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Interkommunale friluftsråd

friluftsrådenes landsforbund

Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. I hovedsak arbeider friluftsrådet med områder og oppgaver av betydning for befolkningene i hele regionen, mens kommunene har ansvar for de helt lokale sakene.
Friluftsrådene har hovedfokus på det enkle hverdagsfriluftslivet, som turgåing og bading, som i liten
grad ivaretas av interesseorganisasjoner.

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er samarbeidsorgan for de interkommunale friluftsrådene. FL skal arbeide
for styrking av det allmenne friluftslivet gjennom egne tiltak og ved å støtte arbeidet til medlemsfriluftsrådene.
Det innebærer friluftspolitisk og -faglig arbeid, og arbeid for bedre økonomiske vilkår for friluftslivsarbeidet.
FL arbeider for tida særlig for å fremme allemannsretten,
tilrettelegging og drift av friluftsområder, sikring av nye
områder, mer og bedre friluftsliv i barnehage og skole, friluftsliv for funksjonshemmede og friluftsliv i folkehelsesammenheng. Vi arbeider for økte midler til friluftslivet over
statsbudsjettet og for spillemidler til anlegg for friluftsliv og
til friluftslivsaktivitet.

Viktige oppgaver for friluftsrådene er:
•
verne om allemannsretten
•
sikring av områder for friluftsliv
•
tilrettelegging og drift av områder
•
informasjon om friluftsmuligheter
•
læring i friluft i skoler og barnehager
•
aktivitetstiltak og arrangementer
•
friluftsliv og folkehelse
Friluftsrådenes virksomhet finansieres gjennom
kontingent fra medlemskommunene, driftsstøtte fra
staten og ved ulike statlige og fylkes-kommunale
tilskuddsmuligheter, gaver og sponsormidler.
Friluftsrådenes høyeste myndighet er normalt
årsmøtet der alle medlemskommunene deltar og i
noen tilfeller medlemsorganisasjoner.
Årsmøtet fastsetter årsplan og budsjett og velger
styre som har ansvar for gjennomføring av oppgavene.

FL ledes av et styre på 5 medlemmer valgt på årlig årsmøte
der hvert av medlemsfriluftsrådene kan møte med 3 utsendinger. Virksomheten finansieres av kontingent fra medlemsfriluftsrådene, støtte fra staten og diverse prosjekttilskudd.
FL har tre ansatte.
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På landsbasis er det 20 friluftsråd med 184 medlemskommuner med mer enn 70% av landets befolkning. I tillegg er
ca 130 organisasjoner med i friluftsråd, og enkelte steder er
bedrifter og enkeltpersoner støttemedlemmer.

Alle trenger skog, strender, fjell, turveger og nærfriluftsområder for å utøve friluftsliv.
Friluftsrådene står på for å ta vare på viktige naturområder.

VI GJØR NORGE GRØNNERE

Sikring

Tilrettelegging for friluftsliv

En viktig del av friluftsrådenes virke er å tilrettelegge friluftsområdene med stier, turveier, toaletter, benker,
grillplasser, parkeringsmuligheter osv. Naturvennlig tilrettelegging er viktigste stikkord for arbeidet.

Friluftsområder som er spesielt flotte, som brukes mye, innmark eller steder der det trengs tilrettelegging kan sikres ved offentlig kjøp eller evigvarende bruksavtale (servitutt). Friluftsrådene har bidratt
til at en rekke friluftsperler er sikra på denne måten. Badeplasser, båtutfartsområder, turutgangspunkt,
turveger og nærfriluftsområder er typiske eksempler på slike områder.

Arbeidet med å få folk ut i naturen er dels rettet mot folk flest og dels mot spesielle grupper som
funksjonshemmede, eldre og minoritetsgrupper.
Spesielt vil økt tilrettelegging i nærheten av der folk bor kunne utjevne forskjellene i utøvelse av friluftsliv målet er at alle skal kunne nyte friluftslivet!

Grønt i alle planer

På hjemmesidene våre, under ”Tilrettelegging - ideer”, har vi samla ca 60 arbeidstegninger og prosjektark for
ulike tilretteleggingstiltak.

Mesteparten av friluftslivet foregår likevel i utmark som ikke er spesielt sikra, men som allemannsretten gjør at vi kan bruke.
Friluftsrådene er aktive med innspill til planer og
i høringsuttalelser for å passe på viktige friluftsområder.		

Forvaltning og drift

Friluftsrådene har driftsansvar for ca 600 offentlige friluftsområder, spesielt mange i skjærgården. Her skal toaletter
holdes reine, søppel fjernes og områdene skjøttes slik at de
alltid er innbydende for deg som bruker. Videre vedlikeholder friluftsrådene milevis med turstier og turveger og er
enkelte steder ansvarlig for preparering av skiløyper.

Allemannsretten

Allemannsretten er sikret gjennom Friluftsloven,
og gir alle rett til å ferdes i utmark året rundt og i
deler av innmarka vinterstid når en tar hensyn til
eier, andre brukere og naturmiljøet. Vi er opptatt
av å bevare og styrke allemannsretten. Friluftsrådene tar opp saker der folk stenges ute fra lovlig
ferdsel, men er samtidig opptatt av å informere om
nødvendige hensyn og god ferdselskultur.
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VI SITTER INNE MED KUNNSKAP OM Å VÆRE UTE

Friluftsliv er glede, aktivitet, opplevelser, ferdigheter og tradisjon. Det hjelper ikke med
naturområder og allemannsrett om ikke folk kjenner til mulighetene og lærer å bruke
dem. Friluftsrådene vektlegger derfor informasjon, stimulering og aktivitetstiltak stadig
sterkere. 		

Kart og brosjyrer

Flotte kart, turbøker og informasjonsbrosjyrer om områder og aktiviteter er tilgjengelige hos friluftsrådene og på internett. Se baksiden for internettadresser. Gjennom samarbeidet ”iNatur” er
det utarbeidet en kartbasert presentasjon av badeplasser med omtale og foto, se www.inatur.no

Åpne turer og arrangementer

Friluftsrådene står bak mange turer og arrangementer. ”Naturlos” er turer med en ”los” som forteller
om natur, kulturminner eller andre tema undervegs. ”Ordførerens tur” er populært med ordføreren i friluftsrådenes medlemskommuner som
turleder. Flere friluftsråd har også ferietilbud for
barn og ungdom med uteaktiviteter på programmet.

Helsebringende friluftsliv

Friluftsliv er helsefremmende fordi det gir fysisk aktivitet, glede, opplevelse og styrke til både kropp og
sjel. Flere undersøkelser underbygger dette og friluftsrådene har for alvor satt folkehelse på dagsordenen.
Både lavterskeltilbud for alle og særskilte tilretteleggingstiltak for eldre, funksjonshemmede og minoritetsgrupper er i fokus.

Læring i friluft

Friluftsrådene har flere tiltak for å nå hovedmålet om mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole
og SFO. Sentralt står kurs for ansatte og aktivitetsdager for skoleklasser der konkrete aktiviteter basert på
idépermene prøves ut (les mer om idépermene på www.friluftsrad.no - Læring i friluft).
Flere friluftsråd har inngått formelt samarbeid om kompetanseheving og kunnskapsdeling med skoler og
barnehager i lærende nettverk i friluft. I tillegg har de utstyrsbaser og kan gi tips om egna friluftsområder
og om tilrettelegging av uteområder.
Læring i friluft er friluftsrådenes bidrag til utvikling
av Den Naturlige Skolesekken.

Klart det går.....

Vi har kursopplegg for voksne som har ansvar for
barn med funksjonsnedsettelser der vi viser hvordan
friluftsliv kan tilrettelegges for alle.

Kystleder

Kystleder er tilrettelagte ferdselsårer for
vandring eller roing, padling eller seiling langs
kysten.  Kystledprosjekter er igang på flere
steder gjennom et samarbeid mellom Forbundet
Kysten, Den Norske Turistforening og
Friluftsrådenes Landsforbund.
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ADRESSER
KONTAKT OSS - VI ER TIL FOR Å GI friluftsRÅD
Oslo og Omland Friluftsråd
tlf 22 17 84 00
Bergen og Omland Friluftsråd
tlf 55 39 29 50
www.markanytt.no
www.bof.no
Oslofjordens Friluftsråd
Friluftsrådet for Ålesund og Omland tlf 977 09 653
tlf 67 55 49 90
www.oslofjorden.org
www.friluftsrad.no/frifaao
Friluftsrådet Sør
Nordmøre og Romsdal Friluftsråd
tlf 37 00 55 56
tlf 913 28 046
www.friluft-sor.no
www.utenordvest.no
Midt-Agder Friluftsråd
Trondheimsregionens Friluftsråd
tlf 38 07 51 73
tlf 911 12 177
www.midt-agderfriluft.no
www.friluftsrad.no/trondheimsregionen
Friluftsrådet REGION MANDAL
Polarsirkelen Friluftsråd
tlf 38 27 83 10
tlf 917 78 767
www.frem.org
www.friluftsrad.no/polarsirkelen
Lister Friluftsråd
Salten Friluftsråd
tlf 906 14 528
tlf 75 68 20 80
www.listerfriluft.no
www.salten.no/friluftsrad
Dalane Friluftsråd
Ofoten Friluftsråd
tlf 51 46 10 38
tlf 76 91 22 66
www.friluftsrad.no/dalane
www.ofotenfriluftsrad.no
Jæren Friluftsråd
Vesterålen Friluftsråd
tlf 51 66 71 70
tlf 76 11 15 00
www.jarenfri.no
www.vestreg.no/friluftsraad
Ryfylke Friluftsråd
Midt-Troms Friluftsråd
tlf 46 81 79 80
tlf 77 18 52 00
www.ryfri.no
www.midt-troms.no/friluftsrad
Friluftsrådet Vest
Ishavskysten Friluftsråd
tlf 52 77 48 30
tlf 77 21 26 53
www.friluftsradetvest.no
www.ishavskysten.no

Friluftsrådenes Landsforbund
Eyvind Lyches vei 23B
1338 Sandvika
www.friluftsrad.no

Tlf. 67 81 51 80
Fax. 67 80 47 92
E-post: friluft@online.no

