
 

Midt-Troms friluftsråd er et interkommunalt 
samarbeidsorgan som arbeider for hverdagsfriluftsliv 
i medlemskommunene Senja, Dyrøy, 
Sørreisa, Målselv og Bardu. Friluftsrådet er et 
kompetansesenter for friluftsliv i regionen, og 
ivaretar friluftsoppgaver som er av lik karakter 
i medlemskommunene. Vårt mål er å øke 
mulighetene for friluftsliv for innbyggerne i våre 
medlemskommuner - uavhengig av alder, kjønn, 
nasjonalitet eller funksjonsnivå.

Vi arbeider nå spesielt med:
• Friluftsliv der du bor- aktivitetsrettede tiltak 

- frisklivsaktiviteter og integrering i friluft, 
friluftsskoler, ungdomscamp

• Kompetanse – temakurs, læring i friluft, 
nettverksarbeid

• Friluftslivets ferdselsårer - med fokus på 
bærekraftig besøksforvaltning

• Infrastruktur - universell utforming, stier, løyper, 
friluftslivsanlegg

• Informasjonsarbeid om friluftsliv - turkart og 
turbrosjyrer 

Kommunen betaler en årlig kontingent for å være 
medlem av friluftsrådet. 

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller 
ønsker mer informasjon. 

Daglig leder: Tove Amundsen Fuglem, tlf. 482 72 940.
E-post: mtf@bardu.kommune.no

FB-side www.facebook.com/midttromsf/

Som kommunestyrepolitiker er du 
også friluftspolitiker. 

Brosjyren gir deg viktig informasjon 
om friluftspolitiske oppgaver og 

utfordringer.

Friluftslivspolitiker! 
JEG?

Kommunen SKAL 
fremme friluftsliv

I friluftslovens formålsparagraf fastslås det 
at muligheten til å utøve friluftsliv som en 
helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig 
fritidsaktivitet skal bevares og fremmes. Siden 
kommunen er et av organene med oppgaver etter 
Friluftsloven, kan vi trygt slå fast at det er lovpålagt 
at kommunen skal fremme friluftsliv.

Friluftsloven stadfester den eldgamle 
allemannsretten som på visse vilkår gir alle rett til 
ferdsel og opphold i utmark uavhengig av hvem som 
eier grunnen. Det er viktig at allemannsretten holdes 
i hevd.

Viktige oppgaver
• Utvikle og synliggjøre en klar friluftslivspolitikk 

i kommunen gjennom bl.a. kommuneplan og 
budsjett

• Ivareta oppgaver etter Friluftsloven
• Støtte friluftslivsorganisasjonene i kommunen

Interkommunalt samarbeidsorgan i medlemskommunene 
Senja, Dyrøy, Sørreisa, Målselv og Bardu

For 2/3 av befolkningen 
er fotturer i skog og 
mark den foretrukne 
aktivitetsformen i 
fritiden.
Kilde: Helsedir. IS-0613

Investering i forebygging, friluftsliv, fysisk aktivitet og frivillighet kan redusere 
de enorme helseutgiftene. For de minst aktive gruppene er tilrettelegging, 

trygghet, enkel og nær tilgang til rekreasjonsområder viktig.
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Friluftsliv trenger 
grønne planer

Friluftsliv for 
helse og trivsel

Friluftsliv i barne-
hage og skole

Mangel på fysisk aktivitet er vår tids største 
folkehelseutfordring. Kommunen har gjennom 
samhandlingsreformen og den nye folkehelseloven 
fått et betydelig ansvar for å ivareta innbyggernes 
folkehelse.

Folkehelsegevinst får vi ved at flere inaktive blir 
aktive, og at lite aktive blir tilstrekkelig aktive i 
forhold til helseutfordringene. Her vet vi at friluftsliv 
kan spille en viktig rolle. Friluftsliv kan utøves av 
alle med små krav til utstyr og tilrettelegging. 
Friluftsliv gir naturopplevelser og betyr mye for 
psykisk helse. Hvis man tilrettelegger for alle sosiale 
sårbarhetsgrupper kan friluftsliv utjevne sosiale 
ulikheter i samfunnet. Lykkes kommunen i dette 
arbeidet, er det mye å spare på budsjettet for 
helsereparasjon.

Viktige tiltak
• Tilrettelegge attraktive grøntområder, turstier og 

turveier der folk bor
• Støtte organiserte turtilbud i nærmiljøet
• Etablere friluftslivstilbud for mennesker med 

særskilte behov
• Etablere frisklivssentraler som kjenner 

friluftsmulighetene i regionen

Barn og unge trenger læring, aktivitet, 
naturopplevelser og utfordringer. Når en stadig 
større del av oppveksten foregår i barnehage, skole 
og skolefritidsordning, er det viktig at det der legges 
til rette for utvikling av hele mennesket. 

Friluftsrådet leder skolenettverket for 
erfaringsutveksling og kompetanseheving innen 
Læring i friluft. Friluftsrådet tilbyr kartlegging, 
kurs og materiell for å stimulere til uteaktiviteter 
i tråd med kompetansemålene i læreplanverket. 
Skolenettverket jobber for at Stortingens mål om en 
times fysisk aktivitet i skoletiden blir oppfylt. 

Viktige tiltak
• Være pådriver for at alle skoler i kommunen blir 

med i skolenettverket Læring i friluft
• Sikre store og attraktive uteområder til 

barnehager, skoler og SFO
• Friluftsliv og uteaktivitet som naturlig del av 

hverdagen i barnehage og SFO 

Grunnlaget for friluftsliv legges gjennom kommunens 
arealplanlegging etter Plan- og bygningsloven. For å 
sikre gode friluftslivsmuligheter for alle, må grønne og 
blå områder avsettes i alle planer - fra kommuneplan 
og ned til den minste detaljregulering. Mulighetene 
og utfordringene varierer fra kommune til kommune. 
Noen kommuner har fjellområder det er viktig å ta 
vare på, andre skogsområder, vassdrag og vann eller 
strandsone langs sjøen. For alle er det avgjørende 
med attraktive nærfriluftsområder.

Nesten alle norske kommuner markedsfører seg 
med unike natur og friluftslivsmuligheter. Skal en 
kunne gjøre det også i framtida, må disse verdifulle 
områdene farges grønne på plankartet.

Viktige tiltak
• Avsette grøntområder i planer for nye barnehager, 

skoler og boligområder
• Prioritere friluftstiltak i kommunedelplaner for 

idretts- og friluftsanlegg, samt i samfunnsdelen 
og utviklingsplaner for ulike områder

• Anlegg grønne ferdselsårer i form av gang- og 
sykkelveier, turveier og turstier

• Bruke verdikartleggingen av friluftslivsområdene i 
all planlegging

• Kjøpe, tilrettelegge og drifte viktige 
friluftslivsområder

• Prioritere prosjektet «Friluftslivets ferdselsårer»
• Bruke friluftsrådet som faglig rådgiver i arealsaker 

som vedrører friluftsområder

Dersom inaktive og lite aktive personer blir aktive, vil en kommune med  
10 000 innbyggere spare 470 mill. kr/år i velferdsgevinst. Sykling til/fra 

jobb, rolige turer i skog og mark eller til og fra butikken er alle eksempeler på 
aktiviteter med stor velferdsgevinst. Kilde: Helsedir. IS-2167

De svakeste elevene lærer mer når undervisningen kombineres med fysisk 
aktivitet. Ekstra idrett og meningsfull fysisk aktivitet i timene øker barns 

læring med hele 68%. Kilde: Nielsen 2019, Svendborgprosjektet

Turstier/turløyper, lysløyper, park/grøntområder, og utmarksarealer har 
sammen med private treningssentre, og vekt- og styrkerom bidratt mest til  

en økende andelen aktive i befolkningen. Kilde: Helsedir. IS-0613
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