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Interkommunale friluftsråd

Friluftsmeldinga s 112:
«Regjeringen ønsker at flest mulig kommuner er med i et 
interkommunalt friluftsråd.»

28 friluftsråd
239 medlemskommuner
80 % av befolkningen



Nasjonale mål friluftsmeldinga

1. Friluftslivets posisjon skal ivaretas og 
videreutvikles gjennom ivaretakelse av 
allemannsretten, bevaring og 
tilrettelegging av viktige 
friluftslivsområder, og stimulering til økt 
friluftslivsaktivitet for alle.

2. Naturen skal i større grad brukes som 
læringsarena og aktivitetsområde for 
barn og unge.



Egenart og helseverdi

Regjeringa vil:
- Ivareta det norske friluftslivets historiske 

og tradisjonelle egenart og særpreg, 
samtidig som det åpnes for nye 
friluftsaktiviteter og nye måter å utøve 
friluftsliv på.

- Ivareta friluftsliv som en levende og 
sentral av norsk kulturarv og identitet, og 
som en viktig kilde til høgare livskvalitet 
og bedre helse.



De store folkeaktivitetene
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Skogen er viktig arena for fysisk aktivitet
– sommer og vinter.

Men betyr minst like mye for psykisk helse.



Eiendomsretten står sterkt i Norge.

Samtidig har vi en sterk og lovfesta allemannsrett, 
som gir grunnlag for friluftsliv for alle med
rett til ferdsel, opphold og høsting.



Forståelse for grensene for 
allemannsretten

Fra Friluftsmeldinga:
… «DNT og FL satte stien på dagsorden som et nasjonalt 
satsingsområde i Friluftslivets år 2015. Regjeringen vil 
følge opp dette og vil prioritere ferdselsårer i 
friluftslivsarbeidet. Å etablere sammenhengende 
nettverk av stier og løyper er en viktig del av dette 
arbeidet.»

Bruk av stier er en sjølsagt del av allemannsretten – men 
tilrettelegging av stier krever grunneiertillatelse. 



Sterk Eiendomsrett. Sterk Allemannsrett.
Lavt Konfliktnivå



Lavt konfliktnivå fordi:

- Allemannsretten en del av vår kultur.
- Gjensidig forståelse og respekt.
- Hensynsfull ferdsel ligger til grunn

- betydningen av å formidle til nye generasjoner
og landsmenn.

- Viktige spørsmål er avklart i lovverk. 
- Grunneier- og friluftslivsorganisasjoner nasjonalt 

har gått sammen om retningslinjer og avtalemaler:
- O-idretten
- Stier og skiløyper

- Friluftslivshensyn er sentralt i skogsertifisering.
- Reelt sett små interessemotsetninger.



Mulige utfordringer:

- Manglende forståelse, respekt og hensyn.
- Mangelfull formidling til barn og unge og 

nye landsmenn (hensyn).
- Konflikt skogbruk – friluftsliv 

(opplevelseskvaliteter, framkommelighet).
- «Overforbruk» av allemannsretten –

slitasje på natur og kultur.
- Overforbruk av ressurser slik at de blir 

knapphetsgoder.
- Lovbrudd.



Tiltakskjeden – Friluftslivets fire A’er

Arealer

Allemannsrett

Anlegg

Aktivitet

Målet er mer og bedre friluftslivsaktivitet for alle.

Men alle virkemidler i tiltakskjeden trengs – ingen lenke 
er sterkere enn sitt svakeste ledd

Vi gir råd om stien til
framtidas friluftspolitikk.


