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STYRETS ÅRSBERETNING 2009 
 

Et år i vekst 

 
2009 ble et meget spennende år i utvikling for FRIFO. Langtidsplanen for 2007-2010 

inneholdt ambisjoner om å styrke friluftslivets samfunnspolitiske status og å styrke 

rammebetingelsene for arbeidet som medlemsorganisasjonene utfører. Dette var det 

siste hele arbeidsåret i planperioden. Selv om ikke alle ambisjoner er nådd, ble året et 

godt skritt i riktig retning for friluftslivet.  
 

Friluftslivet kunne også glede seg over åpning av tre nye nasjonalparker i år, hvor 

FRIFO deltok; Lomsdal-Visten i Nordland, Breheimen i Oppland og Sogn og Fjordane og 

ikke minst Ytre Hvaler som vår første marine nasjonalpark. Over 3100 nye km2 med 

verdifull natur er sikret for kommende generasjoner. I tillegg er det opprettet en 

rekke nye landskapsvernområder.  Samtidig ble det rapportert at andelen inngrepsfri 

natur i Norge er redusert med over 1000 km2 de senere år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miljøvernminister Erik Solheim og ordfører i Ljom,       Lomsdal-Visten nasjonalpark ble åpnet offisielt 

Simen Bjørgen, åpnet Breheimen nasjonalpark 7.           26. juni 2009. (Foto: Marius Nergård Pettersen). 

august 2009 

 

Politikere ble i 2009 også sterkere bevisst den sterke forankringen friluftslivet har i 

norsk kultur. FRIFOs valgkamp-undersøkelse var med å bidra til dette. Året bekreftet 

også at de færreste av oss er aktive nok når det gjelder å ivareta egen helse. 

 

Energi- og miljøkomiteen og Helse- og sosialkomiteen på Stortinget uttalte seg under 

budsjettbehandlingen i klare ordelag om friluftslivets betydning for nordmenns 

livskvalitet og helse.  Dette medførte dessverre ikke noen vesentlige økonomiske 

omprioriteringer av regjeringen. Friluftslivsorganisasjonene har likevel fått en noe 

bedre økonomi i året som gikk. Støtten fra Miljøverndepartementet til friluftslivstiltak 

(post 1427,74) ble økt med tre millioner til 17,52 mill, og Kultur- og kirkedepartementet 

økte spillemiddelandelen til friluftsaktiviteter for barn og unge med 4,4 mill til 10 mill. 

 

FRIFO har vært aktivt involvert i arbeidet med nye lover som påvirker friluftslivets 

rammebetingelser. Stortinget bidro til å styrke friluftslivets naturgrunnlag ved den nye  
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Markaloven, Naturmangfoldloven og iverksettelse av ny plandel i Plan- og bygningsloven 

(PBL). Disse lovene forankrer et ”føre var”-prinsipp som i større grad sikrer Norges 

biologiske mangfold, og vil bety mye for bedre tilgang til natur og friområder i årene 

fremover. FRIFO ble i 2009 også av MD valgt som partner i opplæringsarbeidet for 

Naturmangfoldloven og den nye plandelen i PBL.  

 

I 2009 kunne vi glede oss over at reduksjon i forsuringen av norske vann og vassdrag på 

grunn av luftbåren forurensing fortsetter. Samtidig ser vi dessverre at villaksen er i 

sterk tilbakegang, truet av lakselus og ikke minst rømt oppdrettslaks. 80% av villaksen 

er forsvunnet de siste 30 år. Dette er rett og slett dramatisk. FRIFO har derfor 

engasjert seg sammen med NJFF for å gjøre politikere bevisst på problemet. 

 

Friluftslivets største trusler ved utgangen av 2009 er fortsatt bit for bit-utbygging av 

verdifulle friarealer der folk bor, fortsatt avfolkning av norske bygder og ukritisk 

utbygging av såkalte småkraftverk og høyspentkabler i verdifullt fjellterreng. FRIFO 

har vært aktiv i arbeidet med å få fremmet bruk av ny kabelteknologi, slik at verdifull 

natur kan skjermes for høyspentmaster og har krevd at industrien som skaper behov 

for nye linjer, må bidra til å finansiere løsninger som i minst mulig grad skader miljøet 

og naturopplevelser. 

 

2009 ble også et år hvor folkehelse i enda større grad ble satt i fokus. Det ble kjent at 

kun halvparten av landets 15-åringer og kun 20% av landets voksne befolkning oppfyller 

Helsedirektoratets anbefalinger om daglig fysisk aktivitet.  

 

Regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet for perioden 2005-2009 ble avsluttet i 

år, uten at regjeringen planlegger nye satsinger. Dette har FRIFO reagert tydelig på. 

En evaluering av planen konkluderte blant annet med at det var satt av alt for små 

ressurser til å oppnå ønskede mål. Sett i lys av at samfunnet årlig bruker over 200 

milliarder på pleie og behandling, er det oppsiktsvekkende, ulogisk og urimelig at ikke 

større ressurser settes av til å forebygge den enkeltes behov for helsevesenet.  

 

Fortsatt milliardsatsinger på bil og vei, og marginale investeringer i trygge tur- og 

sykkelstier, vil forsterke nordmenns inaktivitet. FRIFO har gjentatt gjennom året 

overfor politikere at friluftsliv og turer i nærmiljøet er et av de billigste og enkleste 

tiltak som kan benyttes. Når dette også er nordmenns mest foretrukne kilde til fysisk 

aktivitet,  er det å håpe at regjeringen benytter mulighetene i årene fremover til å 

spille på lag med de frivillige organisasjonene for å aktivisere den stadig økende gruppen 

av inaktive nordmenn. 

 

Politiske saker 

 

Stortingsvalget 

FRIFO engasjerte seg i valgkampen gjennom en større undersøkelse av politikeres 

holdninger i en rekke friluftsspørsmål. Dette skapte stor politisk dialog, og medførte 

også en rekke mediaoppslag. 
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Statsbudsjettet for 2010 

FRIFO valgte å konsentrere budsjettsatsingen på økte midler til FNF. Dette gav 

uttelling. I tillegg ble det lagt en del energi i å få stortingskomiteene til å uttale seg 

positivt om friluftslivet i sine innstillinger. Miljø- og energikomiteen viser til de 

betydelige utfordringene som ligger i å stimulere til et mer aktivt friluftsliv og mener 

tiden nå er inne for et krafttak i folkehelsearbeidet med fokus på friluftsliv. 

 

Helse- og omsorgskomiteen uttalte til budsjettet at ” Tilrettelegging for 

friluftslivsaktiviteter må være et viktig virkemiddel i det helsefremmende arbeidet og 

forebygging av sykdom gjennom fysisk aktivitet". FNF ble ett av de få områdene 

innenfor tilskudd til frivillige organisasjoner som fikk en markant økning på MDs 

budsjett for 2010.  

 

 
Spillemidler 

Gjennom det politiske initiativet om ”Folk i bevegelse” fikk FRIFO et godt samarbeid 

med KKD om aktiviteter. Dette medførte også at FRIFO fikk en markant økning i 

inntekter fra spillemidlene på ca 78 %. Økningen har i hovedsak kommet organisasjonene 

til gode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Trond Giske ”smøres” med sjokoladepenger.   ”Resultatet” ble en markant økning i spillemidlene! 

 

 

Styrket samarbeid med primærnæringen 

FRIFO har hatt god kontakt med Landbruks- og matdepartementet i 2009. Statsråd 

Lars Peder Brekk deltok også på Forskningskonferansen som FRIFO gjennomførte på 

Rica Park hotell Holmenkollen. FRIFO har også hatt en rekke møter med Bondelaget og 

Skogeierforbundet om politiske saker med felles interesse. 
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Kamp mot ”monstermaster” 

FRIFO sentralt engasjerte seg sammen med en rekke organisasjoner i kampen for  

alternative løsninger til planlagt ny kraftlinje langs Hardangerfjorden. Temaet har vært 

tatt opp i en rekke politiske sammenhenger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statsnett planer om å trekke 500 km med kraftlinjer gjennom vakre Hardanger har møtt stor 

motstand. Folkeaksjonen i Hardanger med flere natur- og friluftslivsorganisasjoner 

demonstrerte utenfor Stortinget i desember 2009.                                                                

Friluftspolitisk samling 

FRIFO organisasjonene var samlet til friluftspolitisk samling på Sørmarka i oktober.                                                                                                                                                   

Marianne Marthinsen (AP) deltok, og presenterte Arbeiderpartiets visjon for frilufts- 

livspolitikken.  En viktig verdikamp fremover vil være å få økt forståelse for allmenn- 

hetens rett til ferdsel og naturopplevelser. Fortsatt er det mange slag som må vinnes, 

ikke minst i strandsonen.  

Forslag om ny friluftslov 

Regjeringen fremmet i 2009 forslag om en rekke endringer i friluftsloven. Disse har 

vært kontroversielle, spesielt blant grunneiere. FRIFO har støttet regjeringens forslag, 

men har også engasjert seg i en rekke møter for å finne løsninger som både friluftslivet 

og primærnæringen kan leve med. Dette arbeidet fortsetter inn i 2010. 

Fortsatt kamp om motorferdsel 

Det var også debatt om motorferdsel i utmark i 2009. En hovedårsak er at lov om 

motorisert ferdsel har vært til vurdering i regjeringen. FRIFO har deltatt i debatten 

på flere måter og gjennomførte i desember en befaring til Vinje kommune, som har 

deltatt i en forsøksordning for tilrettelegging av fritidskjøring med skuter. 

Synovate-undersøkelsen 

FRIFO gjennomførte våren 2009 en undersøkelse i samarbeid med DN om en rekke 

friluftspolitiske saker. Undersøkelsen ga interessante svar på mange spørsmål og fikk 

god mediaoppmerksomhet. Undersøkelsen bekreftet bl.a. at friluftsliv blir en stadig 

viktigere fritidsaktivitet for nordmenn. 
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9 av 10 sa det hender de går på tur eller driver annen form for friluftsliv. Opplevelse av 

flora og fauna er viktig motivasjonsfaktor. 1 av 3 har vært på 10 eller flere skiturer 

siste 12 mnd. 1 av 5 har vært på 10 eller flere fisketurer siste 12 mnd. 62 % oppgir at 

friluftsliv er viktig i forhold til andre fritidsaktiviteter. Det er særlig opplevelsen av 

stillhet og ro, men også helseeffekten av friluftslivet som motiverer folk ut på tur. 

 

Naturmangfoldloven 

2009 ga oss flere nye miljølover. Naturmangfoldloven er den viktigste og mest 

omfattende loven om natur som er lagt fram i Norge. Lovens hovedhensikt er å sikre  

vern og bærekraftig bruk av norsk natur og stanse tapet av naturmangfoldet. Loven får 

omfattende konsekvenser for friluftslivet. Den blir et viktig redskap for vern og bruk 

av norsk natur i årene fremover. FRIFO har involvert seg sterkt i kompetansebygging 

rundt loven, og MD har gitt FRIFO midler til å gjennomføre opplæringstiltak. 

 

Statsråd Giske på FRIFO-besøk  

Kultur- og kirkeminister Trond Giske besøkte ved starten av året FRIFO, for å utveksle 

ideer om hvordan friluftslivet kan bidra til å få inaktive ut i naturen. Det var første 

gang i FRIFOs 20-årige historie at en statsråd har tatt seg tid til å besøke FRIFO-

kontoret. FRIFO-organisasjonene presenterte en rekke tiltak som har fått store 

grupper, særlig barn og unge, i aktivitet. Giske ga tydelig uttrykk for glede over 

organisasjonenes store interesse for et felles løft for folkehelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                
                Kultur- og kirkeminister Trond Giske besøker FRIFO i januar 2009                                                               

 

 

Kontakt med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 

FRIFO har i 2009 hatt kontakt med FFO og deltatt i en felles aksjon for å få opphevet 

aldersbegrensningen på aktivitetshjelpemidler for funksjonshemmede. Det er enighet 

om å følge opp kontakten og samarbeidet i 2010. 

 

Kontakt med politiske miljøer 

FRIFO har lagt stor vekt på kontakt og oppfølging av politiske miljøer gjennom året. 

Det har vært et nært samarbeid, spesielt med Miljøverndepartementet, men også andre 

departement om friluftssaker. I forbindelse med valgkampen hadde FRIFO bred  
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kontakt med mange partier for å avklare holdninger i viktige friluftslivssaker. I 

forbindelse med konkrete politiske saker har det også vært dialog med politikere både i 

posisjon og opposisjon. 

 

På FRIFOs årsmøte deltok representanter for en rekke partier til en debatt. Under 

Friluftspolitisk samling i oktober deltok Marianne Marthinsen fra AP. Statsrådene 

Giske, Solheim og Brekk har deltatt på FRIFO-arrangementer i løpet av året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
                 Feiring av markaloven på Skullerud og i Vandrehallen på Stortinget. 

 

Uttalelser og høringer 

I løpet av året mottar FRIFO mange saker til høring. Styret legger til grunn en 

prioritering av saker, som enten er av prinsipiell karakter for friluftslivet, eller som 

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 2009, kan nevnes: 

- Forslag til endringer i friluftsloven 

- Forslag til statlig planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen  

  langs sjøen 

- Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområder 

- NOU 2007:13 Den nye sameretten 

I tillegg kommer høringer, som nevnt foran, i forbindelse med forslaget til 

statsbudsjett 2010. 

  

 

Kontakt med organisasjonene 

Det ble holdt seks ordinære generalsekretærmøter.  En rekke generalsekretærer 

deltok også på friluftspolitisk samling.  Det har også vært løpende kontakt med 

organisasjonene i forbindelse med relevante politiske saker. Administrasjonen 

gjennomførte også besøk i organisasjonene i løpet av våren. Enkelte organisasjoner har 

deltatt ved spesielle mediasaker eller under politiske møter.  
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Friluftspolitisk samling ble igjen holdt på Sørmarka 19-20 oktober 2009. Marianne 

Marthinsen (AP) innledet om Arbeiderpartiets visjoner for miljø og friluftsliv. Avd.dir. i 

MD Torbjørn Lange gav en status på viktigste natur- og friluftspolitiske saker. Marthe  

 

Haabeth Grindaker, Rådgiver / Senior Associate i Burson-Marsteller, holdt et foredrag 

med temaet ” Fire nye år med flertallsregjering - hvordan jobbe med politisk 

påvirkning”.  

 

Forvaltningsreformen, revisjon av konsesjonsvilkår for eldre vannkraftanlegg og kampen 

mot kraftlinjer i Hardanger var også viktige temaer på samlingen. 
 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) 

FNF har vært et prioritert satsingsområde i 2009  og har vært det mest fokuserte 

kravet i forbindelse med statsbudsjettet for 2010. Det var derfor gledelig at FNF 

oppnådde uttelling med 3 mill ekstra i budsjettet. Vi forutsetter at dette er starten på 

en opptrappingsplan på dette viktige feltet. Det er gjennomført to samlinger for FNF og 

opplæringskurs for nye ansatte. FNF satsing i samarbeid med øvrige deltakere i 

styringsgruppen er fortsatt et prioritert satsingsområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Generalsekretær i FRIFO, Lasse Heimdal og FNF-koordinator i Finnmark, Anne Greve, takker 

statsskretær Heidi Sørensen for satsingen på FNF. 

 

Av spesielle saker i den sentrale styringsgruppen i 2009, nevnes: 

 

- Opplæring og skolering i Naturmangfoldloven og plandelen av Plan- og bygningsloven 

- Videreutviklingen av FNF og hvordan økningen på tre millioner til drift av FNF  

   utnyttes på en best mulig måte 

 

Styringsgruppen står for øvrig for fordelingen av driftstøtten til FNF og er ansvarlig 

for samlingene.  

 

Styringsgruppen har hatt følgende sammensetning i 2009: 

Norges Jeger- og Fiskerforbund v/Bjarne Oppegård  - leder av styringsgruppe, Den 

Norske Turistforening v/Anne Mari Aamelfot Hjelle, 4H Norge, v/Astrid Solberg,  

Samarbeidsrådet for naturvernsaker, SRN v/Arnodd Håpnes, Naturvernforbundet, 

v/Steinar Alsos, Friluftrådenes Landsforbund, v/Morten Dåsnes, Friluftslivets  
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fellesorganisasjon v/ Lasse Heimdal. Hans Erik Lerkelund har fungert som sekretær for 

styringsgruppen. 

 

Heidi Sørensen fikk i 2009 en hyggelig påminnelse om den viktige vaktbikkjerollen 

natur- og friluftslivsorganisasjonene har ute i fylkene i regi av FNF. To søte 

”vaktbikkjer” i kosedyrutgave ble overrakt statssekretæren i Miljøverndepartementet 

med ønske om et godt og framtidig samarbeid om naturens vokterrolle. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Styreleder Øystein Dahle, Karen Johanne Strømstad og generalsekretær Lasse Heimdal 

overleverte ”vaktbikkjer” til statssekretær i MD, Heidi Sørensen. 

 

 

Finnmarkskommisjonen 

Finnmarkskommisjonen, som ble opprettet med hjemmel i Finnmarksloven, skal på 

grunnlag av gjeldende nasjonal rett utrede bruks – og eierrettigheter til den grunnen 

som Finnmarkseiendommen har overtatt fra Statsskog. Det vil i praksis si det meste av 

Finnmark fylke. For å ivareta allemannsrettighetene i dette arbeidet, etablerte FRIFO i 

samarbeid med Norges Jeger – og Fiskerforbund en prosjektorganisasjon bygget rundt 

FNF Finnmark. FNF Finnmark ble tilført ekstra ressurser, og det ble opprettet en 

støttefunksjon i FRIFO og NJFF.  Det ble holdt eget strategimøte med natur – og 

friluftslivsorganisasjonene i Finnmark i Kirkenes i februar.   

 

FNF Finnmark har fulgt utviklingen på nært hold og vært til stede på informasjons-

møter som kommisjonen har holdt både hva gjelder kommisjonens arbeid generelt og 

deres arbeid i de to utlyste områdene i 2009 spesielt.   FRIFO sendte i februar en 

henvendelse til kommisjonen om å engasjere en egen sakkyndig på allemanns-

rettighetene, noe kommisjonene vil følge opp. 

 

Så langt ser det ut til at det er en positiv holdning til allmennhetens rettigheter. Et 

møte med kommisjonen i desember ga bud om det. Kommisjonen er imidlertid helt i 

starten av arbeidet, og det blir sannsynligvis viktig å følge godt med i det videre 

arbeidet i flere år fremover. 
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Forskning 

FRIFO gjennomførte 24. og 25. november Forskning i friluft 2009 på Holmenkollen Park 

Hotel Rica. Dette var den fjerde i rekken av slike forskningskonferanser som FRIFO 

har arrangert. Det var god deltakelse med rundt 230 deltakere, blant annet fra 

forskning, undervisning, forvaltning og organisasjoner. Konferansekomiteen var FRIFOs 

forskningsgruppe. 

FRIFO har i lengre tid sett behovet for å bedre dokumentasjonen av forholdet mellom 

friluftsliv og folkehelse. FRIFO inngikk derfor i 2008 avtale med SINTEF Teknologi og 

samfunn om gjennomføringen av et forskningsprosjekt på dette området. Resultatet av 

dette foreligger i SINTEF- Rapporten ”Analyse og dokumentasjon av friluftslivets 

effekt på folkehelse og livskvalitet”, datert desember 2009. Resultatene fra dette 

prosjektet ble også presentert på Forskning i friluft 2009. 

Nordisk samarbeid 

Sverige ved Svenskt Friluftsliv overtok ledelsen av det nordiske friluftslivsnettverket i 

januar 2009, etter at Norge ved FRIFO og FL hadde ledet dette i tre år (2006-2008). 

Det ble derfor holdt et fellesmøte i nettverket 29. januar i Stockholm.  Fellesmøtet ga 

FRIFO i oppdrag å gå videre med søknad og iverksetting av det treårige nordiske 

prosjektet friluftsliv – helse 2009-2011 på vegne av nettverket. 

 

Fellesmøtet sluttet seg til forslaget om et samarbeid med Nordisk Parkkongress om et 

nordisk seminar i Oslo i juni 2010.  

 

Et forslag til revidert 4-årig handlingsprogram ble vedtatt, og Svenskt Friluftsliv ble 

bedt om å vurdere utarbeidelse av et felles nordisk friluftspolitisk dokument. 

 

Etter møte med arbeidsgruppen i Nordisk Ministerråd og revidert søknad, ble de 

innholdsmessige og økonomiske rammene for prosjektet friluftsliv – helse endelig 

avklart i løpet av våren.  Det ble totalt bevilget DKK 350.000 til prosjektet i 2009.  

 

Prosjektleder Lisa Bergstrøm startet formelt opp 1. august. Hun har relevant faglig 

bakgrunn og har tidligere arbeidet med relevante prosjekter i Svenskt Friluftsliv.   

 

I løpet av høsten ble det satt full fart på arbeidet, og ved årsskiftet var dette i god 

gjenge. Det var da bl.a. holdt et konstruktivt møte i prosjektgruppen i september i 

Göteborg. Prosjektgruppen består av representanter fra friluftslivsnettverket og fra 

helsesektoren i det enkelte land. Ved årsskiftet var alle landene, unntatt Island, 

involvert i prosjektet. 
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Friluftslivets uke 6.-13. september 

Også i år ble det et yrende naturliv på Sognsvann. Mellom 5.000 – 6.000 friluftsglade 

barn og voksne deltok i friluftslivsorganisasjonenes populære friluftsleir 6. september.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mange ville ro i en tradisjonsrik trebåt på Sognsvann. Erik Solheim fikk prøve sine ferdigheter i 

teltoppsetting sammen med jenter fra KFUK-KFUM speiderne. 

 

Styreleder i FRIFO, Øystein Dahle, åpnet den store friluftsdagen, som markerte 

starten på Friluftslivets uke. Som vanlig var det et vell av aktiviteter som 

organisasjonene tilbød gjennom dagen.  

 

Statsråd Erik Solheim og statssekretær Heidi Sørensen deltok også, sammen med 

representanter fra embetsverket. Solheim varslet at det skal satses mer på friluftsliv i 

budsjettet. Den nye Markaloven og FRIFOs 20 års jubileum ble også markert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Statsråd Erik Solheim og statssekretær Heidi Sørensen var tydelig imponert over friluftsleiren 

på Sognsvann. Statsråden lovte mer penger til friluftslivet. 

 

Friluftsliv og helse 

2009 er blitt året hvor friluftslivets betydning for folkehelsen er blitt satt på kartet. 

FRIFO har deltatt i en vesentlig satsing i et nordisk folkehelseprosjekt. Lisa Bergstrøm 

er ansatt som prosjektleder, og er formelt ansatt i FRIFO i 75 % prosjektstilling. 

Prosjektet har som hovedmål å stimulere til bruk av friluftsliv i folkehelsearbeidet, og 

en samordning av nordisk politikk på området. Dette arbeidet er finansiert av Nordisk 

Råd. Harald Tronvik sitter for FRIFO i styringsgruppen og bistår med veiledning i det 

daglige arbeidet. 
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FRIFO har også gjort en rekke markeringer overfor myndighetene. Dette var også 

hovedtema under FRIFOs innspill til stortingskomiteene i forbindelse med 

budsjettbehandlingen. Komiteene responderte meget positivt på dette. FRIFO har 

ellers bedt om møte med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet.  

 

FRIFO har hatt en rekke medieinnspill om helse, bl.a. om barn som kan komme til å leve 

kortere enn sine foreldre pga inaktivitet. Det ble under mediedekning overlevert en 

”gullkiste” til Trond Giske for å understreke den gode verdien av friluftslivsaktiviteter. 

FRIFO har også levert innspill på Samhandlingsreformen, og vært tydelige på at 

frivillige organisasjoner i større grad må sees på som en ressurs i folkehelsearbeidet.         
                                                             

Særskilte emner 
Mediasynlighet 

Det er lagt stor vekt på synlighet i media i 2009. Dette har medført at 

mediaeksponering har økt nesten åtte ganger målt i antall oppslag. Oppslagene har ulik 

formidlingsverdi, men de har i hovedsak en positiv utvikling for FRIFO.  Økningen 

skyldes egenproduserte saker overfor media. Oppslagene er i hovedsak i web- og 

papiraviser. FRIFO er tilnærmet usynlig i radio og TV. Vårens Synovate undersøkelse og 

annen faktaformidling har gitt spesielt god oppmerksomhet. 

 

Mediasynlighet på friluftspolitiske saker er viktig for å bli hørt politisk, og dette vil 

også være en viktig satsing for FRIFO videre. 

 

Kåring av årets friluftslivskommune 

Sandefjord kommune ble, i sterk konkurranse med Rauma og Asker kommune, kåret til 

"Årets friluftslivskommune 2009 - med fokus på kulturminner". Statsråd Lars Peder 

Brekk i Landbruks- og matdepartementet delte ut prisen på den store forsknings-

konferansen "Forskning i friluft 2009" på Rica Park Hotell Holmenkollen i Oslo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Statsråd Lars Peder Brekk delte ut prisen «Årets friluftslivskommune 2009 – med fokus på 

kulturminner» til Sandefjord kommune. Fra venstre: Kjell Olav Maldum, Resirk, ordfører i Asker, 

Lene Conradi, ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch, ordfører i Rauma Solveig Brøste 

Sletta og Lars Peder Brekk. 
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FRIFO-NYTT  

FRIFO-NYTT kom ut i ny utgave i 2009. Meldingsbladet skal fokusere på 

organisasjonenes resultatskapende prosjekter og sendes stortingsrepresentanter, 

embetsverk og andre interesserte. 

 
Miljø 
Primæraktiviteten i FRIFOs administrasjon anses ikke å forurense det ytre miljø. Men 

arbeidet og kursaktiviteter innebærer reiseaktivitet med fly. Dette bidrar til 

forurensning av det ytre miljø. Virksomheten kjøper CO2 kvoter. FRIFO ble i 2009 

sertifisert som Miljøfyrtårnsbedrift, og har i denne sammenheng gjennomført flere 

miljøtiltak, primært i forhold til avfall.  Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i forhold 

til likestilling. Arbeidsmiljøet hos FRIFO anses som godt. 

 

Årsmøtet i 2009 
Årsmøtet i 2009 fant sted 12. mai på Rica Holmenkollen Park hotell. Ordfører Carsten 

Riekeles var forhindret fra å delta, og årsmøtet valgte Gjermund Stormoen til 

setteordfører. 

 

Øyvind Amundsen, Skiforeningen og Sigurd Vestrheim, 4H Norge ble valgt til å 

underskrive årsmøteprotokollen sammen med setteordfører.  Protokollen fra årsmøtet 

ble sendt medlemsorganisasjonene i juni 2009. 

 

Møtet behandlet de vedtektsmessige sakene og en egen sak om endringer i FRIFOs 

vedtekter om valg.  

 

Carsten Riekeles, Skiforeningen, ble gjenvalgt til ordfører for ett år. Øystein Dahle, 

DNT, ble gjenvalgt til styreleder for ett år.  Karen Marie Eid Kaarby, Skiforeningen, ble 

gjenvalgt som styremedlem for to år. Simen Saxebøl, 4H Norge og Martine Løvold, NSF 

ble valgt som styremedlemmer for to år. Tone Israelsen, NKF ble valgt til varamedlem 

for ett år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FRIFOs styre fra mai 2008 – mai 2009: Helge Simonsen (f.v.), Simen Saxebøl (vara), Øystein 

Dahle, styreleder, Gjermund Stormoen, Kari Fagernæs og Karen Marie Eid Kaarby. Trond 

Asakskogen og Hennie B. Riise var ikke tilstede. Generalsekretær Lasse Heimdal (nr. 3 f.v.). 
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Årsmøtet startet med en paneldebatt om Friluftsliv og folkehelse. Følgende politikere 

satt i panelet: Gunnar Kvassheim, V, leder av Energi- og miljøkomiteen, Inga Marte 

Thorkildsen, SV, medlem av Energi- og miljøkomiteen, Jan-Henrik Fredriksen, Frp, 

medlem av Helse- og omsorgskomiteen, Trygve Magnus Slagsvold Vedum, Sp, 1.nestleder 

i Helse – og omsorgskomiteen, Jan Bøhler, Ap, 2. nestleder i Helse- og omsorgskomiteen, 

Erling Lae, H, byrådsleder i Oslo og Kjell Ingolf Ropstad, 1.kandidat på Krfs liste i Aust-

Agder. Debatten ble ledet av Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Paneldeltakere: Inga MarteThorkildsen, SV, Jan Bøhler, Ap, Trygve Magnus Slagsvold Vedum,    

Sp, Gunnar Kvassheim, V, Kjell Ingolf Ropstad, Krf, Erling Lae, H, og Jan-Henrik Fredriksen, Frp.  

 

 

Årsmøtedeltagerne fikk anledning til å komme med kommentarer og stille spørsmål til 

politikerne. 

 

Styret 
Styret har hatt syv ordinære styremøter og ett telefonstyremøte. Styret har 

behandlet 64 saker. Styrets sammensetning i 2009: 

Styreleder: Øystein Dahle, nestleder: Kari Fagernæs t.o.m. 12.mai, nestleder: Trond 

Asakskogen f.o.m. 12.mai. 

 

Styremedlemmer: Gjermund Stormoen t.o.m. 12. mai, Hennie Berghahn Riise, Helge 

Simonsen, Karen Marie Eid Kaarby, Simen Saxebøl f.o.m.12.mai og Martine Løvold f.o.m. 

12. mai. Varamedlem: Simen Saxebøl t.o.m. 12. mai, Tone Israelsen, f.o.m. 12.mai 

 

Sekretariatet 
Sekretariatet leide i 2009 kontorer i Nedre Slottsgate 25 i Oslo. Sekretariatet har 

bestått av generalsekretær Lasse Heimdal, kontorleder Tove Thorsen, fagkonsulent 

Hans Erik Lerkelund, informasjonskonsulent Siri Meyer og fagkonsulent Anette 

Braathen fra 11.november. Harald Tronvik har vært engasjert som konsulent på 

timebasis.  
 

Samlet sykefravær i perioden er 15 dager. 
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Økonomi 
Driftsinntektene hadde en økning i forhold til 2008 på kr. 372.724. Momsrefusjonen ble 

noe mindre enn i 2008.  Driftsstøtten fra Miljøverndepartementet økte med kr. 

119.000. Medlemskontingenten økte med kr. 36.000, i henhold til vedtatt økning i 

kontingenten fra 2008 på 750 kr. pr årsmøtestemme. Videre fikk FRIFO 

administrasjonsstøtte fra ulike prosjekter på kr. 276.617 og støtte/bidrag for 

deltagelser i utvalg og referansegrupper pr kr. 41.500.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Styreleder Øystein Dahle og generalsekretær Lasse Heimdal gleder seg over økte midler til friluftslivet.  

 

Bevilgningen fra DN ble på kr. 8.510.000, en økning fra 2008 på kr. 1.360.000.  

FNF hadde sendt inn driftssøknader på kr. 4.010.000, og mottok 3.000.000 til drift fra 

årets bevilgning. I tillegg fikk FNF 100.000 ekstra til drift, overført fra andre midler. 

 

Organisasjonene, FNF og FRIFO hadde sendt inn prosjektsøknader på samlet kr. 

10.004.800. Det ble fordelt kr. 4.600.000 til organisasjonene og kr. 300.000 FNF.   

 

Bevilgningen fra spillemidlene ble på kr. 6.250.000, en økning på kr. 2.750.000 (78,6 %). 

Fra organisasjonene kom det inn prosjektsøknader på spillemidlene på 16.378.450. Det 

ble fordelt kr. 6.153.355 til organisasjonene.     

 

Av større bevilgninger kan nevnes: 

Bevilgning fra Nordisk Ministerråd på 350.000 til et felles nordisk prosjekt; Friluftsliv 

og helse. FRIFO har sekretariatsfunksjonen for dette felles prosjektet. 

 

Bevilgning fra MD på 950.000 til informasjon og opplæringstiltak i forbindelse med 

Naturmangfoldloven og ny plandel i PBL. 

 

Bevilgning fra DN på 300.000 til en markedsundersøkelse i regi av Synovate. 

Tross økte inntekter, har FRIFO gått med et underskudd i 2009. Dette skyldes 

primært økt fokus på synlighet og profilering og en reduksjon i renteinntekter og mva 

refusjon. Investeringene i synlighet har gitt positive utslag på bevilgninger til FNF og 

organisasjonene i 2009 og et løft i statsbudsjettet i 2010 for FNF. 
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FRIFO fikk i 2009 et tilsagn på 1 mill i støtte fra Norsk Resirk AS for 2009-2010. Kr 

150.000 ble inntektsført i 2009. 

 

Med finansinntekter på kr. 416.300 utgjør underskuddet for 2009 kr. 101.374, som 

trekkes fra egenkapitalen. 

 

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. 
  

Utfordringer fremover 
Våre organisasjoner har opplevd vekst, og det er grunn til å tro at den økte interessen 

for friluftsliv vil fortsette. Det er imidlertid grunn til å tro at friluftslivet vil møte 

utfordringer fra en rekke forhold: Varslede reduksjoner i statens forbruk og reduserte 

spillemidler kan medføre mindre rammer for friluftslivsorganisasjonene. Reduserte 

statsinntekter vil også gi økt fokus på verdiskaping, noe som ofte legger et større press 

på naturgrunnlaget. Det blir økt press på utbygging av verdifulle naturområder. En 

sterkere polarisering av norsk politikk kan også medføre større svingninger i statens 

holdninger til friluftslivsorganisasjonene.  

 

Inaktivitet øker i deler av befolkningen og medfører at helsetilstanden svekkes. Dette 

vil sammen med desentralisering av helseansvaret øke helseforskjeller, øke presset på 

folketrygden og presse regjeringen til å se etter alternative løsninger. Dagens regjering 

er i utgangspunktet skeptisk til at frivillige virksomheter skal styrkes som aktør i 

samfunnet for å dekke grunnleggende behov. Begrensede folkehelseprosjekter med 

muligheter for raske og rasjonelle løsninger kan i noe omfang være attraktivt for 

regjeringen. 

 

Friluftsloven og motorferdselloven er under press. Grønne lunger fortsetter å forsvinne 

i stort tempo, på tross av regjeringens planer om det motsatte. Strandsonen bygges 

fortsatt ut, bygdene vil fortsette å svekkes, og fortsatt urbanisering vil gjøre at færre 

får naturlig omgang med natur.  

 

Over tid vil klimaendringene innebære store utfordringer for friluftslivet. Det er grunn 

til å tro at de utfordringer som både vi og verdenssamfunnet står overfor, er vesentlig 

mer dramatiske enn det vi så langt har tatt inn over oss. Begrensningen av den globale 

oppvarmingen til to grader celsius kommer til å forutsette tiltak og strategiske 

tilnærminger som på fundamentalt vis vil presentere et tidsskille og et brudd i vår 

sivilisasjons utvikling. Det moderne menneske har blitt ting-rike og tid-fattige, og ”den 

nye verden” vil kreve en positiv bevisstgjøring på de grunnleggende verdier som 

friluftslivet representerer, mer enn noen annen aktivitet eller sektor. I møte med de 

store utfordringene kan friluftsliv bli oppfattet som et ”luksusgode” og som noe mindre 

viktig. Men endringer i klima og globale forhold kan også øke nytteperspektivet ved 

friluftslivet.  

 

 

 



16 

 

 

 

 

Mennesker som forbruker mindre, vil også få bedre tid til å oppleve naturens gleder. 

Derfor fremmer vi også aktiviteter som medfører begrenset forbruk og som vektlegger 

det enkle og miljøvennlige friluftslivet. 

 

Sett i lys av de utfordringer vi står overfor, vil det fortsatt være et stort behov for et 

aktivt FRIFO som en synlig og tydelig samfunnsaktør. 
 
Avslutning 
Styret er svært fornøyd med arbeidet i 2009. Den økte aktiviteten i forhold til 

synlighet og politisk påvirkningsarbeid har gitt resultater og vil videreføres. 

 

Styret vil takke medlemsorganisasjonene for stor innsats og godt samarbeid. 

Styret takker videre alle i administrasjonen, FNF, FL og andre samarbeidende 

virksomheter for godt arbeid og felles innsats for friluftslivets sak.  

 

 

 
 

 
 


