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Dette brevet sendes på vegne av: Harstad Turlag, Troms Turlag, Norges Jeger- og Fiskerforbund 

Troms, Naturvernforbundet Troms, 4H Troms, Troms Krets av Norges KFUK-KFUM Speidere, 

Nord-Troms Krets av Norges Speiderforbund, Troms Orienteringskrets, Nordnorsk Botanisk 

Forening, Troms Fylkeskystlag, Framtiden i Våre Hender Nord, Tromsø Casting- og 

Fluefiskerforening, Midt-Troms Naturlag. 

 

Høringsinnspill - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

2020-2024 

Forum for natur og friluftsliv er kjent med at Kåfjord kommune har denne 

kommunedelplanen på høring og vi vil gjerne få komme med noen innspill i den 

forbindelse. FNF Troms er et samarbeidsforum for 13 natur og friluftslivsorganisasjoner 

og vi uttaler oss på bakgrunn av disse interessene, både i et lokalt, men også regionalt 

perspektiv.  

Generelle kommentarer 

FNF Troms mener Kåfjord kommune har gjort et grundig arbeid med denne 

kommunedelplanen, og vi håper den vil bidra positivt til at det gode friluftslivsarbeidet 

som gjøres i en kommune med særlig gode vilkår for nær alle typer friluftsliv!1 Vi ser med 

glede at Kåfjord har som målsetning å jobbe for et statlig sikret friluftsområde og vi vil 

oppfordre til bred medvirkning for befolkning og frivilligheten i dette arbeidet. FNF Troms 

vil med glede bidra i den grad det er ønskelig og etter behov.   

Det er også positivt at planen som er lagt ut for høring nå inneholder en spesifikk 

henvisning til arealplanleggingen og vi håper dette blir synlig i måten kommunen 

planlegger i områder av særlig verdi for friluftslivet- jmf. kartlegging og verdsetting av 

friluftsområder som er gjort i kommunen. Vi håper også at man i arbeid med 

besøksforvaltning sikrer tilgang for allmennheten i disse viktige friluftslivsområdene.  

Frivillighetens betydning for arbeid med friluftsliv og folkehelse 

FNF Troms erfarer at frivilligheten er av stor betydning for friluftsliv- og gir gode 

muligheter for samarbeid med eksempelvis friluftsrådene i de respektive kommuner. 

Realisering av ulike prosjekter med eksempelvis nærmiljøanlegg initieres og 

 
1 Vi har sammen med innspillene her også mottatt tilbakemeldinger fra ulike aktører i organisasjonene om at 
dette fremstår som et godt planarbeid.  
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gjennomføres ofte i regi av en frivillig organisasjon, lag eller forening. Frivillige lag og 

foreninger er også viktige møteplasser og bidrar til trivsel og bolyst. Vi mener det er et 

godt tiltak at Kåfjord kommune ønsker å ta kontakt med Frivillighet Norge for å lære mer.  

Forum for natur og friluftsliv Troms som samarbeidsforum stiller seg også til disposisjon 

for kommunen da vi har et stort nettverk av tilsluttede organisasjoner og bred erfaring 

med frivillighet, og hvilke forhold og tiltak som bør utvikles for at gode samarbeid kan 

videreutvikles mellom kommune og frivilligheten. 

Friluftslivets ferdselsårer 

FNF Troms deltar i prosjektarbeidet mellom friluftsrådene og fylkeskommunen i region 

Troms og vi ser veldig positivt på at Kåfjord kommune viser til arbeidet med ferdselsårene 

i sin kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Vi håper at kommunen 

gjennom arbeidsgruppene vil invitere til bred medvirkning der representanter for ulike 

natur og friluftslivsorganisasjoner får mulighet til å dele av sin lokalkunnskap.  

Ferdselsåreprosjektet gir også en god mulighet til å gjøre tiltak også for naturmangfold 

og naturvern når man utarbeider tiltaksplaner for ulike turstier- intakt natur er 

grunnleggende for friluftsliv og naturglede.2 Fokus på naturmangfold og bevaring er et 

stadig økende fokus også når det kommer til friluftsliv, og FNF Troms mener veilederen 

fra Miljødirektoratet er et nyttig tilskudd til arbeid for mest mulig sporløs ferdsel.  

Vi håper også at kommunen vil ta i bruk prosjektet som en god mulighet for å planlegge 

når det gjelder vedlikehold av turstier og ferdselsårer. Det er også svært velkomment om 

kommunen legger til rette for god dialog og samarbeid med frivillige som er involvert i 

arbeid med slikt vedlikehold. Frivillige gjør ofte et viktig og betydelig arbeid når det 

gjelder tilrettelegging og vedlikehold av turområder til gode for alle i kommunen.  

Læring i friluft 

FNF Troms arbeider sammen med friluftsrådene og fylkeskommunen i region Troms på 

dette prosjektet- og vi ser med glede at Kåfjord kommune viser til dette arbeidet i 

kommunedelplanen her. Læring i friluft åpner opp for å ta naturen i bruk som klasserom 

i de aller fleste fag. Dette gir et grunnlag for å gi barn og unge egne og tidlige erfaringer 

med naturen i læringssammenheng- forskning viser at dette på sikt ofte gir økt bruk av 

natur og friluftsliv senere i livet, noe som er svært positivt for både folkehelse og 

verdsetting av natur (https://www.barnehage.no/artikler/barnehagen-er-en-viktig-arena-

for-a-etablere-friluftsvaner/427454 ).  

FNF Troms arrangerte i desember 2019 et seminar om «Læring i friluft» der et utvalg av 

våre tilsluttede organisasjoner delte av sin kompetanse, erfaringer og tips når det gjelder 

å ta i bruk uterommet til undervisning. FNF Troms vil gjerne oppfordre Kåfjord kommune 

til å tilrettelegge for den type erfaringsutveksling når det gjelder Læring i friluft og de 

 
2Naturvennlig tilrettelegging for Friluftsliv Veileder M-1326: 2019, Miljødirektoratet. Tilgjengelig her:  
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1326/m1326.pdf  

https://www.barnehage.no/artikler/barnehagen-er-en-viktig-arena-for-a-etablere-friluftsvaner/427454
https://www.barnehage.no/artikler/barnehagen-er-en-viktig-arena-for-a-etablere-friluftsvaner/427454
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1326/m1326.pdf
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erfaringene frivilligheten har på dette området. Resultatet fra seminaret kan leses på vår 

nettside her:  https://fnf-nett.no/troms/oppsummering-laering-i-friluft-troms-og-veien-

videre/. Slik kompetansedeling har gode synergieffekter og gir muligheten til å benytte 

lokal kompetanse ved implementering av mer bruk av natur og friluftsliv i skolen.  

Friluftslivets uke 

FNF Troms jobber mye med Friluftslivets uke som er en årlig markering av friluftsglede, 

introduksjon til nye aktiviteter ute og samarbeid. Vi håper Kåfjord kommune vil 

tilrettelegge for mange fine aktiviteter i samarbeid med frivilligheten i kommunen denne 

uka og bli med på feiringen! Norsk friluftsliv drifter også en flott interaktiv kalender der 

ulike arrangementer kan legges inn helt gratis https://friluftslivetsuke.no/. FNF Troms 

mener en henvisning til denne type tiltak kunne vært positivt for planen.  

Vi ønsker Kåfjord kommune lykke til med sitt arbeid for mer fysisk aktivitet, idrett og 

friluftsliv i kommunen og det videre planarbeidet.  

Friluftsliv og høsting av naturressurser 

I handlingsplanen for friluftsliv- og folkehelse heter det3:  

 

Norge har en rik høstingstradisjon og unike 

muligheter for alle til å sanke naturressurser, men også innenfor dette området 

av friluftslivet er det viktig med tiltak for å opprettholde og helst øke deltakelsen. 

Høsting som del av friluftsliv kan omfatte en rekke friluftslivsaktiviteter, som for 

eksempel jakt, fiske og sanking av bær og sopp.4 

 

FNF Troms kunne ikke se at det var vist til denne handlingsplanen i «Kommunedelplanen 

for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv» for Kåfjord kommune, og mener det bør være en 

henvisning til handlingsplanen da den er en oppfølging av stortingsmelding; Meld. St. 18 

(2015–2016) «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet»5: I handlingsplanen 

som følger opp Stortingsmeldingen heter det:  

 
3 Handlingsplan for friluftsliv: Natur som kilde til helse og livskvalitet (Klima og miljødepartementet 2018) Kap. 
5: Høsting av naturressurser i friluftsliv, s. 46. Tilgjengelig her: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/c89f9ea09a1e40fab3fefba28668fddb/96030_kld_handlingsplan_uu
.pdf  
4 Ibid.  
5 Stortingsmeldingen er vist til i kommunedelplanen (vedlegg 3 i Index), men ikke handlingsplanen fra 2019 som 
følger opp denne meldingen etter det vi kan se.  

https://fnf-nett.no/troms/oppsummering-laering-i-friluft-troms-og-veien-videre/
https://fnf-nett.no/troms/oppsummering-laering-i-friluft-troms-og-veien-videre/
https://friluftslivetsuke.no/
https://www.regjeringen.no/contentassets/c89f9ea09a1e40fab3fefba28668fddb/96030_kld_handlingsplan_uu.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c89f9ea09a1e40fab3fefba28668fddb/96030_kld_handlingsplan_uu.pdf
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Regjeringen ønsker å bidra til at enda flere utøver friluftsliv, og får oppleve friluftsliv som  

en kilde til bedre helse og høyere livskvalitet. Denne handlingsplanen skal 

bidra til dette. Handlingsplanen er en oppfølging av Meld. St. 18 (2015–2016) 

«Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet», som ble behandlet av 

Stortinget 20. oktober 2016. Handlingsplanen er utarbeidet i et samarbeid mellom 

alle departementene, og viser de viktigste tiltakene og føringene i Regjeringens 

arbeid med friluftsliv. 

FNF Troms mener videre det er positivt at Nord-Troms friluftsråd sin nettside «Ut og 

plukk» er vist til i kommunedelplanen. Samtidig håper vi potensialet i en kommune som 

Kåfjord, med så store muligheter og kultur for sanking, jakt, fiske og høsting, vil bli 

realisert i tråd med handlingsplanen for friluftsliv og folkehelse vist til ovenfor. Både 

implementering av «Læring i friluft» og Friluftslivets Uke er arenaer hvor man kan satse 

på dette- og ikke minst i samarbeid med frivilligheten.  

 

Forum for natur og friluftsliv Troms ønsker Kåfjord kommune lykke til med det videre 

planarbeidet og har tillit til at natur og friluftslivinteressene blir ivaretatt.  

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Troms 

 

 

_____________________________  

Christine Myrseth 

Fylkeskoordinator 

FNF Troms 

 

Forum for Natur og Friluftsliv Troms er et samarbeidsnettverk mellom 13 natur- og friluftsorganisasjoner i Troms: Harstad 
Turlag, Troms Turlag, Norges Jeger- og Fiskerforbund Troms, Naturvernforbundet Troms, 4H Troms, Troms Krets av Norges 
KFUK-KFUM Speidere, Nord-Troms Krets av Norges Speiderforbund, Troms Orienteringskrets, Nordnorsk Botanisk Forening, 
Troms Fylkeskystlag, Framtiden i Våre Hender Nord, Tromsø Casting- og Fluefiskerforening, Midt-Troms Naturlag. 
 


