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STYRETS ÅRSBERETNING 

2010 – Naturmangfold og folkehelse 

 
2010 ble året hvor naturmangfold og folkehelse ble satt på dagsordenen. Naturen er en 

forutsetning for utøvelse av friluftsliv, og kampen om arealene er fortsatt en av 

friluftslivets største utfordringer. Naturmangfoldåret 2010 ble derfor av FRIFO, med 

støtte fra Miljøverndepartementet,  brukt til å fremme kunnskap om viktige naturlover 

og styrke organisasjonenes evne til å være aktive deltakere i politiske prosesser som 

berører naturgrunnlaget. Å sikre et variert naturgrunnlag som gir rom for utøvelse av et 

bærekraftig friluftsliv er viktig for FRIFO. 

 

Debatten om ”monstermaster” i Hardanger ble i 2010 en av de største miljø- og 

friluftslivssakene i Norge på mange år, og en av de politiske sakene som fikk størst 

medieoppmerksomhet gjennom hele året. Engasjementet viste at norsk natur og friluftsliv 

fortsatt står sterkt i befolkningen, og at fjordlandskapet er en viktig del av nordmenns 

kultur og identitet. Regjeringen gav konsesjon til bygging av kraftlinje mellom Sima og 

Samnanger, men ble presset til å utsette dette og gjennomføre nye utredninger om saken. 

Regjeringens satsing på fornybar energi har lokalt skapt mange konfliktsaker mellom 

utbyggere og natur- og miljøengasjerte. Ikke bare master, men også det store antallet 

konsesjoner til såkalte småkraftanlegg berører friluftslivet lokalt. 

 

Kampen om tilgjengelige friluftslivsarealer i nærmiljøet blir stadig sterkere. Disse 

områdene har stor betydning for menneskers fysiske aktivitet og helse, men er også 

blant de mest interessante for utbyggere. Friluftslivsorganisasjonene har blitt mer 

bevisst mulighetene som ligger i nærmiljøsatsingen og har sammen med myndighetene 

igangsatt en rekke prosjekter som skal fremme hverdagsaktivitet der folk bor. 

 
                                                                                                        Miljøvernminister Erik Solheim åpnet 

barnas                                                                                             ”Barnas nasjonalpark” i februar i fjor.    

       F          (Foto: Anette Braathen).  

 

 

 

   
              

 

 

 

 

 

 

 

Friluftslivet kunne også glede seg over åpning av nok en nasjonalpark i 2010. 

Sjunkhatten i nasjonalpark i Bodø ble opprettet som en ”barnas nasjonalpark”. Det var 

FRIFOs tidligere styreleder som i 2004 fremmet tanken om en egen nasjonalpark 
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spesielt tilrettelagt for barn. I tillegg er et større antall verneområder opprettet i året 

som gikk. 

 

 2010 ble også året hvor friluftsliv og folkehelse for alvor kom på dagsordenen. Fra en 

rekke hold er det blitt uttrykt bekymring over den generelle helsetilstand i 

befolkningen. Kostnadene knyttet til helsereparasjon har økt kraftig de siste 20 år. 

Hvis denne trenden fortsetter, vil vi ha problemer med å opprettholde et godt 

helsetilbud for alle.  

 

Samtidig har helsedirektoratet og andre påpekt viktigheten av at befolkningen holder 

seg frisk gjennom regelmessig fysisk aktivitet. Friluftsliv er spesielt egnet for dette.  

Friluftsliv kan utøves av alle, og gjerne av flere generasjoner samtidig. 

Anleggskostnader og utstyrskrav er i utgangspunktet begrenset, og en undersøkelse 

gjennomført av FRIFO i 2010 viser at et flertall av innbyggerne foretrekker natur og 

nærmiljø, dersom de skal øke sitt aktivitetsnivå. 

 

Dette har politikere merket seg. En rekke partier har hyllet friluftslivet som 

virkemiddel i folkehelsearbeidet. Helse- og omsorgskomiteen uttalte i forbindelse med 

behandlingen av 2011 budsjettet: ”Komiteen vil understreke friluftslivets betydning for 
folkehelsen. Det er positivt at Friluftsrådenes Landsforbund og Friluftslivets 
fellesorganisasjon gis tilskudd til aktivitet i regi av sine mange lokallag”.  
 

Positive holdninger har imidlertid i liten grad ført til vesentlige satsinger. Sett i lys av 

at Norge daglig bruker 600 mill på å reparere helse, blir forebyggende arbeid ved bruk 

av friluftsliv svært begrenset. 

 

Men FRIFO fikk i 2010 i gang et positivt samarbeid med Helse- og omsorgs-

departementet om friluftssatsing i Drammen og Haugesund kommuner. Gjennom et 

prosjekt som skal vare i tre år, vil friluftsliv i disse kommunene bli brukt som aktive 

virkemidler for å nå målgrupper med særlige behov for økt fysisk aktivitet. Et aktivt 

samarbeid mellom organisasjonene og lokal forvaltning er en forutsetning for at dette 

skal lykkes. 
 

                                                                                               Generalsekretær Lasse Heimdal sammen med 
                                                                                               Innvandrere, som deltar på turlederkurs i DOTs                                      

                                                                                               Regi. (Foto: DOT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg kom FRIFO i 2010 inn på tilskuddsordningen fra ”Helse og rehabilitering” 

(Extra-spillet) og kan nå formidle søknader fra organisasjoner som ikke har anledning til 

å søke om disse midlene direkte. 
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De nordiske friluftslivsorganisasjonenes samarbeid om folkehelse tok også et godt 

skritt framover i året som gikk. Fellesprosjektet ”Frisk i naturen” har med støtte fra 

Nordisk ministerråd etablert samarbeid om folkehelsespørsmål i alle de nordiske 

landene. Prosjektet varer ut 2011, og prosjektlederen er administrativt tilsatt i FRIFO. 

 

Debatten om bruk av spillemidler i folkehelsesammenheng blusset også opp i 2010. 

FRIFO mener spillemidlene gir unike muligheter til å styrke fysisk aktivitet, og at 

friluftsivet også er en naturlig partner i dette arbeidet. FRIFO kåret kulturministeren i 

året som gikk til ”vise-helseminister” for å understreke viktigheten av fysisk aktivitet 

og mulighetene som ligger i forvaltning av spillemidlene. Det er også behov for en 

oppmykning i reglene for bruk av ”anleggsmidler i fjellet”. 

 

  
                                                                                                        FRIFO kåret 

kulturminister                                                                                                         kulturminister Anniken  

                                                                                                                               Huithfeldt til ”vise-  

                                                                                                                               helseminister” før spille- 

                                                                                                                               middelfordelingen. Hun                                                                                                                              

også ”smurt" med et                                                                                                fikk også et første- 

                                                                                                                               hjelpsskrin med nyttig 

                                                                                                                               friluftsutstyr. 

                                                                                                                               (Foto: Siri Meyer). 

 

 

 

 

 

 

 

Friluftsliv som helsefremmende aktivitet er ikke like tilgjengelig for alle. FRIFO har 

derfor en rekke ganger krevd midler til tilrettelegging, og at funksjonshemmede må få 

bedre tilgang til nødvendige aktivitetshjelpemidler, også de som er eldre enn 26 år. 

Egen aktivitet er viktig i alle aldre. FRIFO samarbeider med FFO og NIF i å fremme 

dette kravet overfor myndighetene. 

 
 

Spesielle politiske saker 

 

Monstermaster og energipolitikk 

Monstermast-saken er allerede nevnt som den største mediasaken som berørte 

friluftslivet i 2010. Saken skapte et stort folkelig engasjement for å bevare 

fjordlandskapet. Statnett planlegger å styrke sentralnettet en rekke steder i Norge, og 

det er ventet mange konflikter tilknyttet nettutbygging i årene fremover. 

 

På lokalt og regionalt plan er summen av mange mindre tiltak tilknyttet energiproduksjon 

minst like viktig. Summen av det store antallet småkraftverk som får konsesjon bidrar 

også til betydelige landskapsendringer. 
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Det ble også i 2010 større oppmerksomhet om gamle kraftverk, og eiernes evne og vilje 

til å oppfylle moderne miljøkrav. Effektkjøring, liten vannføring i elver, periodevis 

svært lav vannstand i vannmagasiner og få tiltak for å bøte på naturinngrep påvirker 

både naturmangfoldet og opplevelsesverdiene i naturen. Et større antall konfliktsaker 

er baksiden av medaljen ved å satse på fornybar energi. FRIFO har i flere 

sammenhenger fremmet kravet om at moderne miljøkrav må stilles til kraftverk som 

fornyer sine konsesjoner. 

 

Statsbudsjettet for 2011 

FRIFO valgte å konsentrere budsjettsatsingen på folkehelse og økte midler til FNF. 

FRIFO hadde kontakt med en rekke politiske partier i denne forbindelse. I tillegg ble 

det igjen arbeidet for å få stortingskomiteene til å uttale seg positivt om friluftslivet i 

sine innstillinger. Løftet som FNF fikk i 2009 ble videreført på samme nivå. Det er ennå 

ikke oppnådd rammer som muliggjør hele stillinger i hvert fylke. Det er oppnådd en 

rekke positive uttalelser om friluftslivets betydning i folkehelsearbeidet. Men så lenge 

dette ikke gir seg utslag i konkrete bevilgninger, har de liten betydning. MD løftet 

aktivitetsstøtten gjennom DN med 3 mill. Men den offentlige støtten blir stadig mer 

spesifikk, og det blir stadig vanskeligere å finansiere organisasjonenes grunnarbeid 

gjennom offentlige tilskudd. 

 
Spillemidler 

FRIFO gjentar stadig kravet om at et beløp tilsvarende minimum 1 % av spillemidler til 

idrett må gå til å fremme friluftsaktivitet for barn og ungdom. Dette er ennå ikke 

oppnådd, men spillemidler til friluftslivsaktiviteter fikk nok et løft i 2010. Tilskudd til 

anleggsmidler i fjellet sank nesten tilsvarende, hovedsakelig på grunn av lavt 

søknadsnivå. 

 
Brudd i ”Levende Skog” forhandlinger 

Miljø- og friluftsorganisasjoner har sammen med skognæringen samarbeidet om 

standarder for et bærekraftig norsk skogbruk. Det ble inngått en avtale i 2006 som 

også forutsatte at man skulle komme frem til en enighet om fremmede treslag innen 

utgangen av 2008. Dette arbeidet kom ikke i mål. Miljø- og friluftsorganisasjonene har 

vært av den oppfatning av skognæringen har trenert en løsning, og gått tilbake på 

avtalen om å redusere bruk av fremmede treslag. Det ble derfor et brudd i de videre 

forhandlinger og samarbeid om ”Levende Skog”. Landbruksministeren kalte partene 

sammen til en samtale, og oppfordret partene til å fortsette dialogen, uten at dette har 

ført fram.  
 

Friluftspolitisk samling 

FRIFO organisasjonene var samlet til friluftspolitisk samling på Oscarsborg festning i 

oktober. Siri Meling (H) deltok, og presenterte Høyres visjon for friluftslivspolitikken. 

Meling varslet at Høyre ville fremme en økning på regjeringens tilskudd til 

friluftslivsaktiviteter og gjeninnføre friluftsliv som eget resultatområde i 

statsbudsjettet. Partiet ville også ta til orde for en ny friluftsmelding, der blant annet 

friluftslivets betydning i forhold til folkehelsen blir understreket. 



5 

 

Meling mente at Friluftslivets strategi frem mot 2020 bør være å få inaktive i 

bevegelse og dermed redusere sykdomsbildet og reparasjonsutgiftene, særlig der folk 

bor, i bynære områder. 

I sitt innlegg om politisk påvirkning, viste Guri Ofstad Varpe fra Burson og Marsteller 

til et helsebudsjett som fordobles hvert 10. år.  ”Det må være vondt for politikerne 

ikke å prioritere friluftsliv i arbeidet med å holde befolkningen frisk. – Politikerne 

ønsker å skape et godt samfunn med friske mennesker.” Hun mente at friluftslivet i så 

måte er en viktig bidragsyter. 

Synovate undersøkelser 

FRIFO gjennom flere undersøkelser tatt opp spørsmål tilknyttet friluftslivspolitikk og 

folkehelse. Undersøkelsene viser at friluftsliv er en viktig fritidsaktivitet for nordmenn 

og har prioritet når ny aktivitet skal velges. Det er særlig opplevelsen av stillhet og ro 

og ikke minst helseeffekten av friluftslivet som motiverer folk ut på tur. 

 

Statsråd Solheim på FRIFO-besøk  

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim kom på overraskelses-besøk til FRIFOs 

årsmøte i mai. Gjennom sin tale berømmet han friluftslivets innsats, og takket spesielt 

avtroppende styreleder Øystein Dahle for hans innsats for natur og miljø gjennom 

mange år.  

 

 
                                                                     Miljøvernminister Erik Solheim kom  

                                                                     til FRIFOs årsmøte for å takke 

                                                                     Øystein Dahle for hans innsats for 

                                                                     miljø og friluftsliv gjennom mange 
                                                                     år. (Foto: Siri Meyer).                                                                                                  
 

                                                                                          

 

 

 

 

 

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 konkrete politiske saker har det også 

vært dialog med politikere både i posisjon og opposisjon. FRIFO har hatt dialog med alle 

statsråder med ansvar for saker som berører friluftslivet. 

 

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. Enkelte organisasjoner har 

deltatt ved spesielle mediasaker eller under politiske møter.  
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Forum for natur og friluftsliv (FNF) 

FNF har vært et prioritert satsingsområde også i 2010, og har vært det mest 

fokuserte kravet i forbindelse med statsbudsjettet for 2011. Utvidelser til hele  

 

stillinger i 8 fylker ble en hovedoppgave for året. Aktiviteten har økt i fylker som har 

fått utvidet stillinger. Samtidig ble det fokusert på opplæringstiltak tilknyttet 

naturlover. Det er gjennomført to samlinger for FNF og opplæringskurs for nye ansatte. 

FNF satsing i samarbeid med øvrige deltakere i styringsgruppen bidrar til å styrke 

samarbeid mellom friluftslivet og miljøorganisasjonene regionalt og sentralt. 

 

FRIFO kanaliserte 6,2 mill i nye midler til FNF i 2010. Styringsgruppen står for 

fordelingen av driftstøtten til FNF og er ansvarlig for samlingene.                                                                                   

 

Styringsgruppen hadde ved utgangen av året følgende sammensetning: 

Den Norske Turistforening v/Anne Mari Aamelfot Hjelle (leder av styringsgruppen), 

Norges Jeger- og Fiskerforbund v/Beate Krokan Carlsson, 4H Norge, v/Simen Saxebøl,  

Samarbeidsrådet for naturvernsaker - SRN v/Steinar Alsos, som også har representert 

Naturvernforbundet, Friluftrådenes Landsforbund, v/Morten Dåsnes, Friluftslivets 

fellesorganisasjon v/ Lasse Heimdal. Hans Erik Lerkelund har fungert som sekretær for 

styringsgruppen. 

 

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. FRIFO har vært med å føre dette arbeidet videre i 2010. 

Finnmarkskommisjonens arbeid vil pågå i mange år, og vil få stor betydning for 

friluftslivet regionalt i generasjoner fremover. Dette arbeidet vil derfor fortsatt ha 

fokus i FRIFOs arbeid videre. 

 

Forskning 

Forskningsarbeidet i FRIFO har hatt et ”hvileår” etter satsingen i 2009. Men det ble 

utgitt en rapport etter den avholdte forskningskonferansen i 2009. Nordisk park og 

friluftskongress i Oslo i juni ble en arena hvor særlig kompetanse rundt nærmiljøsatsing 

var i fokus. FRIFO hadde også i siste kvartal tett dialog med Norges Idrettshøyskole i 

forbindelse med evaluering av oppstartsprosessen for prosjektet ”Aktiv i friluft”. 

 

Nordisk samarbeid 

Sverige ved Svenskt Friluftsliv overtok ledelsen av det nordiske friluftslivsnettverket i 

januar 2009. Det nordiske samarbeidet har primært vært fokusert om 

folkehelseprosjektet ”Frisk i naturen”. Dette arbeidet har hatt stor aktivitet i 2010, og 

holder en løpende dialog med helse- og friluftslivsaktører i de nordiske landene. FRIFO 

administrerer ansettelsen av en felles prosjektleder, med støtte fra Nordisk 

ministerråd. 
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FRIFO deltok også på et møte i den svenske Riksdagen i forbindelse med presentasjon 

av Peter Fredmans rapport om friluftslivets verdiskaping i samfunnet. FRIFO hadde en 

presentasjon av friluftslivets rammevilkår i Norge. 

 

Friluftslivets uke 

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

barn og voksne deltok i friluftslivsorganisasjonenes populære friluftsleir i september.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Statssekretær i MD, Heidi Sørensen åpnet Friluftslivets uke på Sognsvann, der det var et yrende  

   friluftsliv med en rekke spennende aktiviteter for hele familien. (Foto. Siri Meyer).  

 

Statssekretær Heidi Sørensen fra MD var med å åpne den store friluftsdagen, som 

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

organisasjonene tilbød gjennom dagen. En rekke politikere benyttet også anledningen til 

å oppleve utelivet sammen med FRIFO organisasjonene, både på Sognsvann og andre 

steder i landet. FRIFO støtter en rekke regionale arrangementer gjennom FNF. 

 

Særskilte emner 

 

Media synlighet 

FRIFO har hatt færre mediaeksponeringer i trykte medier i 2010. Årsaken er primært 

at årets markedsundersøkelser gav noe lavere mediarespons. Det har vært flere 

eksponeringer i både TV og radio i forbindelse med aktuelle saker, og FRIFO har så vidt 

begynt eksponering gjennom sosiale medier. 

 

På bakgrunn av et samarbeid med Norsk Resirk AS, fikk FRIFO frie midler som ble 

benyttet i samarbeid med TV2 om å produsere en ny sesong med serien ”Jenter på hjul”. 

Serien har unge kvinner som målgruppe, og fokuserer på positive opplevelser ved bruk av 

sykkel. 
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FRIFO-NYTT  

FRIFO-NYTT fokuserer på organisasjonenes resultatskapende prosjekter, og sendes 

stortingsrepresentanter, embetsverk og andre interesserte. Det kom ut fire nummer i 

2010, samt en utgave med fokus på FNF arbeidet. 

 

Oppfølging av årets friluftslivskommuner 

I forbindelse med kåring av årets friluftslivskommune i 2009, fikk de tre beste 

kommunene midler til å hedre lokale ressurser som gir et viktig bidrag til miljø og 

friluftsliv. FRIFO har hatt arrangementer i Sandefjord, Rauma og Asker hvor lokale 

personer og grupper har blitt honorert for sin innsats. 
 

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

arbeidet og kursaktiviteter innebærer reiseaktivitet med fly. Dette bidrar til CO2 

utslipp og forurensning av det ytre miljø. FRIFO er sertifisert som 

Miljøfyrtårnsbedrift, og har vært en pådriver for kildesortering i bygården.  

Av virksomhetens syv ansatte og engasjerte ved utgangen av året er seks i deltid. Fem 

er kvinner. Faste ansatte utgjør 3,2 årsverk. 

Styret består av 7 valgte medlemmer, hvorav tre er kvinner. 

Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i forhold til likestilling.  

 

Årsmøtet i 2010 
Årsmøtet i 2009 fant sted 6. mai på Rica Holmenkollen Park hotell. Møtet ble innledet 

med en overraskelse; miljø- og utviklingsminister Erik Solheim dukket opp for å takke 

den avtroppende styreleder Øystein Dahle for hans innsats for natur og miljø gjennom 

mange år. 

 

                                                                           

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

  Martine Løvold og Anne- Mari Aamelfot                      Dag Kaas ble valgt til ny styreleder i FRIFO 

  Hjelle  sørget for at Øystein Dahle fikk sine              på Årsmøtet 2010. (Fotos: Siri Meyer). 

  velfortjente porsjoner med dessert.  
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Engasjerte ungdommer fra DNT, NSF og NKF dro også i gang en debatt med temaet: 

”Forskere varsler om endringer i klimaet lokalt og globalt. Hva vil skje med det enkle og 

naturvennlige friluftslivet? Er vi en del av problemet eller løsningen?” 

 

Det formelle årsmøtet ble gjennomført med Carsten Riekeles som ordfører. 

Heidi Andersen og Rune Gjøs ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen. Årsmelding 

og årsregnskap ble gjennomgått av generalsekretæren. Ny langtidsplan og 

langtidsbudsjett ble vedtatt. Kristen Idrettskontakt (KRIK) ble tatt opp som nytt 

medlem i FRIFO. 

 

Carsten Phil ble valgt til ordfører for ett år. Dag Kaas ble valgt til styreleder for ett 

år. Tone Israelsen, NKF, Sven Bjørne-Larsen, DNT og Arne Jørstad, NJFF ble valgt til 

styremedlemmer i FRIFO for to år. Lars Verket ble valgt til varamedlem i FRIFO for 

ett år. 

 

Øystein Dahle ble valgt som medlem av valgkomiteen for tre år. 

KPMG AS ble gjenvalgt som revisor. 
   

Styret 
Styret har hatt 7 ordinære styremøter, og behandlet 66 saker. Styrets sammensetning 

var i 2010: Styreleder: Øystein Dahle fram til 6. mai. Dag Kaas fra 6. mai. Nestleder: 

Trond Asakskogen fram til 6. mai. Karen Marie Eid Kaarby har vært styremedlem hele 

året, og fungert som nestleder fra 6. mai. Øvrige styremedlemmer: Hennie Berghahn 

Riise og Helge Simonsen fram til 6. mai. Martine Løvold og Simen Saxebøl har vært 

styremedlemmer hele året. Sven Bjørne-Larsen og Arne Jørstad fra 6. mai. 

Tone Israelsen var vara fram til årsmøtet, og ble 6. mai valgt til ordinært styremedlem. 

Lars Verket ble valgt til varamedlem fra 6. mai. 

 
                                                                                           FRIFO-styret 2010 – 2011 

                                                                                                               Bak: Lars Verket, Simen Saxebøl 

                                                                                                               Foran f.v.: Sven Bjørne-Larsen,  

                                                                                                               Martine Løvold, Dag Kaas,  

                                                                                                               Karen Marie Eid Kaarby og  

                                                                                                               Tone Israelsen. Arne Jørstad var 

                                                                                                                ikke tilstede ta bildet ble tatt. 

                                                                                                               (Foto: Siri Meyer).                                                                               
St 

 

 

 

 

 

Sekretariatet 
Sekretariatet leide i 2010 kontorer i Nedre Slottsgate 25 i Oslo. Sekretariatet har 

bestått av generalsekretær Lasse Heimdal, kontorleder Tove Thorsen, rådgiver Hans 

Erik Lerkelund, informasjonskonsulent Siri Meyer og fagkonsulent Anette Braathen. 

Harald Tronvik har vært engasjert som konsulent på timebasis. 
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I tillegg administrerer FRIFO en 75 % stilling i det nordiske prosjektet ”Frisk i 

naturen”. Lisa Bergstrøm er ansatt i denne stillingen. FRIFO finansierer med støtte fra 

HOD en deltids prosjektleder i Drammen og Oplands Turistforening og en i Haugesund 

Turistforening i forbindelse med prosjektet ”Aktiv i friluft”. 

Arbeidsmiljøet i 2010 var ansett som godt. Samlet sykefravær i perioden er 8 dager. 
 

Økonomi 
FRIFOs økonomi er stabil, men begrenset i forhold til utfordringene. Årets resultat på 
kr 309.148 er et resultat forsiktig bruk i 2010, og kompenserer for underskuddet i 
2009. Resultatet overføres egenkapital. 
 
Medlemskontingenter og driftsstøtten fra MD dekker langt på vei de løpende faste 
utgiftene. MDs driftsstøtte økte med kr 90.000 til kr 2.914.000.  
 
Offentlige midler er for medlemsorganisasjonene den viktigste inntekt i FRIFO, da 
dette i stor grad tilfaller prosjekter i organisasjonene. Offentlige tilskudd inkl mva 
kompensasjon økte med ca 18 % til 24,1 mill i 2010. 
 
Av større bevilgninger kan nevnes støtte fra MD via Direktoratet for naturforvaltning 
på kr 11,53 mill, en økning på ca 1,77 mill. Spillemidlene fra KUD til FRIFO økte fra 6,25 
til 7 mill. Det er gledelig at samarbeidet med HOD har medført en støtte på 1,4 mill i 
2010, og at har signalisert at prosjektstøtten vil videreføres. 
Mva refusjon er blitt mer enn halvert siden 2007. Sett i lys av politikernes løfter, er 
dette en skuffende utvikling. Drift og prosjekter i FNF regi er en vesentlig mottaker av 
midler fra FRIFO. 6,2 mill av årets tilskudd ble overført til FNF arbeidet. 
 
Driftsresultatet i FRIFO er negativt med kr – 143.916. Dette kompenseres av 
finansinntekter på kr 453.064 slik at det samlede resultatet er 309.148. 
 
FRIFO har i 2010 i gått over til elektronisk bilagsbehandling og skiftet regnskapsfirma. 
Det er forventet at dette vil gi bedre oversikt og kontroll.  
  

Styret er fornøyd med årets resultat, og konstaterer at FRIFO har en økonomi som gir 
grunnlag for videre drift. 
 

Utfordringer fremover 
Våre organisasjoner vokser fortsatt, og det er grunn til å tro at den økte interessen for 

friluftsliv vil fortsette. Friluftslivet har også fått en øket oppmerksomhet i forbindelse 

med folkehelsearbeidet. Det er ventet at samfunnet vil bidra mer økonomisk til 

friluftslivets arbeid for grupper som i særlig grad har behov for aktivitet. I dette 

ligger utfordringer til både å kunne nå nye målgrupper, men også til å bevare sin 

egenart. 
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Det er et stort behov for å legge til rette for friluftslivsaktiviteter der folk bor. Dette 

betinger også at kommunene avsetter arealer, legger til rette med infrastruktur, 

turveier, sykkelstier, skiløyper, annen friluftslivsaktivitet og korridorer til utmark. Det 

er viktig å finne en riktig balanse mellom naturvern og nødvendig tilretteleggelse. 

Kommunene har sammen med fylkeskommunene fått et større ansvar for friluftsliv og 

folkehelse. For friluftslivet blir det fremover viktig å bygge opp et godt samarbeid med 

disse, og involvere seg i handlings- og forvaltningsplaner. FNF har en viktig rolle i denne 

sammenhengen.  

 

Etterspørsel etter energi vil fortsatt legge press på elver og vassdrag. Forventet økt 

nedbør vil øke erosjon på friluftsområder og stier. En sterkere polarisering av norsk 

politikk kan også medføre større svingninger i statens holdninger i natursaker og til 

friluftslivsorganisasjonene.  

 

Nordmenns allmenne helsetilstand er svekket og vil fortsette å svekkes av inaktivitet. 

Dette vil sammen med desentralisering av helseansvaret øke helseforskjeller, 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. 

 

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

forsvinne i stort tempo, på tross av regjeringens planer om det motsatte. Strandsone 

bygges fortsatt ut, urbanisering fortsetter og øker presset på friarealer i bynære 

områder. 

 

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. FRIFO må styrke arbeidet med å 

bedre organisasjonenes rammevilkår. Et viktig mål er å få til et vesentlig økonomisk løft 

for friluftslivsorganisasjonene. Styret ønsker derfor å sterkere prioritere det politiske 

påvirkningsarbeidet innenfor rammen av Langtidsplanen.  

 

Avslutning 
Styret er godt fornøyd med arbeidet i 2010, og vil videreføre dette med en mer 

konsentrert satsing på i 2011. mener enda bedre resultater kan oppnås gjennom en 

sterkere prioritering innenfor rammen av Langtidsplanen. Det er fortsatt stor aktivitet 

i forhold til synlighet og politisk påvirkningsarbeid. 

 

Styret vil takke medlemsorganisasjonene for stor innsats og godt samarbeid. 

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

virksomheter for felles innsats for friluftslivets sak.  
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Dag Kaas      Karen Marie Eid Kaarby   
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