Handlingsplan for friluftsliv
Sandefjord 27.sept 2018

Def:«opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden, med sikte på
miljøforandring og naturopplevelse»

Status friluftsliv, levekår-undersøkelsen 2017,
bearbeidet av Alf Odden
▪

Nordmenn er svært aktive, i 2017 deltok så mange som 93% av oss i en eller annen form for
friluftslivsaktivitet. Aktivitetsnivået er også høyt da vi i gjennomsnitt i holdt på med friluftsliv 104 dager i

løpet av 2017.
▪

tre virkelig store friluftslivsaktiviteter, fotturer, utendørs bading og spaserturer i nærmiljøet, men da i
naturomgivelser

Status…
2017 undersøkelsen bekrefter at fotturene fremdeles er inne i en positiv utvikling.
Veksten er særlig tydelig blant unge utøvere og det er særlig fotturer i fjellet som er i
vekst.
▪ Undersøkelsen bekrefter også at oppslutningen om fisketurer sakte men sikkert går
nedover.
▪ Resultatene i 2017 undersøkelsen viser blant annet to utviklingstrekk som vi må se
nærmere på:
1.
Det ser ut som om at det store gapet i deltakelse mellom høyt og lavt utdanna
fortsatt øker for flere aktiviteter, spesielt for fotturer i fjellet og skiturer.
2.
Selv om tidsserien er kort (2011-2017), er det heller ingenting som tyder på at det
store skillet i deltakelse mellom etniske nordmenn og ikke vestlige innvandrere vil
bli mindre. Over halvparten av de ikke vestlige innvandrerne deltar fra en gang i
måneden eller mindre i friluftslivsaktiviteter.
▪

- Lansert 24. juli 2018
- Bygger på Mld.St 18 fra 2016. Stortinget ba i
behandlingen av Mld.St om at melding skulle
følges opp av en handlingsplan.
- Handlingsplanen er utarbeidet av alle
departementene i felleskap.
- Innspill og samarbeid med organisasjoner og
friluftsråd, samt fylkeskommuner og
direktoratet.
- Planen konkretiserer og utfyller en rekke
tiltak og føringer i stortingsmeldingen.

Oppbygging, innhold og ansvar
54 sider, fem kapitler, 176 ulike oppfølgingspunkter
Kap 2: Friluftsloven og allemannsretten 15-punkter
Kap 3: Friluftslivets arealer og infrastruktur 82-punkter
Kap 4: Friluftslivsaktivitet 55-punkter
Kap 5: Høsting av naturressurser i friluftsliv 15-punkter
Kap 6: Friluftsliv og verdiskaping 9-punkter

Skjærgårdstjenesten – tiltak i handlingsplanen
▪ Fylkesmannens ansvar/oppgaver mot Skjærgårdstjenesten overføres til
fylkeskommunene ifm regionreformen
▪ Arbeide for en utvikling der Skjærgårdstjenesten i større grad kan bistå
SNO med oppsyn og økt skjøtselsinnsats for bevaring biologisk mangfold
▪ Videreutvikle Skjærgårdstjenestens arbeid med fjerning av marin
forsøpling
▪ Arbeide for å etablere nye enheter nord for Hordaland – der det er et
behov og der et lokalt/regionalt samarbeid er på plass (inkl økonomi)

Stor oppgave fremover: «friluftslivets ferdselsårer»
▪ Supplerende tildelingsbrev 2018 - nytt
ferdselsåreprosjekt:
«Vi viser til regjeringens handlingsplan for friluftsliv som ble
lagt fram i juli i år, samt til forutgående dialog mellom
departementet og direktoratet, vedrørende et nytt flerårig
ferdselsåreprosjekt, som skal ledes av Miljødirektoratet»

Ferdselsåreprosjekt
▪ Formål: fremme planlegging, opparbeiding, skilting og
merking av sammenhengende nettverk av turstier i
kommunen
▪ Prosjektbeskrivelse til KLD innen 1. oktober
▪ Fylkeskommunene er sentrale i arbeidet
▪ Involvering av RA

Viktig fremover
▪ Avholdt avklaringsmøte med KLD 19.sept
▪ Opprettholde moment i arbeidet med friluftsliv
regionalt(FK), bidrar til å opprettholde fokus lokalt i
kommunene.
▪ Beholde tilskuddsmidler for kartlegging og verdsetting,
med dreining over til ferdselsåreprosjektet.

Inderøysommer 2018, spasertur i nærmiljøet
TAKK for meg

