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Innspill til Troms fylkeskommune angående nasjonal strategi for et aktivt
friluftsliv
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Troms takker for invitasjonen fra fylkeskommunen om å
komme med innspill i anledning nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv.
FNF Troms synes det er svært positivt at regjeringen har satt i gang arbeidet med å utarbeide en
nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. Vi håper dette vil bidra til et betydelig løft for friluftslivet.
Vi ønsker å komme med følgende innspill:
- Det generelle friluftslivsarbeidet må fremmes gjennom styrking av
Miljøverndepartementets rammer til friluftsliv
- Friluftsliv må løftes fram som et særskilt satsingsområde i folkehelsearbeidet
Friluftsliv er foretrukket aktivitet, lavterskel, kostnadseffektiv og sosialt utjevnende.
- Nærmiljøanlegg der folk bor bør prioriteres
Det er viktig med en helhetlig satsing på enkle tiltak med tilrettelegging, informasjon og aktivitet i
nærmiljøet for å øke aktivitetsnivået til de som trenger det mest. Tiltak kan være stier og løyper i
en viss maksavstand fra hvor folk bor (gjerne 500 meter og helt fra bysentrum), merking og
lyssetting, samt tilgjengelig kunnskap og informasjon. Det er viktig at ordningen med spillemidler
til nærmiljøanlegg videreføres, særlig ordningen med forenklet nærmiljøanlegg. Disse er raske å
realisere og viktige for hverdagsaktivitet.
- Grønne lommer og ”hundremeterskoger” må bevares
- Det bør utarbeides regionale og kommunale sti- og løypeplaner
Planene skal sikre forvaltningen av eksisterende turløper, kartlegge behovet for nye løyper og
sørge for etablering av disse.
- Tilrettelegging for friluftsliv og uteaktivitet i barnehage og skole
Kommunens skoler og barnehager må i størst mulig grad settes i stand til å ha et høyt og
kunnskapsbasert fokus på fysisk aktivitet/friluftsliv. Områdene rundt skoler og barnehager bør
sikres og evt. tilrettelegges, slik at ungene er mest mulig aktive både på dagtid og i fritiden. Det bør
være et hovedmål at alle barn og unge skal ha minimum 1 time fysisk aktivitet i barnehage og
skole/SFO.
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- Det er behov for strategier for fysisk aktivitet i friluft i vinterhalvåret
Små isflater ved skoler og boområder, strøsandtiltak for eldre, differensiert tilrettelegging for ulike
brukergrupper av skiløyper/lysløyper, parkeringsplasser og brøyting.
- Det er behov for sikring av friluftsområder nært hvor folk bor
- Kommunene bør ha minst et friluftsområde som er tilgjengelig for alle gjennom universell
utforming
- Tilrettelegging for aktiv transport til skole, jobb og barnehage med sammenhengene og
effektive gang- og sykkelstier må prioriteres
- Det bør være et mål om å få flere kommuner med i / eller til å danne friluftsråd
- Det må legges til rette for et aktivt og funksjonelt samarbeid mellom frivillig sektor og det
offentlige
- De frivillige organisasjonenes arbeid og rammebetingelser må styrkes
- Det bør fullfinansieres hele stillinger i Forum for Natur og Friluftsliv i alle fylker

Lykke til med innspillet til DN om nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv!
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