  
Styret består av leder, nestleder og 3 styremedlemmer. 
Styret leder FLs arbeid mellom årsmøtene i samsvar med 
vedtektene og årsmøtets vedtak. Styret kommer sammen 
minst en gang hvert år, eller så ofte lederen eller tre av styrets 
medlemmer finner det formålstjenlig. Det er vedtaksført når 
minst 3 medlemmer er til stede, deriblant leder eller nestleder. 
Godkjent protokoll fra styremøtene skal sendes rådene til 
underretning etter hvert møte.  

Sammensetning av styret  
Friluftsrådene fremmer forslag til kandidater til verv i FL. 
Forslag skal fremmes for valgnemnda minst 2 måneder før 
årsmøtet. Valgnemnda kan også foreslå kandidater på eget 
initiativ. Begge kjønn skal være representert i styret med minst 
2 personer. For øvrig skal styret være bredt sammensatt med 
hensyn til bl.a. geografisk tilhørighet. Varamedlemmene velges 
i rangert rekkefølge. Begge kjønn skal være representert blant 
varamedlemmene.  
 
§ 8. Administrasjon  
1. FL skal ha administrasjon med daglig leder  
2. Styret ansetter daglig leder.  
3. Daglig leder skal ha sekretærfunksjon for årsmøtet og 
styret, sørge for at årsmøtets og styrets vedtak blir gjennomført 
og sørge for løpende drift av FL.  
 
§ 9. Utmelding  
Dersom et friluftsråd ønsker å melde seg ut, kan det skje etter 
gyldig vedtak så snart inneværende års kontingent er betalt og 
med virkning fra 31. desember det året utmelding vedtas. Et 
medlem som melder seg ut, har ikke krav på noen del av FLs 
eiendeler.  
 
§ 10. Vedtektsendringer  
Vedtak om endring av FLs vedtekter krever 2/3 flertall.  
 
§ 11. Oppløsning  
Med 2/3 flertall i 2 på hverandre følgende år, kan årsmøtet 
vedta å oppløse FL. Blir oppløsning vedtatt, skal FLs midler 
brukes til beste for friluftslivet. 
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Interkommunale friluftsråd
Bergen og Omland Friluftsråd
Hellebakken 45, 5039 BERGEN
tlf 55 39 29 50, fax 55 39 29 59, 
e-post: firmapost@bof.no
www.bof.no

Friluftsrådet for Ålesund og Omland
Pb 11, 6249 ØRSKOG
tlf 97 70 96 53, fax 70 27 29 01
e-post: frifaao@online.no
www.friluftsrad.no/frifaao/

Nordmøre og Romsdal Friluftsråd
Gjemnes kommune
6631 BATNFJORDSØRA
tlf 91 32 80 46
e-post: ingolf@mork.as

Trondheimsregionens Friluftsråd
Tempevegen 22, 7037 TRONDHEIM
tlf 72 54 63 79, fax 72 54 63 51,
friluftsradet.postmottak@trondheim.kommune.no
www.friluftsrad.no/trondheimsregionen/

Polarsirkelen Friluftsråd
Pb 15, 8701 NESNA
tlf 75 06 70 44, fax 75 06 70 01
e-post: knut.berntsen@friluftsradet.no
www.friluftsrad.no/polarsirkelen/

Salten Friluftsråd
Pb 94, 8251 ROGNAN   
tlf  75 68 20 80, fax 75 68 20 01    
e-post: friluftsradet@salten.no
www.salten.no/friluftsrad

Ofoten Friluftsråd
Pb 140, 8502 NARVIK
tlf 76 94 76 64, fax 76 96 00 51
e-post: hol@hlink.no

Vesterålen Friluftsråd
Pb 243, 8401 SORTLAND
tlf 76 11 15 00, fax 76 11 15 01
e-post: friluftsraad@vestreg.no
www.vestreg.no/friluftraad

Midt-Troms Friluftsråd 
Bardu kommune v/avd kultur
Postboks 401, 9365 BARDU
tlf 77 18 52 00, fax 77 18 52 01
e-post: mtf@bardu.kommune.no
www. midt-troms.no/friluftsrad

Ishavskysten Friluftsråd
Pb 742, 9258 TROMSØ
tlf 95 99 14 10 / 77 21 26 53
e-post: post@ishavskysten.no
www.ishavskysten.no

Oslo og Omland Friluftsråd 
Storgata 28, 0184 OSLO
tlf 22 17 84 00 
e-post: oofoslo@online.no
www.markanytt.no

Oslofjordens Friluftsråd 
Gml Drammensv 203, 1337 SANDVIKA
tlf 67 55 49 90, fax 67 55 95 30,
e-post: oslofjf@online.no
www.oslofjorden.org

Friluftsrådet Sør
Pb 324, 4803 ARENDAL
tlf 37 00 55 56, fax 37 00 55 40
e-post: geir@friluft-sor.no
www.friluft-sor.no

Midt-Agder Friluftsråd
Pb 207, 4662 KRISTIANSAND
tlf 38 07 51 73, fax 38 07 51 76
e-post: post@midt-agderfriluft.no
www.midt-agderfriluft.no

Friluftsrådet REGION MANDAL 
Bryggegt. 10,  4514 MANDAL
tlf 38 27 83 10, fax 38 27 83 01
e-post: post@frem.org
www.frem.org

Lister Friluftsråd
Nordberg Fort, 4560 VANSE
tlf 90 61 45 28
e-post: hcl@vaf.no

Dalane Friluftsråd
Pb 506, 4376 HELLELAND
tlf 51 46 10 38, fax 51 46 10 31
e-post: post@friluftsrad-dalane.no
www.friluftsrad.no/dalane

Jæren friluftsråd
Nikkelvn 4, 4313 SANDNES
tlf 51 66 71 70, fax 51 66 68 25
e-post: post@jarenfri.no
www.jarenfri.no

Ryfylke Friluftsråd
Jåttåvågen 36, 4020 STAVANGER
tlf 51 81 79 80, fax 51 81 79 81,
e-post: firmapost@ryfri.no
www.ryfri.no

Friluftsrådet Vest
Pb 63, 5575 AKSDAL, 
tlf 52 77 48 30, fax 52 77 48 31, 
e-post: post@FriluftsradetVest.no
www.nrshf.no

Friluftsrådenes Landsforbund, Gamle Drammensvei 203, 1337 Sandvika
tlf 67 81 51 80, fax 67 80 47 92  e-post: friluft@online.no   www.friluftsrad.no


