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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner. I Rogaland representerer organisasjonene ca.  
50 000 medlemskap og nesten 500 årsverk frivillig arbeid.  19 er med: Stavanger Turistforening, Haugesund Turistforening, 
Norges Jeger og Fiskerforbund–Rogaland, Norges speiderforbund Vesterlen krets, Rogaland KFUK-KFUM speidere, 
Haugaland KFUK-KFUM speidere, Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd., 
Syklistenes Landsforening Sør-Rogaland, Rogaland Orienteringskrets, Stavanger Kajakklub, Haugesund Kajakklubb, 
Sørmarkas Venner, Stavanger Rugier Ro og Råseillag, Gandsfjord Seilforening og friluftsrådene; Ryfylke, Dalane, Jæren, og 
Vest. FNF Rogaland arbeider på fylkesnivå og har i tillegg to lokale fora, FNF Stavanger og FNF Haugalandet. 
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Forespørsel vedrørende Regional kulturplan 
 

Friluftslivsorganisasjonene i Rogaland, gjennom FNF, savner en beskrivelse av friluftslivet i 
utkastet til Regional kulturplan. 

 

Vi vil be om at det snarest lages et eget kapittel som omhandler friluftslivet og, hvis det er 
ønskelig, kommer vi gjerne med innspill til dette. Blant det som omtales bør følgende punkter 
være med: 

• Friluftslivet som nasjonal kulturarv og identitet. 

• Friluftslivets rolle i forhold til folkehelse i Rogaland (ref. allerede vedtatt regional plan 
for folkehelse og nasjonale føringer bla. i den nye idrettsmeldingen) 

• Økt tilslutning til det enkle, ikke motoriserte friluftslivet vil være et av mange riktige 
grep i forhold til miljø- og klimautfordringene.  

• Frivilligheten i natur- og friluftslivsorganisasjonene er stor med sterke tradisjoner og 
høy aktivitet.  

• Det er behov for ressurser til nødvendig tilrettelegging i friluftsliv. Turveier, turstier, 
toalett, garderober, aktivitetsanlegg, gapahuker, varmestuer, bryggeanlegg, 
parkeringsplasser, fiskeplasser, grillplasser m.m. på sentrale steder vil kunne utløse 
mye ny egenorganisert og organisert aktivitet. 

• Friluftslivet med fokus på vern, aktivitet og opplevelse er viktig i de tradisjonelle natur- 
og friluftslivsorganisasjonene, men viser seg like viktig i barnehager, skoler, 
institusjoner, reiseliv m.m.  
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Som en konsekvens av dette kapittelet må også friluftslivet få en egen behandling og inndeling 
i handlingsprogrammet. Selv om idretten, kulturaktører og friluftslivet ofte samarbeider og 
bruker samme områder er det viktig at alle blir behandlet i dokumentene hver for seg. Da vil 
det også bli lettere å inkludere flere innspill fra bredden av natur- og 
friluftslivsorganisasjonene. 

 

Vi ønsker også å komme med flere innspill og tar kontakt med dere igjen om andre tema. Det 
viktigste først er at kapittel og inndeling i handlingsprogram utarbeides fort slik at 
organisasjonene får mulighet til å medvirke og bli hørt. 

 

 

Med vennlig hilsen Arbeidsutvalget i FNF Rogaland 
 

 

Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening 

Sven Oscar Larsen, Haugesund Turistforening 

Ragnhild Ottesen, Norges Jeger- og Fiskerforbund Rogaland 

Ivar Anton Nøttestad, Norges Speiderforbund Vesterlen krets  

Hans Olav Sandvoll, Ryfylke Friluftsråd 

Emily Halvorsen, FNF koordinator 
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Rune Flage 
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