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FNF-Rogaland er et felles interesseforum for frivillige organisasjoner som arbeider med natur og 
friluftsliv. Forumet representerer på vegne av organisasjonene  ca. 45.000 medlemmer i Rogaland.  
Disse er med:  Stavanger Turistforening, Norges Jeger og Fiskerforbund – Rogaland, Haugesund Turistforening, 
Norges speiderforbund Vesterlen krets, Rogaland KFUK-KFUM speidere, Syklistenes landsforening Sør-Rogaland, 
Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd., Sørmarkas venner, 
Naturvernforbundet i Rogaland, Rogaland Orienteringskrets, og friluftsrådene; Ryfylke, Dalane, Jæren, og Vest. 
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KOMMENTARER TIL PLANPROGRAM FOR 
REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE I ROGALAND  2012-2014 
 
FNF-Rogaland er positiv til planprogrammet men mener at betydningen av naturområder for 
folkehelse ikke er tydelige nok. Vi foreslår et tillegg i planprogrammet og i indikatoroversikten 
og vi vil svare på spørsmålene som stilles i følgebrevet. 
 
Planprogram: 
Satsingsområde, Aktive og trygge lokalsamfunn – fysisk miljø. FNF-Rogaland mener følgende 
kulepunkt bør legges til: 

• Den helsemessige betydningen av grønnstruktur og god tilgang til naturområder   
Begrunnelse:  
Rekreasjonsområder betyr ikke det samme som natur. Naturen spiller en spesifikk og viktig 
rolle i fysisk aktivitet og mental helse som bør fremheves og ikke kombineres med andre 
kategorier. Jfr. «Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse», Nordisk Ministerråd, 2009. 
 
Indikatoroversikt: 
Omgivelser. FNF-Rogaland mener følgende punkt bør legges til: 

- Tilgang til naturområder og ufrisert grønnstruktur 
Begrunnelse: 
Samme som for planprogrammet. I kartleggingen blir det i tillegg viktig å skille hvordan de 
ulike demografiske gruppene bruker henholdsvis grønnstruktur i tettbygde strøk og 
naturområder generelt. 
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Følgebrev – svar på spørsmål: 
- Mål og ambisjoner: Det foreslåtte formålet er enkelt og godt men vi tror det er spesielt 

viktig å holde fokus på å utjevne sosiale helseforskjeller. En vellykket utjevning vil i seg 
selv bidra til bedret helse for alle.  

- Målgrupper: Uten å forsømme risikogrupper, bør den viktigste målgruppen være barn, 
ungdom og barnefamilier med fokus på en aktiv og sunn livsstil.  

- Virkemiddel: Et viktig virkemiddel for flere målgrupper bør være fysisk aktivitet og 
samhørighet i naturen både for å fremme den totale helsetilstanden men også for å 
bidra til utjevning. Jfr. ‘Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse’, Nordisk 
Ministerråd, 2009 og ‘Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet’, 
Nasjonalt råd for fysisk aktivitet, 2011.04.13 

- Område som bør tas med: Planen bør ta med viktigheten av bærekraftig og nok natur. 
Dette er en av de viktigste ressursene vi har i Rogaland og Norge. 

- Arenaer og virkemiddel som skaper helse og trivsel: De trenger ikke å være komplekse 
og dyre; de frivillige natur- og friluftsorganisasjonene står for enkel, rimelig og 
naturvennlig aktivitet og samhold. En proaktiv og langsiktig satsing på disse 
organisasjonene kan være en del av et tilbud mot barn og risikogrupper som også vil ha 
en utjevnende effekt. 

- Medvirkning: Planen legger opp til møter med frivillige organisasjoner på kveldstid 
både i nord- og sørfylket. Vi håper metoder med aktiv dialog og konkrete 
arbeidsoppgaver brukes videre. 

 
Disse kommentarene er levert på vegne av Arbeidsutvalget i FNF-Rogaland.  
Vi ser fram til å delta videre i arbeidet med planen. 
 
 
Med vennlig hilsen  
for FNF-Rogaland 
 
 
sign.        sign. 
Karl Andreas Knutsen      Emily L. Halvorsen 
Leder, Arbeidsutvalget      Koordinator 
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