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NORSK FRILUFTSLIV

Et fellesorgan for:

▪ 18 friluftslivsorganisasjoner

▪ Nærmere 1 million medlemskap

▪ Ca. 5.000 lag og foreninger

▪ Stiftet i august 1989

▪ Styret: 7 styremedlemmer + 1 vara

▪ Administrasjon: Pr nå 12 ansatte

www.norskfriluftsliv.no

http://www.norskfriluftsliv.no/


Norsk Friluftsliv skal blant annet:

• Løse oppgaver og samordne saker av felles 
interesse for medlemsorganisasjonene.

• Fremme disse sakene av felles interesse 
overfor myndighetene og andre aktuelle 
målgrupper.

• Styrke friluftslivets posisjon og utbredelse i 
samfunnet.

• Arbeide for et trygt og mangfoldig friluftsliv 
for alle.

• Fremme allemannsretten.
• Fremme naturvennlig og hensynsfull ferdsel på 

eget ansvar.
• Sikre friluftslivets naturgrunnlag og skape økt 

forståelse for naturens egenverdi.
• Styrke kunnskap om friluftslivets gevinster for 

den enkelte og for samfunnet.



FRILUFTSLIV – EN VIKTIG KULTURARV

• Fri ferdsel i naturen er dypt forankret i 
befolkningen

• Nasjonsbygging og identitet på 1800-tallet

• Løsrivelsen fra Danmark og Sverige

• Fra sedvane til lov – friluftsloven i 1957



FRILUFTSLIVSPOLITIKKEN

Nasjonalt mål
(Meld. St. 18 2015-2016 Friluftsliv)

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



FRILUFTSLIVET I DAG

Norges største fritidsaktivitet:

• 95 % går tur eller driver med en annen form for friluftsliv

• 65 % gjør dette ukentlig

• 97 % går tur i sitt nærmiljø

• De fleste sier at friluftsliv er viktig eller svært viktig i deres liv

• Friluftsliv er den aktiviteten flest vil gjøre mer av

• Motivasjon:

o Oppleve naturens stillhet og ro

o Ut i frisk natur og vekk fra støy og forurensning

o Oppleve landskap og stemninger i naturen



HVORFOR ALLEMANNSRETTEN INN I GRUNNLOVEN?

Sikre at allemannsretten består for framtidige 
generasjoner i møte med økt press på naturen!

Noen stikkord:

Turistskatt, parkeringsavgift, løypeavgift, inngangsbilletter,

kommersialisering, stengsler, nedbygging, klimakrise.



FORSLAG TIL NY § 111 I GRUNNLOVEN

Allemannsretten skal stå ved lag.

Forslått av H, V, AP, MDG, SV og R



NORSKOG OM ALLEMANNSRETTEN

Fra Norsk Friluftslivs webinar: Allemannsretten – viktig for ferdsel i norsk natur – mai 2021



EN SELVFØLGE DEL AV GRUNNLOVEN

«Grunnloven må inneholde de viktigste 
rettigheter og verdier det norske 
samfunnet bygger på. Allemannsretten er 
en slik grunnleggende verdi. Derfor 
mener vi allemannsretten må inn i 
Grunnloven»

Tidligere styreleder i Norsk Friluftsliv, Erling Lae, m fl. - Aftenposten 9.11.2018



Takk for oppmerksomheten!


