
DNT, FNF, Friluftsrådene, frivillige og 
kommuner 

Takk til dere som har bidratt med 

gode innlegg til denne digitale 

samlinga!



Friluftsliv, fysisk aktivitet er positive faktorer for folkehelsa
- Forskning som bekrefter det vi allerede vet

• Forskning viser at fysisk aktivitet bidrar positivt til 

konsentrasjon, hukommelse og mental kapasitet og 

motvirker både depresjon og demens. Det å bevege 

seg, særlig i naturen, forebygger stress og 

utbrenthet, og er noe av det beste man kan gjøre 

for god hjernehelse (Hjelle, 2018).

• Forsknings prosjekt om «sosial ulikhet i levealder» 

(Alta, Kautokeino og Hasvik) 



Sammen om aktive liv
Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029

https://www.regjeringen.no/contentassets/43934b653c924ed7816fa16cd1e8e523/handlingsplan-for-fysisk-aktivitet-2020.pd


• Universell utforming – «Friluftsliv for alle»  

Alle kommuner bør ha hvert fall  ett friluftsområder eller 

turstier som er tilrettelagt for alle.

• Aldersvennlig samfunn og stedsutvikling 

https://www.ks.no/fagomrader/velferd/aldersvennlige-lokalsamfunn/

• Norsk Friluftsliv har laget brosjyrer om 

friluftsliv på mange språk. Materiellet finner du 

her: https://norskfriluftsliv.no/friluftsliv-og-helse-materiell/

https://www.ks.no/fagomrader/velferd/aldersvennlige-lokalsamfunn/
https://norskfriluftsliv.no/friluftsliv-og-helse-materiell/


 Turskiltprosjektet – Spleis Gjensidigestiftelsen, fylkeskommunene 

og kommune/lokale lag og foreninger

 UT i Nord og Perletur 

 Ulike tilskuddsordninger (aktivitet og tilrettelegging)

 Dagsturhytter – nytt, friluftsrådene i spleis med andre

 Naturmøteplassen – nytt tilskudd tiltak Gjensidigestiftelsen

 Kartlegginger friluftsområder og ferdselsårer – bidrar til kunnskap 

som styrker friluftslivet i kommunal planlegging.

Tiltak som bidrar til mer friluftsliv og bedre folkehelse: 



Tilgangen til natur og 
friluftsområder er svært god

Bare en tredjedel av befolkningen er så 

fysisk aktive som helsemyndighetene 

anbefaler (Helsedirektoratet, 2015)

Tenke nytt … eller? 

Folkeheleundersøkelsen 2020: rapporten.

https://www.tffk.no/_f/p1/ib7a66d8a-c563-4d0a-a40c-a617608e46a9/fhus_tf_fullstendig-30-sept-2019.pdf


Bruk av teknologi, sosiale medier, ny design, 
belønning eller kombiner kulturminner eller 
kunst med friluftslivet kan være veien å gå for å 
øke nysgjerrighet og motivasjon hos flere



Takk for at du bidrar til mer friluftsaktivitet 
og bedre folkehelse i Troms og Finnmark!   

Oppfordring på tampen:

Alle skriver ned minst en konkret 

ting som de skal følge opp 

framover 

- med utgangspunkt i det du har 

hørt på samlinga i dag.


