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Høringsuttalelse til forslag til regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet har fått navnet «Østfold i bevegelse» og har som
hovedmål at alle i Østfold skal øke sin fysiske aktivitet. Fysisk aktivitet er bra for folkehelsa, og dette
er planens perspektiv. For å lykkes med det er det definert fem områder for innsats, samt at
målsettinger og strategier konkretiseres i et handlingsprogram med tiltak, tidsperspektiv og ansvar
for gjennomføring.
Tilslutta organisasjoner i FNF Østfold har vært involvert i prosessen med å definere hva denne planen
skal inneholde. Vi har bidratt med felles innspill via fylkeskoordinator, samt at organisasjonene selv
har bidratt på jobbemøter. Vi synes at høringsforslaget gjenspeiler våre innspill, og vi anser dermed
at Østfold Fylkeskommune ser på oss som en seriøs bidragsyter og samarbeidspartner, og en viktig
brikke for å oppnå målet om økt fysisk aktivitet for alle. Frivillige organisasjoner er viktige for å skape
økt aktivitet, og dette bidrar igjen til at folkehelsen bedres på flere plan.
Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er rådgivende og retningsgivende, men ikke
juridisk bindende. Det er derfor viktig for oss at overordnede planer legger til rette for at målene
med planen nåes, at arealer for utøvelse av friluftsliv blir satt av, ivaretatt og videreutviklet, slik at
bruken er sikret for framtida. Dette må også tas med videre i samarbeidet om region Viken. Vi vil
kommentere dette i egen høringsuttalelse til fylkesplanen, som også er ute til offentlig gjennomsyn.
Prosjektet kartlegging og verdsetting av friluftsområder er også et viktig tiltak, som vi ser at
fylkeskommunen har fokus på. Det er gledelig å se at langt de fleste kommunene i fylket nå har
gjennomført eller er i gang med sin kartlegging, og at det er stort fokus på dette både i omtalte plan
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og fylkesplanen. Deretter blir jobben med å følge opp og oppdatere disse kartene like viktig. Østfold
har flere regionalt viktige områder for friluftsliv som for eksempel Vansjø og kystlinja. Disse
områdene har lenge vært utsatt for bit-for-bit nedbygging, og vi ser at næringsområder og hyttefelt
kryper nærmere natur- og friluftsverdiene. Vi etterlyser en strategi for å videreutvikle og ivareta disse
områdene, slik at kvalitetene kan bevares for framtida. Dette er en utvikling som må adresseres i
arealstrategien for fylket.
Nasjonale føringer sier at frivillige skal bidra mye i dugnaden for bedre folkehelse. Dette uten at det
er gitt økte bevilgninger for økt aktivitet. Det sier seg selv at byrden blir større, og det er viktig at
regionale og kommunale myndigheter legger til rette for at frivilligheten allikevel kan blomstre i det
lokale. Samarbeidsavtalen mellom Østfold Fylkeskommune og FNF Østfold er således et svært viktig
bidrag til å sørge for at friluftsinteressene blir hørt i arealsaker i fylket og kommunene, og at de lokale
foreningene først og fremst kan opprettholde et fokus på aktivitet.

Under vil vi kommentere konkrete punkter i planen.
4.1 Føringer for fylkeskommunale oppgaver
Oppgaver som fylkeskommunen skal prioritere innenfor friluftsliv:
- Ivareta friluftsinteressene i regional og kommunal planlegging, med særlig fokus på viktig
grønnstruktur i og ved byer og tettsteder.
Vi mener at områder langs vassdrag og kyst i tettsteder også bør nevnes, da dette også er viktige
områder for utøvelse av friluftsliv og presset på arealene er stort.
Retningslinjer for anleggsutvikling, arealbruk og lokalisering.
Østfold har lavest andelen barn og unge med trygg tilgang til rekreasjonsareal i Norge. Dette kan man
være med på å endre ved at nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg prioriteres med minimum 15% av
den årlige spillemiddelrammen. Et godt tiltak synes vi, men penger skaper ikke aktivitet alene.
Engasjement og initiativ er gratis og dette må barn og unge få lære seg både hjemme og på skolen.
Voksne som deltar aktivt vil være med å skape trygge aktiviteter for ungene, og dette kan kanskje
stimuleres med noe støtte til aktivitet. Kunnskap om hva som hindrer folk i å være aktive er
essensielt og må oppdateres kontinuerlig fordi samfunnet og befolkningssammensetningen endres.

Handlingsprogrammet
«Aktiv hele livet»
Vi stiller oss positive til tiltaket å etablere en funksjon for koordinator som skal ha fokus på blant
annet friluftsliv/naturveiledning og økt fysisk aktivitet, men vi ser ikke om fylkeskommunen har tenkt
at denne funksjonen skal være kommunal eller regional. Aller helst bør den forankres i kommunene,
kanskje i samarbeid med folkehelsekoordinator eller frivillighetssentral.
Varierte anlegg, områder og ferdselsårer
Vi synes det er gledelig og ambisiøst at fylkeskommunen tar på seg oppgaven med å se på alternative
metoder og innfyllingsmateriale til kunstgressbaner. Nasjonale myndigheter har også stort fokus på
dette, og viser således at Østfold fylkeskommune følger de signaler som blir gitt.
Kunnskap og innovasjon

«I Østfold vil vi (strategier)
- bygge god kompetanse og kapasitet i kommunene og idrettslagene på spillemiddelordningen.»
Her bør det føyes på friluftsorganisasjonene også.
Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring. Fylkeskommunen er skoleeier og -driver av
11 videregående skoler og Skjeberg folkehøyskole. I et utdrag fra læreplan i valgfaget natur, miljø og
friluftsliv (NMF1-01), står det følgende:
Om formålet til faget:

"I valgfaget natur, miljø og friluftsliv deltar elevene i aktiviteter knyttet til friluftsliv eller
naturbruk som gir opplevelser, og som kan lære dem å bruke naturen på en hensiktsmessig
måte. Faget skal legge til rette for at elevene får bruke sansene, får stimulert nysgjerrigheten
og blir glad i naturen. De skal også lære å tolke tegn i naturen. "
Om hovedområde friluftsliv:
"Dette hovedområdet omfatter et bredt spekter av aktiviteter i naturen og gir praktiske
erfaringer med natur og friluftsliv eller naturbruk. Turer av ulik varighet, fiske, jakt, fangst,
høsting, dyrking og skjøtsel kan høre inn under hovedområdet. Allemannsretten og gjeldende
regler for bruk av natur og naturressurser er dermed sentralt stoff. Hovedområdet omfatter
også å utnytte og ta vare på naturens ressurser i form av matkonservering og
håndverksprodukter som del av tradisjonen og naturopplevelsen."
Kompetansemålene i hovedområde friluftsliv i faget:
" Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• ferdes mest mulig sporløst, trygt og respektfullt i ulike typer natur og værforhold
• gjøre veloverveide valg av rute og leirplass
• dyrke, jakte eller høste fra naturen og benytte, tilberede eller oppbevare ressursene
• forklare hvordan allemannsretten og regler for høsting, jakt, fangst og fiske regulerer
ferdsel og bruk av naturen i lokalmiljøet eller regionen"
Flere av FNF Østfolds medlemsorganisasjoner tilbyr kursopplegg som kan brukes som
kompetanseheving for ansatte i barnehager og skoler til å integrere uterommet og friluftsliv i
undervisning og annet arbeid.
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