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Ny nasjonal handlingsplan for friluftsliv - tiltak og føringar i
Møre og Romsdal
Bakgrunn
I slutten av juli 2018 la regjeringa fram «Handlingsplan for friluftsliv – Natur som
kjelde til helse og livskvalitet». Dette er ei konkretisering av tiltak for å følgje opp
«Meld.St. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kjelde til helse og livskvalitet».
Målet er at enda fleire skal ta del i og oppleve friluftslivet. Tiltaka som skal setjast i
verk er sortert i 5 kapittel:
1. Friluftsloven og allemannsretten: Her ønsker regjeringa å forenkle lovverket som
regulerer friluftslivet, slik at det blir lagt betre til rette for all ikkje-motorisert
ferdsel i utmarka som for eksempel terrengsykling og kiting. Kapitlet inneheld også
tiltak og føringar for å unngå at friluftslivet bidreg til å øydelegge viktige
naturverdiar.
2. Friluftslivets arealer og infrastruktur: Regjeringa ønsker å legge til rette areal og
anlegg for auka aktivitet. Mellom anna skal det setjast i gang eit fleirårig prosjekt
for å fremme planlegging, opparbeiding, skilting og merking av turstiar i
kommunane. Når det gjeld Miljødirektoratet og fylkesmannen sine oppgåver knytta
til statleg sikring av friluftslivsområder og skjergardsteneste vert mange av desse
flytta over til fylkeskommunen i regionreforma. Regjeringa vil også ha ein
gjennomgang av sikringsordninga for å sjå på kva som er den mest
hensiktsmessige måten for staten å ta vare på friluftslivsområda. I tillegg skal
Skjergardstenesta sitt arbeid med marin forsøpling vidareutviklast. Arbeidet med
kartlegging og verdsetting av friluftslivsområdar blir forlenga ut 2019 slik at flest
mogeleg kommunar kan gjennomføre arbeidet.
3. Friluftslivsaktivitet: Kapitlet tek for seg for opplæringstiltak, aktivitetstilbod,
informas- og motivasjonstiltak. Gjennom opplæringstiltak retta mot skuler og
barnehagar, bruk av tilskotsordningar, nasjonale markeringar og digitalisering av
friluftslivsinformasjon, vil ein motivere til auka deltaking i friluftslivet i alle grupper
av befolkninga. Spesielt er det fokus på barn, unge og inaktive.
I samanheng med ei auka deltaking i friluftslivet, ønsker regjeringa også å få betre
oversikt over ulykker innan friluftsliv.
4. Høsting av naturressurser i friluftsliv: Kapitlet tek føre seg tiltak som kan vere
med å auke deltakinga i hausting av ulike naturressursar i utmarka. Handlingsplana
legg opp til at fleire skal ta del i jakt, fiske og sanking av bær og sopp.

5. Friluftsliv og verdiskaping: Kapitlet viser til tiltak og føringar for å legge til rette
for auka ferdsel av nasjonale og internasjonale turistar i norsk natur. Det blir lagt
vekt på samhandling mellom reiselivet og friluftslivet. Den auka ferdselen skal ikkje
forringe natur-, kulturminne-, og opplevingsverdiane.
Vurdering
Ei målsetning for det regionale friluftslivsarbeidt dei neste åra bør vere å gjere
arbeidet enda meir systematisk og målretta. I arbeidet med ny regional planstrategi
kan det vere aktuelt å drøfte behovet for ei regional delplan for friluftsliv. Denne
kan ta opp i seg dei statlege føringane og tiltaka gitt i Meld.St. 18 (2015-2016) og i
Handlingsplan for friluftsliv. Skal ei slik plan utarbeidast, må det setjast av
administrative ressursar for å gjennomføre arbeidet.
Møre og Romsdal fylkeskommunen har ikkje ein slik plan i dag. Likevel er det
regionale arbeidet for at enda fleire skal utøve friluftsliv, og få oppleve friluftsliv
som ei kjelde til betre helse og høgare livskvalitet, godt i samsvar med mange av
tiltaka og føringane gitt i «Handlingsplan for friluftsliv»
I samarbeid med dei to friluftsråda og kommunane i fylket er arbeidet med å
kartlegge og verdsette friluftslivsområda i fylket godt i gang. Mange kommunar er
allereie ferdige, medan andre er i startfasen. Neste steg blir å bruke dette
kunnskapsgrunnlaget til å få på plass gode sti- og løypeplanar i kommunane. Slik
kan ein få gjennomført eit målretta og systematisk arbeid med å legge til rette
anlegg for auka friluftslivsaktivitet. Miljødirektoratet har signalisert at det vil bli lyst
ut stimuleringsmidlar for å få fart på dette arbeidet.
Med kartlegginga på plass, og med gode planar for utviklinga av friluftslivsareala,
legge kommunane også til rette for ei betre fordeling av dei statlege
friluftslivstilskota. På sikt må kommunane rekne med at kartlegging og verdsetting
må ligge til grunn for å kunne søke om statleg medverknad i sikringssaker.
Med kommunar som er godt kartlagt og planlagt i forhold til friluftslivsområder ligg
forholda til rette for at fleire vil søke om statleg sikring i åra som kjem. I tillegg
legg regionreforma opp til at oppgåver som i dag vert utført av fylkesmannen og
Miljødirektoratet vert overført til fylkeskommunen. Dette er oppgåver som vil krevje
både juridisk kompetanse og friluftsliv- og naturfagleg kompetanse.
Fortsatt blir det arbeida med å få etablert ein operativ skjergardsteneste i fylket.
Stortinget ønsker at tenesta vert utvida nord for Hordaland, og Møre og Romsdal er
først ute. Sunnmøre Friluftsråd vil vere ansvarleg for den operative drifta, medan
eit samarbeidsorgan beståande av dei to friluftsråda, fylkeskommunen og staten
skal legge føringane for arbeidet. Hensikta med samarbeidet er å auke den
sjøbaserte friluftslivsaktiviteten gjennom betre tilrettelegging av friluftsområde, og
arbeide mot marin forsøpling. Her kan ein på sikt sjå føre seg eit behov for å utvide
tenesta til fleire driftseiningar rundt i fylket. I tillegg vert ei rekke oppgåver knytt til
skjergardstenesta flytta frå fylkesmannen og Miljødirektoratet over på
fylkeskommunen. Med oppfølging av ei ny teneste i fylket og i tillegg nye oppgåver
overført i samanheng med regionreforma må ein ta høgde for at dette vil krevje
administrative ressursar.
Gjennom fornyinga av morotur svarar Møre og Romsdal fylkeskommune ut
regjeringa si målsetning om å digitalisere friluftslivsinformasjon og gjere data
allment tilgjengeleg. Datasettet i morotur har allereie skapt mykje aktivitet i

befolkninga, mellom anna gjennom turmålskonkurransen StikkUT. Ei av
målsetningane med nye morotur, er å gjere datasette enda meir tilgjengeleg til
bruk i folkehelsetiltak, næringssamanheng, reiseliv, osb. Eit anna mål er å løfte
kvaliteten på innhaldet, omsette innhaldet til engelsk og forbetre og modernisere
lay out.
Morotur er i ferd med å bli eit godt reiskap i friluftslivsarbeidet i fylket. Ikkje berre
er dette ein god informasjonskanal for dei med liten kjennskap til turar i sitt
nærmiljø. Med denne databasen kan vi få festa ruter og punkt på kartet og på den
måten få etablert og marknadsført ruter. Ut frå dette kan ein bygge vidare steg for
steg infrastruktur som klopper, gapahukar, overnattingshytter, toalett, brygger for
kajakk osb. Fleire prosjekt er allereie i ferd med å vokse frem. Ei gjennomgåande
padlelei for fylket med kartfesta padlehukar, punkt for sjøsetting, parkering og
liknande kan bli eit nytt prosjekt kor ein knyt statleg tilskotsordningar, dei frivillige,
kommunar og fylkeskommunen saman til eit felles løft. Arbeidet med Den
trondhjemske postvei er i full gang i fleire kommunar. Det same er
kystpilegrimsleia. Nasjonal sykkelrute er skilta av Statens vegvesen, og kan
marknadsførast gjennom dei nye verktya i morotur. Alle slike prosjekt startar med
å få dei kartfesta. Det kan ein snart gjere med eit godt og moderne verktøy i
morotur.
Forslag til vedtak:
Kultur- og folkehelseutvalet tek saka til orientering, og føresett at saka blir følgt
opp og vurdert i komande planprosessar i fylkeskommunen.
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