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Å
ret 2013 gav FRIFO organisasjonene 
en ny langtidsplan med visjonen 
“Friluftslivs- og naturopplevelser; 
oftere og for alle” for de kommende 

fire år. Visjonen bygget på erkjennelsen av at 
friluftsliv er Norges største fritidsaktivitet. 
Svært mange deltar, men ikke nødvendigvis 
så ofte som ønsket. I all oppmerksomheten 
på folkehelse og friluftslivets nytteverdi for 
samfunnet og den enkelte, ønsker FRIFO   
organisasjonene å holde fokus på det som er 
den viktigste motivasjonen for de fleste av oss 
til å delta; De umiddelbare gode opplevelsene 
av å være i naturen i stillhet og i aktivitet, 
alene eller sammen med andre.

Sett i lys av økende betydning av nær-frilufts-
livet, er det en utfordring at interessekonflik-
tene rundt de grønne arealene i nærmiljøet 
ikke blir færre. Befolkningsvekst og fortetting 

rundt de store byene gjør at presset på arealer 
har økt betraktelig. Den samme utviklingen 
fortsetter i andre naturområder, hvor et stort 
antall samferdsels- og energiprosjekter be-
slaglegger store arealer. Særlig vind kraft-
prosjekter, som er økonomisk støttet gjennom 
den grønne sertifikatordningen, skaper mange 
lokale konflikter. Oppheving av forbudet mot 
vannscooter, den nye regjeringens ønske om 
å åpne for mer snøscooterkjøring og en vur-
dering av naturmangfoldlovens konsekvenser 
er signaler om at kampen om friluftslivets 
naturarealer tilspisser seg.

Fra samfunnets side har det kommet en ves-
entlig bevisstgjøring av friluftslivets bidrag til 
folkehelsen. Dette ble i året som gikk tydelig 
uttrykt i en ny nasjonal strategi for friluftsliv. 
Folkehelse er samfunnets viktigste motiv for 
å opprettholde støtte til friluftslivet. På tross 

årsberetning  For  2013

Rondane. Foto: Thinkstock by Getty Images.
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av de åpenbare langsiktige gevinstene ved å 
legge mer til rette for friluftsliv, gjenstår det 
å se at dette gir vesentlige utslag på nasjon-
ale budsjetter. Det er imidlertid et håp om at 
det påbegynte arbeidet med «Friluftslivets år 
2015» vil styrke friluftslivet og gi politisk 
villighet til å investere i de frivillige friluftslivs-
organisasjonene. Vi har også håp om at en ny 
stortingsmelding om friluftsliv er et signal fra 
den nye regjeringen om å ville styrke sats-
ingen. Med dette som mål har FRIFOs styre 
også påbegynt prosesser for å dokumentere 
friluftslivet i et samfunnsøkonomisk perspek-
tiv, og utrede hvordan friluftslivet bedre kan 
organisere seg for å styrke dialogen med 
myndigheter på lokalt og regionalt nivå. Alt 
friluftsliv skjer i en kommune, og etter sam-
handlingsreformen og folkehelseloven har 
også kommunenes interesse for lavterskel 
friluftsliv også økt. Myndighetene understøtter 
denne utviklingen med i større grad å innrette 
støtteordninger mot «nær-friluftsliv»; turer og 
aktiviteter som kan gjennomføres i nærheten 
av der man bor, går på skole eller er i barne-
hage. Denne utviklingen vil fortsette gjennom 
hele langtidsplan-perioden.

FRIFOs styre og administrasjon har i 2013 
vektlagt fellespolitiske områder som arealer,
allemannsrett, folkehelse, økonomiske ramme-

betingelser, ny langtidsplan og forberedelser 
til friluftslivets år. Medlemsorganisasjonene 
har i hovedsak vært i god utvikling. Medlems-
tall er samlet stabile, med god utvikling på 
flere områder. En rekke samarbeidsavtaler er 
også tegnet mellom organisasjoner og lokale 
og regionale myndigheter. Organisasjonene 
deltar også i nasjonale politiske prosesser 
gjennom egne politiske kontakter.

FRIFO viderefører samarbeidet fra sak til sak 
på en rekke områder med andre organisas-
joner og nettverk som Friluftsrådenes Lands-
forbund, NIF, SRN, Sabima, WWF, Norges 
Kulturvernforbund, Bad, Park og Idrett, Fagus, 
Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag, 
nordiske søsterorganisasjoner, forsknings-
miljøer og andre fagorganisasjoner. Et økende 
antall arealkonflikter medfører at denne
type samarbeid blir viktigere for å nå våre mål.
Det er blitt enda tydeligere i 2013 at organi-
sasjonenes drift er sårbar. Sterke og godt 
organiserte organisasjoner er en forutset-
ning for å kunne forløse mer frivillig innsats. 
Å styrke organisasjonenes ressurser til drift 
og evne til dialog med lokale myndigheter 
vil være viktig for organisasjonenes vekst og 
utvikling i årene fremover. Dette er blant våre 
viktigste budskap i dialogen med departement, 
direktorater og politiske miljøer.

Foto: Thomas André Sveri
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spesielle  saker

Motorferdsel
Regjeringen Stoltenberg besluttet å utvide 
forsøksordningen med rekreasjonsløyper 
fra 7 til 40 kommuner. Regjeringen Solberg 
utvidet forsøksordningen til alle kommuner 
som ønsket å være med, i alt 107 kommuner. 
DNT, Virke og FRIFO klaget denne beslut-
ningen inn for sivilombudsmannen og viste 
til at en så sterk utvidelse ikke lenger kan 
kalles en forsøksordning, men er i realiteten 
en endring av praksis uten å gå via lovendring. 
Saken var ikke avklart ved årets utgang.

Allemannsretten
En av FRIFOs hovedoppgaver er å sikre og 
styrke allemannsretten. FRIFO har arbeidet 
med dette på flere områder, bl.a. i samarbeid 
med grunneiere, gjennom opplæringsarbeidet i 
naturlover og i forberedelsene til Friluftslivets 
år. FRIFO vil i 2014 forberede en større infor-
masjonskampanje om allemannsretten som 
skal lanseres i 2015.

Politiske møter og myndighetskontakt
Gjennom ansettelse av friluftspolitisk rådgiver 
har kontaktflaten mot partier og myndigheter 
økt betraktelig i 2013. FRIFO har deltatt i en 
rekke budsjetthøringer og politiske møter 
gjennom året, og fulgt opp de enkelte partier 
i viktige saker. FRIFO og FL har samarbeidet 
politisk om en rekke krav, og hatt en felles 
folkehelsepolitisk handlingsplan. Dette sam-
arbeidet vil videreføres. FRIFO har også 
sammen med andre organisasjoner fremmet 
krav i en rekke naturforvaltningssaker.

Forum for natur og friluftsliv (FNF)
Reorganisering av FNF har også vært et priori-
tert satsingsområde i 2013. Stadig flere hele 
stillinger og økt støtte fra fylkeskommunene 
har bidratt til mer aktivitet. I samarbeid med 
hovedorganisasjonen Virke og styringsgruppen 
for FNF har administrasjonen arbeidet mye 
med ansettelsesrutiner. Det er økende etter-
spørsel etter sentrale arbeidsgiverordninger, 
og styret vurderer i hvilken grad FRIFO kan
og skal ta på seg en slik rolle.

I 2013 har det via FRIFO blitt kanalisert 7,5 
millioner til drift av FNF. FRIFO er sekretariat 
for den sentrale styringsgruppen, som har 
det overordnende ansvaret for driften av FNF. 
Styringsgruppen har blant annet ansvaret for 
fordeling av driftsmidler til det enkelte FNF.

Kompetanseheving i nye naturlover 
for arealforvaltning
FRIFO inngikk i 2010 et samarbeid med 
Miljøverndepartementet om et prosjekt for å 
øke kompetansen i nye naturlover for areal-
forvaltning i FNF og organisasjonene. Dette 
prosjektet er videreført i 2013. Prosjektet har 
fokus på utvikling av informasjons- og kurs-
materiell, produksjon av faktaark om natur-
forvaltning. Disse omhandler bl.a. lovverk, 
arealplanlegging, forvaltning, miljøinformasjon 
og medvirkning. Det er forventet redusert 
eller ingen offentlig støtte til dette prosjektet 
i 2014.

Miljø- og klimaminister Trine Sundtoft fikk overlevert 
42.000 underskrifter mot frislipp av snøskuter i norsk 
natur.

En av FRIFOs hovedoppgaver er å sikre og styrke alle-
mannsretten. Foto: Thomas André Sveri.
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God vannforvaltning er viktig for friluftslivet. 
Foto: Thinkstock by Getty Images.

Møte i det nordiske samarbeidet i Finland, 
hvor FRIFO var godt representert.

Vann-samarbeid
FRIFO, SRN og SABIMA opprettet i 2011 en 
felles vannkoordinatorstilling, med støtte 
fra Direktoratet for naturforvaltning. Dette 
arbeidet er videreført i 2013. Ambisjonen er 
å påvirke norsk vannforvaltning med vekt 
på hvordan EUs vanndirektiv brukes i Norge. 
Vannkoordinatoren skal arbeide for å mobili-
sere, kurse og hjelpe engasjerte frivillige som 
er opptatt av vannforvaltning i sitt nærmiljø. 
Koordinatoren skal også bedre tilgjengelighet-
en til informasjon om vanndirektivet og vann-
forskriften, og bidra til at de frivillige organis-
asjonene engasjerer seg i vannspørsmål og
implementering av vanndirektivet.

FRIFO har sammen med andre organisasjoner 
stevnet myndighetene inn for EFTAs kontroll-
organ ESA på grunn av manglende oppfølging 
av vanndirektivet.

Finnmarkskommisjonen
Finnmarkskommisjonen har fått en om-
fattende oppgave med å avklare eier- og 
brukerrettigheter til store arealer i Finnmark. 
Finnmarkskommisjonens arbeid og konklus-
joner vil få stor betydning for allmennhetens 
framtidige rettigheter i Finnmark. FRIFO 
administrasjonen har sammen med NJFF 
og FNF arbeidet for å styrke allmennhetens 
interesser i dette arbeidet. Kommisjonen har 
levert sin innstilling om rettigheter for de to 
første områdene. FRIFO er av den oppfatning 
at allmennhetens interesser ikke ble godt nok 
ivaretatt, og har sammen med NJFF stevnet 
beslutningen inn for den nye Utmarksdom-
stolen.

Finsefondet
FRIFO har videreført et forprosjekt for å se på 
sumvirkninger av naturinngrep, med støtte fra
Finsefondet. Prosjektet gjennomføres i sam-
arbeid med Vestlandsforskning og FNF Sogn 
og Fjordane.

Det nordiske samarbeidet
Det nordiske samarbeidet mellom paraply- 
organisasjoner (NON-Nordic Outdoor Network) 
har hatt to møter i 2013. Samarbeidet har for 
tiden få felles prosjekter. Møtene er derfor i 
hovedsak informasjonsmøter om nasjonale 
mål og tiltak. FRIFO har hatt ansvar for utar-
beidelsen av et felles nordisk politisk program. 
Vi tok også ansvaret for utarbeidelsen av en 
felles nordisk kronikk. Det er også i 2013 blitt 
utarbeidet en egen brosjyre om det nordiske 
samarbeidet. 

FRIFO har også i 2013 deltatt i samarbeids-
prosjektet “Green Space Award” hvor mål-
settingen er å hedre bostedsnære grønne 
områder med stor verdi for allmennheten. 
Arbeidet vil videreføres.

Finland har hatt oppfølgingsansvaret i 2013. 
Island deltar ikke aktivt i samarbeidet.

Markedsundersøkelser
Ipsos MMI har på oppdrag av FRIFO tatt opp 
ulike spørsmål knyttet til friluftspolitikk og 
folkehelse. I tillegg har FRIFO gjennomført 
undersøkelser blant kandidater til Stortinget 
og blant organisasjonene om deres forhold til 
FNF.
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Kulturminister Hadia Tajik besøker 4H under 
«Friluftslivets uke» på Sognsvann 

Reklamefilm for friluftslivets uke 2013, med blant 
andre Erna Solberg og Fabian Stang.

Friluftslivets uke
Tradisjonen tro, var Sognsvann også i år ram-
men rundt åpningsdagen av Friluftslivets uke 
i Oslo. Men vel så viktig var organisasjonenes 
arrangementer en rekke steder rundt om i 
landet. Arrangementet på Vestre Toten fikk 
særlig synlighet gjennom et eget program 
på NRK. Utdeling av årets hederspris til 
Arne Nævra og den nye ildsjel prisen til Thor 
Bergesen fikk stor nasjonal oppmerksomhet.

FRIFO støttet en rekke regionale arrangement-
er i Friluftslivets uke gjennom Forum for natur 
og friluftsliv, FNF.

Synlighet i media
En oversikt fra Opoint viser at Friluftslivets 
fellesorganisasjon, FRIFO, var nevnt i 807 
oppslag i ulike medier i 2013. Det er mer enn 
en dobling i forhold til 2012 da det tilsvaren-
de tallet var 360. Dette er et resultat av økt 
vektlegging av friluftslivspolitikk i forhold til 
prosjekter. FRIFO har også økt noe satsing og 
synlighet gjennom sosiale medier.

FRIFO NYTT
FRIFO NYTT brukes til å markedsføre organ-
isasjonenes aktiviteter politisk. I 2013 ble det 
gitt ut to utgaver. Den første utgaven, som 
kom ut i mars, rettet oppmerksomheten mot 
organisasjonenes ulike aktiviteter innenfor 
folkehelse. Høstens utgave fokuserte på den 
nye nasjonale friluftslivsstrategien. For øvrig 
gikk mye media ressurser med til videre om-
legging av egne og FNF sine nettsider.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter
FRIFO driver ikke forsknings- og utviklings-
aktiviteter, men formidler gjennom hjemme-
sider og annet relevante rapporter fra forsker-
miljøer. Det har vært arbeidet i 2013 med å 
forberede en ny forskningskonferanse i 2014. 

FRIFO er ansvarlig for et forskningsprosjekt 
om sumvirkninger ved naturinngrep. Forsk-
ningsoppdraget er satt ut til Vestlandsforsk-
ning. Prosjektet er finansiert med midler fra 
Finsefondet.

Friluftsliv en viktig del 
av norsk idrettspolitikk
Under Stortingets drøfting av Idrettsmelding-
en ble friluftslivets betydning understreket av 
flere partier. Det har gjennom arbeidet med 
meldingen fremkommet en viktig holdnings-
endring blant en rekke politikere. Mange er 
blitt bevisst friluftslivets betydning for folke-
helsen og for å oppfylle de idrettspolitiske 
mål om «idrett og fysisk aktivitet for alle». 
Friluftslivet er gjennom meldingen og påføl-
gende debatt blitt tydelig definert som en del 
av det norske idrettsbegrepet.

ESA klage
FRIFO arbeider fortsatt sammen med flere 
partnere med en klage til EFTAs overvåking-
sorgan ESA over Norges vannforvaltning og 
manglende oppfølging av EUs vanndirektiv. 
Spesielt har Norges skjerming av kraft-
bransjen slik at de ikke må tilpasse seg 
miljøkrav gjennom regelmessige revisjoner
av konsesjoner stått i fokus.

Nasjonal transportplan (NTP) 
styrket gang- og sykkelveier
Ny NTP lovet 8,2 milliarder til 
gang- og sykkeiveier innen 2023. 
Dette er et vesentiig iøft, men 
regjeringen flyttet en vesentlig 
del av investeringene til slutten 
av perioden. Dette kan medføre at deler av 
satsingen ikke blir gjennomført innenfor plan-
lagt tid. Det blir en viktig oppgave i årene frem-
over å minne Stortinget om planen, og kreve 
tidligere investeringer til gang- og sykkelveier.
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FRIFO og Skiforeningen møter helseminister Jonas 
Gahr Støre.

Offentlige bidrag
Søknadsbehandling og tildeling av prosjekt-
midler er en av de viktigste fellesoppgavene 
FRIFO utfører for organisasjonene. Dette 
utgjør en vesentlig del av administrasjonens 
arbeidstid. FRIFO gjennomfører også opp-
læring av organisasjoner i søknadsskriving. 
Myndighetenes bidrag til aktivitetsmidler har 
økt. Men FRIFO administrasjonen har redusert 
sine prosjektoppgaver utover Friluftslivets 
år. Dette innebærer at de totale offentlige 
midlene som kanaliseres gjennom FRIFO er 
redusert med 1 mill. 

Spillemiddelnøkkelen har blitt endret, noe som 
også kan medføre økte bidrag til friluftslivet. 
Det blir en sentral oppgave å bistå lokale lag 
og foreninger til å utvikle gode prosjekter som 
kan støttes av spillemiddelordningen eller 
lokale midler.

Kulturdepartementet økte posten “frilufts-
tiltak for barn og unge” over spillemidlene 
med 1 mill. Vi har ennå ikke nådd målet om at 
denne posten skal utgjøre 1-2 prosent av de 
totale spillemidlene til idrettsformål.

Av Extrastiftelsen fikk FRIFO kr 495 000 til 
å støtte “Tjukkasgjengens” arbeid. Tjukkas-
gjengen er et lag i Turmarsjforbundet. Enkelte 
FRIFO organisasjoner får tilskudd direkte av 
stiftelsen.

Regnskapet 2013- en styrket økonomi
FRIFOs egenkapital er fortsatt lav, sett i 
forhold til ansvar, prosjektoppdrag og andre 
utfordringer. Styrets og administrasjonens 
tiltak for å redusere kostnader og øke inntek-
ter har gitt resultater, og er et godt grunnlag 
for videre satsing. Overskuddet i 2013 på kr 
952 734 tillegges egenkapital. Egenkapital er 
ved årets utgang kr 3 035 802.

Medlemskontingenter og driftsstøtten fra 
Miljødirektoratet dekker langt på vei de faste 
løpende utgiftene. Driftsstøtten økte med 
kr 500 000 til kr 3 575 000.

Offentlige midler er FRIFOs viktigste inntekts-
kilde, da dette i stor grad overføres til pro-
sjekter i organisasjonene. Blant særlig viktige 
offentlige tilskudd i 2013 var spillemidlene fra
Kulturdepartementet på kr 9,1 mill og midler 
fra Miljødirektoratet på 20,248 mill. Disse 
midlene finansierer en rekke aktivitetsret-
tede og organisasjonsbyggende prosjekter 
over hele landet, i tillegg til drift av Forum for 
natur og friluftsliv (FNF). Tilsagn om tilskudd 
og prosjektmidler fra offentlige og andre ble 
redusert med en mill til 29,8 mill i 2013. En 
hovedårsak er at FRIFOs styre har redusert
fokus på egne prosjekter for å styrke arbeidet 
med friluftslivspolitikk. Det vises for øvrig til
årsregnskapet for 2013 med noter.

Styret mener FRIFO har en styrket økonomi 
som gir grunnlag for videre drift.

Friluftslivets Ildsjelpris ble delt ut for første gang i 
2013.

Økonomi
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Politisk debatt under FRIFOs årsmøte 2013: Fra venstre 
side i bildet; Nina Tangnæs Grønvold - Arbeiderpartiet, 
Nikolai Astrup - Høyre, Berit Kjøll - DNT, Dag Kaas - 
FRIFO, Morten Dåsnes - Friluftsrådenes landsforbund, 
Ellen Øseth - Sosialistisk venstreparti.

årsmØtet  i  2013

Årsmøtet ble avholdt 7. mai i lokalene til 
Ullevål Business Class, og åpnet med 
musikalsk innslag fra KG-singers. FRIFOs 
styreleder ønsket velkommen til paneldebatt 
om folke helsemeldingen. Debatten ble 
innledet av statssekretær Nina Tangnæs 
Grønvold fra Helse- og omsorgsdeparte-
mentet. I panelet sammen med innleder satt 
statssekretær Ellen Øseth (Miljøverndeparte-
mentet), Nicolai Astrup (Høyre), styreleder 
Dag Kaas (FRIFO), styreleder Berit Kjøll (DNT) 
og daglig leder Morten Dåsnes (Frilufts-
rådenes Landsforbund). Debatten ble ledet av 
Siri Meland og Lasse Heimdal.

Det formelle årsmøtet ble gjennomført med 
Carsten Pihl som ordfører.

Kjell Markset og Marta Valdes ble valgt til å 
underskrive årsmøteprotokollen. Årsmelding 
og årsregnskap ble gjennomgått av general-
sekretæren.

Årsmøtet godkjente ny langtidsplan for peri-
oden 2013-2016.

Carsten Phil ble valgt til ordfører for ett år. 
Dag Kaas ble gjenvalgt til styreleder for ett år.
Solveig Schytz, Norges Speiderforbund, og 
Anna Berntzen, Norsk Kennel Klub, ble valgt 
til styremedlemmer for to år. Eline Marie 
Grøholt, KFUK-KFUM Speiderne, ble valgt til 
varamedlem for ett år. Øystein Dahle ble valgt 
som medlem av valgkomiteen for ett år.

Alle kandidatene ble valgt ved akklamasjon.

KPMG AS ble gjenvalgt som revisor.

stYret

Styret har hatt 8 ordinære styremøter, og be-
handlet 90 saker. Styrets sammensetning var 
i 2013: Styreleder: Dag Kaas. Nestleder: Karen 
Marie Eid Kaarby (frem til årsmøtet), Solveig 
Schytz (etter årsmøtet), Øvrige styremed-
lemmer: Martine Løvold (frem til årsmøtet), 
Sven Bjørne-Larsen, Arne Jørstad, Lars 
Verket, Marius Eikås Aardal, Anna Berntzen 
(etter årsmøtet). Vararepresentant: Lena Dahl 
(frem til årsmøtet), Eline Marie Grøholt (etter 
årsmøtet).

sekretariatet

Sekretariatet leide i 2013 kontorer i Nedre 
Slottsgate 25 i Oslo. Sekretariatet har bestått 
av generalsekretær Lasse Heimdal, kontor-
leder Tove Thorsen (utleid til NJFF), rådgiver 
Hans Erik Lerkelund (delvis prosjektfinansiert), 
informasjonskonsulent Siri Meyer (sluttet etter 
sommeren), fagkonsulent Thomas A Sveri, 
friluftspolitisk rådgiver Siri Meland, renholder 
Miriam Ådlandsvik (sluttet juni), renholder 
Knut Heimdal (begynte august). Harald Tronvik 
har vært engasjert på time-basis. Johanna 
Solberg og Karoline Sandborg tiltrådte i august 
som engasjerte for Friluftslivets år.

I tillegg har FRIFO administrert en stilling 
for Forum for natur og friluftsliv i Rogaland. 
Emily Halvorsen er ansatt i denne stillingen. 
FRIFO, SRN og Sabima har sammen, og med 
støtte fra Direktoratet for naturforvaltning (nå 
Miljødirektoratet), ansatt Åsa Renman som 
“Vannkoordinator” i 100% stilling. Stillingen 
administreres av Sabima.

Lars Andreas Lunde møter FRIFO i sitt første 
oppdrag som statssekretær.
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utFordringer  
Fremover

Friluftsliv står fortsatt sterkt i Norge som en 
prioritert og foretrukket fritidsaktivitet. En ny 
politisk ledelse i Norge er forventet å fokusere 
på friluftslivets helsegevinster. Det innebærer 
imidlertid ikke nødvendigvis økt økonomisk 
støtte til organisasjonene. Klima- og miljø-
departementet har styrket innsats på klima-
tiltak i tillegg til øvrige miljøoppgaver. Frilufts-
liv har langt mindre oppmerksomhet enn det 
fortjener hos myndighetene. For friluftslivs-
organisasjonene blir det en sentral oppgave 
å utnytte mulighetene som den nasjonale 
friluftslivsstrategien, Idrettsmeldingen, Fri-
luftslivets år og ny stortingsmelding om fri-
luftsliv har åpnet for.

Friluftslivets organisering på regionalt og 
lokalt plan er også en spennende og viktig 
oppgave for organisasjonene i de kommende 
år. FNF ordningen kan også komme til å spille 
en viktigere rolle for friluftslivsorganisasjon-
ene, dersom vi lykkes med å videreutvikle 
FNF-arbeidet på en hensiktsmessig måte.

Folkehelse har fått en enda større betydning 
i regjeringens friluftslivspolitikk. Samfunns-
gevinstene ved større satsing på friluftsliv er 
blant de beste argumentene for økte bevilg-
ninger. For å lykkes med dette må friluftslivet 
bidra med å formidle forskningsresultater, un-
dersøkelser og samfunnsøkonomiske analyser 
som kan styrke forvaltningens beslutnings-
grunnlag. Samtidig må friluftslivet holde fast 

FRIFO meldte seg i 2013 inn i hovedorgani-
sasjonen VIRKE. Arbeidsmiljøet i FRIFO anses 
som godt. Et felles verdigrunnlag ble for første 
gang en del av FRIFOs langtidsplan. Arbeid 
med konkretisering av dette skal videreføres i 
årene fremover. Samlet sykefravær var 5%.

miljØ

Primæraktiviteten i FRIFOs administrasjon 
anses ikke å forurense det ytre miljø. Men 
arbeidet og kursaktiviteter innebærer reise-
aktivitet med fly. Dette bidrar til C02 utslipp 
og forurensning av det ytre miljø. FRIFO er en 
Miljøfyrtårnsbedrift. Våre viktigste miljøbidrag 
i en større sammenheng er arbeidet for 
bærekraftig bruk av naturen.

Av virksomhetens ni ansatte og engasjerte 
ved utgangen av året er fire i deltid. Fem 
er kvinner. Faste ansatte tilknyttet FRIFOs 
ordinære drift utgjør 3,4 årsverk av samlet 
6,9 årsverk. FRIFO er ved utgangen av 2013 
arbeidsgiver for en ansatt i FNF ordningen og 
to prosjektansatte i Friluftslivets år. Et halvt 
årsverk er også utleid til NJFF.

Styret består av 7 valgte medlemmer, hvorav 
to er kvinner og fem er menn.

Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i forhold til 
likestilling.

Dag Kaas takker avtroppende miljøvernminister 
Bård Vegar Solhjell for godt samarbeid.

Friluftspolitisk rådgiver i FRIFO, Siri Meland, 
gratulerer den nye klima- og miljøministeren, 
Tine Sundtoft, med jobben.
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at det ikke er i så stor grad samfunnsgevin-
sten, men egenverdi, opplevelsesgleder og 
motiverte frivillige medarbeidere i organi-
sasjonene som bærer friluftslivet.

Motorferdsel i natur og kampen om arealene 
er for tiden våre viktigste natursaker. 
Rekreasjonsløyper for snøscootere over store 
deler av Norge innebærer den vesentligste 
endringen av naturbruken på mange år. De 
viktigste slagene står lokalt, og her kan et 
engasjert og deltakende organisasjonsliv spille 
en stor rolle sammen med FNF. Det samme 
gjelder for å utvikle gode lokale og regionale 
planer for natur og friluftsliv: Gode planverk 
er blant de beste virkemidlene for å tilrette-
legge for fremtidens friluftsliv. Arbeidet med 
informasjon om og opplæring i naturlover og 
planprosesser må derfor videreføres.

Friluftslivets betydning som kulturbærer er 
viktig i et samfunn i stadig endring. Samtidig 
kan nye impulser fra kulturminneorganisasjon-
er og mennesker med annen etnisk og kultur-

ell bakgrunn gi ny vekst og utvikling for 
friluftslivet. Å gjøre friluftslivet til en naturlig 
del av den oppvoksende generasjons hver-
dagsliv og kultur er i denne sammenheng vår 
største utfordring. I en hektisk tid hvor barn og 
vokse er organisert på hver sin kant i hver-
dagen, er det et mål at friluftsliv kan være en 
arena for gode opplevelser sammen, på tvers 
av generasjoner.

Styret ønsker å videreføre og forsterke FRIFOs 
arbeid om økonomi og politikk. Arbeidet med 
friluftslivets år vil også kreve et vesentlig 
innsats i resten av langtidsplan-perioden. Det 
er et viktig krav at finansiering av Friluftslivets 
år må komme i tillegg til, og ikke i stedet for 
ordinære prosjektmidler. Styret ønsker også 
fortsatt å fokusere på behovet for frie midler 
for organisasjonene. Økt satsing i kommunene 
på lokale prosjekter er bra. Men dersom dette 
skjer på bekostning av midlene som kanali-
seres gjennom hovedorganisasjonene kan 
dette medføre administrative og demokratiske 
utfordringer.

avslutning

2013 har lagt grunnlag for en mer konsentrert 
satsing på friluftspolitisk arbeid i 2014, innen-
for rammen langtidsplanen.

Styret vil takke medlemsorganisasjonene for 
stor innsats og godt samarbeid.
Styret takker videre alle i administrasjonen 
for innsats gjennom et spennende år.

Styret takker også myndigheter, FL, FNF og 
andre samarbeidende virksomheter for felles 
innsats for friluftslivets sak.

Oslo, 25. mars 2013:
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