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«Når det gjelder dataene fra foreldreundersøkelsen
som viser tydelig tilbakegang i barns utelek under
pandemien, er dette alarmerende resultater sett i 
lys av en langvarig nedadgående trend i barns utelek.» 
(Vegard Gundersen, NINA)

Få barns latter og leik 
tilbake til skogene!
(Overskrift i temahefte NINA)

Et dystert bakteppe: – Nedgang i barn og unges uteaktivitet og friluftsliv



Friluftsliv – naturopplevelser og aktivitet, glede og trivsel.

Fysisk helse
-skogen som aktivitetsarena

Psykisk helse
- stillhet, ro, 
overskudd

Stedstilhørighet
og forankring

Mestring

Sosial arena



Skogen som læringsarena

Mer praktisk skole

Mer virkelighetsnær
læring

Ta alle sansene
i bruk

Fysisk aktivitet

Forstå sammenhengen mellom
natur og menneske

Foto: Friluftsrådet Vest

Tverrfaglig
og dybdelæringSosialt og trivsel

Forstå skogbrukets
betydning



Skogens betydning for mindre ulikhet

Allemannsretten

Ferdsel

Opphold

Høsting

Holdninger og kunnskap om hensyn 
til naturmiljø, grunneiere og andre 
brukere

Lite ressurs-
og utstyrskrevende
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Kombinere: Ta vare på Østmarkas naturmangfold og verdi for mennesker

Verneformer
Nasjonalpark
Naturreservat
Landskapsvernområde
Friluftslivsområde etter Markaloven
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Formålet med vernet og formålsparagrafen er viktig

Foreslått formål Nasjonalpark
§ 1. Formål 
Formålet med forskriften er å bevare et større 
skogområde i lavlandet i Sørøst-Norge med særegne og 
representative økosystemer og landskap som er uten 
tyngre naturinngrep. Formålet er videre å ta vare på: 
a. et skogøkosystem med tilhørende arter, bestander, 

naturtyper, landskap og geologi 
b. landskapsformer i et særegent skoglandskap med 

variert topografi og myrer, sjøer og vannsystemer 
c. kulturminner, kulturmiljø og kulturhistorie

Forskriften skal gi allmennheten anledning til å oppleve 
naturen uforstyrret gjennom naturvennlig og enkelt 
friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. 
Området er også egnet for forskning og undervisning

Burde formålet vært mer offensivt for 
friluftslivet?
Eksempelvis:
Forskriften (egentlig Nasjonalparken?) 
skal ivareta og fremme allmennhetens 
mulighet til naturopplevelser, naturvennlig 
og allsidig friluftsliv, i et større 
skogområde med liten grad av teknisk 
tilrettelegging.
Forskriften skal styrke områdets 
betydning for allmenn naturinformasjon, 
undervisning og forskning.

Mange land, både Sverige og Danmark, 
har nasjonalparker nær hovedsteder og 
store byer. I hvilken grad er det henta 
informasjon og erfaringer fra disse?
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Noen momenter til videre vurdering og arbeid

Vi skaper ikke bærekraftige samfunn, og løser verken klimakrisa 
eller naturkrisa om ikke folk flest har et forhold til naturen.

Ikke mere regulering av ferdsel 
og annen friluftslivsaktivitet enn 
nødvendig.

Et paradoks om Nasjonalpark 
gir flere turister, og det fører 
til restriksjoner på inn-
byggernes bruk av området

Nasjonalparkstatus må ikke 
indirekte svekke betydningen 
av Markagrensa.

Viktig å få barns latter og 
leik tilbake til skogene!


