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Høringsuttalelse til strategi for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 
2016-2020 

 

Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark, FNF Telemark, er et nettverk som i dag består av 

10 av de største natur- og friluftsorganisasjoner i fylket. FNF Telemark arbeider for å sette 

friluftslivet og dets behov på dagsorden og øke bevisstheten om helse og livskvalitet samt 

viktigheten av å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. FNF Telemark arbeider også for å 

sikre arealer for et aktivt friluftsliv. 

Følgende av våre medlemsorganisasjoner har aktivt sluttet seg til vår uttalelse:  

Telemark Turistforening 

Norges Jeger- og Fiskerforbund, avd. Telemark 

Grenland Krets, Speiderforbundet 

Telemark Botaniske Forening 

Rovdyrgruppa i Telemark 

4H Telemark 

Naturvernforbundet i Telemark 

 

Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark har gjennomgått fremlagte høringsutkast til strategi 

for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2010-2020 og har følgende kommentarer og forslag til 

endringer i høringsutkastet til strategien (endringer med uthevet skrift): 

 

Endringsforslag (s.5): 
 

Punkt 4 (Bedre muligheter til fysisk aktivitet i nærmiljøet), forslag til nytt punkt: 

 

• Prioritere kartlegging- og sikring av nærfriluftsområder og viktige 

naturområder i tilknytning til de videregående skolene i fylket til bruk i 

undervisning og som aktivitetsområde til uteundervisning og feltarbeid 

 

 



Endringsforslag (s.5): 

 

Punkt 5: Telemark skal bli et attraktivt fylke for store idretts- og friluftsarrangement 

 

 

Endringsforslag (s.5, punkt 1.4 PRIORITERT MÅLGRUPPE, avsnitt 3):  

 

Trygge skoleveier, attraktive skolegårder og nærfriluftsområder som kan brukes i den 

daglige undervisningen er viktige for å stimulere til fysisk aktivitet. 

 

 

Endringsforslag (s.5, punkt 4 SIKRE FRILUFTSOMRÅDER FOR ALLMENNHETEN) 

 

Nytt punkt: Prioritere støtte til aktiviteter som fremmer bredden i friluftslivet, og som 

øker rekrutteringen til de ulike frivillige friluftsorganisasjonene. Tilskuddsordningene 

bør stimulere til samarbeidsprosjekter mellom de ulike friluftsorganisasjonene. 

 

Endringsforslag (s.6, punkt 2, avsnittet NÆRING):  

 

Tilrettelegging av anlegg og områder for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet og store idretts- 

og friluftsarrangement har en direkte nytteverdi for næringslivet(…) 

 

Endringsforslag (s.7. Punkt 2.2. Avsnitt: FRILUFTSLIV):  

Statlig friluftsliv er nedfelt i Meld. St. 18 (2015-2016) «Friluftsliv- Natur som kilde til 

helse og livskvalitet». 

 

Kommentar til endringsforslag: 

Ny stortingsmelding om friluftsliv ble godkjent i statsråd 11.mars 2016. Meldingen finner 

dere HER. 

Endringsforslag (s.7. Punkt 2.2. Avsnitt: FRILUFTSLIV): 

Statens mål med friluftslivet er å sikre allemannsretten, å gi barn og unge mulighet til 

naturopplevelser og til å utvikle ferdigheter i friluftsliv, ta vare på friluftslivets natur- og 

kulturgrunnlag og muligheten til å oppleve stillhet, naturglede og mestring som viktige 

kvaliteter for friluftslivet. 

Kommentar til endringsforslag: 

 

I den opprinnelige teksten er «fred og ro» byttet ut med de to andre kvaliteter naturglede og 

mestring, da «stillhet, fred og ro» kan regnes som 3 identiske kvaliteter innen friluftslivet. 

 

 

Endringsforslag (s.9. Punkt 3.1. Avsnitt FRIVILLIG INNSATS): 

 

Frivillig innsats er en forutsetning for at det skal arrangeres store idretts- og 

friluftslivsarrangement, bygges idrettsanlegg (…) 

 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20152016/id2479100/


Andre kommentarer til avsnittet FRIVILLIG INNSATS: 

 

Vi anser det som særlig positivt at fylkeskommunen ønsker å vurdere å utarbeide og inngå en 

partnerskapsavtale med Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark, da forumet består av de 

største og viktigste natur- og friluftsorganisasjonene i fylket, og dermed representerer en stor 

medlemsmasse av frivillige som kan bistå fylkeskommunen med å oppnå viktige mål i 

strategiplanen i årene fremover, samt at det kan skape bedre rammer for samarbeid mellom 

offentlige myndigheter og frivilligheten. 

 

Vi synes også det er positivt og nødvendig at fylkeskommunen satser på å utarbeide en egen 

frivillighetspolitikk i tiden fremover, og håper at FNF Telemark får muligheten til å medvirke 

i det videre arbeidet. Vi har også et håp i fremtiden om å etablere et felles Friluftslivets Hus, 

som kan være et samlingslokale for de frivillige aktørene innen natur- og friluftsliv i fylket, 

for å øke kompetansen og samle ressursene (jamfør Miljøhuset i Oslo). 

 

 

Kommentar til avsnittet ØKT KOMPETANSE: 

 

Vi ser frem til å bli bedre kjent med fylkeskommunens nye team for Folkehelse, idrett og 

friluftsliv. Veldig bra at det blir et større fokus på å følge friluftsaker, og at det er forståelse 

for at dette krever et styrket tverrfaglig samarbeid.  

 

Endringsforslag (s.13, punkt 3.5 FYSISK AKTIVITET, avsnitt 4) 

 

Det er ønskelig å videreføre satsingen og i større grad koble dette til formidling av kultur- og 

naturarven som finnes i hele Telemark. Gode turveier, turstier og turløyper med 

informasjonsskilt om natur, historie og kultur er viktig for å få folk ut til kulturminnene og 

for å ta vare på kulturarven og naturverdier på en god måte.   

 

Kommentar til endringsforslag: 

 

Informasjonsskilt og formidling bør også inkludere info om verdifulle og særegne 

naturverdier i et turområde. Mange folk trekkes ut i naturen for å oppleve og lære mer om 

naturen, og det kan også gi besøkende kunnskap om hvorfor områdene er sikret, fredet, 

verneverdig eller spesielt interessant for turister/besøkende.  

 

 

Endringsforslag (s.13, oppsummering, punkt 1): 

 

Tilrettelegge med gode aktivitetsstimulerende uteanlegg og sikring av nærfriluftsområder 

ved de videregående skolene i fylket 

 

Kommentar til endringsforslag: 

 

Å sikre natur- og friluftsområder i nær tilknytning til skolene er like viktig som å bygge 

uteanlegg, da dette kan spare skolene for transportkostnader ved uteundervisning og 

feltarbeid. Et mål bør være å tilrettelegge for at skolene får mer praktisk uteundervisning og 

naturkunnskap, samt friluftserfaring i skolehverdagen, og da er den en fordel at uteområdene 

ligger i kort avstand fra skolebyggene. 

 



 

Endringsforslag (s.14, punkt 3.6) 

 

Idretts- og friluftsarrangement 

 

Kommentar til endringsforslag: 

 

Enkelte av de frivillige organisasjonene som arrangerer store arrangementer kan defineres 

både som idretts- og friuftslivsorganisasjoner; eksempelvis Telemark Orienteringskrets, 

Grenland Klatreklubb etc. Det arrangeres årlig nasjonale friluftsarrangement også i Telemark 

som man bør sette større fokus på, og som med et godt samarbeid mellom offentlige 

myndigheter og frivilligheten kan bli mye større enn i dag med innslag av eksempelvis kultur, 

friluftsliv, musikk etc. Telemark har unike natur- og friluftskvaliteter med stort 

markedsføringspotensiale om man klarer å samle de rette kreftene til å gjennomføre 

arrangementer som setter Telemarksnaturen og friluftsmulighetene på kartet (se til Vinjerock, 

Ekstremsportveko, Fjellfilmfestivalen). Her har man i fremtiden mulighet til å tenke utenfor 

boksen og koble friluftslivsaktører med næringsliv og kulturlivet. Det blir derfor viktig for 

fylkeskommunen å vise at de ser muligheten for å støtte gode prosjekter som også involverer 

friluftslivsaktørene- og organisasjonene. Dette kommer ikke godt nok frem i høringsutkastet. 

 

 

Endringsforslag (s.16, punkt 4.2 SAMARBEIDSAKTØRER, 4.avsnitt): 

 

Forumet samordner 10 natur- og friluftsorganisasjoner, hovedsakelig på fylkesnivå. 

Disse er Norges Jeger- og Fiskerforbund i Telemark, Telemark Turistforening, 4H Telemark, 

Naturvernforbundet i Telemark, Grenland Krets av Speiderforbundet, Telemark 

Orienteringskrets, Telemark Botaniske Forening, Rovfuglgruppa i Telemark, Porsgrunn og 

Omegn Turistforening og Norsk Ornitologisk Forening avd. Telemark. 

 

Kommentar til endringsforslag: 

  

Norsk Ornitologisk Forening (NOF), avd. Telemark sluttet seg til forumet i begynnelsen av 

2016, og må føyes til i oversikten over tilsluttede organisasjoner i FNF Telemark. 

 

 

Med dette ønsker vi lykke til med den videre prosessen med behandling av strategien og ser 

frem til et videre samarbeid om å forvalte og utvikle våre felles verdier for naturen og 

friluftslivet i Telemark. 

 

 

På vegne av Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark 

 

Mariken Kjøhl  

Fylkeskoordinator i FNF Telemark 

      


