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Nyheter fra Friluftslivets fellesorganisasjon, juni 2011

Det er ønsket om å inngå i et fel-
lesskap med andre organisasjoner
med fokus på natur og friluftsliv,
som er motivet for at NKK nå
slutter seg til FRIFO. Gjennom
friluftsfellesskapet håper organi -
sasjonen å kunne bidra til et
 ytterligere samfunnsfokus på
 viktigheten av friluftsliv og gode
naturopplevelser. 

NKK er paraplyorganisasjon for
en rekke ulike hundeorganisas-
joner med totalt 92 000 medlem-
skap, hvorav 76 000 er unike.
Organisasjonene har et mangfold
av aktiviteter, som spenner fra
stimulering til hverdagsaktivitet
til konkurranse på internasjonalt
nivå.

Medlemmene i NKK er blant
 landets mest aktive friluftslivs -
utøvere. Naturen og friluftsliv  
er en sentral ramme rundt opp -
levelsesgleden mellom menneske
og hund. 

Hundehold fremmer helse, trivsel
og økt forståelse for naturens
egenverd. Gjennom kontakten
med hunder får mange men-
nesker god mosjon og livsglede.
Det gir god fysisk og psykisk
helse. 

For mange barn er kontakten med hund veien ut i naturen, særlig i nærområder. 
(Foto: NKK).

Kennelklubben 
nytt FRIFO-medlem
FRIFO fikk på årsmøtet 12. mai et nytt medlem – Norsk Kennel
Klub. Med kennelklubbens innlemmelse i friluftsfamilien har
paraplyorganisasjonen nå nærmere 700 000 medlemskap. 

Lettere å drive
friluftsliv
Regjeringens forslag til revidert
friluftslov inneholder flere en-
dringer som er mer i tråd med
samfunnsutviklingen og som vil
gjøre det lettere å drive et  aktivt
friluftsliv.

FRIFO ser på god friluftspolitikk
som god helsepolitikk. Den frie
ferdselsretten er et viktig vel -
ferdsgode, særlig i en tid der
tilgjengeligheten til gode fri lufts -
områder er under stadig press.
Kampen om utmarks arealene og
de grønne lunger i byer og tett -
steder har aldri vært større. 
En styrking av allemannsretten vil
utvilsomt ha positiv effekt på vår
helse og livskvalitet. 

Det FRIFO savner i revisjons -
arbeidet er en mer lettfattelig
definisjon av innmark og  utmark,
særlig i strandsonen.  MD bør ta
initiativ til en bedre allmenn opp -
lysning om friluftsloven og på -
begynne  arbeidet med å forenkle
definisjoner, slik at det blir mer
forståelig for folk flest.  
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Gjør som speiderne  
– gå til Mount 
Everest i Norge
Fest speidernes nye fjellmerker på
anorakken eller tursekken din og
vis hele verden at du er på vei til
Mount Everest. 

Nye fjellmerker skal 
gi speiderne en utfor-
dring når de er på tur.
Gjennom å samle  høyde-
meter som tilsvarer
kjente fjell i Norge og
rundt omkring i ver-
den, ender du til slutt
ende opp på ”Mount
Everest”. 

Det er speidernes en-
gasjement for frilufts-
liv og iver etter å ta
merker som har fått
Øksnes KFUK-KFUM-
speiderne til å utvikle
de nye og kunstneriske
fjellmerkene. 

På vei til Mount Everest
samler du fire merker:
Møysalen, Galdhøg -
piggen, Mont Blanc og
Mount Everest. I tillegg

til å bestige høydemeter, er det knyttet
obligatoriske og en valgfri oppgave til
hver av de fire merkene. 

Les mer om kravene for å ta merkene
på www.speiderprogram.no.

Friluftslivet stiller krav 
til minstevannstand
Et månelandskap møter turfolket som kommer til Bygdin – en av
de viktigste innfallsportene til Jotunheimen nasjonalpark. 
– Natur- og miljøhensyn er ignorert i den siste revisjonen av
 Vinstra-vassdraget, sier en opprørt generalsekretær i FRIFO, 
Lasse Heimdal, som er rystet over forholdene i det tidligere så
vakre naturlandskapet.

FRIFOs styre vil nå sende et brev til NVE og OED, der det bes om at det
tas hensyn til nasjonale friluftsinteresser.  I brevet vil det også bli stilt
krav om at Bygdin i perioden slutten av mai til september får en tids-
bestemt minstevannstand sommer og høst, slik at båten Bitihorn kan
frakte turfolket inn i området. 

Det var i 2009 at innsjøen var gjenstand for revisjon, som en del av
 Vinstra-vassdraget. – Dessverre ble ikke dagens miljøkrav oppfylt under
denne revideringen. Blant annet ble det ikke stilt krav til minste -
vannstand eller tatt hensyn til friluftslivsinteressene, framholder Heim-
dal. Han peker også på alvorlige miljøkonsekvensene ved effektkjøring
og kraftig nedtapping av vannmagasinet, som forringelse av biologisk
mangfold og naturgrunnlaget. 

Generalsekretæren i FRIFO etterlyser en strengere offentlig styring i de
tilfeller der kraftbransjen i sitt profittjag ikke makter å ivareta natur- 
og friluftshensyn. Han frykter at revisjonen av konsesjonsvilkårene for
Vinstra-vassdraget vil skape presidens for de mange vassdragene som 
nå står for tur til revidering.  

Må regne i en måned
Tusenvis av turgåere bruker årlig den tradisjonsrike og populære
 vannveien mellom Eidsbugarden, Torfinnsbu og Bygdin. Normalt blir
Bitihorn satt på vannet i månedsskiftet juni/juli. I fjor ble den sjøsatt 
12. juli. Årets ekstremt lave vannstand krever sammenhengende regn-
vær i en lang periode for at båten skal kunne sjøsettes. Så langt lover
det ikke godt for friluftslivet i området. Selv om vannstanden er for -
ventet å stige utover sommeren, er det ille at Bygdin i store deler av
året skal se ut som en ørken. 

I mars i år klaget Landssamanslutninga for vasskraftkommuner, LVK,
natur- og friluftslivsorganisasjoner, blant annet DNT og FRIFO, biologer
og elveeiere regjeringen inn for ESA – EFTAs overvåkningsorgan. De
mener alle at mangel på moderne miljøkrav til gamle vannkraftanlegg
bryter med EUs vanndirektiv. 

Det er et månelandskap som møter turfolket som kommer til Bygdin 
for å ta den populære vannveien i Jotunheimen. (Foto: Lasse Heimdal). 

Foto-orientering
er en aktivitet som egner seg
spesielt godt for barnefamilier.
Omlag 20 av Norsk Orientering
sine o-klubber har dette tilbudet
til alle, uansett alder og
kunnskap om bruk av kart og
kompass. 

Gjennom en veldig enkel form
for turorientering skal riktig foto
kobles til rett post.  Det er lett å
finne fram til postene, og  spen-
ningsmomentet ligger i å finne
riktig bilde.

Les om Buvik IL, som gir alle i Bu-
vika i Sør-Trøndelag, gratis tilbud
om å prøve foto-orientering:
http://orientering.buvikil.no



Turorientering – får 60 0000
ut i fysisk aktivitet
Norsk orientering ønsker å være en aktiv bidragsyter 
i folkehelsearbeidet. Gjennom turorientering gir over 
180 orienteringsklubber i hele landet et variert og 
flott trimtilbud til mer enn 60 000 mennesker i Norge. 

Gjennom midler fra Helse- og omsorgsdepartementet til lokal satsing 
på friluftsliv som virkemiddel i folkehelsearbeidet, får Norsk Orientering
nå mulighet til å synliggjøre tur-orientering i Drammen. Det skjer i
samarbeid med FRIFO-organisasjoner og lokal forvaltning. Poster i
 nærmiljøet skal være med på å gi denne aktiviteten et løft.

Turorientering er et lavterskeltilbud til alle
som liker turer i skog og mark. Aktiviteten
samler hele familien til turglede og postjakt.
Ved hjelp av orienteringskart og enkel
 orientering kan en ta seg frem til turorien -
teringspostene, som står ute hele sesongen.
Aktiviteten foregår uten tidtaking, uten
 fastsatt start og mål og uten faste turdager.
Postene kan taes akkurat når en selv vil og 
i den rekkefølgen man måtte ønske. Dette 
er en ypperlig måte å bli kjent i marka, hvor
en kan kombinere trim og flotte skogsturer.

Har du lyst til å prøve turorientering, 
se oversikt over landets 190 arrangører på
http://M.Turorientering.no/oversikt

En liten gutt i full konsentrasjon
under ferdighetsprøven. (Foto: SLF).

Kreativitet 
på to hjul
Sykkelens dag ble behørig
markert land og strand 
rundt den 7. mai med 
større opp slutning og
kreativitet enn tidligere år.

Den populære sykkeldagen er
 Syklistenes Landsforenings årlige
hovedmarkering. Gjennom dagen
viste arrangørene hvor lite som skal
til for å få gode opplevelser fra
sykkelsetet. Det ble også fokusert
på sykkelen som en god familie -
aktivitet. Sykling er noe mennesker
i alle aldre og på ulike ferdighets-
og treningsnivå kan ha glede av i
fellesskap. 

Og aktivitetene var mange;
Konkurranse på etthjulsykkel,
 ferdighetsløype, prøvesykling av
 elsykler, sykkel-quiz, ferdighets -
prøve, kjøring med sykkeldrosje,
gratis smøring av kjede, pumping
av dekk og justering av bremser,
BMX-show, barnesykling på tre-
hjulssykler, spørreskjema om lokale
sykkelforhold, ”Trø te jobben-
 aksjon”, sykkelinspeksjon og
”Sykkeltur til planetene”.

Spillemidler fra Kulturdeparte-
mentet er et viktig bidrag til
 Sykkelens dag, som gir lokale lag
nødvendig erfaring og selvtillit til 
å gjennomføre aktivitetstiltak i
egen regi og i samarbeid med
lokalt næringsliv.

Les mer om de ulike arrange-
mentene på www.syklistene.no

Turiorientering får mange
i helsebringende aktivitet
rundt omkring i landet.
(Foto: Norsk orientering).

Speiding i Norge 100 år 
Speiderbevegelsen i Norge feirer 100 år i 2011. Det vil 35000
speidere fra Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM 
speiderne markere med brask og bram gjennom hele året.

Det var våren 1911 at Norsk Speidergutt-
Forbund ble stiftet i Kristiania, og 
dette regnes som den offisielle starten 
på speiderarbeidet her til lands. 

Feiringen skal først og fremst foregå lokalt.  Speiderne skal løse fem ju-
bileumsoppgaver, og en av dem innebærer å invitere lokalbefolkningen
til et friluftsarrangement. Hva, hvor og når er opp til speiderne på hvert
sted. Flere steder vil dette sannsynligvis slås sammen med markeringen
av Friluftslivets Uke i starten av september.

Forrige store speiderjubileum var i 2007. Da markerte millioner av
 speidere over hele verden at det var 100 år siden speiderens grunn -
legger Lord Robert Baden-Powell samlet 21 gutter til det som senere er
blitt kalt verdens første speiderleir - på Brownsea Island i Sør-England.  

Speiderarbeidet har forandret seg i løpet av de 100 årene siden oppstarten,
men fremdeles handler det om å utvikle barn og unge til selv stendighet
og til å ta ansvar i samfunnet. Friluftslivet er nå, som da, en bærebjelke i
det å være speider. Bli med speiderne ut på tur i jubileumsåret!



Friluftsliv må inn i
idretts meldingen
FRIFO påpeker i en hørings uttalelse 
at Idrettsmeldingen må fokusere på
behovet for fysisk aktivitet generelt 
i samfunnet. 

Meldingen må inneholde en bred gjen-
nomgang av arbeidet med å fremme
fysisk aktivitet i befolkningen gjennom
både idrett, friluftsliv og lek. En meld-
ing som kun fokuserer på idrett vil
ifølge FRIFO ha begrenset nytte i
 folkehelsesammenheng. 

FRIFO understreker ellers den betyd-
ning spillemidler til friluftslivsaktivi -
teter har. Disse gir mulighet for barn
og unge til å oppleve aktivitet ute, 
uten at det er knyttet til prestasjon
eller konkurranse. Å gi barn denne
 opplevelsen, og evnen til å beherske
det å ta seg frem i natur, er en like
 viktig rolle som innlæring av en idretts-
ferdighet. Det legger grunnlaget for
en livslang aktivitetsglede. 
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Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO: FRIFO er en paraplyorganisasjon for de 15 største friluftslivsorganisa sjonene 
i landet med samlet omlag 700 000 medlemskap og rundt 3850 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. www.frifo.no

Organisasjoner tilsluttet FRIFO: 4H Norge, Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, Norges Turmarsjforbund, 
Norges Jeger- og fiskerforbund, KFUK-KFUM speiderne, Norges Klatreforbund, Norsk Orientering, Norges Padleforbund,
Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges speiderforbund, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening, Kristen Idrettskontakt
og Norsk Kennel Klub.

FRIFO STØTTES AV:

Forbundet har som en av sine
målsettinger å gjøre klatreak-
tiviteten tilgjengelig for mennesker
som sliter med psykososiale proble-
mer. Gjennom dette nye prosjektet,
som startet høsten 2010, skal mu-
ligheter og utfordringer knyttet til
klatretilbudet til rusmisbrukere
kartlegges. Noen pilotgrupper har
kommet godt i gang.

En av dem er Narvik klatreklubb,
som har et samarbeid med Rus og
psykiatritjenesten i Narvik kom-
mune.  Romerikstoppen klatrek-
lubb har fått i gang to grupper
med deltakere fra Eidsvoll, Ullen-
saker og Skedsmo kommune og
Østsiden, en institusjon i Hurdal. 

Engasjementet og mestrings-
følelsen hos deltakerne har vært
stor. Flere har kjøpt sitt eget utstyr.
De har begynt å være med på
klubbenes felleskvelder og bruker
også klatringen som en familieak-
tivitet med sine barn.  

Mennesker som sliter med psyko-
sosiale problemer og rus er ofte

 ensomme. Det er vanskelig å moti-
vere seg for aktivitet. Stillesitting,
kaffedrikking og røyking preger
hverdagen. Mange har utviklet en
negativ identitet. Klatring er på
mange måter en aktivitet som
utvikler trygghet, tillit, selv -
stendighet. Aktiviteten kan også
være med på å styrke en ”ny
 identitet”.

Klatreforbundet har søkt stiftelsen
Helse- og rehabilitering om midler
til et treårig prosjekt, med tanke
på å hjelpe flere klatreklubber i
landet til å starte opp klatre -
grupper for mennesker som
trenger en meningsfull og spen-
nende interesse. ”Til topps med
tankene” er et godt eksempel på
hvordan idretten, kommuner og
NAV kan samarbeide for å fremme
folkehelse. Gjennom prosjektet 
har forbundet skaffet seg nyttig
 erfaring og nyttige oppstartings -
modeller. 

For mer kontakt: Ann Katrin
 Erikssson, mail: anki@klatring.no
eller mobil 928 44 111.

Ønsker stille soner
i skjærgården
60 prosent av befolkningen ønsker
 innføring av stille soner i hele landet
for å unngå for mye støy i skjær -
gården. 

Det viser en undersøkelse fra Synovate,
utført på oppdrag fra FRIFO.

Et framkomstmiddel/leketøy på sjøen,
som er med på å bryte den etterlengt-
ede stillheten, er vannskutere.
MD har laget forslag til ny forskrift om
bruk av vannskutere, som har vært ute
på høring. 

FRIFO ønsker i utgangspunktet et
 totalforbud mot bruk av vannskutere 
i Norge, men er positiv til at myndig -
hetene, gjennom nye forskrifter, vil
forby vannskutere i et kystnært belte.

Gode tanker under klatring
skal hindre at tidligere
 rusmiddelbrukere skal få
tilbakefall. (Foto: NKF).

”Til topps med tankene”
Friluftsmidler fra MD/DN bidrar til at Norges Klatrefor-
bund kan gi tidligere rusmisbrukere en meningsfull og
spennende interesse gjennom pilotprosjektet ”Til topps
med tankene”. Gode tanker skal hindre tilbakefall.


