
Kjære friluftsvenner. 
  
Jeg blir glad av å se at det er så mange barn på Sognsvann her i dag. Lek i naturen gjør oss glade. Det 
gir overskudd. 
  
Og barn som blir tatt med ut i skog og mark - som får oppleve gleden ved å være i naturen - de tar 
med seg dette gjennom hele livet. Slik kan friluftsliv bli en livslang kilde til livskvalitet og god helse. 
Jeg har selv gode minner fra bading her på Sognsvann fra Osloturer i barndommen. 
  
Marka inviterer oss til besøk hele året rundt.  Bading, løping, vandring eller sykling om sommeren. 
Eller fisking, klatring, bærplukking og teltturer. 
  
Mens vinteren gir oss muligheter for langrenn, alpint eller skøytegåing på islagte vann. Selv er jeg 
veldig glad i å gå på ski. Jeg ser fram til at snøen skal legge seg. Ikke noe er som å gli av gårde på godt, 
blått føre - eller å gå en rolig skitur på vårsnø i sol. 
  
Det fine med friluftsliv er at alle kan gjøre det. Alle kan finne en aktivitet de trives med. Å rusle en tur 
i nærmiljøet kan gi like store naturopplevelser som mer krevende turer langt unna bebyggelse. 
Friluftslivet en viktig del av den norske kulturarven og den norske nasjonale identiteten. Og det er 
tuftet på det vi kaller allemannsretten. Det er den som gir oss lov til å ferdes fritt i utmarka. Den vil 
regjeringen verne om.  
 
Dessuten er det gratis å søke ut i naturen. Og slik vil vi fortsatt at det skal være. 
  
I det siste har det gått en debatt om bruk versus vern av Marka. Vern er viktig, men vi må verne med 
fornuft. Vi må legge til rette for å få folk mer ut. Vi må ikke gjøre det vanskeligere å være fysisk aktive 
ute i naturen. 
  
Marka er lett tilgjengelig for alle. Naturopplevelsen og naturen kan være like stor rett ved 
bebyggelsen som langt inne i Marka. Mye av den flotteste naturen i Marka ligger faktisk nær 
bebyggelsen.   
  
Og det er viktig å stimulere til friluftsliv også i nærheten av der folk bor. Gjerne i gangavstand fra 
hjemmet. Slik kan vi øke deltakelsen i friluftsliv i alle deler av befolkningen. Det gjelder ikke minst de 
som er lite fysisk aktive.  
  
I tillegg til å ivareta områder for friluftsliv, må vi hele tiden også gi barn og unge kunnskap om hvilken 
kilde til glede og livskvalitet som ligger i friluftsliv. Derfor er  friluftsliv og læring i naturen i skolen 
veldig viktig.  
  
Det skal arrangeres et nytt Friluftslivets år i 2015. Året skal bli et løft der hovedmålet er å få enda 
flere til å drive med friluftsliv jevnlig. Året skal prioritere barn og unge.  
  
Det vil bli arrangert en rekke forskjellige aktiviteter gjennom hele året i hele landet. Mange av 
aktivitetene vil være i nærmiljøet. Jeg vil oppfordre dere til å delta. 
  
Til slutt en stor takk til dere som bidrar til å dette flotte arrangementet her på Sognsvann. Jeg gleder 
meg til å se nærmere på de aktivitetene som er her – og kanskje får jeg også prøve noen av dem. Og 
jeg gleder meg til å lære mer om tenning av bål – for det er jeg ikke spesielt god til. 


