
 



FFRRIILLUUFFTTSSLLIIVVEETTSS  FFEELLLLEESSOORRGGAANNIISSAASSJJOONN  
 

 
Naturen i all sin storhet 

Hva er FRIFO? 
Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO, er 
en paraplyorganisasjon for de 13 største         
friluftslivsorganisasjonene i landet med samlet  
over  500.000 medlemskap og ca. 4000 lokale  
lag og foreninger.  
 
Formålet til FRIFO er å fremme det tradisjonelle, 
naturvennlige friluftslivet og allemannsretten – vår 
lovbestemte rett til fri ferdsel i utmark. Friluftsliv  
har lange tradisjoner og spiller en viktig rolle for 
svært mange mennesker i landet.  
 
FRIFOs virksomhetsidé er: 
være fellesorganisasjonen for friluftslivet i Norge og  et talerør for medlemsorganisasjonene i 
forhold til myndighetene i saker av felles interesse 
verne om allmennhetens rett til bruk av fri natur (allemannsretten) 
arbeide for at alle mennesker gis mulighet til et aktivt, enkelt og naturvennlig friluftsliv 
fremholde viktigheten av den gode naturopplevelsen gjennom ikke – motorisert ferdsel, uberørt 
natur og stillhet og ro 
fremholde at et  aktivt friluftsliv i pakt med norske tradisjoner er en del av vår kulturarv og øker 
forståelsen for å verne natur og miljø og gir fysisk og sjelelig sunnhet 
arbeide for at medlemsorganisasjonenes rammebetingelser bedres, slik at organisasjonene får 
bedre muligheter til å nå sine mål 
utvikle seg til et aktivt møtested og diskusjonsforum for medlemsorganisasjonene, med det mål å 
utvikle en felles plattform 
 
Oppgavene  
FRIFO og medlemsorganisasjonene står overfor mange utfordringer i et samfunn i stadig endring;  
kampen om arealene 
styrking av allemannsretten 
å fremme friluftsliv som naturopplevelse, ferdigheter og kulturarv 
friluftsliv for alle 
å sette friluftsliv på den samfunnspolitiske dagsorden 
 
Kriterier for medlemskap 
Medlemmer av FRIFO er organisasjoner som er tatt opp av årsmøtet. Opptak av nye medlemmer 
krever minst 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmer. 
Medlemskap kan søkes av ideelle organisasjoner som tilfredstiller følgende krav: 
baserer seg på individuelt medlemskap og er åpen for alle 
har friluftsliv som sitt hovedformål eller en vesentlig del av aktiviteten 
ikke har motorisert ferdsel eller organisert konkurranseaktiviteter som hovedformål 
er landsdekkende, eller har et medlemstall på mer enn 10.000 individuelle medlemmer 
arbeider i overensstemmelse med FRIFOs formål. 
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STYRETS ÅRSBERETNING 
 
Innledning 
I FRIFOs langtidsplan for 2004-2007 er det nedfelt en ambisjon om å styrke friluftslivets 
politiske og samfunnspolitiske status. Det er også nedfelt en ambisjon om å styrke 
rammebetingelsene for det operative arbeidet som medlemsorganisasjonene utfører. 
 
Disse ambisjonene har også i år vært førende både for det styret som fungerte frem til 
årsmøtet 11. mai 2006 og det nyvalgte styret. 
 
Starten av 2006 ble naturlig nok preget av oppsummering og evaluering av Friluftslivets År 2005. 
Evalueringen fra Norsk institutt for naturforskning, NINA viser at vi lyktes langt på vei med å nå 
målsetningene for året. Det er gledelig å kunne registrere den positive tilbakemeldingen som 
miljøvernministeren på vegne av oppdragsgiver, kom med både på årsmøtet i mai 2006 og på 
miniseminaret 8. september om evalueringsrapporten. 
 
Prosessen om FRIFOs rolle som talerør og møteplass har også satt sitt preg på arbeidet i 2006. 
Styret var i denne sammenheng glad for den konstruktive tonen som preget debatten på den 
friluftspolitiske samlingen på Sørmarka 11.-12. oktober.  

 
 

ÅRSMØTET 
Årsmøtet fant sted 11. mai 2006 på Håndverkeren kurs og konferansesenter. 
Årsmøtet oppnevnte Jens Døvik til å lede årsmøtet, da ordfører Georg Fr. Rieber-Mohn måtte 
melde forfall, grunnet sykdom. 
 
Bjarne Oppegård, NJFF og Mette Karlsurd            
Larsen, KFUK-KFUM-Speiderne ble valgt  
til å underskrive årsmøteprotokollen sammen 
 med møteleder. Protokollen fra årsmøtet ble  
sendt medlemsorganisasjonene i juni 2006. 
 
Møtet behandlet de vedtektsmessige sakene,  
endring av FRIFOs vedtekter og sak om 
 FRIFOs rolle som talerør og møteplass og 
 rollefordelingen innen FRIFO – forslag fra DNT. 
 
Thorbjørn Berntsen ble  valgt til ordfører  
for ett år. Øystein Dahle ble gjenvalgt til 
styreleder for ett år. Trond Asakskogen, NJFF og Hennie Berghahn Riise, NFF ble gjenvalgt til 
styremedlem for to år. Helge Simonsen, NOF  ble valgt til styremedlem for to år. Karen Marie Eid 
Kaarby, Skiforeningen ble valgt til varamedlem for ett år. 

Årsmøte 2006: Øystein Dahle og Helen Bjørnøy 

 
Etter fullmakt fra årsmøtet oppnevnte styret Trond Berget, Syklistenes Landsforening, som nytt 
medlem i valgkomiteen for tre år. 
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Det ordinære årsmøtet ble etterfulgt av en temadel om ”Hvor går vi etter Friluftslivets År 
2005?” med  statsråd Helen Bjørnøy  som innleder. Statsråden takket friluftsorganisasjonene for 
en solid gjennomføring av Friluftslivets År 2005 og ga løfter om at det fortsatt skal satses 
sterkt på friluftsliv. Det skal skje gjennom sikring av arealer, rettigheter til fri ferdsel, 
tilrettelegging for bruk og motivering og stimulering til aktivitet. Gjennom et nært samarbeid 
med organisasjonene, kommunene og andre departement, ønsket hun et romsligere og bærekraftig 
friluftsliv. Statsråden tok spesielt opp tiltak for å bedre tilgjengeligheten til strandsonen og 
skogvern. 
 
Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer fra årsmøtet. Flere av deltagerne benyttet seg av 
dette. 

 
STYRET 

Styret har hatt 6 styremøter og behandlet 71 saker.  
 
Styret har hatt følgende sammensetning i 2006: 
 
Leder: Øystein Dahle                                                              
 
Nestleder: Kari Fagernæs 
Trond Asakskogen 
Gjermund Stormoen 
Berit Skirstad  t.o.m. 11. mai 
Hennie Berghahn Riise  
Mette Rye 
Helge Simonsen – varamedlem t.o.m. 11. mai – 
styremedlem f.o.m. 11.mai 

 
Harald Tronvik, Karen Marie Eid Kaarby, Kari Fagernæs, 
Øystein Dahle, Mette Rye og Helge Simonsen i Kragerø 

Karen Marie Eid Kaarby – 
varamedlem f.o.m. 11. mai 

 
 
Styret foretok i 2006 to befaringer 
kombinert med styremøte. 
 
 
Tema for vårens befaring, som skjedde 2.-3. mai, var hyttebygging i fjellet. Befaringen var 
opprinnelig planlagt for høsten 2005, men måtte avlyses. Befaringen var lagt til Ringebu og 
Lillehammer, med kontakt både med representanter fra disse kommunene og fra Oppland 
Fylkeskommune. Innledningsvis var det foredrag fra flere forskere om problemstillingen 
 
Høstens befaring ble lagt til skjærgården i Kragerø med strandsone og kystfriluftsliv som tema. 
Det var god deltagelse under befaringen fra kommunen , fylkeskommunen og fylkesmannen. 
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       SEKRETARIATET 

Sekretariatet leide også i 2006 kontorer i Nedre Slottsgate 25 i Oslo. Sekretariatet har bestått 
av generalsekretær Harald Tronvik, kontorleder Tove Thorsen, fagkonsulent Hans Erik Lerkelund 
og informasjonskonsulent Siri Meyer (engasjement). 
  

 
FRIFOs sekretariat i 2006 

 I tillegg var Per Martin Fosmark prosjektleder 
for  Friluftslivets År frem til 30. juni 2006 
 
Samlet kortidsfravær i perioden er 3 dager. 
Samlet langtidsfravær er 12 mnd. Med  
50 % sykemelding/rehabilitering 
 
Aktiviteten anses ikke å forurense det 
ytre miljø. Det er ikke iverksatt spesielle  
tiltak i forhold til likestilling. Arbeidsmiljøet  
hos FRIFO anses som godt. 
 
 

STATSBUDSJETTET FOR 2006 
Til tross for et vellykket Friluftslivets År 2005 med mange muligheter og utfordringer i 
kjølvannet  av dette, ble den viktigste posten i Miljøverndepartementets (MDs) budsjett for 
stimulering og motivering redusert med 1 mill. Dette ble tatt opp både ved brev til og i møte med  
stortingets energi- og miljøkomité, med forslag om en påplussing på 5 mill. for å følge opp de gode 
resultatene i Friluftslivets År 2005.  Det ble også påpekt at reduksjonen kan få betydning for 
driftsstøtten til Forum for natur og friluftsliv. 
 
Det ga dessverre ingen annen respons enn at Venstre foreslo en slik økning uten å få støtte fra 
noen av de andre partiene. 
 
I kontakten med energi –og miljøkomiteen etterlyste FRIFO også fokus på friluftslivspolitikken, 
idet det fortonte seg som om denne helt forsvant i forhold til klimautfordringene og det å ta vare 
på det biologiske mangfoldet. 
 
Til tross for all oppmerksomhet om inaktivitet i samfunnet og de uheldige konsekvensene av 
dette, var det bemerkelsesverdig lite fokus på problemstillingen i budsjettforslaget for Helse- og 
omsorgsdepartementet.  Dette ble tatt opp i brev til stortingets helse- og omsorgskomité, med 
forslag om 10 mill. ekstra til oppfølgningen av handlingsplanen for fysisk aktivitet 
 
Denne henvendelsen ga heller ikke noen respons. 
 
Da det i budsjettforslaget for Kunnskapsdepartementet var meget lite fokus på fysisk aktivitet 
og friluftsliv i skolen, ble dette tatt opp i brev til stortingets kirke- utdannings – og 
forskningskomité med forslag om å øremerke 5 mill. til natur - og friluftslivsorganisasjonenes 
tiltak overfor skolen. 
 
Det kom ingen respons på dette. 
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I både brev til og i møte med stortingets familie – og kulturkomité  ble forslaget om økning av 
spillemidlene til friluftslivstiltak overfor barn og unge tatt opp.  Det er Regjeringen som foretar 
fordelingen, men det ble anmodet om en føring fra  komiteen. Den kom ikke.  
 
Forslagene om økning på 5 mill. i MDs budsjett og 10 mill. i Helse- og omsorgsdepartementets 
budsjett, ble også tatt opp i brev til stortingets finanskomité. 
 
Overnevnte forslag vil bli fulgt opp i forhold til Regjeringens arbeid med å revidere 
statsbudsjettet i 2007. 
 

EVALUERINGEN AV FRILUFTSLIVETS ÅR 2005 
Det ble i 2004 inngått avtale med Norsk institutt for naturforskning (NINA) om ekstern 
evaluering. Det ble i den forbindelse     
utarbeidet et rapporteringsskjema           

 
Styreleder Øystein Dahle, miljøvernminister Helen 
Bjørnøy og prosjektleder i NINA, Odd Inge Vistad 

til de som fikk bevilget midler med 
relevante spørsmål for evalueringen. 
 
 
NINAs rapport var klar i august 2006 
og ble presentert på et miniseminar 8. 
september arrangert av FRIFO i sam- 
arbeid med MD. Miljøvernministeren  
var tilstede og holdt et innlegg om MDs 
vurdering av resultatene. 
 
 
 Evalueringen viste at  

- økte stimuleringsmidler ga omfattende lokal mobilisering 
- barn og unge som primær målgruppe ble nådd 
- man lyktes mindre i forhold til funksjonshemmede og minoritetsgrupper, og erfaringen 

viser at dette er krevende 
- stort mangfold og mange samarbeidskonstellasjoner 
- meget god pressedekning 
- vanskelig å bedømme politisk gevinst 

 
Styret konstaterer således at målsettingene langt på vei ble oppnådd.  Styret har videre med 
glede registrert de positive tilbakemeldingene som er kommet fra miljøvernministeren. 
 
Styret konstaterer videre at Miljøverndepartementet i budsjettet for 2007 legger vekt på 
resultatene fra og evalueringen av Friluftslivets År 2005, og spesielt den vellykkede 
ungdomssatsingen. 
 
Prosjektledelsen i FRIFO gjorde i november ferdig en omfattende intern evaluering, som gir 
verdifulle bidrag til  planlegging av lignende kampanjer.  
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                                           ALLEMANNSRETTEN 
På bakgrunn av det vellykkede interne seminaret oktober 2005, ble det tatt sikte på et åpent 
seminar om allemannsretten høsten 2006. Da det ble kjent at Miljøverndepartementet ville 
markere 50-årsjubileet for Friluftsloven i 2007, fremmet FRIFO forslag om at dette åpne 
seminaret kunne være en start på jubileet og da flyttes til begynnelsen av 2007. Dette vil bli 
drøftet nærmere i møte med DN i januar 2007. 
 
I arbeidet i Samerettsutvalg II har hensynet til allmennheten og den allmenne ferdsel vært et 
grunnleggende utgangspunkt for FRIFO.      
 
Våren 2006 søkte en gruppe med 
interesser i reiselivet i fjellregionene 
Nærings- og handelsdepartementet 
om en prøveordning for finansiering 
av de såkalte ”fellesgodene”, dvs. til rette- 
legging for løyper, oppkjøring av løyper og 
lignende. Både FRIFO og flere av medlems- 
organisasjonene reagerte på den måten 
 denne ”turistskatten” ble presentert på,  
idet den skapte tvil om fri ferdsel uten avgift. 
 
Saken ble drøftet på styrets junimøtet.  FRIFO 
sendte deretter et brev til Nærings- og handelsdepartementet  med anmodning om at man måtte 
ta hensyn til den frie ferdselsretten. FRIFO ba videre om dialog med departementet i det videre 
arbeidet med saken. 

 
Avgiftsfri skiglede 

 
I sitt svarbrev i august bekrefter departementet at saken vil bli behandlet i forbindelse med 
utviklingen av en nasjonal reiselivsstrategi, og at vi vil få mulighet til å uttale oss når det blir 
aktuelt. 
 
For øvrig sendte både Skiforeningen og DNT lignende brev til departementet. 
 
Til tross for forbudet mot bygging i strandsonen, er det på gang en omfattende hyttebygging i 
mange kommuner. Den adviserte innskjerpingen av mulighetene for dispensasjoner fra 
Miljøverndepartementets side gjennom endringer i plan- og bygningsloven lar vente på seg. 
 
Styret valgte derfor dette som tema for befaringen høsten 2006. Det er videre sendt 
kommentarer om saksforholdet både til Adresseavisa og Fædrelandsvennen, som ble tatt inn 
begge steder. 
 
Styret er glad for Høyesterettsdommen fra Hvaler, hvor det bl.a. uttales at når det er blitt så 
trangt om plassen i strandsonen, som på Hvaler, så må grunneier finne seg i at den allmenne 
ferdsel kommer nærmere fritidseiendommen. 
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FRILUFTSLIV/HELSE 
FRIFO tok opp manglende fokus på friluftsliv og helse i budsjettforslaget for 2007 med 
relevante stortingskomiteer. 
 
Etter et dagsseminar i januar om oppfølgningen av den nasjonale handlingsplanen for fysisk 
aktivitet, sendte FRIFO et brev til helse- og omsorgsministeren og pekte på det potensialet 
friluftslivet har i denne sammenheng. I sitt svarbrev takket statsråden for initiativet. 
 
Sosial- og helsedirektoratet innkalte FRIFO og medlemsorganisasjonene til møter både i mars og 
november om praktisk oppfølgning av handlingsplanen. Før møtet i mars, ble temaet tatt opp på et 
generalsekretærmøte  med tanke på samordning av innspillene fra friluftslivets side. 
 
FRIFO leder sammen med Friluftsrådenes Landsforbund, FL en arbeidsgruppe inn under det 
nordiske friluftslivsnettverket, som forbereder en nordisk workshop om friluftsliv-helse  i 2007. 
 

SPILLEMIDLER TIL FRILUFTSLIV 
Innstillingen fra spillemiddelutvalget i FL ble behandlet i FRIFOs styre i januar på grunnlag av 
forutgående høring blant medlemsorganisasjonene. 
 
Gjennom fellesmøte senere på våren                   

 
Trond Giske med gladmelding til Harald Tronvik og 
Øystein Dahle – 2 mill i økte spillemidler! 

med FL, ble det enighet om den kort- 
siktige strategien  og et opplegg for 
å utarbeide en felles strategi for 
økte spillemidler.                                   
 
Det var gledelig at tilskuddet til  
friluftsformål for barn og unge 
ved fordelingen for 2006 økte med  
2 mill. Styret håper det innevarsler 
en første opptrapping mot det kort- 
siktige målet om 1 % av overskuddet til 
idrettsformål, hvilket etter omsetningen for 
2006 ville utgjort 12 mill. 
 
Bevilgningen til anlegg i fjellet, en ordning som DNT forvalter, økte også med 2 mill., slik at 
tidligere nedgang delvis ble gjenopprettet. 
 
                                    

MOTORISERT FERDSEL I UTMARK                             
Utvalget for motorisert ferdsel og samfunn, hvor både FRIFO, DNT og NJFF er representert, 
ble gjennom tre to-dagers samlinger i 2006, ferdig med arbeidet høsten 2006. Rapportene fra 
Norsk institutt for by og regionsforskning, NIBR, som ledet arbeidet, forelå i oktober. Den 
første rapporten tar for seg omfang, erfaringer og effekter, mens den andre rapporten tar for 
seg verdier, interesser og veivalg. Mens innholdet i den første rapporten ikke bød på de store 
uenighetene,  var det atskillelig flere synspunkter på veivalgene i rapport II.  
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Generalsekretæren redegjorde for innholdet  i generalsekretærmøte og styret behandlet saken i 
møte 30. november. Styret konstaterer at det er enighet om at det fortsatt skal være en 
nasjonal forbudslov, og at dagens formålsparagraf fortsatt skal legges til grunn. 
Styret konstaterer videre at det er uenighet om såkalt rekreasjonskjøring med snøscooter og om 
graden av lokale tilpasninger. 
 
Styret forstår det slik at departementet ikke vil følge opp saken før etter kommunevalget. 
Styret konstaterer at det fortsatt er en urovekkende økning i motorisert kjøring i utmark og vil 
følge nøye med i departementets oppfølgning av rapportene. 
 

KONTAKT MOT POLITISKE MILJØ 
I kjølvannet av Friluftslivets År 2005 har det vært naturlig å ha nærmere kontakt med politisk 
ledelse i MD, som oppdragsgiver.           
 
På temadelen etter årsmøtet 11. mai, innledet 
 miljøvernministeren til debatt om ”Hvor går vi 
etter Friluftslivets År 2005”. Hun var også 
tilstede på miniseminaret 8. september, hvor 
NINA presenterte evalueringsrapporten og 
kommenterte rapporten og oppfølgningen av 
denne. I tillegg til dette hadde FRIFO et  
”ordinært” kontaktmøte i desember med 
politisk ledelse i MD v/ politisk rådgiver.                                                                                                       
 
Som nevnt ovenfor under friluftsliv/helse 
sendte FRIFO i januar et brev til helse-og 
omsorgsministeren vedrørende friluftsliv og 
forebyggende helsearbeid, som statsråden  
takket for.                                                                                                                              

 
Årsmøte 2006: Helen Bjørnøy roste frilufts- 
livsorganisasjonene for gjennomføringen av  
FÅ 2005. 

 
Det fremgår også ovenfor at FRIFO i forbindelse med stortingets behandling av 
budsjettforslaget for 2007, sendte brev til fire av stortingets fagkomiteer samt til 
finanskomiteen.  Det ble bedt om møte med alle fagkomiteene, men det ble møte bare med to av 
disse, nemlig energi- og miljøkomiteen og familie- og kulturkomiteen.  
 
Sammen med DNT, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, deltok FRIFO i et møte på høsten 
med flertallsfraksjonen i energi- og miljøkomiteen om Trillemarka-Rollagsfjell. 
 
FRIFO var også med på et opprop til stortinget og regjeringen om å opprettholde det nasjonale 
målet om å redusere støyplagen med 25 %  innen 2010 i forhold til 1999- nivået. 
 
 

KONTAKT MED ORGANISASJONENE  
Det har vært avholdt 6 generalsekretærmøter.  Med utgangpunkt i vedtaket på årsmøtet om å se 
nærmere på rollefordelingen innen FRIFO, foretok generalsekretærmøtet en utredning om dette 
med utgangspunkt i generalsekretærmøtets funksjon. Styret sluttet seg til forslagene, som vil bli 
lagt frem på årsmøtet i 2007.                       
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Prosessen om FRIFOs rolle som talerør og møteplass, fortsatte i 2006.  En utredning fra et 
utvalg med representanter fra 5 av medlemsorganisasjonene, som styret nedsatte høsten 2005, 
ble drøftet på den friluftspolitiske samlingen 16. februar.  Saksforholdet sto også sentralt på 
årsmøtet i mai. 
 
På bakgrunn av årsmøtets vedtak, ble saksforholdet også tatt opp på den friluftspolitiske 
samlingen 11.-12. oktober på Sørmarka. I tillegg ble tema som påvirkning overfor politiske miljø og 
innspill til stortingets behandling av statbudsjettet for 2007 tatt opp.  
Styret finner denne formen for samling, med god mulighet for sosialt samvær, som en viktig 
investering i samarbeidet og samholdet innen FRIFO.  
 
I brev til medlemsorganisasjonene i oktober, ble disse invitert til å komme med innspill og 
kommentarer til FRIFOs kontakt med de forskjellige stortingskomiteene vedrørende 
statsbudsjettet for 2007. 
 

 
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV – REGIONALT SAMARBEID  
Forum for natur og friluftsliv (FNF) er et samarbeidsnettverk i det enkelte fylke. Bak  
opprettelsen står FRIFO, Samarbeidsrådet  
for naturvern-                                   FNF-samling på Gran, Hadeland 

 

saker (SRN) og FL. De første  
fylkesvise FNF ble etablert høsten 
2000, og er nå etablert i alle fylkene (felles i 
Agder). 
 
Det er gjennomført samlinger i mars i 
Oslo kombinert med SRN-seminar og i august  
på Gran. 
 
Det er utarbeidet ny modell  som etter 
drøftelse på samling i august ble sendt til 
godkjenning i organisasjonene bak FNF.  
Alle har godkjent ordningen, og utfordringen for 2007 er å få gjennomført den nye modellen 
på en god måte. 
 
Den nye modellen bygger på at Forum for natur og friluftsliv er et samarbeidsnettverk. 
Det legges opp til noe mer forpliktende samarbeid regionalt og noe sterkere oppfølgning fra de 
sentrale organisasjonene.   
 
Driftsstøtten økte med ca. 0.5 mill til ca. 2.5 mill. Dette gir et gjennomsnitt på ca. kr. 140.000 pr. 
FNF. Siktemålet i forhold til søknader til MD har vært et gjennomsnitt på ca. kr. 250.000, så det 
er fortsatt en lang vei å gå i forhold til denne ambisjonen.  
 
Etter styrets oppfatning, er det helt avgjørende for delegeringen av forvaltningsmyndighet av 
saker som gjelder natur og friluftsliv, at frivillige organisasjoner (tredje sektor) engasjerer seg. 
Her spiller Forum for natur og friluftsliv en meget viktig rolle. Utfordringen er sterkere 
engasjement på kommunenivå, men skal forumene lykkes med dette, må de tilføres ekstra  
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ressurser. Dette er tatt opp med departementet og stortingskomité flere ganger. Styret er 
skuffet over manglende respons så langt, men ser dette som en prioritert utfordring.  

 
PROSJEKTER 

Prosjektet Friluftslivet År 2005 er omtalt spesielt foran. 
 

FRILUFTSLIVETS UKE  
Friluftslivets Uke har vært markert i september siden Friluftslivets År 1993. 
Friluftslivets Uke ble da også markert ved sentral åpning på Sognsvann 3. september og med flere 
regionale arrangement i regi av FNF.  

 
Våt start på Friluftslivets uke på Sognsvann 

 
Til tross for at regnet høljet ned under 
arrangementet på Sognsvann, var det 
imponerende mange som møtte opp og 
tok del i de mange aktivitetene, som  
det var tilrettelagt for. Det antas at 
ca. 4000 var innom den friluftslivsleiren,  
som FRIFO og medlemsorganisasjonene  
hadde opprettet. Det var også  
imponerende hvor mange som holdt ut, 
slik at leiren ikke ble avsluttet noe 
særlig tidligere enn normalt. 
 
Styret har en målsetning om at Friluftslivets Uke skal bli markert ved et arrangement i alle 
fylkene med Forum for natur og friluftsliv i det enkelte fylke som koordinator. Det gis 
øremerkede midler til dette.  I tillegg til Sognsvannsarrangementet var det denne gangen 
arrangement i 13 fylker.   
 
 

UTTALELSER/HØRINGER  
I løpet av året har FRIFO mottatt mange saker til høring. Styret legger til grunn en prioritering 
av saker som enten er av prinsipiell karakter for friluftslivet eller påvirker dette på en vesentlig 
måte, for eksempel ved en markant reduksjon av opplevelsesverdien eller tilgangen til 
friluftslivsområder. 
 
Av saker som FRIFO har uttalt seg om i 2006 kan nevnes: 

- Forslag til retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg. 
- Forslag til faglige retningslinjer for utarbeidelse av fylkesvise planer for småkraftverk 
- Ny forskrift om jakt- og fangsttider 
- Utkast til forskrift om miljøgebyr for reisende til Svalbard 
- Verneplan for Trillemarka – Rollagsfjell 
- Havsul I, II og IV vindkraft med nettilknytning. Søknader og konsekvensutredninger. 
- Ny satsing på miljøforskning – Miljø 2015. 

 
I tillegg er det sendt ut pressemeldinger og uttalelser vedrørende saker av prinsipiell karakter 
eller større saker som har dukket opp i løpet av året.  
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En oversikt over alle høringsuttalelsene finnes på FRIFOs hjemmeside www.frifo.no. 
 
 

NORDISK SAMARBEID  
Det nordiske samarbeidet består i 1-2 fellesmøter i året i det nordiske friluftslivsnettverket (i 
hovedsak mellom paraplyorganisasjonene i de enkelte land) samt arrangement av enkelte nordiske 
konferanser. Det er etablert et samarbeid med Nordisk Ministerråds arbeidsgruppe for 
friluftsliv, natur og kultur (NFK-gruppen). 
 
Ledelsen i nettverket går på omgang mellom landene.  Norge v/FRIFO og FL har ledelsen i 2006 
og 2007. I den forbindelse ble det i mars holdt et nettverksmøte på Garder v/Gardermoen. De 
viktigste sakene var en revidering av den 4- årige handlingsplanen for samarbeidet. I tillegg sto 
friluftsliv – helse og friluftsliv – forskning sentralt. Det ble etablert to arbeidsgrupper til å følge 
opp dette arbeidet. 
 
Arbeidsgruppen for friluftsliv – helse, som FRIFO/FL fikk i oppdrag å lede, skal forberede en 
nordisk workshop om temaet i 2007. Arbeidsgruppen for friluftslivs-forskning under ledelse av 
Svensk Friluftsliv, skal utrede et nordisk forskningstidsskrift og en nordisk konferanse om 
forskning i 2008. Begge arbeidsgruppene kom godt i gang i 2006 og resultatet av arbeidet vil bli 
lagt frem på neste nettverksmøte.  
 
FRIFO/FL hadde i september et konstruktivt kontaktmøte med lederen for NFK- gruppen, som er 
avd. dir. Eli Moen i MD,  
 
Neste nettverksmøte ble fastsatt til 18.- 19. januar 2007. 
 
 

FORSKNING  
Rapporten fra det vellykkede forskningsseminaret på Røros 1.-2. desember 2005 er ferdiggjort 
og utsendt.  
 
FRIFO har kommet med en lengre uttalelse   

 
Rapporten ble ferdiggjort og utsendt i 
2006 

til det nye, store prosjektet MILJØ 2015 i 
Norges Forskningsråd, som vil berøre friluftsliv. 
Prosjektet ”Landskap i endring” skal bl.a. gli inn i 
MILJØ 2015.  FRIFO har kommet med innspill 
om sterkere fokusering på friluftslivsrelatert  
forskning og deltok også på et seminar om   
prosjektet i november. 
 
FRIFO har også deltatt på møte om  det  
strategiske instituttprogrammet for frilufts- 
livsforskning og på kontaktmøte om friluftslivs- 
forskning med DN, MD, NINA, NIBR, Høgskolen 
i Telemark og FL.  FRIFO har ansvaret for neste 
kontaktmøte i 2007. På kontaktmøtet i november  
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inviterte FRIFO til et møte mellom forskningsinstitusjonene og FRIFOs medlemsorganisasjoner 
med tanke på konkrete innspill om brukernes behov for forskning. 
 
I forbindelse med vedtak i styret om å se nærmere på hva man vet om forholdet friluftsliv – 
helse, er det tatt kontakt med Høgskolen i Telemark, som har startet tilsvarende arbeid. 
Det er satt av egne midler til analysen av dette. 
 
For øvrig er FRIFO aktivt med i den nordiske arbeidsgruppen for friluftsliv og forskning. 
 
 

LEVENDE SKOG – REVIDERING AV STANDARDER  
I 1998 ble det enighet mellom diverse organisasjoner, deriblant FRIFO, om standarder for 
Levende Skog-prosjektet. Etter 5 år ble det i 2003 tatt initiativ til en revidering av disse. FRIFO 
sa ja til å delta i revurderingsgruppen og oppnevnte Øystein Dahle som FRIFO`s representant, 
slik han også var det i første runde. 
 
Det tok tid med nødvendig avklaringer av mandat og lignende, slik at det konkrete 
revisjonsarbeidet  først kom i gang våren 2005. Siden Øystein Dahles sykemelding i august 2005, 
har generalsekretær Harald Tronvik deltatt for FRIFO. 
 
Som frem til enigheten i 1998, ble det også denne gangen spenning særlig mellom  skogeiersiden 
og de ”rene” miljøorganisasjonene. FRIFO og FL har, som i 1998, prøvd å spille en brobyggerrolle i 
denne sammenheng. 
 
Etter en hektisk innspurt, ble alle parter enige om en ny standard i oktober. Dokumentet har 
endret form, ved at standarden består av 25 forskjellige kravpunkt. Det var særlig kravpunktet 
om biologisk viktige områder og fremmede treslag, som skapte problem i den avsluttende fasen, 
og det ble her lagt opp til nærmere utredninger av problemstillingene. 
 
Et viktig element i det nye avtaledokumentet, er at det skal opprettes  et Råd for Levende Skog 
bestående av en representant for alle avtalepartene. Rådet skal påse at standarden respekteres 
og ta opp forhold det måtte bli tvil om. Dersom Rådet ikke blir enig i vesentlige saker, er det 
etablert en voldgiftsordning. 
 
Rådet ble konstituert 1. desember. Erling Bergsaker fra partsgruppen Økonomi, Christian 
Pedersen fra partsgruppen Miljø og Harald Tronvik fra partsgruppen Sosiale interesser, ble valgt 
som Arbeidsutvalg. Harald Tronvik ble deretter valgt som leder i Rådet.  
 

 
SAMERETTSUTVALG II  

FRIFO er representert i Samerettsutvalg II ved fagsjef Siri Parmann i NJFF. Dette utvalget ser 
på fremtidig forvaltning i de samiske bruksområdene fra Troms i nord til nordlige Hedemark i sør. 
Ikke overraskende påvirker løsningen i Finnmark også arbeidet i Samerettsutvalg II, selv om de 
samiske interessene er langt svakere enn i Finnmark. 
Både styret og medlemsorganisasjonene v/generalsekretærmøtet er holdt løpende orientert om 
arbeidet. 
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Arbeidet i 2006 har i stor grad dreiet seg om å utrede nærmere alternative løsninger på eier- og 
forvaltningsspørmålet, og tilhørende alternative lovtekst. Fra FRIFOs side har det vært lagt stor 
vekt på allmennhetens interesser i denne sammenheng.  
 
I tillegg har utvalget drøftet måter å kartlegge rettigheter på. Løsningen for Finnmark var 
opprettelse av en egen kommisjon og en særdomstol. Utvalget har drøftet om man skal etablere 
tilsvarende ordning for de samiske bruksområdene syd for Finnmark. 

 
Utvalget arbeid er blitt forsinket, men antas å bli ferdig til sommeren 2007. 
 
Det er et meget omfattende og krevende arbeid. Det er nær og god kontakt mellom FRIFOs 
representant Siri Parmann og FRIFO. Det er bl.a. tatt initiativ til juridisk avklaring av 
friluftslivsorganisasjonenes partsrettigheter i forhold til saker for en eventuell kommisjon og 
særdomstol. 
 
FRIFO har vært aktiv i utvalget  og kommet med konkrete innspill til løsninger. 
 
Styret vil berømme Siri Parmann for det store arbeidet hun nedlegger . 
 

ØKONOMI 
Etter spesiell stor omsetning i Friluftslivets År 2005, var man i 2006 tilbake til mer ”normale” 
forhold. Brutto omsetning ble allikevel på  over 16,5 millioner (kr. 16.641.686) 
 
Driftsinntektene økte med nærmere kr. 400.000 i forhold til 2005. Dette skyldes i hovedsak en 
markant økning i momsrefusjon (andre inntekter). Dette gjorde det mulig å øke driftsbidraget til 
Forum for natur og friluftsliv over FRIFO budsjett med 100.000. I tillegg ble bidraget til 
prosjekter økt med kr. 300.000, spesielt med tanke på forskningsprosjekt om friluftsliv- helse. 
Driftsresultatet viser et lite overskudd. 
 
Når det gjelder prosjektinntektene, så var det stor spenning knyttet til størrelsen både på de 
såkalte DN-midlene og på spillemidlene til friluftslivstiltak for barn og unge. I statsbudsjettet 
for 2006 opprettholdt man økningen på post 1427.74, som kom i Friluftslivets År 2005. I tillegg 
var det rekordstor søknadssum på spillemidlene på kr 6,1 mill. Disse søknadene kommer fra 
medlemsorganisasjonene og fra FRIFO (fellestiltak). 
DN–midlene fordeles på medlemsorganisasjonene, FNF (både drift og prosjekter) og fellestiltak 
(søknad fra FRIFO). For 2006 utgjorde det samlede søknadsbeløp kr 12,1 mill. 
 
Bevilgningen fra DN–midlene ble på 8.255.000, hvilket bl.a. ga mulighet for en økning av 
driftsbidraget til FNF med 0,5 mill. 
 
Bevilgningen fra spillemidlene økte med 2 mill., hvorav FRIFO fikk 1,4 mill, slik at FRIFO samlet 
fikk 3,3 mill.  Dette var positivt i forhold til det langvarige arbeidet for å øke andelen til 
friluftslivsformål, hvilket det ble gitt uttrykk for overfor kulturminister Trond Giske.   
 
Med finansinntekter  på ca kr. 230.00 utgjør overskuddet for 2006 kr. 252.066, som tilføres 
egenkapitalen. 
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Styret er godt fornøyd med dette resultatet og med økonomistyringen. Styret konstaterer at 
FRIFO har en økonomi som gir et godt grunnlag for videre drift. 
 

  
AVSLUTNING 

Styret er i hovedsak fornøyd med resultatene for arbeidet i 2006. Styret er imidlertid lite 
fornøyd med den manglende responsen på alle innspillene FRIFO kom med i forbindelse med 
stortingets behandling av statsbudsjettet for 2007. 
 
Som det fremgår foran, er styret spesielt skuffet over at sentrale myndigheter og politikere ikke 
innser hvor viktig FNF er for å lykkes med desentraliseringen av forvaltningen av saker om 
friluftsliv og natur. 
 
Det er en utfordring å skape politisk interesse for økt satsing på friluftsliv. 
 
Styret vil takke medlemsorganisasjonene for stor innsats og godt samarbeid. 
 
Styret vil videre takke alle andre som på forskjellige nivå i organisasjonene bruker tid og krefter 
på å arbeide for friluftslivets sak. 
 
Styret vil avslutningsvis takke administrasjonen for et godt og konstruktivt samarbeid i 2006.  

 
 
 
 
 

Oslo, 20. mars 2007 
 
Øystein Dahle        Kari Fagernæs   
 
 
Helge Simonsen   Gjermund Stormoen   Trond Asakskogen  
 
 
Hennie Berghahn Riise  Mette Rye    Harald Tronvik 
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