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Kulturstrategi for Hedmark fylkeskommune 2018-2022 – høring 
 

Viser til brev datert 20.09.17 angående høring på forslag til kulturstrategi for Hedmark 

fylkeskommune 2018-2022. Kulturstrategien er et overordnet politisk styringsdokument, som skal gi 

fylkeskommunens arbeid innen kulturfeltet tydelig retning med klare prioriteringer.  

 

Naturen har stor kulturverdi. Den gir rom for å oppleve natur og landskap, identitet, fellesskap, 

friluftsliv, idrett og høsting av verdier som bær, sopp, planter, fisk og vilt. Alt dette er en viktig del av 

den norske kulturarven som det er viktig å ta vare på. Denne kulturen må videreformidles og kunnskap 

må deles og læres for å kunne holde den i hevd. For natur- og friluftslivsorganisasjonene er det viktig 

at det legges til rette for at våre naturgitte ressurser kan og blir utnytta på en god måte.  

 

Forum for Natur og Friluftsliv Hedmark (FNF-Hedmark) har gått i gjennom forslaget, og merket oss 

følgende innenfor våre interessefelt: 

 

Visjon og hovedmål 

«Et gladere, sprekere og klokere Hedmark».  

Fylkeskommunen vil arbeide for at alle skal ha mulighet til å delta, selv om geografiske, helsemessige, 

kulturelle eller sosiale forhold hever terskelen for deltakelse.  

 

Vi mener det er laget en god visjon, ettersom en av de virkelig store utfordringene i dag er inaktivitet i 

befolkningen. Dette er også nevnt i, bl.a. ved at det er en utfordring å redusere stillesitting og å få 

ungdom til å være mer aktive. Fylkets lave utdanningsnivå er også relatert til lavere fysisk aktivitet. 

Målet er å oppnå bedre folkehelse og reduserte sosiale helseforskjeller. For å nå visjonen, må man 

aktivisere hele befolkningen. Friluftsliv og uorganisert trening er den store aktøren. Dette er 

aktiviteter som når folk flest, det er kostnadseffektivt, inkluderende, favner om alle samfunnsklasser, 

er døgnåpent og ikke minst: det er billig å delta. Det er også av vesentlig betydning at friluftsliv i flere 

undersøkelser er oppgitt som den aktiviteten inaktive foretrekker for å bli mer aktive. Studier viser en 

signifikant positiv sammenheng mellom deltakelse i friluftsliv og helsetilstand.  

 

Fire delmål 

Samtidig er det nå slik at også friluftslivet må læres. Det er ikke lenger selvrekrutterende aktiviteter, 

og det offentlige bør således ta et større grep og ansvar. Vi trenger en aktiv friluftspolitikk i Hedmark, 

og en plan med klare målsetninger og tiltak. Hvordan man skal oppnå økt aktivisering og deltakelse i 

fysisk aktivitet er vel så viktig å diskutere som anleggsutvikling og sikring av områder. Dette må 

følges opp i handlingsplanene som skal utarbeides våren 2018.  

 

Friluftslivsorganisasjonene spiller en svært sentral rolle i aktivisering av befolkningen, og da er det av 

vesentlig betydning at disse gis de nødvendige forutsetninger for å lykkes med sin aktivitet. Stabilitet 

og langsiktighet er to sentrale begreper her. Organisasjonene er bygget på frivillighet, men det er 
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viktig å merke seg at for å skape frivillig aktivitet er det avgjørende at noen rekrutterer frivillige, 

organiserer og administrerer aktiviteten, søker om nødvendige midler og ikke minst utarbeider og 

formidler informasjon om aktivitetene ut til aktuelle målgrupper. Arenaer for formidling av kunnskap, 

gode naturopplevelser og opplevelse av fellesskap og trygghet er viktig for å ivareta lokale 

friluftslivstradisjoner og kultur. Det er en stor oppgave for organisasjonene å formidle og føre det 

tradisjonelle friluftslivet videre.  

 

Styrking av organisasjonene er nødvendig for særlig å kunne øke aktiviteter rettet mot barn og unge. 

Løype- og stiprosjekter, stolpejakt, lærings- og rekrutteringsaktiviteter, m.m. er eksempler på tiltak 

som får flere ut i naturen. Støtteordningene til nærmiljøanlegg, friluftslivstiltak og kulturarenaer er 

vesentlige i vårt arbeid, og det er avgjørende at Fylkeskommunen bidrar til å styrke denne kulturelle 

infrastrukturen. I tillegg støtteordninger som motiverer til nytenkning, involvering og utvikling.  

 

Under delmålene er mye positivt som nevnes i forslaget til strategi. Vi støtter tankene om opprettelse 

av friluftsråd, forsterke nettverket innen friluftslivet og arbeide for at det er tilstrekkelig areal 

tilgjengelig slik at flest mulig kan starte friluftslivsaktiviteter fra døra hjemme. Vi ser fram til en god, 

felles prosess med de frivillige organisasjonene og Fylkeskommunen rundt opprettelsen av friluftsråd. 

 

Som det er nevnt i strategien, skjer den store andelen av frivillig aktivitet i lokallag eller lokale 

organisasjoners regi i kommunene. Natur- og friluftslivsorganisasjonene i Hedmark har lokale lag og 

er godt spredt i hele fylket. De samarbeider regionalt, men ikke alle organisasjonene har en formell 

regional overbygning. Det virker uheldig om en manglende formell regional organisering skal ligge til 

hinder for et samarbeid med fylkeskommunen og kulturavdelinga. 

 

 
Denne uttalelsen støttes av følgende organisasjoner: Hamar og Hedemarken Turistforening, DNT 

Finnskogen og Omegn, DNT Odal, Norges Turmarsjforbund, Glåmdal krets av Norges Speiderforbund, 

Hedmark Orienteringskrets, Norsk Ornitologisk forening, avd. Hedmark, Hedmark krets av Norges 

Speiderforbund og NJFF-Hedmark.  

 

 

 

 

 

Mvh.  

 

Christian Dufseth 

FNF-koordinator 
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