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Fokus i DNs friluftslivsarbeid 

 

www.dirnat.no 

Folkehelse Friluftsliv for alle Nærmiljø  Øke tilgjengeligheten til friluftsliv 
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Statlig sikra friluftslivsområder 

• Områder som det offentlige har 
skaffet seg råderett over gjennom 
statlig økonomisk medvirkning: 
– kjøp (stat eller kommune) 

– langvarige bruksavtaler  

– overføring av eiendom mellom statsetater 

• Type områder: 
– Nærområder 

– Grønnstruktur 

– Strandområder 

– Badeplasser 

– Parkeringsplasser 

– turområder og turveier  
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Foto: ?,  Lillesand kommune, Sørfold kommune 



Hvorfor sikre friluftslivsområder? 

Behov for sikring når området er: 

– så mye brukt at ferdselen går utover allemannsrettens rettigheter  

– særskilt egnet for friluftsliv og det offentlige bør ta ansvar for 

fysisk tilrettelegging som krever eiendomsrett  
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Foto: Edin Saric , Malvik kommune 



Statlig sikring - status 

• Badeplasser og viktige deler av strandsona langs Oslofjorden og Sørlandet  

• Områder i og ved byer og tettsteder utgjør 13,6 prosent 
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Siden 1958 

 

Nå: ca 2300 

sikringssaker 



Statlig medvirkning 

Sikring av friluftslivsområder   

(Kap 1427 post 30) 

 

Mål: Friluftslivet skal styrkes 

som en helsefremmende, 

trivselsskapende og 

miljøvennlig aktivitet 

 

Budsjett 2012: 36,405 mill kr  
tilsagnsfullmakt:  55 mill kr (nye tilsagn) 

 

Tiltak i friluftsområde  

(inngår i Kap 1427 post 78) 

 
Mål: Dekke utgifter til praktiske 

tiltak i statlig sikra friluftslivs-

områder.  

 

 

Budsjett 2012: 24,5 mill kr 
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 Om ordningene på DNs nettsider: 

http://www.dirnat.no/forvaltning/tilskuddsordninger 

http://www.dirnat.no/forvaltning/tilskuddsordninger/


Helhet – fra analyse til aktivitet... 

Analyse 

Kartlegging 

Verdisetting 

Planlegging    

Regulering 

Sikring 

Tilrettelegging  

Stimulering 

Informasjon 

 

 

Mål: 

AKTIVITET og 

NATUR-

OPPLEVELSE! 

Foto: Wild X og Naturarkivet 



Hvorfor tilrettelegging? 

• Minske de fysiske barrierene for friluftsliv og legge til 

rette for økt aktivitet 

• Hindre unødig naturinngrep, slitasje og forstyrrelser på 

plante- og dyrelivet og kulturminner 

 DN-håndbok  

27-2006: 

Naturvennlig 

tilrettelegging 

for friluftsliv 
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publikasjoner  

http://www.dirnat.no/publikasjoner
http://www.dirnat.no/publikasjoner


Aktuelle tilretteleggingstiltak 

• Bord, benker o l  

• Informasjonstavler 

• Turveier og -stier 

• Adkomst og parkering  

• Toalett og 

renovasjonsordning 

• Friluftsrelaterte aktiviteter 

(skileik, ballspill) 

• Badebrygge og stupetårn   

• Tilplantning og lignende  

• Universell utforming 

 

 Åkrasanden, Karmøy. Foto: Leif Arild Fjellheim 

Midtsandtangen, Malvik. Foto: Kristine Stene 



UU og friluftsliv: En utfordring! 

Kan norsk natur bli universelt utformet? 

– Topografi? 

– Sårbart naturmangfold? 

– Kostnader? 

– Opplevelsesverdi? 

 

 

       UU               Tilgjengelighet 
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Foto: 4H 





Minst ett område i kommunen 

    Kommunene bør arbeide for at (…)  

alle kommuner har 

friluftsområder for allmenn 

bruk som er universelt 

utformet.  
(Mål i Handlingsplan Norge universelt utformet 2025) 

 

 

        Kan statlig sikra 

friluftslivsområder være egnet? 

     
 

 

 

 

 



Bedre tilgjengelighet/universell utforming  

av statlig sikra friluftslivsområder 

• Ønsker oss enda flere 

eksempler 

  

• Prosjektet må forankres 

i fylkeskommunen som  

et ledd i det ordinære 

arbeidet med statlig 

sikra friluftslivsområder 

• Må ha forvaltningsplan 
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Illustrasjon fra  FORSLAG TIL UTBEDRING AV 

FRILUFTSOMRÅDET VED DAMTJERN I LIER 

MED HENSYN TIL UNIVERSELL UTFORMING  

Anette Monsen Londalen Landskapsarkitekt MNLA/  

Buskerud fylkeskommune 2012 


