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Forum for Natur og Friluftsliv Nordland (FNF Nordland) er et samarbeidsnettverk mellom 14 natur- og 
friluftsorganisasjoner i Nordland. 

 

Dette brevet sendes på vegne av: Vesterålen Turlag, Nord-Salten Turlag, Bodø og Omegns 

Turistforening, Norges Jeger- og fiskerforbund i Nordland. 

 

  

 

 

 
Uttalelse til nedlegging av 
friluftslivsfag ved Knut Hamsun 
videregående skole 

 

FNF Nordland viser til forslaget fra Nordland fylkeskommune om å legge ned friluftslivsfag ved Knut 

Hamsun videregående skole fra høsten 2020. Forslaget møter stor motstand fra flere sterke aktører. 

Opprettelsen av linjen Friluftsliv har vært høyt profilert av Nordland Fylkeskommune hele veien, og i 

midtveisevalueringen beskrev forskeren tiltaket som «sjeldent positivt». Årets kull hadde 100% 

bestått og fullført! 

 

FNF Nordland vil vi gi vår støtte til uttalelsen fra Salten friluftsråd, som på en god måte beskriver 

fordelene ved å videreføre studiet og ulempene ved å ikke gjøre det. Det samme gjelder for 

uttalelsen til den Norske Turistforening (DNT) som oppfordrer til videreføring av friluftslivsfag.  
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FNF Nordland har vanskelig for å se planen bak nedleggelsen av linjen nå før sluttevalueringen er 

ferdig. 

Det overordnede målet, som har vært å få nasjonale godkjente læreplaner i friluftsliv, må det jobbes 

for å oppnå - ikke legges på is. Her er det en unik mulighet til å bygge opp en kompetanse for 

mestring, praktisk erfaring og folkehelse. Vi trenger unge voksne som innehar denne kompetansen 

og har en sunn og aktiv livsstil. Dette vil ha overføringsverdi og betydning for andre i befolkningen. 

Dette er en fremtidig investering med god avkastning. FNF Nordland ser at også dette kan bidra til 

mer aktivitetskompetanse inn i frivillige organisasjoners arbeid for å styrke både folkehelsen og 

friluftslivet.  

Det må også tas for fullt alvor når Árran lulesamisk senter, KUN og Hamsunsenteret mener 

konsekvensen vil bli en nedskalering av skolen og nedleggelse. Dette vil ha negative følger for 

distriktet og bremse utvikling i regionen.  

FNF Nordland mener at friluftslivsfag må videreføres som det unike tilbudet til våre ungdommer som 

det faktisk er! 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv i Nordland 

 

Ylva Edvardsen     Gisle Sæterhaug 

Styreleder     Koordinator 

 

 

 

 

 

 

 

  


