
 

  

  

   

     Forum for natur og friluftsliv Buskerud 

Et samarbeidsforum mellom 11 natur- og 

friluftslivsorganisasjoner i Buskerud. Formålet er å styrke 

organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og 

friluftslivsinteressene i aktuelle saker. 

 
 

 

 

Buskerud Fylkeskommune        23.6.2016 

postmottak@bfk.no 

Kopi: Hanne.Lisa.Matt@bfk.no 

Styrking av friluftslivet, FNF og friluftslivsorgnisasjonene i Buskerud 
Friluftslivet ønsker å organisere seg bedre. Vi møter i vår hverdag, at vi ikke blir hørt på lik 

linje med idretten. Vi ønsker å gjøre noe med dette ved å styrke friluftslivsorganisasjonene sitt 

arbeid opp mot kommunene. I tillegg ønsker vi en generell styrking og økt satsing på 

friluftsliv i Buskerud 

 

Fordelen både helsemessig og økonomisk ved en økt satsing på friluftsliv kan dokumenteres. 

Vi vil derfor vise tre eksempler på områder og eksempler på aktiviteter som er utført i DNT 

Drammen og Omegn(DNTD) og NJFF Buskerud: 

 

INKLUDERING: 

  

Vi mener mener at naturen er en unik inkluderingsarena som vi bør ta mer i bruk. 

-Vi nordmenn er veldig stolte av den flotte naturen vår, og friluftsliv er en viktig del av vår 

kulturarv. Gjennom friluftslivet lærer innvandrerne både den norske kulturen og det norske 

språket – for her kommer de lettere i kontakt med etniske nordmenn enn ellers i samfunnet. 

  

Naturen er et unikt virkemiddel for å bidra til økt inkludering, bedre helse, mer fellesskap, 

bedre kulturinnsikt og nye relasjoner. 

 

Nye tall viser at over 60 prosent av den norske befolkningen, ca 2,5 millioner, sier at det er 

meget eller ganske sannsynlig at de vil ta en flyktning eller innvandrer med på tur ut i naturen, 

dersom en organisasjon spør dem om det. Tallene kommer fra en landsdekkende undersøkelse 

utført av Ipsos på oppdrag for Norsk Friluftsliv. 

 

Det som trengs nå, er ressurser til å koordinere innsatsen. De positive tallene åpner for store 

muligheter dersom friluftslivorganisasjonene kan koordinere og tilrettelegge og gjøre det 

enkelt å invitere invandrere eller flyktninger med på tur/aktiviteter i naturen.  

 

Eksempeler: 

 

 Flerkulturelle prosjekter. DNTD jobber aktivt med å inkludere flerkulturelle i 
Drammen og distriktet rundt. Det jobbes målrettet mot å rekruttere til våre ordinære 
aktiviteter, særlig til Barnas Turlag. Mange flerkulturelle familier kommer på våre 
arrangementer, særlig på Blektjern og Hamborgstrømpaviljongen. Det er en ukentlig 
turgrupper for kvinner, der mange flerkulturelle deltar. Gruppa går turer i 
Strømsåsen, Bragernesåsen og andre bynære turområder. Vi samarbeider bl.a. med 
Introduksjonssenteret, lokale NAV-kontor og mange innvandrerorganisasjoner i 
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Drammen for rekruttering av deltakere. Arbeids- og Velferdsdirektoratet bevilget i 
2014 midler til et prosjekt der dugnadsarbeid/organisasjonsliv brukes som 
arbeidstrening for flerkulturelle kvinner som står langt fra arbeidslivet. Dette har 
medført at mange flerkulturelle kvinner har deltatt som dugnadere på våre turer og 
arrangement, og gjennom det fått et innblikk i norsk friluftsliv og dugnadsarbeid. 
Samtidig har de delt sine mattradisjoner på våre arrangementer. Det har vært 
arrangert flere hytteturer til Sæteren Gård, Veslekillingen og Goliaten, fjellturer til 
bl.a. Mårbu og Galdhøpiggen. Det flerkulturelle arbeidet i DNTD har vakt nasjonal 
oppsikt, og de gode resultatene vi har fått i Drammen har ført til at det har blitt 
større satsning fra statens side på inkludering gjennom friluftsliv. Flere 
friluftsorganisasjoner har begynt å følge i DNTD fotspor. 
 

 Internasjonal turgruppe for kvinner har sin turdag på torsdager fra bydelen Fjell. 
Turen går til forskjellige turmål i Strømsåsen. 
 

 I forbindelse med inkluderingsprosjektet har vi avholdt skikurs for flerkulturelle 
kvinner. Dette ble avholdt i samarbeid med Idrettsgleden. Dette har vært stor suksess, 
og 15 kvinner har fått muligheten til å lære vår nasjonalsport og er blitt ivrige 
skigåere i Drammensmarka. 

 

 

 

FOLKEHELSE:  

 

Naturen er grunnlag og forutsetning for friluftsliv i Norge, og er en kilde til helse og 

livskvalitet. Naturen er også selve livsgrunnlaget for alt som lever. Friluftsliv og 

naturopplevelser er en viktig del av livet til mange mennesker, med stor betydning for 

livskvalitet, psykisk og fysisk helse. Friluftsliv er vår viktigste og mest attraktive kilde til 

fysisk aktivitet og naturens fred og ro. Undersøkelser og samfunnsøkonomiske beregninger 

viser at friluftsliv har stor verdi for samfunnet, og har et betydelig merpotensial til å aktivisere 

mennesker oftere i naturen. De samfunnsmessige gevinstene ved mer tilrettelegging og 

satsing på frivillige for aktivitet i natur overgår mange ganger investeringene.  

 

Eksempel: 

 

 Folkehelse er et biprodukt i alle av friluftlivsorganisasjonene sin aktivitet, det er allikevel 
enkelte prosjekter som retter seg mer spesifikt for å dekke opp om de grupper man spesielt 
ønsker å nå, med tanke om en bedret livskvalitet. 

 

 «Klart det går» er navnet på turer som er tilrettelagt for bevegelshemmede, synshemmede 
og personer som ikke kan, eller vil gå så fort. Dette er turer DNT Drammen og Omegn har lagt 
til rette for i 5 år. Noen deltakere har vært med på turer helt fra starten av, mens nye også 
kommer til. I flere år har DNTD arrangert vinterturer til Mårbu Turisthytte på Hardangervidda 
og sommerturer over 5 dager til Rauhelleren Turisthytte på Hardangervidda vest. Hytteturer 
til Fønhuskoia i Ringerike blir også arrangert på høsten, dette er en type tur som deltakerne 
etterspør flere av.  
 
 
 



 

 

  

 «Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede» Høsten 2015 startet DNTD opp 
aktivitetskvelder for utviklingshemmede. Kveldene blir holdt én onsdag i måneden på 
Eiksetra og én onsdag på Sæteren gård i Bærum. Kveldene har hatt god oppslutning med 25- 
50 deltakere hver gang. 

 

 

FRILUFTSLIV I SKOLEN: 

  
Skole, barnehage og skolefritidsordning fyller en stadig større del av barns hverdag, og er en 

viktig formidler av kunnskap, ferdigheter og kultur. Barns hverdag er i alt for stor grad 

stillesittende. Det er viktig at skole og barnehage gir barn rom for nok fysisk aktivitet, gir 

barna gode naturopplevelser og et godt grunnlag for egenaktivitet senere i livet. 

 

Eksempel: 

 Opptur: Alle 8-klassinger blir invitert på tur en gang i året. Deltagelse i 2016 var ca. 1400 
glade ungdommer.  

 

 Kurs for lærere: Høsten 2016 skal DNTD holde kurs for lærere i Drammensregionen. Innhold 
vil være friluftsliv og hvordan bruke dette i skolesammenheng.  
 

 Sommerfriluftskole for barn: Friluftskoler arrangert i ferier for å lære barn om friluftsliv.  
 

 Satsning på friluftsarenaer som Blektjern og Hamborgstrømpaviljongen. Dette er arenaer 
tilrettelagt for at barn/unge skal kunne lære om friluftsliv.  
 

 NJFF Buskerud har en egen friluftlivveileder som hjelper til med å arrangere fisketurer og 
opplæring i sportsfiske. De har også i samarbeid med lokale foreninger arrangert 
«Fiskesommer». 

 

 

Friluftsliv er i tillegg mye mer enn disse tre områdene, det er også kultur, historie og en del av 

identiteten til det Norske folk. Vi ønsker å styrke å ta var på disse grunnleggende verdiene 

samtidig som vi bidrar til økt deltagelse for de grupper i samfunnet som trenger den 

aktiviseringen og sjeleroen naturen og friluftslivet gir. 

 

Hva vi ser for oss 

 

 Vi ser for en generell økt satsing på friluftslivet i form av økte midler til aktivitet. 

 Vi er avhenig av en videre styrking av FNF opp til søknadsbeløpet på ca 260.000,- Dette for å 
styrke FNF sitt arbeid med areal og naturvernsaker og som møtested for organisasjonene, 
samt opprettholdelse av dagens 100% stilling og møtevirksomhet med organisasjonene. 

 Vi ser for oss en eller annen ytterligere styrking av samarbeid mellom 
organisasjonene. Enten som en ytterligere styrking av bemanningen i FNF ut over 
100% eller som en annen form for organisering. Hvordan vi gjør dette er vi åpen til 
diskusjon om, men vi ser et stort behov for et styrket samarbeid og bedre 
organisering av friluftlivet. FNF har blant annet mulighet for å opprette lokale FNF. 
Noe vi kan få til hvis rammen for det administrative rundt dette er tilstede. 

 

 

 



 

 

  

Vedlagt fakta og videre arbeid 

 

Vi har lagt ved informasjon som viser satsingen på friluftslivet i andre fylkeskommuner. Vi 

ser også at Buskerud idrettskrets får betydelige driftsmidler og partnerskapsmidler fra 

Buskerud Fylkeskommune. For friluftslivet er FNF det som kan sammenlignes som et 

tilsvarende ledd. 

 

Vi ønsker derfor et møte der vi kan prensentere hva FNF er og hva vi jobber med og i tillegg 

presentere hvilke aktiviteter organisasjonene jobber med. Vi ønsker også en dialog om økt 

satsning på friluftsliv, både innen aktivitet og innen organisering.  

 

Vi ser frem til et eller flere møter der vi kan utvikle et videre samarbeid om satsningen på 

friluftslivet inn i fremtiden 

  

Vedlegg: 

 Fylkestinget i Sør-Trøndelag: En million til mer jakt, fiske og friluftsliv 

 Fylkeskommunale midler til friluftsliv 2015 fordelt på formål 

 Innspill til temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 

 

Forum for Natur og Friluftsliv(FNF) Buskerud 

 

 
Thomas André T. Sveri 

Koordinator 

 

 

Forum For Natur og Friluftsliv Buskerud    
Nedre Storgate 10, 3015 Drammen 

Post: c/o DNT Drammen og Omegn,Postboks 305, Bragernes 3001 Drammen 

Telefon: 97722812   E-post: buskerud@fnf-nett.no 

www.fnf-nett.no/buskerud 

Følgende 11 organisasjoner er tilsuttet FNF Buskerud: 

DNT Drammen og Omegn, DNT Ringerike, Kongsberg og Omegns Turistforening, 
Naturvernforbundet i Buskerud, Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud, Nedre Buskerud krets 

av Norges speiderforbund, Oslofjordens friluftsråd, Buskerud orienteringskrets, NOF avd. Buskerud, 
Buskerud Botanisk forening, Drammen klatreklubb. 
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