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Norsk Friluftsliv

950.000 medlemmer og mer enn 5000 lag og foreninger



• https://youtu.be/J6PbliLOoiU

Norsk Friluftsliv

https://youtu.be/J6PbliLOoiU


Norsk Friluftsliv og inkludering
• Fellesskap som verdsetter og jobber for 

friluftslivsopplevelser for alle.

• Statistikk viser at deltakelse i friluftsliv 

kan forbedres blant alle grupper, men er 

betydelig lavere blant personer med 

utenlandsk bakgrunn sammenlignet med 

etniske nordmenn.

• 44% av innvandrere med ikke-vestlig 

bakgrunn driver med utendørsaktiviteter 

mindre enn en gang i måneden.

• Forskning har vist at natur og friluftsliv 

kan spille en viktig rolle i 

inkluderingsprosessen.

Fokus på å øke andelen personer 

med innvandrerbakgrunn som utøver 

friluftsliv
oNasjonal strategi for et aktivt friluftsliv, 

2014-2020

oFriluftslivets år 2015

oSt.Meld.nr.18 (2015-2016)

oHandlingsplan for friluftsliv 2018



• Norsk Friluftsliv – Flerkulturelt friluftsliv

• Statens Naturoppsyn – Friluftsliv for 
flyktninger

• DNT – turgrupper/ferskingkurs/tur på 
timeplanen

• Skiforeningen – Friluftsglede

• NJFF – Fiskeglede for alle

• Røde Kors – Til topps

• Syklistenes Landsforening – Opp på 
sykkel

• KRIK – Skidag for nybegynnere

• M. Fl.

Flere har gjort vedtak om flerkulturell 
inkludering

Satsing på flerkulturelt friluftsliv



• Kunnskap

• Støtte og opplæring

• Kontaktnettverk

• Informasjonsmateriell

Flerkulturelt Friluftsliv



Friluftsliv - fordeler

Friluftsliv

Sosial

Økonomisk

Kultur

Helse



Innvandrere og friluftslivsliv 2017

Deltakelse i ulike friluftslivsaktiviteter siste 12 måneder, 

etter fødeland, alder 16-54 år. 2017. Andel i prosent.
(Kilde: Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017, SSB)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Spasertur

Fottur

Bading utendørs

Skitur

Fisketur

Sykkeltur

Bær- og sopptur

Resten av befolkningen

Født i Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS

Født i EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand

83 %

14 %
3 %

Hvor mange innvandrere er det?

Resten av befolkningen
Innvandrere
Norskfødte med innvandrerforeldre

Hele 
befolkningen: 

5,3 mill.
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14 %
4 %

Hvor mange 
innvandrere er det?

1.januar 2019

Resten av befolkningen

Innvandrere

Norskfødte med innvandrerforeldre

Hele 
befolkningen: 

5,3 mill.

1.januar 2019

13 %

35 %

12 %

Hvor kommer innvandrere fra?
1.januar 2019

De ti største landene
1.januar 2019

Polen

41 %





Turmat fra hele verden

• Verktøy for inkludering

• Bro mellom kulturer – mat 

og tur

• Alle bidrar – alle er en 

ressurs

• Få flere mennesker ut

• Turmat.no – turhistorier, 

oppskrifter og tips.





Antigua & Barbuda



Min reise inn i svensk natur og friluftsliv

• Fokus på å komme i 

gang i samfunnet

• Mann som er naturlig 

interessert / jeger

• Svensk familie og 

venner.

• Mat interesse - plukking 

av sopp og bær

• Helse – høstdepresjon

• Arbeidet



Nya Svenska I 
Naturen



Nya Svenskar I 
Naturen



Hva / Hvorfor / Formål

Aktiviteter

Ressurser

Menneske (ansatte, frivillige)

Økonomisk

Intern / Ekstern

Medlemmer

Bedre mening

Hvem / hva sikter vi til?

Ekstern / Intern:

Politisk oppdrag

Noe vi må

Ungdommer

Innvandrere



Hvordan - Lag et fundament

• Politikk - holdning

• Strategi - identifiserer målgruppen og lager et 
tilpasset program

• plan

• Koblet til selskapets viktigste strategi og plan

• Organisasjonens struktur - ikke bare top-down, se 
på de forskjellige delene - utfordringer

• Støtte - utdanning, ressurs



Hvordan

• Vurderinger • Holdninger

• Hvordan behandle andre

• Hvordan håndtere noen 

situasjoner

Verdier kontrollerer holdninger

Informasjon alene endrer ikke holdninger

Koblet til bakgrunn (kultur, tro, utdanning, opplevelser, mentorer)

Lav kunnskap eller interesse -> svake meninger

"Svake" meninger -> holdninger lettere å endre

• Hva er viktig for deg



Flerkulturelt eller inkludering?

Flerkulturelt:

Flere kulturer som bor 

ved siden av

hverandre uten 

utveksling
Tverrkulturell:

Sammenligning. Forstå 

forskjeller.

Endre for et individ.

En kultur regnes som 

normen

Interkulturell:
Full forståelse og 
respekt. Exchange. Alle 
lærer av hverandre og 
vokser sammen



Målgruppe:
frivillige

• Forventning
• Vurderinger
• Holdninger 
• Kunnskap / 

kompetanse

• Ressurs
• Bærekraft
• Samarbeid



www.norskfriluftsliv.no



Effekt – gi og ta



Utfordringer

• Mangel på fakta og 
kunnskap

• Finans

• Holdninger og 
engasjement

• Innenfor din egen 
organisasjon

• Nye nordmenn 
(etniske foreninger)

• Samarbeid



Inkludering Strategi og Trondheim
• Fokus – nettverksbygging, forbedret kommunikasjon og samarbeide mellom 

lokala/regional friluftsorganisasjoner samt øket effektivitet (bruk av resurser, 

resultat...).

• Studie Trondheim

• Studenter, engagemang och samarbete mellan olika aktörer riktat mot 

studenter/forskar med familjer

• Infodag för nya studenter och ansatta

• Idrettsrådet

• medlemsorganisationer med olika friluftsinriktning

• Samarbete om resurser, delar nätverk, åretruntverksamhet

• Flerkulturelt Fritid

• Familjedag - høstferiet

• Seminarier 

• Brobygging och samarbete inom FNF och lokala och regionala 

medlemsorganisationer



• Økt holdbarhet

• Samarbeid - effektivitet, bærekraft

• Mer inkluderende - publikum, aktivitet

• Informasjon og fakta

• Opplevelser og kompetanse

• Holdninger og verdier

Forventninger



Takk for meg!


