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Innledning 
Fylkeskommunen fikk med forvaltningsreformen i 2020 et større ansvar for friluftslivsarbeidet i fylket. 

Dette er forankret i Forskrift om fylkeskommunens oppgaver innenfor friluftslivsområdet, som trådte i 

kraft 1.01.2020. Det framgår av forskriften at fylkeskommunen skal stimulere til friluftsliv og 

ivaretakelse og utvikling av arealer for friluftsliv. I dette ligger at fylkeskommunen blant annet skal 

fordele statlige tilskuddsmidler og informere om rettighetene og pliktene i allemannsretten. 

Fylkeskommunen skriver også en rekke innspill for å ivareta friluftslivets arealgrunnlag i kommunenes 

arealplaner. 

Det inngår i forskriften at fylkeskommunen skal utbetale statlige driftstilskudd til driftsområdene i 

Skjærgårdstjenesten, og at fylkeskommunen skal ivareta statens interesser som grunneier eller 

rettighetshaver i de om lag 345 statlig sikrede friluftslivsområdene i Viken. Forskriften fastslår også 

fylkeskommunens ansvar for veiledning og kompetansebygging. 

Kunnskapsgrunnlag for friluftsliv i Viken er av stor betydning for friluftslivsarbeidet i fylket. Det er viktig 

både for fylkeskommunen, kommunene og frivillige organisasjoner å vite hva som virker og hvor skoen 

trykker. Hensikten med kunnskapsgrunnlaget er å bidra til at ressursene innenfor friluftsliv prioriteres 

på en best mulig måte, og at planer og innspill til planer blir så treffsikre som mulig. 

 

En god leseveiledning vil være å først lese oppsummeringen og drøftingen av resultatene. 

Datagrunnlaget for dette kunnskapsgrunnlaget er SSBs levekårsundersøkelse om idrett og friluftsliv 

samt Kantars miljøbarometer. Fra SSBs levekårsundersøkelse er det spesialbestilt data for Viken. Fra 

2021 er det også etablert en ny tidsserie for SSBs statistikk om deltakelse i friluftslivsaktiviteter. En 

digital tilrettelagt oversikt over denne statistikken finnes på Viken nettsider1, (se  Microsoft Power BI). 

  

 

11 Kultur og friluftsliv - Viken fylkeskommune 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-09-30-1310
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTUzZDk5OGEtNjJiOS00ZDQ1LTlhOTgtMTBiOTBlOTU0OGViIiwidCI6IjNkNTBkZGQ0LTAwYTEtNGFiNy05Nzg4LWRlY2YxNGE4NzI4ZiIsImMiOjh9&pageName=ReportSection8d9f80b0585d28611941
https://viken.no/tjenester/planlegging/analyse-statistikk-og-kart/kultur-idrett-og-friluftsliv/
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Oppsummering og hvordan tolke dataene? 
 

Oppsummering 

 

Kapittel 1: Allemannsretten og kjennskap til den 

Allemannsretten er godt kjent. Åtte av ti nordmenn har hørt om allemannsretten, og seks av ti kjenner 

også til friluftsloven (miljostatus.no), men blant barn og unge er det begrenset kjennskap til 

allemannsretten. I aldersgruppen 16 – 19 år hadde kun 53 prosent hørt om allemannsretten 

(norskfriluftliv.no).  

 

Kapittel 2: Friluftsarealer, status og endringer 

Det meste av friluftsarealene i Viken er skog, og i hovedsak barskog. Hele 57 prosent av arealet i Viken 

er skog, mot 37 prosent i hele landet. De viktigste friluftslivsområdene av regional og nasjonal verdi 

ligger imidlertid i fjellstrøkene nord og vest i Viken.   

Gjennom prosjektet «kartlagte og verdsatte friluftsområdet» kartlegger kommunene sine arealer. Pr 

mars 2022 er det 9 kommuner i Viken som ikke har kartlagt og verdsatt sine friluftsområder. I 

kommunene kan det være mange små enkeltområder som er statlig sikrede friluftsområder. I Viken er 

det totalt 345 slike områder, og om lag 17 prosent av disse ligger innenfor Vikens tettsteder. Viken har 

svært få områder som er inngrepsfrie, kun noen få områder i fjellstrøkene innenfor nasjonalparkene. 

Det er stort arealpress i Viken også innenfor sårbare naturområder med restriksjoner og byggeforbud 

etter plan- og bygningsloven. I 2020 mottok kommunene 885 byggesøknader i slike områder, hvor 89 

prosent av søknadene ble innvilget, og 54 prosent med dispensasjon fra plan.  

 

Kapittel 3: Deltakelse i friluftsaktiviteter, trender og endringer 

Restriksjoner i tilknytning til koronasituasjonen har i 2020 og 2021 medført at svært mange har truffet 

venner og familie ute i naturen, som de ellers under andre omstendigheter hadde møtt innendørs, 

særlig i Oslo og nabokommunene i Viken, som har hatt de strengeste restriksjonene over lang tid. Mye 

tyder imidlertid på at bortfall av utetid for barn og unge, som de har fått gjennom barnehage og skole, 

ikke er blitt kompensert i fritiden i familier som ikke har hatt tradisjon for friluftsliv, i motsetning til i de 

familier som har interesse for å være ute i naturen.  

Interessen for friluftsliv og aktiviteter i naturen øker med alderen og er større blant kvinner enn menn. 

Det som motiverer til friluftsliv er ikke de ulike friluftsaktivitetene en kan utøve, men mer de abstrakte 

naturbaserte kvalitetene som ro, stillhet, frisk luft, utsikt mm, med ett unntak for turgåing. Det 

viktigste hinderet for å være mer ute i naturen er tid, men en av tre oppgir også at merking av stier og 

løyper er viktig for at de skal øke sin bruk av naturen. 

SSBs sin 2020-undersøkelse viser at de tidligere trendene vedvarer. Bredden i befolkningens 

friluftsaktiviteter er blitt redusert fra 2011 til 2020, dvs. at andel av befolkningen som deltar i mange 

ulike aktiviteter er redusert. Denne reduksjonen er generelt heller ikke kompensert ved at en større 

andel utfører færre aktiviteter oftere. I 2020 var det imidlertid en liten økning i andelen som uførte 

friluftslivsaktiviteter oftere i Viken. Det gjaldt særlig kortere og lengre turer i skog, mark og fjell.  
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Det er markerte forskjeller i deltakelse etter familiefase, kjønn, utdanning, økonomi og landbakgrunn. 

Etter familiefase er det høyest andel aktive i ulike friluftsaktiviteter blant par med barn i alderen 7 – 19 

år. Menn og kvinner har ulike favorittaktiviteter, men forskjellene utjevnes litt etter alder.  

Det er kun en aktivitet som så vidt har styrket seg i oppslutning i tidsrommet. Det er «lengre fotturer i 

skog og fjell2». Noen aktiviteter som skiturer (både korte og lange), og fisketurer viser en stabil 

nedadgående trend. Det er kun de enkleste aktivitetene som ikke er klimaavhengig, eller som krever 

minimalt utstyr og kompetanse som har holdt seg nokså stabilt. Det gjelder lengre fotturer og bading i 

salt- eller ferskvann. I Kantar sin undersøkelse «Natur- og miljøbarometeret», viser det seg at ulike 

typer friluftslivs relaterte overnattingsdøgn har økt, og at et stort flertall (60 prosent) har hatt mer enn 

6 overnattinger ute de siste 12 måneder.  

Den store endringen i SSBs 2020-undersøkelse mot tidligere, er en høyere andel barn i hele landet som 

har vært på lengre fotturer i 2020 enn i 2013 (13 prosentpoeng i forskjell), og at andelen som svært 

ofte har vært på lengre turer har økt (18 mot 8 prosent i 2013 har 11 ganger eller mer vært på turer 

med varighet lengre enn tre timer). Dette gjelder også for lengre skiturer. Den samme utvikling i mer 

eller mindre deltakelse i ulike friluftslivsaktiviteter blant barn i hele landet, gjelder også for barn i 

Viken.  

Utdanning og økonomi samvarierer ofte, dvs. de med høy utdanning har ofte høy inntekt, og motsatt. 

SSB har ikke brukt inntektsgrenser, men yrkestilknytning. Etter yrkestilknytning er deltakelsen høyere 

blant studenter enn for alle yrkesaktive i heltidsstillinger, men etter utdanningsnivå er det en helt 

markant gradient for alle aktiviteter. En høyere andel av befolkningen med lang høyskole/universitets-

utdanning har deltatt en eller flere ganger i de fleste friluftsaktivitetene enn personer med kortere 

utdanning, og dernest tilsvarende for befolkningen med kort høyskole/universitetsutdanning enn 

personer med videregående osv. Det kan antas at de forskjeller SSB finner etter utdanningsnivå, 

egentlig speiler inntektsforskjellers betydning for deltakelse i friluftsaktiviteter. 

Det er forskjell i deltakelse i ulike friluftslivsaktiviteter etter bostedsstrøk i Viken. For eksempel er 

«matauke» som bær- eller soppturer, fisketurer og jaktturer betydelig mer vanlig blant befolkningen i 

spredtbygde strøk enn i andre bostedsstrøk, mens kortere spaserturer er mest vanlig i tettbygde strøk. 

For de største tettstedene med over 100 000 innbyggere er det en markert større andel av 

befolkningen som har stått alpint og har vært på tur i motor- eller seilbåt.  

Befolkningens deltakelse i friluftslivsaktiviteter varierer i stor grad etter landbakgrunn. Innvandrere 

generelt deltar tilnærmet like ofte som den øvrige befolkningen i lavterskel aktiviteter som fotturer i 

nærmiljøet, men for andre aktiviteter er deltakelsen lav. Det gjelder særlig innvandrere fra Asia og 

Afrika. Innvandrere fra Europa/EØS har en større bredde i sin deltakelse, men andelen som deltar er 

likevel i hovedsak lavere enn for den øvrige befolkningen. 

 

Kapittel 4: Nærhet og trygg tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng 

SSB har utviklet statistikk som viser befolkningens gjennomsnittlige avstand etter alder til leke- og 

rekreasjonsareal og til større friluftsområder her kalt «nærturterreng» i kommunene. Statistikken 

kobler mange datakilder som f.eks. boliglokalisering, alder på bosatte, veidata og arealdata.  

 

2 Lengre fotturer er definert som turer med varighet over tre timer. Det kan også omfatte overnattinger. Kortere 
fotturer har varighet under tre timer. 
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Dataene sier noe om befolkningens tilgjengelighet til arealer for lek, fritid, fysisk aktivitet i natur og 

friluftsliv. I begrepet «rekreasjonsarealer» inngår lekeplasser, ballplasser, nærmiljøanlegg, 

badestrender, offentlig sikrede områder, parker og naturområder som er mindre enn 200 dekar og 

større enn 5 dekar3. Hvaler og Frogn er de to kommunene i Viken med størst andel av befolkningen 

(over 80 prosent) i begge alderskategorier «alle aldre» og «under 20 år» som har en trygg og kort vei 

til dette. I begrepet «nærturterreng» inngår vegetasjonskledde områder større enn 200 dekar, i 

hovedsak friluftsområder. Ikke uventet er det størst andel av befolkningen som har trygg og kort 

avstand til nærturterreng i fjellkommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, men også i Hvaler, alle 

med en andel av befolkningen over 95 prosent. Lavest andel av befolkningen med trygg og kort tilgang 

til nærturterreng finner vi i landbrukskommunene Rakkestad og Råde. 

Kommunene kan gjennom boligutbygging, areal- og transportplanlegging øke andelen i befolkningen 

med trygg og kort vei til rekreasjonsområder og større friluftsområder. Den enkleste måten er å sette 

ned fartsgrensen i boligområder fra 50 til 30 km i timen, eller bygge gangbro/undergang for veier med 

stor trafikkmengde og høy hastighet mellom boligområder, og rekreasjonsareal og friluftsområder. 

Andre tiltak kan være å etablere eller ta vare på grønnkorridorer som gir trygg og kort avstand til 

rekreasjonsområder og friluftsområder.  

I perioden 2013-2018 har Sarpsborg og Lier klart å øke andelen med trygg tilgang til rekreasjonsareal i 

alle aldre med 30 og 27 prosentpoeng, og for aldersgruppen under 20 år med 31 og 28 prosentpoeng.. 

Generelt sett har barn og unge en tryggere og kortere vei til leke- og rekreasjonsareal enn 

befolkningen samlet. Det skyldes antakelig at barnefamilier velger å bosette seg i mer barnevennlige 

bomiljø enn andre.  

Når det gjelder endring i befolkningens tilgang til større friluftsområder har økningen i perioden 2013 -

18 vært størst for alle aldre i Sigdal med 11 prosentpoeng, mens den for barn og unge har vært 

uendret. I fjellkommunen Hol har imidlertid andelen av befolkningen med god tilgang til nærturterreng 

blitt redusert med 11 prosentpoeng for alle aldre og 12 for barn og unge.  

Alt i alt oppgir en betydelig større andel av befolkningen i Norge å ha tilgang til naturpregede 

omgivelser innen 500 meter fra boligen i Kantars spørreundersøkelse, enn det SSBs faktiske beregning 

viser. For alle aldre 77 prosent mot 49 prosent. 

Andelen av befolkningen i Viken som har trygg og god tilgang til nærturterreng og rekreasjonsområder 

ligger rundt landsgjennomsnittet, men tilgangen til strandsonen er et knapphetsgode. Andelen 

«potensielt tilgjengelig»4  strandsoneareal for allmennheten er de siste 20 årene blitt redusert fra 41 

prosent til 38 prosent i Viken. Av alt potensielt tilgjengelig strandsoneareal har 58 prosent liten eller 

noe helling. Den resterende andelen av arealet (42 prosent) kan være for bratt for mange 

brukergrupper.  

Det lengste løypenettet for ski finner vi i Hol, Nesbyen, Nore og Uvdal, Ål og Nes. Alle over 400 km med 

preparerte løyper forutsatt normale snøforhold. Det lengste nettet for turveier og stier på sommeren 

finner vi i Asker, Kongsberg, Bærum og Ål. Alle over 400 km.  

 

 

3 Tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng i tettsteder. Resultater og metode (ssb.no) 
4 At arealet er potensielt tilgjengelig vil si at arealet ikke er nærmere bebyggelse enn 50 meter, ikke dyrket 
mark eller nedbygd til vei- eller jernbaneformål. 

https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201228/rapp_201228.pdf
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Kapittel 5. Motorferdsel i utmark 

Alle typer motorferdsel i utmark har økt de tre siste årene, både i Viken og i hele landet. Totalt ble det 

gitt 805 dispensasjoner i Viken. Over halvparten av sakene i Viken (473) gjelder dispensasjoner som 

Nore og Uvdal har gitt. Det var omtrent like mange dispensasjoner på barmark som på snø i 

kommunen. 

 

Kapittel 6: Medlemsutvikling i friluftsorganisasjonene 

Norsk Friluftsliv er en paraplyorganisasjon for 18 norske frivillige friluftsorganisasjoner, med til 

sammen over 950 000 medlemskap og flere enn 5 000 lokale lag og foreninger. De tre største 

friluftsorganisasjonene som er medlem i paraplyorganisasjonen «Norsk Friluftsliv» er i rekkefølge Den 

Norske Turistforening (DNT), Norges Røde Kors, og Norges Jeger og Fiskerforbund. FNF er det 

regionale leddet som organiserer alle store og små friluftslivsorganisasjoner i fylket. I tillegg har vi 

interkommunale friluftsråd som Oslo og Omland friluftsråd for ivaretakelse og forvaltning av 

friluftslivets interesser i Oslomarka, og Oslofjordens friluftsråd for Oslofjorden. 

 

Drøfting og tolkning av resultatene 
Resultatene fra Natur- og miljøbarometeret viser en økt interesse for friluftsliv. Andelen som sier de er 

svært interessert i friluftsliv har økt til det høyeste nivået siden målingene ble startet opp i 2001, dvs 

fra 33 prosent til 48 prosent. Totalt sier nå 91 prosent at de er svært eller ganske interessert i friluftsliv 

og aktiviteter i naturen (Kantar 2020).  

Det er særlig lengre turer og turer med overnattingsdøgn som har økt. Både Natur- og 

miljøbarometeret og SSBs levekårsundersøkelse bekrefter dette. I levekårsundersøkelsen viser SSB at 

dette gjelder særlig for barn og unge og barnefamilier.   

Levekårsundersøkelsen viser imidlertid at andelen som har deltatt i ulike friluftsaktiviteter har gått ned 

hvert år. Samtidig har andelen som trener eller mosjonerer minst en gang i uka økt med 17 

prosentpoeng fra 1997 -2020 (SSB, statistikkbanktabell 05782).  Vi vet fra før av at det store flertallet 

(73 prosent) av voksne over 16 år trener og mosjonerer på egenhånd, og at friluftsarenaer som 

turstier/turløyper og større utmarksarealer er de arenaene som brukes oftest og av flest til ulike 

trenings- og mosjonsaktiviteter (Ipsos, MMI 2014). I levekårsundersøkelsen spørres det ikke om hvor 

ulike trenings- og mosjonsaktiviteter foregår. Et tilleggsspørsmål om dette kunne ha nyansert og gitt 

mer informasjon om sammenhengen mellom begrepene mosjons- og friluftsaktiviteter. 

Hvordan kan vi forklare og tolke resultater som viser økt interesse på den ene siden og resultater som 

viser mindre deltakelse på den andre siden? Betyr dette at noen grupper i befolkningen er blitt 

betydelig mer aktive i friluftslivsaktiviteter, mens den store majoriteten deltar mindre? Eller er det en 

metodefeil jf. avsnittet ovenfor, dvs. at trening på egenhånd som jogging/løping nå mer er blitt en 

friluftslivsaktivitet enn en ren treningsaktivitet, og blir dermed ikke fanget opp i SSBs statistikk over 

bredden i friluftslivsaktivitet, men kun i Kantar sitt miljøbarometer (siden det i SSBs statistikk blir 

definert kun som treningsaktivitet)? 
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Alternativt blir dette bare en feilslutning om årsakssammenhenger, dvs. at økt interesse ikke 

nødvendigvis impliserer økt aktivitet. En begrunnelse for det er tall som viser at på tross av økt 

interesse for friluftsliv, er det ikke blitt større interesse for å være mer ute i naturen. 

Vi må likevel spørre oss hva som påvirker og hva som er bakenforliggende årsaker til de tall og 

endringer vi ser i deltakelsen.  

Spørsmål:  

- Hvem rekrutteres til friluftslivsaktiviteter?  

- Er deltakelsen kulturelt, og eller sosioøkonomisk betinget?  

- Vi vet at tilgjengelighet/kort og trygg avstand til friluftsområder betyr mye for deltakelsen, 

har befolkningens tilgjengelighet til friluftsområder blitt redusert? 

- Hva betyr endringer i befolkningssammensetningen, som for eksempel økt 

innvandrerandel, for interessen og deltakelsen i friluftsaktiviteter? Andelen med 

innvandrerbakgrunn5 i landet har for eksempel økt fra 6,6 prosent i 2001 til 18,5 prosent i 

2021.  

- Har nedstengningen av landet i forbindelse med pandemien hatt noen effekt på 

resultatene, og holdningene til friluftsliv? 

Samlet for hele landet har andelen av befolkningen med trygg tilgang til nærturterreng de siste 10 år 

blitt redusert fra 50 til 45, mens andelen med trygg tilgang til rekreasjonsareal har økt fra 52 til 60. Så 

selv om andelen av befolkningen med trygg tilgang til nærturterreng har gått litt ned, kan dette neppe 

forklare nedgangen i andelen som deltar i mange ulike friluftslivsaktiviteter.  

 

Mye tyder på at deltakelse i friluftslivsaktiviteter er kulturelt betinget. Vi vet at minoritetsbefolkningen 

har en markert lavere deltakelse i friluftsliv og at dette ikke bare er et norsk fenomen. Internasjonale 

studier viser at etniske forskjeller i deltakelse i friluftsliv holder seg, selv når det kontrolleres for 

sosioøkonomiske faktorer (Krange O., Strandbu Å.,2004). Vi har imidlertid nå fra 2021 data for 

innvandreres deltakelse i friluftslivsaktiviteter (SSB, tabell 13378). Tallene viser at innvandrere generelt 

deltar i færre aktiviteter enn øvrig befolkning, men at de utfører lavterskelaktiviteter som gåturer og 

korte fotturer i naturomgivelser nesten like ofte som for majoritetsbefolkningen.  

Generelt sett vet vi at sosioøkonomiske forhold har stor betydning for deltakelse blant annet i idretts- 

og treningsaktiviteter, og særskilt for hvor mange ulike aktiviteter en deltar i. Friluftslivet har i tillegg 

endret seg mye de siste 10-årene fra det enkle til det kommersielle, med større krav og behov for 

utstyr for å delta. Så kan dermed endringer i befolkningssammensetningen, samt sosioøkonomisk 

ulikhet være årsak til den vedvarende trenden med lavere oppslutning om ulike friluftsaktiviteter?  

Pandemien har sannsynligvis hatt liten innvirkning på SSBs resultater, om lag halvparten av svarene var 

kommet inn før Norge stengte ned samfunnet 12. mars 2020. Men for Kantar sin undersøkelse, kan 

pandemien hatt større innvirkning. Datainnsamlingen der ble gjennomført på telefon i perioden 17.06 

– 2.07.2020, men i denne perioden hadde også Norge åpnet litt igjen for reiser utenlands mm.  SSBs 

levekårsundersøkelse viser imidlertid at en større andel har vært langt oftere ute på kortere fotturer i 

naturen (25 ganger eller mer siste 12 mnd) i 2020 enn i 2017. Særlig i Oslo og nabokommunene i Viken 

hvor restriksjonene har vært strengest, viser undersøkelser en langt oftere bruk av grønne områder og 

marka enn før pandemien.  

 

5 Født i utlandet eller med to utenlandskfødt foreldre. 
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Vårt datamateriale er dessverre ikke tilstrekkelig til å trekke noen konklusjoner om årsaker til trenden 

med mindre bredde i friluftslivsaktiviteter. Vi håper imidlertid det kan være spørsmål det kan forskes 

videre på. Denne publikasjonen viser imidlertid trender og utvikling, og forskjeller i deltakelse etter 

tilgjengelig statistikkvariabler, i hovedsak SSBs statistikk og Kantar sitt natur- og miljøbarometer. 

 

1 Allemannsretten og kjennskap til den 
Allemannsretten gir rett til ferdsel og opphold i utmark uavhengig av hvem som eier grunnen, så lenge 

man tar hensyn. Allemannsretten gir oss rett til å fiske i saltvann, plukke bær og sopp i utmark, ferdes 

på dyrket mark når den er frosset eller dekket av snø mm. 

I en Ipsos undersøkelse fra 2015 og 2017 og i Yougovs undersøkelse fra 2019, alle gjengitt i 

Miljøstatus, konkluderes det med at allemannsretten er godt kjent. Åtte av ti nordmenn har hørt om 

allemannsretten, og seks av ti kjenner også til friluftsloven (miljostatus.no). De aller fleste (83 prosent) 

vet at allemannsretten gir rett til fri ferdsel til fots og på ski i utmark, (71 prosent) ved at den gir rett til 

å telte inntil to døgn i utmark, så lenge det skjer minst 150 meter fra bebodde hus og hytter6. 

Når det gjelder barn og unge er kjennskapen mer begrenset. I en nyere undersøkelse av Ipsos fra 2019 

for Norsk friluftsliv hadde kun 41 prosent i aldersgruppen 8 – 19 år hørt om allemannsretten. I den 

eldre del av denne aldersgruppen 16 – 19 år, var andelen 53 prosent7. 

 

 

2 Friluftslivsarealer, status og endringer 

2.1 Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder 
Kartlegging og verdsetting av friluftsområder er en nasjonal satsing, forankret i Nasjonal handlingsplan 

for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder og Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv, 

begge fra 2013. Målet er at flest mulig kommuner skal kartlegge og verdsette sine friluftsområder og 

legge data for dette inn i Naturbase.  

Tabellen nedenfor viser antall dekar kartlagte og verdsatte friluftslivsområder i Viken fylke fordelt etter 

områdetype8 pr mai 2021.  

 

 

6 https://miljostatus.miljodirektoratet.no/miljomal/friluftsliv/miljomal-3.1/miljoindikator-3.1.4/ 
7 Mange barn og unge har ikke hørt om allemannsretten - Norsk Friluftsliv 
8 Marka: Marka omfatter noen av de viktigste områdene for friluftsliv i kommunen og/eller regionen. I 
gamle Akershus fylke ble kommunene bedt om å ikke bruke marka da marka her er forbundet med Marka 
(Markagrensa). Likevel har følgende kommuner i Akershus brukt marka: Nes og Sørum. 
Andre friluftslivsområder: Områder av betydning for friluftslivet som ikke lar seg plassere i de øvrige 
områdetypene. 
Stort turområde med tilrettelegging: Områdetypen dekker de nasjonalt viktigste fjell-, skog og heiområdene 
med tilrettelegging i form av merket sti- og løypenett med tilhørende overnattingssteder. 
Stort turområde uten tilrettelegging: Stort område eller system av delområder som er "inngrepsfrie" 

https://norskfriluftsliv.no/mange-barn-og-unge-har-ikke-hort-om-allemannsretten/


Kunnskapsgrunnlag om friluftsliv i Viken 

11 VIKEN FYLKESKOMMUNE 

Tabell 2.1: Antall dekar kartlagte og verdsatte friluftslivsområder i Viken fordelt på områdetype, mai 2021  

 
Kilde: Geonorge, Viken fylkeskommune 

 

Ikke alle kommunene i Viken er ferdig med å kartlegge og verdsette friluftslivsområdene i kommunen. 

Figur 2.1 viser hvilke friluftslivsområder i Viken (i grønt) som pr februar 2022 er kartlagt og verdsatt.  I 

Viken er det pt. 9 kommuner9 som ikke har kartlagt og verdsatt friluftslivsområdene.  

 

Figur 2.1: Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder i Viken pr februar 2022  

 
Kilde: Naturbase, importert data ved Viken fylkeskommune 

 

Særlig kvalitetsområde: Landskap, natur- eller kulturmiljø som har helt spesielle opplevelseskvaliteter eller 
som har spesielt stor symbolverdi. 
 
9 I tillegg gjenstår områder for Hurum kommune som inngikk i Asker 1.1.2020. 

Områdetype Dekar

Andre friluftslivsområder 94 286

Grønnkorridor 23 893

Jordbrukslandskap 143 369

Leke- og rekreasjonsområde 38 037

Marka 803 449

Nærturterreng 1 074 651

Stort turområde med tilrettelegging 6 891 316

Stort turområde uten tilrettelegging 1 893 091

Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag 513 185

Særlig kvalitetsområde 176 105

Utfartsområde 2 106 177
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Figur 2.2 sammenlignet med 2.1 viser forskjellen mellom arealet til friluftslivsområder som er kartlagt 

og hva som er vurdert som viktig og svært viktig for friluftslivet. I Nore og Uvdal gjelder dette nesten 

hele kommunen, men i fjellkommunene i Hallingdal kun mindre deler av arealet. I Drammensregionen 

er Finnemarka kartlagt som svært viktig, og rundt Oslo ser vi særlig Krokskogen og Vestmarka som 

svært viktige friluftslivsområder. For Oslomarka mangler også kartlegging i flere kommuner. 

 

Figur 2.2: Områder som er vedsatt som svært viktige og viktige for friluftslivet, februar 2022 

 

Kilde: Naturbase, importert data ved Viken fylkeskommune. OBS! Friluftsområder i Vestfold og Telemark er  
også med på kartet. 

 

Figur 2.3 viser både de kartlagte og verdsatte friluftsområdene (jf 2.1), og hvilke av områdene som har 

regional- og nasjonal bruksinteresse i Viken. Det største arealet ligger i Nore og Uvdal kommune, som 

inngår i Hardangervidda nasjonalpark. 
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Figur 2.3: Kartlagte og verdsatte friluftsområder i Viken som brukes ofte og ganske ofte av regionale og nasjonale 
brukere, pr februar 2022 

 
Kilde: Naturbase, importert og bearbeidet data ved Viken fylkeskommune. 

 

Viken fylkeskommune utarbeidet i 2021 en tilpasset metodikk for å kartlegge og verdsette regionale 

friluftslivsområder og turruter i fylket. Kartleggingen og verdsettingen vil bli gjennomført i samarbeid 

med kommuner, frivillige organisasjoner og andre relevante aktører i løpet av 2022. 

 

2.2 Friluftsområder innenfor tettstedene i Viken fylke 
Totalt 44 935 dekar av de kartlagte og verdsatte friluftslivsområdene i kommunene ligger innenfor det 

vi kaller tettstedsområder etter SSBs definisjon. Det aller meste av dette er verdsatt som svært viktige 

friluftsområder10. Innenfor tettstedene gjelder dette først og fremst leke- og rekreasjonsområder. 

Over halvparten av dette arealet er verdsatt som svært viktig for friluftslivet. 

 

 

10 Kommunene verdsetter friluftsområdene etter mange ulike kriterier ved området, i en skala fra 1-5. 
Områder som får et gjennomsnitt på 5 verdsettes som svært viktig. Viktige områder har et gjennomsnitt på 
4, mens områder av mindre verdi for friluftslivet har enten et gjennomsnitt på 2 «registrert», eller 1 «ikke 
klassifisert» eller ikke verdsatt (m98.pdf (miljodirektoratet.no). 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m98/m98.pdf
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Tabell 2.2: Antall dekar friluftsområder fordelt etter områdetype og områdeverdi innenfor tettsteder i Viken, mai 2021 

 
Kilde: Naturbase/Geonorge, Viken fylkeskommune 

 

Viken fylkeskommune har gjort en analyse av hvilke kartlagte og verdsatte friluftsområder i dekar som 

ligger innenfor en radius på 500 meter fra grunnskolene i Viken. Tallene viser overraskende at antall 

dekar av tilgjengelige kartlagte og verdsatte friluftsområder er større innenfor en radius på 500 meter 

fra grunnskolene enn innenfor tettstedet. Det må skyldes at den del av dette arealet ligger utenfor 

tettstedsgrensene. 

 

Tabell 2.3: Antall dekar friluftslivsområder fordelt etter områdetype og områdeverdi innenfor 500 meters radius fra 
grunnskoler i Viken fylke, mai 2021     

Kilde: Naturbase/Geonorge, GIS-analyse ved Viken fylkeskommune 

 

Figuren under viser et eksempel på en slik kartlegging, her for Sandvika i Bærum kommune. 

  

  

Type

Svært 

viktige Viktige Registrert

Ikke 

verdsatt SUM

Grønnkorridor 3 790       2 035       1 016        16           6 857            

Jordbrukslandskap 1 238       2 520       631            60           4 449            

Leke- og rekreasjonsområde 7 802       3 228       1 817        739        13 586          

Nærturterreng 4 845       3 778       2 575        47           11 245          

Stort turområde med tilrettelegging 482           20             24              526               

Stort turområde uten tilrettelegging 17             17             15              49                  

Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag 1 731       810           256            10           2 807            

Særlig kvalitetsområde 3 362       41             72           3 475            

Utfartsområde 458           75             128            661               

Andre friluftsområder 292           60             160            116        628               

Marka 560           89             3                652               

SUM 24 577     12 673     6 625        1 060     44 935          

Svært 

viktige Viktig

Sum svært 

viktig og viktig Registrert

Ikke 

verdsatt

Grønnkorridor 2 626      1 039     3 665                 775 145

Jordbrukslandskap 2 993      3 811     6 804                 1295 735

Leke- og rekreasjonsområde 7 865      2 906     10 771               1452 522

Nærturterreng 14 453    8 003     22 456               3207 23

Stort turområde med tilrettelegging 1 693      51           1 744                 479 45

Stort turområde uten tilrettelegging 172         17           189                     26

Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag 2 140      1 591     3 731                 448

Særlig kvalitetsområde 4 157      135         4 292                 62

Utfartsområde 1 273      570         1 843                 188

Andre friluftsområder 134         33           167                     120 76

Marka 2 596      1 787     4 383                 88

SUM 40 102    19 943   60 045               8 078        1 608      
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Figur 2.4: Kartlagte og verdsatte friluftsområder innenfor en radius på 500 meter fra grunnskole i 2021, eksempel 
Bærum kommune                                               

                                                    
Kilde: Geonorge, GIS-analyse ved Viken fylkeskommune 

 

2.3  Statlige sikrede friluftslivsområder 
I 2020 overtok fylkeskommunene ansvaret for å ivareta grunneier- eller rettighetshaverrollen på vegne 

av staten ved Miljødirektoratet for de statlig sikrede friluftslivsområdene11. Ansvaret er forankret i 

Forskrift om fylkeskommunens oppgaver innenfor friluftslivsområdet. Hvordan områdene skal 

forvaltes av kommunen og fylkeskommunen og hvem som har ansvar for hva fremgår av Veileder for 

forvaltning av statlig sikrede friluftslivsområder, utarbeidet av Miljødirektoratet. 

Statlig sikrede friluftslivsområder er områder eller ferdselsårer hvor staten har sikret allmennhetens 

tilgang og råderett for frilufts formål gjennom oppkjøp eller bruksavtaler. Statlig sikrede 

friluftsområder kan omfatte både store områder og små enkeltområder, både utenfor tettsted og 

innenfor. I noen kommuner som Hvaler er det 56 enkeltområder.  Det er per juni 2021 totalt 345 

statlige sikrede friluftsområder i Viken fylke12, men det sikres stadig nye friluftslivsområder.  

 

11 https://lovdata.no/forskrift/2019-09-30-1310/§3 
12 Miljødirektoratet (Mdir) datasett for statlig sikrede friluftsområder viser at følgende kommuner ikke har 
sikrede friluftsområder for ni kommuner pr mai 2021: Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Hol, Flå, Nesbyen, 
Sigdal, Nannestad, og Skiptvet.  
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Tabell 2.4: Statlig sikrede friluftsområder totalt og innenfor 500 meter fra tettsted og sentrumsområder i antall, dekar, 
og andel i tettsted, pr juni 2021 

  
Kilde: Geonorge, GIS-analyse ved Viken fylkeskommune 

Sentrum

Antall Dekar Dekar Prosent Dekar

Aremark 2                  137 0 0 0

Asker 38              3 001 839 28 132

Aurskog-Høland 4                  634 31 5 31

Bærum 12              1 061 830 78 45

Drammen 11              1 601 1105 69 154

Eidsvoll 3                  225 0

Enebakk 2                    38 7 18 7

Fredrikstad 38              5 664 1388 25 0

Frogn 7                  177 146 82 0

Gjerdrum 1                    51 51 100 0

Gol 2                    50 50 100 0

Halden 5                  309 0 0 0

Hemsedal 2                  100 12 12 0

Hole 4                  253 2 1 0

Hurdal 1                    38 0 0 0

Hvaler 56            11 392 1590 14 10

Indre Østfold 9            20 781 0 0 0

Jevnaker 1                    49 0

Kongsberg 3                  271 271 100 0

Krødsherad 1              7 144 0

Lier 7              3 833 1775 46 0

Lillestrøm 7              1 124 432 38 21

Lunner 1                    20 20 100 0

Lørenskog 1                      7 7 100 0

Marker 10              4 226 15 0 15

Modum 4                  977 0 0 0

Moss 21                  915 127 14 0

Nes 3                    67 29 43 0

Nesodden 20                  493 368 75 0

Nittedal 2                  843 617 73 0

Nordre Follo 4                  289 105 36 67

Rakkestad 3                  210 0 0 0

Ringerike 6              1 577 0 0

Rælingen 4              1 708 1594 93 142

Råde 4                  189 20 11 0

Sarpsborg 13                  506 92 18 0

Ullensaker 1                  175 175 100 0

Vestby 14                  383 50 13 16

Våler 4                  508 6 1 0

Øvre Eiker 8                  602 49 8 0

Ål 1                    41 41 100 41

Ås 5                  581 369 64 0

Viken 345            72 250 12213 17 681

Innenfor 500 m fra

Tettsted

Statlig sikrede 

friluftsområder totalt



Kunnskapsgrunnlag om friluftsliv i Viken 

17 VIKEN FYLKESKOMMUNE 

De statlig sikrede friluftsområdene har et samlet areal på 72 250 dekar, og 12 213 dekar eller 17 

prosent av dette arealet ligger innenfor tettsteds avgrensningen13.  

Om lag 17 prosent av de statlig sikrede friluftsområdene i Viken ligger innenfor en gangavstand på 500 

meter fra tettstedsareal og 1 prosent fra sentrumsareal. I syv av kommunene, dvs. Ål, Ullensaker, 

Lørenskog, Lunner, Kongsberg, Gol og Gjerdrum ligger alle de statlig sikrede friluftsområder innenfor 

en avstand på 500 meter fra tettstedsarealet i kommunen. I Ål ligger alt areal også innenfor 500 meter 

fra sentrumsområdet. Det er ikke statlig sikrede frilufts-områder i alle kommuner. Indre Østfold og 

Hvaler er de to kommunene med størst samlet areal med statlig sikrede friluftsområder.  

I 127 av 345 friluftsområdene er det gjennomført kartlegging av tilgjengelighet for 

bevegelseshemmede (universell utforming). Et friluftslivsområde kan inneholde flere delområder, og 

regnes som vurdert med hensyn til universell utforming når ett eller flere delområder er vurdert. 

Figuren under viser spredningen av de statlige sikrede friluftsområdene. De aller fleste områder er 

små, under 2500 dekar, og klumper seg sammen nederst i venstre hjørne for kommuner med «små 

statlige sikrede områder i dekar» med «lav andel av disse innenfor tettsted» dvs. innenfor 500 meter 

fra tettsted. 

 

Figur 2.5: Spredning på statlige sikrede friluftsområder innenfor kommunenes tettsted etter størrelse 

 
Kilde: Geonorge, Viken fylkeskommune 
 

 

 

13 SSB definerer tettsteder som en hussamling hvor det bor minst 200 personer, og hvor avstanden mellom 
husene normalt ikke overstige 50 meter. For noen arealkrevende bygningstyper – som boligblokker, 
industribygg, kontor/forretningsbygg, skoler, sykehus osv. – kan avstanden økes til 200 meter. Tilgrensende 
bebygde og opparbeidede områder, som parker, idrettsanlegg og industriområder, skal være del av 
tettstedet. Husklynger med minst 5 næringsbygninger eller 5 boligbygninger tas med inntil en avstand på 
400 meter fra tettstedskjernen. 
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2.4  Inngrepsfri natur 
Inngrepsfri natur er områder som ligger en kilometer eller mer i luftlinje unna tyngre tekniske inngrep 

så som veier, større kraftlinjer, jernbane, vassdragsinngrep m.fl. Kartet nedenfor viser at svært få 

områder, og da stort sett områder i fjellstrøkene, var inngrepsfrie i 2013. Endringer 2013 – 2018 er 

markert med rød farge i kartet.  

 

Figur 2.6: Inngrepsfri natur og endringer 2013 – 2018 

Kilde: Geonorge, importert og bearbeidet av Viken fylkeskommune 

  

2.5 Utbygging i sårbare områder med restriksjoner 
I 2020 mottok kommunene i Viken 885 byggesøknader om utbygging i strandsone, byggeforbudssoner 

langs ferskvann, områder for kulturminner og kulturmiljøer, samt i LNFR-områder for landbruk, natur, 

friluftsliv og reindrift. Hele 788 (89 prosent) av søknadene ble innvilget, og 478 (54 prosent) med 

dispensasjon fra plan. De aller fleste sakene (469 søknader) gjaldt oppføring av nye bygninger i LNFR-

områder, men ikke i fjellområdene - flest i Asker (53), Eidsvoll (50), Lier (38), og Ringerike (37). Nesten 

alle de innvilgende søknadene om utbygging i 100-meters beltet langs saltvann var i Asker (103 saker).  

Flest søknader innvilget i samsvar med plan om utbygging i områder med restriksjoner var det i 

Fredrikstad (43), Vestby (41), og Kongsberg (30). Flest søknader innvilget med dispensasjon fra plan 

var det i Asker (180), Eidsvoll (42) og Ringerike (34). 
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Tabell 2.5: Byggesøknader i alt og innvilgede i områder med bygge- og tiltaksrestriksjoner i Viken, 2020

Kilde: SSB, statistikkbanktabell 13128 

 

3 Friluftslivsaktiviteter, trender og endringer 

3.1  Datagrunnlag 
Vi har to hovedkilder for data om friluftslivsaktiviteter, det er Kantar TNS og SSB. For begge kilder er 

grunnlaget et representativt landsomfattende utvalg.  Viken fylkeskommune har imidlertid bestilt et 

uttrekk av SSBs database for Viken, siden utvalget her var tilstrekkelig stort. I tabell og figuroverskriften 

er det angitt om tallene er for Viken eller for hele landet. Generelt ligger Viken svært nær 

landsgjennomsnittet. Eventuelle forskjeller mellom Viken og hele landet er i hovedsak knyttet til 

klimatiske og stedstypiske betingede forskjeller. 

 

Kantar TNS har regelmessig gjennomført en kartlegging av nordmenns holdninger og atferd i natur- og 

miljøvernspørsmål (Natur- og miljøbarometeret) for fellesorganisasjonen «Norsk friluftsliv14», sist i 

2020. Datainnsamlingen ble gjennomført på telefon i perioden 17. juni til 2. juli 2020, og svarene kan 

dermed være påvirket av nedstengningen av landet. Utvalget var landsrepresentativt og besto av 600 

respondenter over 15 år.   

SSBs undersøkelse er en del av levekårsundersøkelsen og har et landsrepresentativt bruttoutvalg på 

11 500 personer. Datainnsamlingen foregår i hovedsak per telefon.  Levekårsundersøkelsen om 

friluftsaktiviteter i 2020, fanger i liten grad opp effekten av Corona-pandemien. Årsaken til det er at 

om lag halvparten av svarene kom inn i januar-mars 2020, dvs. før nedstengingen av landet. 

Resultatene blir dermed mer nøytrale i forhold til ytre påvirkninger (som konsekvenser av pandemien), 

og gir dermed et godt sammenligningsgrunnlag med tidligere år. 

 

 

14 Fellesorganisasjon for 18 norske frivillige friluftsorganisasjoner.  

Søknader innvilget (antall)

I samsvar 

med plan 

Med dispensa-

sjon fra plan

Byggesøknader vedtatt i alt 16 949        14 501        11 059        3 129                     

Byggesøknader vedtatt for områder med 

restriksjoner i alt 885              788              270              478                        

Søknader om nye bygninger i LNF/LNFR-områder 

utenfor 100-metersbeltet langs saltvann 469              420              161              264                        

Søknader i LNF/LNFR-områder med byggeforbud 

langs ferskvann i kommuneplanen 57                56                .. 55                          

Søknader om nye bygninger i 100-metersbeltet 

langs saltvann 174              149              7                  140                        

Søknader i alt angående universell utforming (UU) 

og tilgjengelighet siste år 47                45                .. 45                          

Søknader i 

alt (antall)

Søknader 

innvilget i 

alt (antall)



Kunnskapsgrunnlag om friluftsliv i Viken 

20 VIKEN FYLKESKOMMUNE 

3.2 Generell trend – mer sports- og aktivitetspreget 
Med den generelle velstandsutviklingen i Norge har det skjedd betydelige endringer i friluftslivet. Den 

gjeldende målsetningen om å fremme det enkle friluftslivet for alle, med vekt på naturopplevelser og 

harmoni med naturen, er under press mot mere tilrettelegging for differensierte friluftsaktiviteter med 

karakter av trening og sport. Fra å ha fokus på stedet for aktiviteten, er fokus blitt mer rettet mot selve 

aktiviteten, kropp og utstyr (Fredman 2014). Friluftslivet er etter Fredmans beskrivelse på vei bort fra 

«det enkle og ikke konkurransebaserte friluftslivet» til et mer kommersielt, sport- og aktivitetspreget 

friluftsliv. Denne tendensen er særlig fremtredende blant yngre aldersgrupper (NINA 2014).  

 

Nærmiljøet er blitt viktig i det daglige for korte turer og trening i hverdagen, mens hytter og andre mer 

fjerntliggende/eksotiske områder i inn- og utland har blitt viktig for naturopplevelser i helger og ferier.  

 

3.3 Konsekvenser av pandemien – treffer venner og familie 
ute istedenfor innendørs 

Vi kjenner til tre undersøkelser av konsekvenser av nedstengningen i landet for deltakelse i 

friluftslivsaktiviteter. Den ene er en markedsundersøkelse utført av Ipsos på vegne av Norsk friluftsliv, 

og den andre et forskningsoppdrag utført av Norsk institutt for naturforskning (NINA) på oppdrag fra 

Friluftsrådenes Landsforbund15. Den tredje er en undersøkelse av «big data» av folks 

bevegelsesmønster i Oslo under pandemien16. 

 

Ipsos stilte følgende spørsmål: «På grunn av koronasituasjonen nå, har det hendt i løpet av vinteren at 

du har truffet venner eller familie ute i naturen, men som du under andre omstendigheter heller 

hadde invitert hjem til deg, besøkt, møtt på kafe eller lignende»?  

 

Tabell 3.1: Andel som vinteren 2020/2021 som pga. koronasituasjonen har truffet venner og familie ute i naturen, etter 
kjønn, alder og landsdel 

 
Kilde: Ipsos undersøkelse uke 4 2021, på vegne av Norsk friluftsliv. 

 

 

15 NINA Brage: Barn og unges organiserte friluftsliv. Hva fremmer gode opplevelser og varig deltagelse?, og 

Friluftsrådenes Landsforbund (friluftsrad.no)  
16 Urban nature in a time of crisis: recreational use of green space increases during the COVID-19 outbreak in Oslo, 
Norway - IOPscience 

Mann Kvinne 16-24 år 25-39 år 40-59 år 60 år + Oslo

Østlandet 

ellers

Vest-

landet

Midt-

Norge

Nord-

Norge

Ja, en gang 7 6 8 9 9 5 6 8 7 4 10 10

Ja, flere ganger 54 49 58 59 58 54 47 67 53 54 51 44

Nei 38 44 33 31 32 40 46 26 40 40 39 44

Usikker 1 1 0 1 1 1 1 - 0 1 - 3

Sum 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

LandsdelAlderKjønn

Total

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2981789
https://www.friluftsrad.no/b/9978/dramatisk-nedgang-i-uteaktivitet-under-pandemien
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abb396
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abb396
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Totalt svarte 61 prosent ja (en eller flere ganger), og av dem 54 prosent ja, flere ganger. Flere kvinner 

enn menn (58 mot 49 prosent) svarte «ja, flere ganger», og flest blant de yngste aldersgruppene, og 

betydelig flere i Oslo enn i andre landsdeler. 

Mens Ipsos sin undersøkelse viste at mer tid ble brukt til opphold i naturen i den voksne befolkningen 

over 16 år, viste NINAs undersøkelse en markert nedgang i uteaktivitet blant ungdom og barn (6-19 år) 

i Norge. Rett etter nedstengningen var 35 prosent mindre ute enn før pandemien, og 10 måneder inn i 

pandemien var andelen økt til 38 prosent (Wold, L. C. mfl, 2022). Undersøkelsen viste også at de 

yngste barna (6-8 år), var signifikant mer ute enn ungdom i aldersgruppen 16 -19 år. Det var også 

størst nedgang i uteaktivitet blant de barna som bodde urbant, sammenlignet med de som bodde i 

mindre tettsteder og nær rekreasjons- og nærturterreng.  

 

Forfatterne av rapporten viser til at smittesituasjonen ikke kunne være hele årsaken til å forstå 

økningen 10 måneder etter, siden smittesituasjonen da var lav. De viser heller til flere internasjonale 

studier som forklarer nedgangen i utendørsaktivitet med endrede holdninger. Inneaktiviteter har i 

løpet av pandemien fått en langt større legitimitet blant foreldrene, og at slike holdninger kan være 

vanskelig å endre (Wold, L. C. mfl, 2022, s. 84). NINA fant også forskjeller i utendørs aktivitet mellom 

de som oppfattet seg selv som en friluftsinteressert familie og de som ikke gjorde det. Blant de 

friluftsinteresserte familiene økte barnas tid ute i naturen, mens det motsatte skjedde for familier som 

ikke hadde denne interessen. 

Den tredje undersøkelsen av folks bevegelsesmønster via «big data» (Venter Z.S. mfl, 2020), 

underbygger resultatene fra Ispos sin undersøkelse om at befolkningen i Oslo økte bruken av 

rekreasjonsareal og nærturterreng under pandemien. Resultatene viste at byparker og marka ble brukt 

omtrent tre ganger så mye som før, og størst var bruken av skogkledde/marka lignende områder. Flere 

søkte seg til stier og områder som var lengre unna folk, og grønne områder ble brukt i større grad enn 

«grå» byarealer (Barton D.N mfl 2020). 

 

3.4 Interesse og motivasjon for friluftsliv 
I Kantar sin undersøkelse ble følgende spørsmål stilt: «Hvor interessert er du i friluftsliv og aktiviteter i 

naturen? Vi tenker her på ikke-motoriserte aktiviteter".  

Andelen som i 2020 sier de er svært interessert i friluftsliv har økt til det høyeste nivå siden målingene 

først ble gjennomført i 2001, dvs. at 48 prosent mot 33 prosent i 2001, sier nå at de er svært 

interessert i friluftsliv.  Andelen som er lite og svært lite interessert har vært nokså konstant oppover 

årene. Det er andelen svært interesserte på bekostning av andelen ganske interessert som har økt. 
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Figur 3.1: Andel som har svart på spørsmålet «Hvor interessert er du i friluftsliv og aktiviteter i naturen?», etter år 

 
Kilde: Kantar, Natur- og miljøbarometeret, 2020 

 

Interessen for friluftsliv er høyere i eldre aldersgrupper enn yngre, men om dette er knyttet til 

kohortforskjeller (generasjonsspesifikke kjennetegn) eller kun forskjeller i interesse etter alder, gir ikke 

dataene svar på17. Etter kjønn er kvinner mer interessert i friluftsliv og aktiviteter i naturen enn menn.  

 

Figur 3.2: Andel som har svart «ganske eller svært interessert i friluftsliv og aktiviteter i naturen», etter kjønn og alder, 
gjennomsnitt for målingene 2008, 2010, 2012, 2014, 2017 og 2020 

 
Kilde: Kantar, Natur- og miljøbarometeret, 2020 

 

  

 

17 Se videre omtale av deltakelse i friluftsaktiviteter etter alder, utdanning og økonomi. 
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Figur 3.3: Andel begge kjønn, menn og kvinner hver for seg, som har svart «ganske eller svært interessert i friluftsliv og 
aktiviteter i naturen», etter undersøkelses år                                            

 
Kilde: Kantar, Natur- og miljøbarometeret, 2020 

For å kartlegge hva som motiverer til friluftsliv ble det stilt spørsmål om «hva det er ved friluftsliv som 

særlig tiltrekker deg». Svarene viste at det ikke er selve aktiviteten som er attraksjonen, men mer de 

abstrakte naturbaserte kvalitetene som ro, stillhet, frisk luft, utsikt mm. Svarene her kan også 

underbygges ved data som viser positive forandringer i hjernen ved bevegelse og aktivitet i 

naturomgivelser kontra omgivelser med harde betong og asfaltflater (Bratman, G mfl 2015).  

 

Figur 3.4: Andel som svarte følgende på spørsmålet: «Hva er det særlig ved friluftsliv som tiltrekker deg»? 

 
Kilde: Kantar, Natur- og miljøbarometeret, 2020 

Det er i mindre grad selve friluftsaktivitetene som motiverer med ett unntak for turgåing. 
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Figur 3.5: Andel som svarte følgende på spørsmålet: «Hva er det særlig ved friluftsliv som tiltrekker deg»? 

 
Kilde: Kantar, Natur- og miljøbarometeret, 2020 

 

Det viktigste hinderet for å være mer ute i naturen er tid, men en av tre oppgir også at merking av stier 

og løyper er viktig for at de skal øke sin bruk av naturen. Totalt oppgir hele 71 prosent av merking er 

viktig for at de i større grad skal være ute i naturen enn i dag. 

 

Figur 3.6: Andel som svarte ja eller nei på spørsmålet: «Har du et ønske om å være mer ute i naturen enn du er i dag»?, 
etter undersøkelses år                                                           

 
Kilde: Kantar, Natur- og miljøbarometeret, 2020 

 

Svarene i figur 3.6 viser at andelen som ønsker om å bruke mer tid ut i naturen har blitt redusert over 

tid, men kan svaret likevel forstås positivt i betydning av at folk generelt synes de bruker mye tid ute i 

naturen?  Sammenstilt med svarene om interesse for friluftsliv, hvor andelen som sier de er svært 
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interessert i friluftsliv har økt til det høyeste nivået siden målingene ble startet opp i 2001, dvs. fra 33 

prosent til 48 prosent, så kan dette tolkes mer i retning av at folk generelt er mye ute i naturen og er 

fornøyd med den tid de bruker til det. Totalt sier nå 91 prosent at de er svært eller ganske interessert i 

friluftsliv og aktiviteter i naturen (Kantar 2020).  

 

3.5 Folk deltar i færre friluftsaktiviteter nå enn før  
2020-undersøkelsen viser at de tidligere trendene vedvarer. Bredden i befolkningens friluftsaktiviteter 

er blitt redusert fra 2011 til 2020, dvs. at andelen som deltar i mange ulike aktiviteter har blitt 

redusert. Det er kun en aktivitet som såvidt har styrket seg i oppslutning i tidsrommet. Det er «lengre 

fotturer i skog og fjell18». Noen aktiviteter som skiturer (både korte og lange), fisketurer, bær- eller 

soppturer, sykkelturer i natur, og alpint viser en stabil nedadgående trend.  

 

Tabell 3.2 viser at de samme trender som gjelder for hele landet også gjelder regionalt for Viken. De 

aktiviteter som har hatt stor nedgang i hele landet har også hatt stor nedgang i Viken. Kun aktiviteter 

som skøyting på islagte vann og turer i kano/kajakk/robåt viser noen regionale forskjeller fra hele 

landet. 

 

Tabell 3.2: Endring i befolkningens deltakelse i ulike friluftsaktiviteter, mellom hver undersøkelse, hele landet og Viken  

 
Kilde: SSB, statistikkbanktabell 09100 og spesial bestilling fra SSB 

 

Uavhengig av alder, kjønn og fylke, er kortere fotturer i skog eller fjell (79 prosent) og kortere spaser-

 

18 Lengre fotturer er definert som turer med varighet over tre timer. Kortere fotturer har varighet under tre timer. 

Landet Viken Landet Viken Landet Viken Landet Viken

Kortere skitur i skogen eller på fjellet -3 -4,4 -5 -7,1 -1 -0,2 -9 -11,7

Fisketur -2 -1,8 -2 -0,5 -4 -4,4 -8 -6,7

Bær- eller sopptur -3 -1 2 -1,1 -7 -4,1 -8 -6,2

Lengre skitur i skogen eller på fjellet -4 -4,2 -2 -2,4 -2 1 -8 -5,6

Tur med sykkel i naturen -2 -0,1 -5 -5,2 1 0,5 -6 -4,8

Alpint, snowboard eller telemark -2 -1,1 -1 -2,9 -1 -0,3 -4 -4,3

Kortere spasertur .. … -1 0,6 -7 -8 .. ..

Kortere fottur i skogen eller på fjellet -2 -0,7 -1 -1,3 1 1,2 -2 -0,8

Jakttur 0 -0,3 -1 -1,1 0 0,7 -1 -0,7

Ridetur i naturomgivelser 0 -0,1 0 0,8 -1 -1,3 -1 -0,6

Tur i motor- eller seilbåt -1 0,8 -1 -1,6 1 1,3 -1 0,5

Skøyter på islagte vann eller vassdrag -2 -2,4 0 2,5 0 2 -2 2,1

Tur i kano/kajakk/robåt -1 0,5 0 2,2 -1 -0,5 -2 2,2

Badet i salt- eller ferskvann -1 3,3 -4 -3,6 5 1,7 0 1,4

Lengre fottur i skogen eller på fjellet -2 0,2 1 0,3 2 0,7 1 1,2

2011-2014 2014-2017 2017-2020 2011-2020
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turer (77 prosent), det flest i 2020 har gjort en eller flere ganger.   

 

Figur 3.7: Andel som en eller flere ganger siste 12 måneder har deltatt i ulike friluftsaktiviteter etter år, for begge kjønn 
og for aldersgruppen 16 år og eldre, Viken  

 
Kilde: SSB, spesialbestilling 

 

Den aktiviteten som har styrket seg er lengre fotturer. Det kan også omfatte overnattinger. I Kantar sin 

undersøkelse «Natur- og miljø-barometeret», viser det seg at ulike typer friluftslivs relaterte 

overnattingsdøgn har økt, og at et stort flertall (60 prosent) har hatt mer enn 6 overnattinger ute de 

siste 12 måneder.  

 

 

  



Kunnskapsgrunnlag om friluftsliv i Viken 

27 VIKEN FYLKESKOMMUNE 

Figur 3.8: Svar på spørsmålet: «Hvor mange overnattingsdøgn for å drive friluftsliv har du vært på til sammen de siste 
12 måneder? Her tenker vi på hytte, telt, båt, campingvogn eller annet, hele landet. Svar i prosent 

 
Kilde: Kantar, Natur- og miljøbarometeret, 2020 

 

Tabell 3.3 viser hvor ofte befolkningen i Viken deltar i ulike friluftsaktiviteter. De aller fleste 

aktivitetene utføres 3 – 10 ganger, med unntak for korte fotturer i naturomgivelser eller korte 

spaserturer som det er vanligst å gjøre minst 25 ganger eller mer i året, samt rideturer som for 

befolkningen flest oftest er en engangsopplevelse i løpet av året. 

 

Tabell 3.3: Befolkningens deltakelse i friluftslivsaktiviteter etter antall ganger, begge kjønn, alder 16 år +, Viken 2020

  
Kilde: SSB, spesialbestilling 

Kortere fotturer og spaserturer er også det befolkningen har gjort oftest. Henholdsvis hele 45,6 og 

44,9 prosent har gjort dette 25 ganger eller mer i løpet av 2020. Bading i salt- eller ferskvann (17,4 

prosent) og lengre fotturer i skog eller fjell (13,5 prosent) kommer deretter opp som de mest 

populære aktivitetene som befolkningen har gjort 25 ganger eller mer. 

Aldri

1 eller flere 

ganger

1-2 

ganger

3-10 

ganger

11-24 

ganger

25 ganger 

eller mer

Kort fottur i skog og mark eller på fjellet 23,2 76,8 2,3 15,7 13,2 45,6

Kortere spaserturᵃ 24,7 75,3 2,7 16,1 11,7 44,9

Badet i salt- eller ferskvann 28,3 71,8 5,8 30,6 18,0 17,4

Lang fottur i skog og mark eller på fjellet 48,9 51,1 5,2 20,8 11,7 13,5

Vært på tur i motor- eller seilbåt 59,6 40,4 10,6 17,1 6,3 6,4

Vært på tur med sykkel i naturen 61,4 38,6 4,3 19,2 7,3 7,9

Kort skitur i skog og mark eller på fjellet 67,1 33,0 5,6 16,3 6,9 4,2

Bær- eller sopptur 68,7 31,3 10,8 15,5 3,4 1,6

Fisketur 69,0 31,0 8,0 16,0 4,4 2,6

Lang skitur i skog og mark eller på fjellet 77,6 22,4 5,5 11,1 3,9 1,9

Vært på tur i kano/kajakk/robåt 77,9 22,1 7,7 11,4 1,8 1,1

Stått alpint, snowboard eller telemark 77,9 22,1 8,0 10,9 2,1 1,1

Stått på skøyter 90,1 9,9 4,8 4,6 0,3 0,2

Jakktur 94,3 5,7 1,4 2,4 1,0 1,0

Vært på ridetur i naturomgivelser 96,7 3,3 2,0 0,5 0,2 0,6
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Tabell 3.4 viser hvor ofte befolkningen i Viken utøver ulike friluftslivsaktiviteter og endringer de tre 

siste år. Det er generelt små endringer mellom hver gang undersøkelsen blir gjennomført. 

 

Tabell 3.4: Endring i prosentpoeng for hvor ofte en deltar i ulike friluftslivsaktiviteter fra 2014 – 2020 for alle aldre og 
begge kjønn, Viken  

 
Kilde: SSB, spesialbestilt.  

 

I 2017 var det en markert nedgang i hvor ofte ulike aktiviteter ble utført enten det var 3-10 ganger (-

16,3 prosentpoeng), 11-24 ganger (-6,2 prosentpoeng) eller 25 ganger eller mer (-4,1 prosentpoeng). I 

2020 var det imidlertid en liten endring fra 2017. Flere var på kortere spaserturer 3 – 10 ganger, men i 

liten grad utover det. Derimot var det flere som 25 ganger eller mer var på kortere og lengre fotturer i 

skog, marka eller på fjellet.   

 

3.6 Forskjeller etter alder, familiefase/husholdning, 
utdanning og økonomi 

Forskjeller etter alder, familiefase eller husholdning, utdanning og økonomi, griper ofte inn i 

hverandre. Husholdningstype og familiefase er svært aldersavhengig, og personer med høy utdanning 

har oftest god økonomi og vi finner flest med høy utdanning i yngre aldersgrupper.  

Etter familiefase er det høyest andel aktive i ulike friluftsaktiviteter blant par med barn i alderen 7 – 19 

år. Andelen for denne gruppen er høyere enn for par med yngre barn og par uten barn. 

Deltakelsesandelen er lavest blant enslige eldre 67 år, og lavere enn for par på samme alder.  

Når det gjelder deltakelse etter utdanningsnivå er gradienten helt markant etter utdanningsnivå for 

alle aktiviteter. En høyere andel av befolkningen med lang høyskole/universitetsutdanning har deltatt 

en eller flere ganger i alle de nevnte friluftsaktivitetene enn personer med kortere utdanning, og 

2014-2017 2017-2020 2014-2017 2017-2020 2014-2017 2017-2020

Badet i salt- eller ferskvann -0,2 0,8 -2,8 1,0 -0,4 1,1

Bær- eller sopptur -3,4 -1,8 0,1 0,1 0,6 0,1

Fisketur -1,1 -0,5 1,1 -2,8 -0,9 -1,0

Jakktur -0,3 0,2 0,1 -0,1 -0,2 0,0

Kort fottur i skog og mark eller på fjellet -1,1 -0,4 -0,3 -2,6 -1,0 5,1

Kort skitur i skog og mark eller på fjellet -4,4 0,5 -1,4 -0,3 -3,2 1,1

Kortere spasertur -1,8 8,2 0,0 1,6 2,3 -19,7

Lang fottur i skog og mark eller på fjellet -1,0 -0,8 1,0 -0,9 0,6 3,6

Lang skitur i skog og mark eller på fjellet -0,2 0,3 -0,9 0,5 -1,3 0,3

Stått alpint, snowboard eller telemark -1,2 -0,8 -0,9 0,4 -0,1 -0,4

Stått på skøyter 0,8 1,7 0,1 0,1 0,1 0,0

Vært på ridetur i naturomgivelser 0,5 -1,0 -0,2 0,1 0,9 -0,8

Vært på tur i kano/kajakk/robåt 0,7 1,8 0,0 0,1 0,2 0,1

Vært på tur i motor- eller seilbåt -2,1 1,6 1,2 -0,8 0,1 0,6

Vært på tur med sykkel i naturen -1,3 1,8 -3,0 1,5 -1,8 -1,2

Sum endring i aktiviteter -16,3 11,7 -6,2 -2,0 -4,1 -11,1

Sum endring i aktiviteter uten spasertur -14,5 3,5 -6,2 -3,6 -6,4 8,6

3-10 ganger 11-24 ganger

25 ganger eller 

mer
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dernest tilsvarende for befolkningen med kort høyskole/universitetsutdanning enn personer med 

videregående osv. 

Når vi ser på økonomisk status (slik SSB her har definert det)19 er deltakelsesandelen høyest blant 

studenter, og høyere for dem enn for alle yrkesaktive i heltidsstillinger i alt. Lavest deltakelsesandel 

finner vi ikke uventet blant uføre og alderspensjonister. 

 

3.6.1 Alderens betydning for deltakelse i friluftslivsaktiviteter 
Tabell 3.5 under viser forskjeller i deltakelse etter aldersgrupper i Viken. De yngste aldersgruppene er 

markert mere aktive enn eldre aldersgrupper.  

 

Tabell 3.5: Andel i ulike aldersgrupper som har deltatt en eller flere ganger siste 12 måneder i ulike aktiviteter, 2020, 
Viken 

 
Kilde: SSB, spesialbestilling 

 

Noe av aktiviteten i de to yngste aldersgruppene kan være egenorganisert, men det meste er trolig 

familieaktiviteter. 

De enkle og vanligste aktivitetene; som korte fotturer, spaserturer og bading i salt eller ferskvann 

opprettholdes eller utøves, i aldersgruppen 67 år og eldre, av en nesten like stor andel som i øvrige 

aldersgrupper.  For andre aktiviteter er forskjellen til yngre aldersgrupper betydelig større. 

 

 

19 SSB bruker ikke inntektsgrenser, men arbeidstilknytning, dvs. student, heltidsstilling, deltidsstilling, ufør, pensjonist.  

6-10 år 11-15 år 16-24 år 25-44 år 45-66 år 67+ år

Kort fottur i skog og mark eller på fjellet 93 84 87 79 83 62

Badet i salt- eller ferskvann 90 92 86 75 78 53

Kortere spaserturᵃ .. .. 72 79 74 76

Lang fottur i skog og mark eller på fjellet 69 64 66 55 58 29

Vært på tur med sykkel i naturen 79 74 40 42 48 19

Vært på tur i motor- eller seilbåt 61 68 64 40 43 24

Fisketur 60 51 40 36 33 19

Kort skitur i skog og mark eller på fjellet 54 50 37 36 40 17

Stått alpint, snowboard eller telemark 41 52 43 29 22 3

Bær- eller sopptur 42 25 23 32 34 32

Lang skitur i skog og mark eller på fjellet 41 41 33 24 27 8

Vært på tur i kano/kajakk/robåt .. .. 36 24 24 10

Stått på skøyter 50 42 21 17 8 0

Vært på ridetur i naturomgivelser 15 15 10 4 3 0

Jakktur .. .. 8 6 8 2
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3.6.2 Stor økning i andel barn på lengre fottur i skog og fjell og 
klare kjønnsmønstre alt fra 6 år 
Hele 9 av 10 barn og unge i alderen 6 -15 år har en eller flere ganger i løpet av 2020 vært på kortere 

turer i skog og fjell. Korte fotturer, bading og sykling er de friluftsaktivitetene som flest barn deltar i, og 

som de deltar oftest i.  

Av de aktivitetene som har økt mest fra 2013 er andelen som har deltatt i lengre fotturer i skog eller 

fjell, dvs turer som varer mer enn 3 timer (med eller uten overnatting). Andelen her har økt med 13 

prosentpoeng. Det er også blitt en markert økning i andelen (10 prosentpoeng) som har vært på 

lengre fotturer 11 ganger eller mer i løpet av de siste 12 måneder. Andelen som svært ofte (11 ganger 

eller mer siste 12 måneder) har vært på sykkelturer i naturen har også økt siden 2013 med 8 

prosentpoeng. 

Aktiviteter som er blitt mindre populære er særlig bær og soppturer (- 25 prosentpoeng), samt 

fisketurer (14 prosentpoeng) og alpint (12 prosentpoeng).  

 

Tabell 3.6: Andel barn og unge 6 -15 år som siste 12 måneder har deltatt en eller flere ganger i ulike aktiviteter 2013 
og 2020, og andel som har deltatt 11 ganger eller mer, og endring i prosentpoeng, begge kjønn hele landet  

 
Kilde: SSB, statistikkbanktabell 09116 
 

Tabell 3.7 viser at det i hovedsak er små forskjeller i aktivitetsmønsteret for barn 6 – 15 år mellom 

Viken og hele landet, men for kortere skiturer og skøyting viser tallene store forskjeller. For lengre 

fotturer, bær- eller soppturer, fisketurer og alpint mfl. ser vi imidlertid at samme utvikling vist i tabell 

3.6 fra 2013 til 2020 for hele landet, også gjelder for Viken.  For noen av spørsmålene mangler det tall 

enten for hele landet eller for Viken. 

 

2013 2020

Endring i 

prosent-

poeng

11 ganger 

eller mer i 

2013

11 ganger 

eller mer i 

2020

11 +, endring i 

prosentpoeng  

2013-2020

Kortere fottur i skogen eller på fjellet 89 91 2 56 55 -1

Badet i salt- eller ferskvann 94 90 -4 54 53 -1

Tur med sykkel i naturen 80 79 -1 27 35 8

Lengre fottur i skogen eller på fjellet 55 68 13 8 18 10

Fisketur 73 59 -14 17 9 -8

Alpint, snowboard eller telemark 59 47 -12 15 11 -4

Lengre skitur i skogen eller på fjellet 41 46 5 3 5 2

Skøyter på islagte vann eller vassdrag 48 39 -9 2 4 2

Bær- eller sopptur 61 36 -25 5 2 -3

Ridetur i naturomgivelser 21 14 -7 3 3 0

Tur i kano/kajakk/robåt 45 .. .. 5 .. ..

Tur i motor- eller seilbåt 65 .. .. 21 .. ..

Kortere skitur i skogen eller på fjellet 83 .. .. 29 .. ..
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Tabell 3.7: Forskjeller mellom Viken og hele landet i deltakelse i friluftslivsaktiviteter for barn 6-15 år i 2013 og 2020 

 
Kilde: SSB, statistikkbanktabell 09116 og spesialbestilling for Viken 

 

Tabell 3.8 viser at kjønnsforskjellene i deltakelse for forskjellige aktiviteter er markert allerede i 6 

årsalderen, og blir enda mer markert i aldersgruppen 11-15 år.  

 

Tabell 3.8: Andel barn etter to aldersgrupper som i 2013 og 2020 har deltatt en eller flere ganger i nevnte 
friluftslivsaktiviteter, begge kjønn og kjønnsforskjeller, samt endring etter aldersgrupper fra 2013 – 2020, Viken  

 
Kilde: SSB, spesial bestilling. Rød farge markerer større jenteandel, mens blått markerer større gutteandel i 
prosentpoeng. 

Rideturer og bær- og soppturer er vanligere blant jenter enn gutter, mens fisketurer alt fra 6 års 

alderen er markert vanligere blant gutter enn jenter. Over tid fra 2013 – 2020 har imidlertid begge 

aktiviteter bær- og soppturer og fisketurer hatt en stor nedgang i begge aldersklasser. 

 

Viken

Hele 

landet Viken

Hele 

landet

Badet i salt- eller ferskvann 93 94 91 90

Bær- eller sopptur 61 61 33 36

Fisketur 72 73 55 59

Kortere fottur i skogen eller på fjellet 89 89 88 91

Kortere skitur i skogen eller på fjellet 44 83 52 ..

Lengre fottur i skogen eller på fjellet 55 55 66 68

Lengre skitur i skogen eller på fjellet 44 41 41 46

Stått alpint, snowboard eller telemark 61 59 47 47

Stått alpint mm utenfor alpinanlegg 8 .. 10 ..

Stått på skøyter på islagte vann eller vassdrag 32 48 45 39

Vært på tur i motor- eller seilbåt 71 65 64 ..

Vært på ridetur i naturomgivelser 20 21 15 14

Vært på tur med sykkel i naturen 78 80 76 79

Vært på tur i kano/kajakk/robåt .. 45 100 ..

2013 2020

6-10 år 11-15 år

Begge 

kjønn

Kjønns-

forskjell

Begge 

kjønn

Kjønns-

forskjell

Begge 

kjønn

Kjønns-

forskjell

Begge 

kjønn

Kjønns-

forskjell

Begge 

kjønn

Begge 

kjønn

Badet i salt- eller ferskvann 92,5 1 92,5 1 90,0 -4 92 0 -2,5 -0,5

Bær- eller sopptur 68,5 -3 54,5 -15 42,0 -6 25 -4 -26,5 -29,5

Fisketur 72,0 10 73,0 12 59,5 11 51,5 7 -12,5 -21,5

Kort fottur i skog og mark eller på fjellet 91,5 1 86,5 -3 93,0 -4 84 -4 1,5 -2,5

Kort skitur i skog og mark eller på fjellet 40,5 1 38,5 7 54,0 4 49,5 -1 13,5 11,0

Lang fottur i skog og mark eller på fjellet 48,5 -1 60,0 0 68,5 5 64,5 -1 20,0 4,5

Lang skitur i skog og mark eller på fjellet 40,5 1 38,5 7 40,5 3 41 0 0,0 2,5

Stått alpint, snowboard i alpinanlegg 57,5 3 59,5 5 41,5 -1 52 0 -16,0 -7,5

Stått alpint, snowboard utenfor alpinanlegg 6,5 3 8,5 7 7,5 1 13 8 1,0 4,5

Stått på skøyter 37,5 -1 35,0 0 49,5 -7 41,5 -17 12,0 6,5

Vært på båttur 68,0 0 73,5 5 60,5 5 68 6 -7,5 -5,5

Vært på ridetur i naturomgivelser 22,0 -14 19,0 -20 15,0 -10 15 -14 -7,0 -4,0

Vært på tur med sykkel i naturen 78,5 -1 77,0 4 79,0 4 73,5 9 0,5 -3,5

Antall respondenter 1152 1152 1168 1168 1199 1199 1259 1259 .. ..

Endring fra 2013 - 

2020 etter alder
2013

6-10 år 11-15 år 6-10 år 11-15 år

2020
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3.6.3 Eldre over 67 år har ikke hatt tilsvarende nedgang i 
friluftslivsaktiviteter som yngre fra 2011 – 2020  
Menn over 67 år er mer aktiv enn kvinner i alle nevnte friluftsaktiviteter. Kortere spaserturer, og korte 

fotturer er det en gjør oftest og gjerne 25 ganger eller mer i løpet av de siste 12 måneder, og her er 

det liten forskjell mellom eldre kvinner og menn over 67 år. 

 

Tabell 3.9: Andel 67 år og eldre som har deltatt i friluftsaktiviteter en eller flere ganger de siste 12 måneder, 2020, 
Viken

 
Kilde: SSB, spesialbestilling. OBS! Kortere spaserturer kom først med i 2020. 

 

I motsetning til for yngre aldersgrupper finner vi ingen vesentlig endring i friluftsaktiviteter for eldre i 

2020 sammenlignet med tidligere år. Andelen som deltar i ulike friluftsaktiviteter har heller økt over 

tid, i motsetning til for yngre aldersgrupper.  

 

  

Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann

Kortere spaserturᵃ 74,6 76,6 12,2 14,1 5,2 6,9 54,6 54,5

Kort fottur i skog og mark eller på fjellet 57,4 64,5 15,4 16,0 8,8 7,8 33,2 37,7

Badet i salt- eller ferskvann 48,0 57,9 23,5 27,6 6,3 13,2 13,1 9,3

Lang fottur i skog og mark eller på fjellet 22,4 34,9 8,7 14,6 3,7 5,4 8,4 10,4

Bær- eller sopptur 28,7 34,1 14,4 20,1 3,1 3,6 1,7 1,4

Vært på tur i motor- eller seilbåt 15,5 34,3 8,0 10,5 0,9 10,8 1,5 7,6

Vært på tur med sykkel i naturen 14,5 24,0 6,1 11,4 2,7 7,1 4,7 4,4

Fisketur 10,0 29,7 6,2 18,0 1,9 3,8 0,0 4,1

Kort skitur i skog og mark eller på fjellet 8,1 27,8 4,3 13,2 2,1 7,5 1,1 2,2

Vært på tur i kano/kajakk/robåt 7,5 11,8 4,1 6,3 2,3 1,4 0,0 2,7

Lang skitur i skog og mark eller på fjellet 2,7 14,8 0,9 8,6 1,1 4,3 0,0 0,5

Stått alpint, snowboard eller telemark 0,5 5,9 0,0 3,5 0,0 0,6 0,5 0,0

Jakktur 0,7 2,6 0,0 1,0 0,0 1,6 0,7 0,0

Stått på skøyter 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Vært på ridetur i naturomgivelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

En eller flere 

ganger 3 til 10 ganger

11 til 24 

ganger

25 ganger 

eller mer
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Tabell 3.10: Andel personer 67 år og eldre som har deltatt i ulike aktiviteter siste 12 måneder en eller flere ganger, 
begge kjønn hele landet 

Kilde: SSB, statistikkbanktabell 09116 

 

Den mest populære aktiviteten er «kortere fotturer i skog og fjell». Andelen eldre som deltar i ulike 

friluftsaktiviteter er riktignok lavere enn for yngre aldersgrupper, og eldre deltar heller ikke i så mange 

aktiviteter og like hyppig som yngre aldersgrupper. Et unntak er bading i sjø eller ferskvann, som en 

andel på 45 prosent hadde gjort 11 ganger eller mer siste 12 måneder. Tabellen viser også at andelen 

som er svært aktiv (her definert som deltatt 11 ganger eller mer) har økt for de aller fleste 

aktivitetene. 

 

Figur 3.9 og 3.10 under illustrerer bredden i deltakelse i ulike friluftsaktiviteter etter alder, og hvor 

hyppig de ulike aldersgruppene deltar i ulike aktiviteter.  Figur 3.9 viser at forskjellen i andelen som 

deltar i ulike aktiviteter etter alder, endrer seg markant først ved 67 år og eldre. Kortere spaserturer og 

bær- og soppturer er imidlertid like vanlig blant eldre som yngre aldersgrupper.  

2011 2014 2017 2020

Endring i 

prosentpoeng 2017 2020

Endring 

2017-2020

Kortere fottur i skogen eller på fjellet 57 55 56 58 2 11 15 4

Badet i salt- eller ferskvann 38 43 43 45 4 41 45 4

Bær- eller sopptur 36 35 37 30 -6 5 5 0

Lengre fottur i skogen eller på fjellet 24 25 25 28 3 2 2 0

Tur i motor- eller seilbåt 21 24 25 27 4 10 8 -2

Fisketur 24 25 25 22 -3 4 4 0

Tur med sykkel i naturen 18 18 18 18 0 8 10 2

Kortere skitur i skogen eller på fjellet 19 20 16 15 -3 8 10 2

Tur i kano/kajakk/robåt 11 11 12 11 0 0 0 0

Lengre skitur i skogen eller på fjellet 11 9 8 8 -1 3 3 0

Jakttur 4 4 4 4 0 5 5 0

Alpint, snowboard eller telemark 1 1 2 2 1 0 0 0

Ridetur i naturomgivelser 1 1 1 0 -1 0 0 0

Skøyter på islagte vann eller vassdrag 1 0 1 0 -1 15 17 2

Deltakelse 11 ganger eller 

mer og endring i 

prosenpoeng 2017 -2020

Deltakelse en eller flere ganger i følgende aktiviteter og endring i 

prosentpoeng 2020 i forhold til snittet for 2011-2017
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Figur 3.9: Andel etter alder som har deltatt på følgende aktiviteter siste 12 måneder 2020, begge kjønn hele landet 

 
Kilde: SSB, statistikkbanktabell 09116 

 

Figur 3.10 viser at for den aktive gruppen som har utført nevnte aktiviteter 11 ganger eller mer, er 

forskjellen i aktivitetsbredden mellom den eldste aldersgruppen og de øvrige aldersgruppene mindre 

enn det figur 3.9 viser for de som har utført aktivitetene kun en eller flere ganger.   

 

Figur 3.10: Andel etter alder som har deltatt i følgende aktiviteter 11 ganger eller mer siste 12 måneder, 2020

 
Kilde: SSB, statistikkbanktabell 09116 
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3.7 Kjønnsforskjeller i friluftsaktiviteter 
I hovedsak er det små forskjeller mellom kjønnene i hvilke aktiviteter som de fleste har deltatt i. 

Fotturer, bading, og båtturer er de tre mest populære aktivitetene for begge kjønn. Rideturer, 

jaktturer og skøyting på islagte vann, har kun en liten andel deltakere. 

 

Tabell 3.11: Andel som har deltatt en eller flere ganger på ulike friluftsaktiviteter siste 12 måneder etter kjønn og år, 
hele landet

 
Kilde: SSB, statistikkbanktabell 09116 

 

Tabell 3.12 gir informasjon om kjønnsforskjeller i deltakelse i friluftsaktiviteter etter alder. Tabellen 

viser hvilke aktiviteter menn eller kvinner er mer aktive enn det andre kjønn, etter alder. Tabellen viser 

både kjønnsforskjeller for alle aldre for deltakelse en eller flere ganger, og for deltakelse mer enn 11 

ganger i løpet av siste 12 måneder.  Blå farge viser at en høyere andel menn er mer aktiv enn kvinner i 

prosentpoeng, og rødt at kvinner er mer aktive enn menn.  

Tabellen viser et klart kjønnsmønster. En betydelig større andel menn har vært på fisketur en eller 

flere ganger og oftere enn kvinner, mens en større andel kvinner enn menn hyppigere går kortere 

turer i nærmiljøet eller i skog og fjell. Kvinner bader også oftere enn menn i salt- eller ferskvann. Disse 

kjønnsforskjellene er nokså konstant etter aldersgrupper, men over 67 år er menn oftere aktive enn 

kvinner i mange aktiviteter. 

 

  

Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner

Kortere fottur i skogen eller på fjellet 81 79 79 77 79 76 79 79

Badet i salt- eller ferskvann 73 66 72 68 69 65 71 70

Kortere spasertur .. .. 83 87 83 86 73 80

Lengre fottur i skogen eller på fjellet 59 48 56 47 56 50 57 51

Tur i motor- eller seilbåt 48 40 48 37 47 37 47 40

Fisketur 54 35 53 32 52 32 46 28

Tur med sykkel i naturen 44 39 42 38 38 32 37 34

Kortere skitur i skogen eller på fjellet 45 39 41 36 35 32 34 32

Bær- eller sopptur 33 41 29 39 30 41 25 33

Lengre skitur i skogen eller på fjellet 33 25 29 21 26 21 23 19

Tur i kano/kajakk/robåt 29 20 27 20 27 22 26 21

Alpint, snowboard eller telemark 29 19 27 18 26 17 24 16

Skøyter på islagte vann eller vassdrag 9 9 8 7 7 7 7 7

Jakttur 13 3 13 2 11 3 11 3

Ridetur i naturomgivelser 3 5 3 5 2 6 2 5

2011 2014 2017 2020
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Tabell 3.12: Differanse i prosentpoeng mellom kjønn i deltakelse i ulike friluftsaktiviteter, en gang eller mer og (11 
ganger eller mer, siste 12 måneder etter aldersgruppe, hele landet 2020

Kilde: SSB, statistikkbanktabell 09116. Blå farge: Større andel menn enn kvinner i prosentpoeng. Rød farge: Større 
andel kvinner enn menn i prosentpoeng. 

 

3.8 Deltakelse i friluftslivsaktiviteter etter landbakgrunn 
Figuren under viser forskjeller i deltakelse i friluftslivsaktiviteter etter landbakgrunn for tre grupper, 

innvandrere fra hovedsakelig Europa og vestlige/anglosaksiske land, Asia og Afrika og øvrig befolkning. 

Det er tilnærmet ingen forskjell etter landbakgrunn for andelen som går turer i parker eller 

naturomgivelser i nærheten av boligen. Lavterskel aktiviteter som korte fotturer i naturomgivelser i 

nærheten av boligen eller i fjell, skog eller mark er de aktivitetene som flest deltar i uavhengig av 

landbakgrunn. 

For andre aktiviteter er det betydelig forskjell. En klart større andel av den øvrige befolkningen deltar i 

flere ulike friluftslivsaktiviteter enn innvandrere generelt. Innvandrere fra Europa/EØS mfl har likevel 

et aktivitetsmønster som ligger mye nærmere den øvrige befolkningen enn innvandrere fra Asia og 

Afrika mfl.  

For noen få aktiviteter er deltakerandelen likevel litt høyere blant innvandrere fra Europa/EØS enn for 

den øvrige befolkningen. Det gjelder særlig bær og soppturer, men også sykkelturer, alpint, skøyter 

utendørs, klatring og rideturer. 

En gang +

Alle aldre 16-24 år 25-44 år 45 -66 år

67 år eller 

eldre

Lengre fottur i skogen eller på fjellet 6 4 2 -1 8

Kortere fottur i skogen eller på fjellet 0 -6 -9 -6 9

Kortere spasertur -7 -14 -11 -11 -4

Bær- eller sopptur -8 2 -3 -1 -1

Jakttur 8 2 4 6 4

Fisketur 18 9 10 15 13

Tur i kano/kajakk/robåt 5 2 1 3 3

Tur i motor- eller seilbåt 7 7 6 9 10

Tur med sykkel i naturen 3 5 3 5 4

Ridetur i naturomgivelser -3 -4 -3 -2 0

Lengre skitur i skogen eller på fjellet 4 3 3 1 3

Kortere skitur i skogen eller på fjellet 2 1 2 2 5

Skøyter på islagte vann eller vassdrag 0 1 1 0 0

Alpint, snowboard eller telemark 8 4 1 2 1

Badet i salt- eller ferskvann 1 -4 -6 -5 3

11 ganger eller mer
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Figur 3.11: Deltakelse i friluftsaktiviteter etter landbakgrunn, hele landet 2021

 
Kilde: SSB, tabell 13378   
1) Innvandrere fra EU28/EØS, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand 
2) Innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utenom 
EU28/EØS/Sveits 
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3.9 Regionale forskjeller i aktiviteter 
Tabell 3.13 viser forskjeller i deltakelsen etter størrelsen på bostedsstrøket. Bostedsstrøk er her enten 

spredtbygde områder med under 200 innbyggere, eller tettsteder. Et tettsted er definert av SSB som 

et sammenhengende boligområde med minst 200 innbygger (ca 60 – 70 boliger), hvor avstanden 

mellom husene ikke overstiger 50 meter. Et tettsted kan dermed være en grend eller et boligområde i 

en kommune, eller et sammenhengende boligområde over flere kommunegrenser (slik som Oslo 

tettsted som både omfatter Oslo og kommuner i Viken med og uten direkte grense til Oslo).  

Tabellen viser at det er forskjeller i deltakelse etter bostedsstrøk. Trafikklysfargene (grønt, gult og rødt) 

viser deltakelse i aktiviteter etter antall ganger for de mest til minst populære aktivitetene i 

hovedtrekk. Pilene markerer forskjeller i deltakelse for noen av de aktivitetene hvor forskjellen etter 

bostedsstrøk er størst. For eksempel er «matauke» som bær- eller soppturer, fisketurer og jaktturer 

betydelig mer vanlig i spredtbygde strøk enn i andre bostedsstrøk, mens kortere spaserturer er mest 

vanlig i tettbygde strøk. For de største tettstedene med over 100 000 innbyggere er det en markert 

større andel som har stått alpint og har vært på tur i motor- eller seilbåt.  

 

Tabell 3.13: Andel av befolkningen som har deltatt i friluftsaktiviteter siste 12 måneder etter antall ganger og størrelse 
på bostedsstrøk i Viken, 2020 

 
Kilde: SSB, spesialbestilling 

 

SSB har også tall som viser forskjeller mellom fylkene. Viken er her slått sammen med Oslo. Etter det vi 

vet fra tidligere levekårsundersøkelse er befolkningen i Oslo både yngre og mer aktiv enn befolkningen 

i de tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. Det må derfor antas at hvis vi hadde hatt tall for 

kun Viken så hadde tallene vært nærmere landsgjennomsnittet enn det de er her.  

I tabell 3.14 er det satt inn piler som markerer hvilken landsdel som har høyest andel deltakere i de 

ulike aktivitetene med «høyest skår», «midt imellom», eller» lavest» for hver aktivitet. I denne 

landsdelsoversikten kommer Innlandet dårligst ut med lavere andel deltakelse i flere aktiviteter enn 

andre landsdeler, med unntak for turer med sykkel i naturen, kortere skiturer og jaktturer. 

 

Under 

200 

innb.

Opptil 

20 000 

innb

20 000 - 

99 999 

innb.

100 000 

eller 

flere 

innb.

Under 

200 

innb.

Opptil 

20 000 

innb

20 000 - 

99 999 

innb.

100 000 

eller 

flere 

innb.

Under 

200 

innb.

Opptil 

20 000 

innb

20 000 - 

99 999 

innb.

100 000 

eller 

flere 

innb.

Badet i salt- eller ferskvann 67 68 72 76 31 30 29 31 13 17 17 19

Bær- eller sopptur 44 35 30 26 27 16 16 12 2 2 1 1

Fisketur 40 31 27 29 21 16 16 14 3 3 3 3

Jakttur 12 6 5 4 4 3 1 2 4 1 1 0

Korte fotturer skog, mark, fjell 77 80 74 75 12 14 16 18 51 46 42 44

Korte skiturer skog, mark,fjell 33 32 29 35 17 15 14 18 2 5 3 4

Kortere spaserturᵃ 63 76 75 79 15 17 16 16 35 46 47 47

Lange fotturer skog, mark, fjell 52 54 49 50 25 23 21 18 15 14 15 13

Lange skiturer skog, mark, fjell 22 21 19 24 11 11 9 12 2 2 3 2

Alpint, snowboard eller telemark 18 20 18 26 9 11 9 12 1 1 1 1

Stått på skøyter 8 11 7 11 4 6 4 4 0 0 0 0

Vært på ridetur i naturomgivelser 7 4 1 2 2 0 1 0 3 1 0 0

Vært på tur i kano/kajakk/robåt 24 20 22 23 13 11 8 12 1 1 1 1

Vært på tur i motor- eller seilbåt 38 36 38 44 16 15 15 19 4 6 8 7

Vært på tur med sykkel i naturen 39 41 32 39 19 20 13 20 10 8 9 7

En eller flere ganger 3-10 ganger 25 ganger eller mer
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Tabell 3.14: Andel personer som har deltatt på ulike aktiviteter en eller flere ganger i løpet av de siste 12 måneder, 
etter landsdel 2020  

 
Kilde: SSB, statistikkbanktabell 13078 

 

Tabell 3.15: Andel personer i Oslo og Viken som har deltatt på ulike aktiviteter en eller flere ganger i løpet av de siste 
12 måneder, 2020  

  
Kilde: SSB, statistikkbanktabell 13079 

 

Hele 

landet

Oslo og 

Viken

Inn-

landet

Agder og 

Sør-

Østlandet

Vest-

landet

Trønde-

lag

Nord-

Norge

Kortere fottur i skogen eller på fjellet 79 79 74 81 80 81 79

Kortere spasertur 77 80 71 78 77 74 69

Badet i salt- eller ferskvann 71 75 64 75 70 68 59

Lengre fottur i skogen eller på fjellet 55 55 49 51 56 57 57

Tur i motor- eller seilbåt 43 42 28 50 46 40 44

Fisketur 37 30 35 38 41 44 50

Tur med sykkel i naturen 36 38 43 38 30 39 35

Kortere skitur i skogen eller på fjellet 33 35 39 27 27 41 39

Bær- eller sopptur 29 30 30 28 20 37 47

Tur i kano/kajakk/robåt 23 23 22 25 23 23 21

Lengre skitur i skogen eller på fjellet 21 25 21 18 18 23 21

Alpint, snowboard eller telemark 20 23 16 17 19 18 16

Jakttur 7 5 10 8 6 9 11

Skøyter på islagte vann eller vassdrag 7 10 7 7 5 9 4

Ridetur i naturomgivelser 3 4 3 4 3 4 5

Personer som svarte 6010 2212 407 781 1534 553 523

0 ganger

1-2 

ganger

3-10 

ganger

11-24 

ganger

25 ganger 

eller mer

En eller 

flere 

ganger

Kortere spasertur 20 2 17 13 48 80

Kortere fottur i skogen eller på fjellet 21 3 17 15 44 79

Badet i salt- eller ferskvann 25 6 31 19 19 75

Lengre fottur i skogen eller på fjellet 45 5 23 13 14 55

Tur med sykkel i naturen 62 5 19 6 8 38

Tur i motor- eller seilbåt 58 12 18 6 6 42

Kortere skitur i skogen eller på fjellet 66 6 17 7 4 34

Fisketur 70 9 15 4 2 30

Lengre skitur i skogen eller på fjellet 75 6 12 4 2 24

Bær- eller sopptur 70 11 14 3 1 29

Jakttur 95 1 2 1 1 5

Tur i kano/kajakk/robåt 77 9 11 2 1 23

Ridetur i naturomgivelser 96 2 1 0 1 4

Alpint, snowboard eller telemark 77 9 12 2 1 24

Skøyter på islagte vann eller vassdrag 90 5 4 0 0 9



Kunnskapsgrunnlag om friluftsliv i Viken 

40 VIKEN FYLKESKOMMUNE 

4 Nærhet og trygg tilgang til rekreasjonsareal og 
nærturterreng 

4.1 Rekreasjonsareal  
Bruken av grøntområder faller raskt ved økende avstand fra bolig. De fleste 5-6 åringer oppholder seg 

mindre enn 100 meter fra boligen, og grensen for hvor langt folk vil gå eller sykle for å komme til et 

grøntområder er ca. 10 minutter, dvs.  maks 400 meter for barn og eldre (FHI 2009). 

 

I SSBs statistikk for trygg tilgang til rekreasjonsareal er det satt noen kriterier for hva som kan regnes 

som trygg tilgang20. Det er krav om at en må kunne gå langs stier, gang- og sykkelveier eller bilveier 

med lite trafikk og lav fartsgrense21. Det er også satt krav om at rekreasjonsarealet ikke må ligge lenger 

unna enn 200 meter, og for nærturterreng 500 meter.  

I SSBs begrep «rekreasjonsarealer» inngår lekeplasser, ballplasser, nærmiljøanlegg, badestrender, 

offentlig sikrede områder, parker og naturområder mindre enn 200 dekar og større enn 5 dekar22. I 

hver kommune kan det være mange tettsteder. Statistikken viser derfor et gjennomsnitt for alle 

husholdninger i kommunens tettsteder. 

Tabellen viser at det er forskjell i trygg tilgang til rekreasjonsareal i Viken mellom barnefamilie-

husholdninger og andre husholdninger, men at forskjellen generelt er liten med noen unntak. For hele 

landet og særlig Oslo er forskjellen større. Andelen med trygg tilgang til rekreasjonsarealer er også 

høyere i Viken enn i Oslo og hele landet samlet. 

I Viken er det spesielt i Numedalskommunene at vi finner gjennomgående dårligere tilgang til leke- og 

rekreasjonsareal for barnefamilier enn for alle samlet. Det gjelder særlig Nore og Uvdal og Rollag23 

hvor forskjellen for begge er på 8 prosentpoeng i disfavør av barnefamilier, men andelen med trygg 

tilgang i Nore og Uvdal er likevel blant de beste i Viken.  I Gol er det på den annen side betydelig bedre 

tilgang til rekreasjonsområder for barnefamilier enn for andre husholdninger 

Årsaken til at andelen under 20 år med trygg tilgang generelt er høyere enn for alle aldre, er at barn og 

unge bor nær rekreasjonsareal og nærturterreng og har tilgang langs gang- og sykkelveier og veier 

med lite trafikk og lav hastighet. SSB mener forklaringen kan være at barnefamilier legger større vekt 

på å bo i trygge bomiljøer med kort vei til lekearealer og andre rekreasjonsarealer enn øvrige 

husholdninger (Engelien, E. og Steinnes M., 2012, side 19). 

 

 

 

 

20 Rekreasjonsareal og nærturterreng (ssb.no) 
21 For rekreasjonsareal (årlig gjennomsnittlig døgntrafikk (ÅDT) 3000, fartsgrense 30). For nærturterreng er det satt 

høyere fartsgrenser, hvis trafikkmengden (ÅDT) er lavere enn 3000. 
22 Tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng i tettsteder. Resultater og metode (ssb.no) 
23  Tabell 4.1 er rangert etter de 10 kommunene med høyest og lavest andel med trygg tilgang for barn og unge under 

20 år. Rollag lå her midt imellom, og kom dermed ikke med i tabellen, men i differanse mellom alle aldre og under 20 år 
kom barn og unge i Rollag ut med en dårligere score på 8 prosentpoeng i forhold til alle aldre i kommunen. 

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/areal/statistikk/rekreasjonsareal-og-naerturterreng
https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201228/rapp_201228.pdf
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Tabell 4.1: Befolkningen i tettsteder i alle aldre og under 20 år med de 10 høyeste og 
 laveste andelene med trygg tilgang til rekreasjonsareal pr 2020                       

 
 Kilde: SSB, tabell 09579. *Aremark og Flå er utelatt pga. manglende data for 2020. 
 

Av de 10 kommunene med høyest andel med trygg tilgang til rekreasjonsareal finner vi både 

distriktskommuner og sentrale kommuner. Blant kommunene med lavest andel finner vi mange 

landbrukskommuner, men også gamle «bykommuner» som Fredrikstad, Moss, Kongsberg og Halden. 

En lavere andel i bykommunene kan skyldes f.eks. tettere utbygging, færre rekreasjonsområder, eller 

at boligområder er avstengt fra eventuelle rekreasjonsområder av veier med stor trafikkmengde eller 

høy hastighet.  

 

Tabell 4.2 viser endringer i andelen med trygg tilgang til rekreasjonsområder fra 2013 til 2018 i 

prosentpoeng, for de 10 kommunene med størst endring. For at endringene på kommunenivå skal 

være sammenlignbare, er det vist til kommuneinndelingen før kommuneinndelingsreformen pr. 

1.1.2020.   

Av kommunene var økningen i andelen med kort og trygg tilgjengelighet til rekreasjonsarealer høyest i 

Sarpsborg for begge alderskategorier (30 prosentpoeng for alle aldre og 31 prosentpoeng for barn og 

unge under 20 år), mens andelen av befolkningen i Gjerdrum med kort og trygg tilgang gikk ned med 

10 prosentpoeng. Endringene i Sigdal var i denne perioden litt spesielle, ved at god tilgjengelighet til 

Alle aldre Under 20 år

Bedre for barn 

og unge

1. Hvaler 83 84 1

2. Frogn 81 83 2

3. Gol 76 81 5

4. Hol 78 79 1

5. Lunner 76 78 2

6. Vestby 75 77 2

7. Jevnaker 76 77 1

8. Nore og Uvdal 84 76 -8

9. Flesberg 76 75 -1

10. Nordre Follo 73 74 1

Viken* 60 62 2

40. Modum 58 58 0

41. Fredrikstad 55 57 2

42. Moss 54 55 1

43. Indre Østfold 54 55 1

44. Råde 53 54 1

45. Ål 51 54 3

46. Kongsberg 50 53 3

47. Halden 43 45 2

48. Rakkestad 41 42 1

49. Aurskog-Høland 39 39 0

Hele landet 60 63 3

Oslo 52 57 5
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rekreasjonsareal ble sterkt redusert for aldersgruppen under 20 år (med 25 prosentpoeng), mens den 

for alle aldre kun ble marginalt redusert med kun ett prosentpoeng24.  

Den enkleste forklaringen på at enkelte kommuner har fått en større andel av befolkningen med 

kortere og tryggere tilgjengelighet til rekreasjonsareal, er at flere kommuner har satt ned 

fartsgrensene i boligområder fra 50 til 30 km i timen. I andre tilfeller kan det være nye opparbeidede 

leke- eller grønne arealer i boligområder, eller trygg tilgang over eller under veier (med stor 

trafikkmengde og høy hastighet) mellom boligområder og rekreasjonsareal. For andre kommuner med 

redusert tilgang, kan nye veier, fartsgrenser eller fortetting i boligområder være årsak til reduksjonen. 

 

Tabell 4.2: Befolkningen i tettsteder med størst økning eller reduksjon i trygg tilgang til rekreasjonsareal 2013-2018 

 
Kilde: SSB, tabell 09579. OBS! Aremark og Flå er ikke tatt med, pga. mulig feil i data25. 

 

For de 10 kommunene med størst reduksjon i trygg tilgang, er forskjellen i endringer for trygg tilgang 

 

24 Sigdal kommune viser til at eventuelt økt trafikk på hovedveien burde ha redusert tilgjengeligheten også for «alle 

aldre», og at det ikke er endring av betydning i forhold til nedbygd areal nær boligområder som kan forklare denne 

endringen. De mener derfor det må være feil i datamaterialet, jf epost med teknisk sjef Kjell Ove Hovde den 

22.04.2022.  

25 I SSBs statistikk er null =0. Hvis det mangler data, er dette prikket. Det kan likevel være feil i statistikken. Aremark 

hadde for eksempel en høy andel over 90 prosent med trygg tilgang i 2013 og 2016, men null for 2018 og 2020. Om 
dette skyldes veiutbygging eller feil i dataimport er uavklart. Flå har ikke registrerte data for noen år. 

2013 2018 Endring 2013 2018 Endring

1. Sarpsborg 29 59 30 Sarpsborg 29 60 31

2. Lier 43 70 27 Lier 42 70 28

3. Lørenskog 42 61 19 Lørenskog 42 62 20

4. Fredrikstad 35 53 18 Fredrikstad 36 55 19

5. Rælingen 53 71 18 Rælingen 53 72 19

6. Nedre Eiker 45 63 18 Nedre Eiker 47 64 17

7. Frogn 64 80 16 Rakkestad 29 42 13

8. Rakkestad 30 42 12 Frogn 68 81 13

9. Vestby 54 65 11 Vestby 55 67 12

10. Ski 61 72 11 Ski 62 73 11

Østfold 38 50 12 Østfold 39 52 13

Akershus 57 63 6 Akershus 59 64 5

Buskerud 50 57 7 Buskerud 51 58 7

52. Ullensaker 61 58 -3 Ullensaker 64 60 -4

53. Nannestad 71 68 -3 Flesberg 90 85 -5

54. Hol 82 79 -3 Hobøl 64 58 -6

55. Flesberg 85 82 -3 Nore og Uvdal 80 72 -8

56. Skiptvet 73 66 -7 Skiptvet 78 68 -10

57. Hobøl 64 57 -7 Våler 74 63 -11

58. Hemsedal 67 59 -8 Gjerdrum 84 71 -13

59. Våler 72 63 -9 Rollag 77 61 -16

60. Rollag 72 63 -9 Hemsedal 76 58 -18

61. Gjerdrum 81 71 -10 Sigdal 75 50 -25

Alle aldre Under 20 år
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etter aldersgrupper det mest interessante. For aldersgruppen «under 20 år» har reduksjonen i tilgang 

til rekreasjonsarealer vært betydelig større enn for aldersgruppen «alle aldre». I hovedsak gjelder 

dette distriktskommuner med svært god og trygg tilgang. Mulige forklaringer på forskjellen her kan 

være at barnefamilier har flyttet til mer sentrumsnære boligområder i kommunen, med lekearealer og 

rekreasjonsarealer mindre enn 5 dekar eller lengre unna enn 200 meter. Forskjellen er særlig stor for 

Sigdal (24 prosentpoeng) og Hemsedal (18 prosentpoeng), samt for Nore og Uvdal hvor utviklingen har 

gått motsatt vei for aldersgruppene. 

4.2 Nærturterreng  
I begrepet «nærturterreng» inngår vegetasjonskledde områder større enn 200 dekar.  Begrepet kan 

derfor romme både friluftsområder og andre vegetasjonskledde områder i nærmiljøet 500 meter 

unna. Kriteriene for trygg tilgang til nærturterreng er som for rekreasjonsareal, men med litt høyere 

fartsgrenser, hvis trafikkmengden (ÅDT) er lavere enn 3 000. 

 
Tabell 4.3: De 10 kommunene i Viken med høyest og lavest andel med trygg tilgang til nærturterreng, 2020,  
samt landet og Oslo              

 
Kilde: SSB, tabell 09579. OBS! Aremark og Flå har i SSBs statistikkbank verdiene 0.  
Kommunene er derfor ikke tatt med siden det må antas at dette er en datafeil. 

Alle aldre Under 20 år

Bedre for 

barn og unge

1. Hvaler 97 97 0

2. Rollag 96 97 1

3. Hurdal 94 96 2

4. Nore og Uvdal 98 96 -2

5. Flesberg 95 95 0

6. Krødsherad 93 93 0

7. Gol 88 88 0

8. Hemsedal 88 88 0

9. Våler 86 87 1

10. Nannestad 85 87 2

Viken 48 51 3

40. Øvre Eiker 40 46 6

41. Ullensaker 39 43 4

42. Sarpsborg 36 38 2

43. Fredrikstad 36 38 2

44. Bærum 34 36 2

45. Lillestrøm 30 34 4

46. Moss 33 33 0

47. Lørenskog 27 31 4

48. Råde 22 23 1

49. Rakkestad 11 14 3

Hele landet 45 49 4

Oslo 28 34 6
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Tabell 4.4: Andel i kommunen med trygg tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng etter alder, 2020

 
Kilde: SSB tabell 09579. OBS! Aremark og Flå er ikke tatt med, pga. mulig feil i datagrunnlaget (dvs, verdi =0) 

Alle aldre Under 20 år Alle aldre Under 20 år

1. Hvaler 83 84 Hvaler 97 97

2. Frogn 81 83 Rollag 96 97

3. Gol 76 81 Hurdal 94 96

4. Hol 78 79 Nore og Uvdal 98 96

5. Lunner 76 78 Flesberg 95 95

6. Vestby 75 77 Krødsherad 93 93

7. Jevnaker 76 77 Gol 88 88

8. Nore og Uvdal 84 76 Hemsedal 88 88

9. Flesberg 76 75 Våler 86 87

10. Nordre Follo 73 74 Nannestad 85 87

11. Hurdal 76 74 Enebakk 85 86

12. Hole 73 74 Vestby 77 81

13. Nittedal 72 73 Marker 73 80

14. Gjerdrum 71 73 Skiptvet 73 78

15. Ås 69 72 Ås 75 78

16. Rælingen 71 72 Jevnaker 71 78

17. Skiptvet 67 69 Gjerdrum 66 76

18. Asker 69 69 Nesodden 73 72

19. Nannestad 68 69 Sigdal 57 72

20. Krødsherad 64 68 Hol 69 71

21. Lier 69 68 Nittedal 69 70

22. Våler 66 66 Hole 73 70

23. Nesodden 68 66 Nes 58 66

24. Marker 61 65 Lunner 63 66

25. Ringerike 62 64 Nordre Follo 64 65

26. Eidsvoll 61 62 Ål 66 65

27. Sigdal 58 61 Kongsberg 58 64

28. Enebakk 57 60 Rælingen 59 62

29. Lørenskog 59 60 Asker 57 59

30. Lillestrøm 56 60 Nesbyen 51 57

31. Hemsedal 60 60 Drammen 51 56

32. Øvre Eiker 58 60 Lier 53 56

33. Rollag 68 60 Eidsvoll 52 55

34. Drammen 57 59 Frogn 50 54

35. Nes 56 59 Ringerike 52 53

36. Nesbyen 58 59 Indre Østfold 50 53

37. Sarpsborg 57 58 Aurskog-Høland 48 53

38. Bærum 58 58 Halden 48 52

39. Ullensaker 54 58 Modum 45 49

40. Modum 58 58 Øvre Eiker 40 46

41. Fredrikstad 55 57 Ullensaker 39 43

42. Moss 54 55 Sarpsborg 36 38

43. Indre Østfold 54 55 Fredrikstad 36 38

44. Råde 53 54 Bærum 34 36

45. Ål 51 54 Lillestrøm 30 34

46. Kongsberg 50 53 Moss 33 33

47. Halden 43 45 Lørenskog 27 31

48. Rakkestad 41 42 Råde 22 23

49. Aurskog-Høland 39 39 Rakkestad 11 14

Andel med trygg 

tilgang til 

rekreasjonsareal

Andel med trygg 

tilgang til 

nærturterreng
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Når det gjelder nærturterreng er det i de mindre sentrale kommunene (distriktskommunene) at 

befolkningen har best tilgang til nærturterreng. Her topper Nore og Uvdal i å ha størst andel av 

befolkningen i alle aldre med trygg tilgang til turområder i nærheten av boligen, mens Hvaler 

kommune topper for både «alle aldre» og «under 20 år». Dårligst an er ikke overraskende større 

kommuner i sentrale strøk «bykommuner» og landbrukskommuner.  

En kunne anta at det i sentrale kommuner med mange innbyggere generelt ville være en høyere andel 

av befolkningen med trygg tilgang til rekreasjonsareal i nærheten av boligen (som en kompensasjon 

for lengre avstand til nærturterreng), enn det vi ville finne i distriktskommuner. Slik er det ikke. Det er i 

hovedsak de samme kommunene som har høyest andel med trygg og kort avstand fra bolig til leke- og 

rekreasjonsareal som også har den høyeste andelen med tryggest og kortest vei til større områder for 

turer og rekreasjon. Kjennetegnet ved disse kommunene er at de er distriktskommuner med større 

innslag av skog og fjell, enn jordbruk og bebyggelse.  

Tabell 4.5 viser endringer over tid for trygg tilgang til nærturterreng for bosatte i tettsteder etter to 

aldersgrupper. For at endringene på kommunenivå skal være sammenlignbare, er det vist til 

kommuneinndelingen før kommuneinndelingsreformen pr. 1.1.2020.  Tabellen viser størst økning i 

tilgangen til nærturterreng for «alle aldre» i Sigdal, for barn og unge under 20 år i Rælingen, og størst 

reduksjon i begge aldersgrupper i Hol. For de aller fleste kommuner er det en lik utvikling eller endring 

i tilgjengelighet til nærturterreng for både kategorien «under 20 år» og «alle aldre», men særlig for 

Sigdal har utviklingen vært annerledes. Der har tilgangen for bosatte i tettsteder økt med 11 

prosentpoeng i alderskategorien «alle aldre» (68 prosent i 2018), men vært uendret for barn og unge 

(72 prosent i 2018).  

 

For fylkene pr 2018 har det vært en liten reduksjon i tilgjengeligheten, og størst i tidligere Østfold.  

Det er en interessant forskjell mellom SSBs GIS-analyse med krysskobling av ulike databaser for andel 

av befolkningen som har trygg tilgang til nærturterreng og Kantars spørreundersøkelse. I Kantars 

undersøkelse stilles spørsmålet «Har du tilgang på natur og turmuligheter i naturpregede omgivelser 

(inklusive parker og andre grøntarealer) i ditt nærmiljø (dvs innenfor 500 meter fra der du bor)»?  

Kantar sitt spørsmål er dermed sammenlignbart med SSBs kartlegging, men tar ikke høyde for om en 

må krysse veier med høy hastighet eller mye trafikk.   
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Tabell 4.5: Endring i andel med trygg tilgang til nærturterreng 2013 -2018, etter aldersgruppe 

 
Kilde: SSB tabell 09579. OBS! Rømskog og Flå er ikke tatt med, pga. mulig feil i datagrunnlaget (dvs, verdi =0). For 
Aremark er det tall for 2013 og 2016 (84 prosent under 20 år og 69 alle aldre), men ikke for 2018. 

 

Figuren viser at folk subjektivt oppfatter å ha en bedre tilgang til nærturterreng enn det SSBs 

undersøkelse viser, og mens SSBs undersøkelse viser at andelen med trygg tilgang i landet har gått litt 

ned over tid er andelen tilnærmet uendret i Kantar sin undersøkelse. Til sammen er det 89 prosent 

som enten svarer ja i stor grad (77 prosent), eller ja i noen grad (12 prosent).  Av dem som i Kantar sin 

undersøkelse svarte "ja, i stor grad", var det 71 prosent i Oslo og Akershus, 83 prosent i «Rest-

Østlandet», 73 prosent på Sørlandet og Vestlandet, og 81 prosent i Trøndelag og Nord-Norge. 

 

2013 2018 Endring 2013 2018 Endring

1. Sigdal 57 68 11 Rælingen 51 61 10

2. Rælingen 51 60 9 Askim 31 37 6

3. Nesodden 66 72 6 Rakkestad 8 14 6

4. Nittedal 61 67 6 Nesodden 66 72 6

5. Svelvik 75 80 5 Aurskog-Høland 47 52 5

6. Rakkestad 6 10 4 Nittedal 64 69 5

7. Drammen 46 50 4 Drammen 51 56 5

8. Aurskog-Høland 45 48 3 Frogn 51 55 4

9. Jevnaker 73 76 3 Rollag 93 97 4

10. Rollag 93 96 3 Røyken 68 71 3

Østfold 44 41 -3 Østfold 46 43 -3

Akershus 48 47 -1 Akershus 51 50 -1

Buskerud 55 54 -1 Buskerud 59 58 -1

Hele landet 49 46 -3 Hele landet 53 50 -3

52. Gol 91 86 -5 Ullensaker 50 44 -6

53. Moss 40 34 -6 Nannestad 94 88 -6

54. Marker 80 74 -6 Kongsberg 70 64 -6

55. Hemsedal 96 90 -6 Nedre Eiker 55 49 -6

56. Nedre Eiker 53 47 -6 Hurum 95 89 -6

57. Hurum 93 87 -6 Nes (Buskerud) 61 54 -7

58. Våler 95 88 -7 Moss 40 32 -8

59. Fredrikstad 42 34 -8 Fredrikstad 44 36 -8

60. Nes (Buskerud) 58 50 -8 Våler 96 87 -9

61. Hol 73 62 -11 Hol 75 63 -12

Alle aldre Under 20 år
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Figur 4.1: Forskjellen mellom SSBs statistikk og svar på Kantars undersøkelse av tilgang til nærturterreng, hele landet 

 
Kilde: SSB, statistikkbanktabell 09579 

 

4.3 Barnehager og rekkehus har best og tryggest tilgang til 
rekreasjonsarealer 

Tabell 4.6 viser hvordan vi på landsbasis har lokalisert viktige bygg med tanke på å ha en trygg tilgang 

til rekreasjonsareal og nærturterreng. Det eksisterer ikke kunnskap for Viken på dette?  

 

Tabell 4.6: Andel bygninger med trygg tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng, 2011 -2020, hele landet 

 
Kilde: SSB, statistikkbanktabell 09582 

Generelt sett har husstander som bor i rekkehus eller andre småhus bedre tilgang på rekreasjonsareal 

enn husstander i eneboliger og store boligbygg. Dette skyldes antakelig arealbestemmelser om at det 

ved utbygging skal settes av fellesområder for lek- og rekreasjonsformål, eller at utbyggingen er 

lokalisering inntil rekreasjonsarealer. Eneboliger kommer imidlertid bedre ut enn rekkehus ved tilgang 

til nærturterreng. Dette kan antakelig skyldes at eneboliger ofte bygges ut i randsonen til 

nærturterreng. Barnehager kommer best ut av de nevnte bygningstyper når det gjelder tilgang til 

rekreasjonsareal. Dette kan være barnehagens eget rekreasjonsområde eller nærliggende 

rekreasjonsområde.  

 

2011 2013 2016 2018 2020 2011 2013 2016 2018 2020

Enebolig 55 56 58 62 63 56 56 54 55 55

Tomannsbolig 49 52 54 58 59 49 49 46 48 48

Rekkehus, kjedehus, andre småhus 59 62 64 67 69 55 54 51 52 52

Store boligbygg 38 44 43 47 48 33 33 28 30 30

Bygning for bofellesskap 54 55 57 58 60 47 47 45 47 47

Sykehjem 0 0 0 55 56 0 0 0 45 45

Barnehage 62 64 66 68 70 48 48 46 48 48

Skolebygning 53 53 55 57 58 40 40 38 39 39

Andel med trygg tilgang til rekreasjonsareal Andel med trygg tilgang til nærturterreng
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4.4 Kun 38 prosent av strandsonearealet i Viken er 
potensielt tilgjengelig 

Tabell 4.7 viser at 38 prosent av strandsonearealet i Viken i 2020 er potensielt tilgjengelig for 

allmennheten, men svært mye av det er bratt terreng. I Indre Oslofjord er andelen potensielt 

tilgjengelig strandsoneareal mindre enn i Viken totalt. Der er kun 30 prosent tilgjengelig for 

allmennheten (Engebakken T.A., 2020). At arealet er potensielt tilgjengelig vil si at arealet ikke er 

nærmere bebyggelse enn 50 meter, ikke dyrket mark eller nedbygd til vei- eller jernbaneformål. Det vil 

likevel kun være strandsoneareal som har liten eller noe helling som i praksis vil være tilgjengelig for 

allmennheten. Areal med stor helling vil kun være tilgjengelig for unge friske mennesker. Areal med 

liten helling utgjorde i 2020 kun 21 prosent av alt strandsoneareal, og under halvparten (41 prosent) 

av dette arealet var potensielt tilgjengelig for allmennheten.  

De siste 20 årene har potensielt tilgjengelig strandsoneareal blitt redusert med 3 prosent, men aller 

mest der strandsonen er mest fysisk tilgjengelig. De siste 20 årene har all nedbygging av areal i 

strandsonen vært bygningsrelatert. Tabellen viser ingen endringer for dyrket mark, vei eller bane. 

  

Tabell 4.7: Strandsoneareal på fastlandet inkludert øyer med fastlandsforbindelse i Viken, i prosent etter hellingsgrad 
og arealstatus, 2000 og 2020 

Kilde: SSB. Statistikkbanktabell 08917 

 

I Natur- og miljøbarometeret blir det spurt om egne opplevelser av stengsler i strandsonen. I sum for 

hele landet har 24 prosent dette, og flest i pressområdene rundt Oslofjorden, 36 prosent i Oslo og 

Akershus og 27 prosent på Østlandet ellers (Kantar 2020). Fra spørsmålet ble tatt med i Natur- og 

miljøbarometeret i 2008 har andelen som har opplevd stengsler i strandsonen gått ned med 10 

prosentpoeng på landsbasis (Kantar 2020). I undersøkelsen har det også blitt spurt «om du de siste par 

årene har blitt jaget/stoppet/avvist av grunneiere/hytteeiere når du har vært på tur i strandsonen, selv 

om du har fulgt allemannsretten». Kun syv prosent svarte at de har opplevd dette i 2020, men av de 

som hadde opplevd dette var nesten alle opplevelsene av dette (93 prosent) knyttet til ferdsel i 

strandsonen.  

 

2000 2020 2000 2020 2000 2020 2000 2020 2000 2020

Alt strandsoneareal 100 100 21,0 21,0 37,1 37,1 34,0 34,0 7,8 7,8

Potensielt tilgjengelig 

strandsoneareal 41 38 44,8 41,2 37,7 34,8 38,3 35,9 53,9 52,1

Bygningsnært areal < 50 m 50 53 35,3 38,9 52,2 55,1 58,3 60,6 45,0 46,8

Dyrket mark 6 6 16,2 16,2 6,7 6,7 0,7 0,7 0,0 0,0

Veiareal 3 3 3,1 3,1 3,3 3,3 2,6 2,6 1,0 1,0

Jernbaneareal 0 0 0,6 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

Alle 

hellingsgrader

Liten helling 

(<3)

Noe helling  

(3-10)

Stor helling    

(10-25)

Veldig stor 

helling (>25)
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4.5 Leke- og rekreasjonsområder i Viken i areal, antall, uu 
og med stier og løyper 

Tabell 4.8 viser ulike data for leke- og rekreasjonsareal i Viken.   

Tabell 4.8: Utgifter, areal og antall, stier og løyper og universelt utformede områder innen tettsteder, 2020 

 
Kilde: SSB, statistikkbanktabell 12243 
 

 

Brutto 

driftsutgifter 

i alt (1000 kr)

Samlet leke- 

og 

rekreasjons-

areal i dekar

Antall 

områder

Antall 

Universell 

utformede 

områder

Turveier, 

turstier og 

løyper for 

sommerbruk

Maskinkjørte 

skiløyper, gitt 

normale 

snøforhold

Halden 7951 1870 203 17 201 52

Moss 12749 7292 219 7 311 109

Sarpsborg 3956 3470 185 9 10 5

Fredrikstad 15805 1150 . .. 220 110

Drammen 10977 . . .. .. ..

Kongsberg 3830 1458 202 2 435 350

Ringerike 4486 . . .. .. ..

Hvaler 8509 . . 1 30 2

Aremark 767 135 11 0 28 2

Marker 7088 249 26 0 192 76

Indre Østfold 6249 3700 582 4 227 23

Skiptvet 765 164 14 6 20 20

Rakkestad 4197 290 32 0 160 235

Råde 666 384 84 3 84 88

Våler (Østfold) 1637 240 29 1 110 50

Vestby 4794 4694 900 31 170 169

Nordre Follo 6606 5910 176 3 393 170

Ås 4415 1109 136 1 156 30

Frogn 4863 . . .. .. ..

Nesodden 10317 348 24 4 120 110

Bærum 49188 12514 2056 10 416 204

Asker 47170 . . 13 525 300

Aurskog-Høland 3802 720 85 2 168 225

Rælingen 5660 804 66 2 38 59

Enebakk 3178 343 37 1 250 250

Lørenskog 5546 . 125 8 .. 65

Lillestrøm 16395 4395 585 10 170 160

Nittedal 4098 1033 74 1 .. 176

Gjerdrum 423 . . .. .. ..

Ullensaker 960 1650 115 5 200 200

Nes 3188 1720 87 8 400 420

Eidsvoll 1326 1925 135 5 300 170

Nannestad 5561 411 88 0 111 238

Hurdal 1055 114 18 .. .. ..

Hole 1293 1074 48 4 161 172

Flå 653 2 4 1 92 174

Nesbyen 230 . . 2 50 450

Gol 2442 539 36 2 350 250

Hemsedal 888 235 21 0 180 180

Ål 12538 . . 2 409 430

Hol 11566 . . .. 247 550

Sigdal 1672 146 21 2 280 350

Krødsherad 390 227 23 5 160 100

Modum 1809 1721 134 46 328 182

Øvre Eiker 3120 1304 110 2 276 220

Lier 6915 1700 134 7 215 260

Flesberg 54 . . 2 .. ..

Rollag 156 44 13 2 0 95

Nore og Uvdal 1737 115 9 1 196 430

Jevnaker 482 526 36 6 100 100

Lunner 771 619 47 2 120 165

Rekreasjonsareal innen tettsted Samlet lengde i km
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I brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv, topper Bærum og Asker26 som er to folkerike 

kommuner med store tilrettelagte friluftsområder innen kommunen. Bærum har i statistikken både 

størst samlet leke- og rekreasjonsareal og flest enkelt områder, men topper ikke for universelt 

tilrettelagte områder. 

Når det gjelder universelt utformede friluftsområder har Modum og Vestby klart flest enkeltområder 

med henholdsvis 46 og 31 ulike områder. 

Tabellen viser at det ikke nødvendigvis er like mange km turveier og stier som maskinkjørte skiløyper. 

Det gjelder særskilt i utkantkommuner i fjellstrøkene. Det vil si at de maskinkjørte løypene også kjøres 

på frossen mark. I mer urbane strøk er det mer samsvar mellom lengde sommerstier og løyper og 

maskinkjørte skiløyper. Det lengste løypenettet for ski finner vi i Hol, Nesbyen, Nore og Uvdal, Ål og 

Nes. Alle over 400 km med preparerte løyper forutsatt normale snøforhold. Det lengste nettet for 

turveier og stier på sommeren finner vi i Asker, Kongsberg, Bærum og Ål. Alle over 400 km.  

 

5 Motorferdsel i utmark 
Motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt med mindre slik kjøring er hjemlet i lov eller 

forskrift. Det ble i 2015 gjort endringer i motorferdselregelverket som åpnet for at kommuner kunne 

lage rekreasjonsløyper for snøskuterkjøring, men det ble stilt strenge krav til blant annet planprosess 

og til hvor løypene kunne legges. I mai 2021 oppnevnte Solbergregjeringen et offentlig utvalg 

«Motorferdsellovutvalget» som skulle «fremme forslag om revidering av lov om motorferdsel i utmark 

og vassdrag med sikte på økt lokalt selvstyre og redusert byråkrati knyttet til praktiseringen av loven, 

samtidig som hensyn til natur og friluftsliv blir ivaretatt27». Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. 

desember 2023.  

I 2020 ble det innvilget 12 300 dispensasjonssøknader om motorferdsel i utmark i hele landet. Det var 

2000 flere enn året før, og flest siden 2016. I Viken ble det gitt dispensasjoner til motorferdsel i utmark 

i 805 saker. Over halvparten, dvs 473 av dispensasjonene gjaldt Nore og Uvdal. Av dispensasjonene i 

Nore og Uvdal var nesten like mange på barmark som på snø. 

I Natur- og miljøbarometeret spørres det om grad av enighet til følgende påstand: «Det bør bli lettere 

å få tillatelse til å bruke motorkjøretøy i norsk utmark» (Kantar 2020). I 2020 som i 2017 var 79 prosent 

uenig i påstanden, mens 17 prosent var svært eller ganske enige. Flere menn enn kvinner, og flere i de 

yngre aldersgruppene enn i de eldre er enige i påstanden. Mest uenig er kvinner og eldre over 60 år. 

I nevnte undersøkelse spørres også om grad av enighet til følgende påstand: «Det bør bli lettere å få 

tillatelse til å bruke snøskuter i norsk utmark». Svarene viser en litt mer liberal holdning til snøskuter 

bruk enn til generell bruk av motorkjøretøy i utmark. Både i 2020 og i 2017 var det 68 prosent som var 

uenig i påstanden. Vi ser igjen det samme mønsteret i holdningene, mest uenig er kvinner og eldre 

over 60 år.  

 

 

26 Asker har ikke rapport om areal og antall for 2020. 
27 Mandat (bokmål) – Motorferdsellovutvalget 

https://motorferdsellovutvalget.no/mandat/
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Figur 5.1: Antall innvilgede dispensasjoner til motorferdsel i utmark i Viken 2016 - 2020 

 
Kilde: SSB, statistikkbanktabell 13112 

 

6 Friluftslivsorganisasjonene og medlemsutvikling 
 

6.1 Norsk Friluftsliv 

Norsk Friluftsliv (tidligere Friluftslivets fellesorganisasjon) ble stiftet i 1989 og er en paraply-

organisasjon for 18 norske frivillige friluftsorganisasjoner, med til sammen over 950 000 medlemskap 

og flere enn 5 000 lokale lag og foreninger (norskfriluftsliv.no). Friluftslivsorganisasjonene er igjen 

regionalisert fylkesvis i regionale Forum for natur og friluftsliv (FNF). 

Tabell 6.1 viser den siste oppdaterte oversikten over antall lag og medlemmer i frilufts-

organisasjonene nasjonalt, på nettsiden til Norsk friluftsliv pr 31.03.2022. De tre største 

friluftsorganisasjonene i medlemstall som er med i paraplyorganisasjonen «Norsk Friluftsliv», er i 

rekkefølge Den Norske Turistforening (DNT), Norges Røde Kors28, og Norges Jeger og Fiskerforbund 

(NJFF).  

I perioden 2017 – 2018 hadde DNT og Norges Klatreforbund en vekst på henholdsvis 2 og 6 prosent. 

De samme organisasjonene har siden 2015 hatt en jevn årlig medlemsvekst. For DNT fra 2 - 8 prosent, 

og for Norges Klatreforbund fra 6 til 12 prosent. For de andre organisasjonene har medlemsveksten 

vært mindre stabil og dårligere. 

Et viktig kjennetegn ved friluftsorganisasjonene er at den aktiviteten de tilbyr kan utøves uten at en er 

medlem, så for å få et bilde av bredden og deltakelsen i ulike friluftsaktiviteter vises det til kapittel 3.  

De tre nevnte store friluftsorganisasjonene er fylkesvis organisert og samarbeider med andre regionale 

friluftsorganisasjoner i respektive FNF’er (Forum for natur og friluftsliv), se tabell 6.2. 

 

28 Medlemstallet i Røde Kors inkluderer også alle faste givere, som automatisk blir medlem. 
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Tabell 6.1: Antall lag og medlemmer i friluftsorganisasjoner tilsluttet paraplyorganisasjonen «Norsk friluftsliv» pr. 2017 
og 2018, hele landet 

Kilde: Norsk friluftsliv (Våre medlemsorganisasjoner | Norsk Friluftsliv), lastet ned 31.03.2022. 

 
  

6.2 Forum for Natur og Friluftsliv (FNF)  
Forum for natur og friluftsliv (FNF) er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner 

på fylkesnivå for å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte regionene. FNF 

ble opprettet på slutten av 90-tallet. Det er i utgangspunktet et samarbeid mellom Norsk Friluftsliv, 

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SNR). FNF ble i 2020 ikke 

regionalisert til ett Viken FNF, og har videreført et FNF for det tre tidligere fylkene i Viken (se tabell 

6.2). Fylkeskommunen og staten samarbeider om drift av de regionale FNF. 

Alle fylkene har i dag en egen FNF-koordinator, og de fleste fylkene har koordinatorer i fulle stillinger. 

Koordinatorene gjør en viktig jobb innenfor natur- og friluftslivsfaglig kompetanseoppbygging i 

organisasjonene, og vektlegger medvirkning til kommunale og regionale planprosesser og innspill til 

høringssaker knyttet til natur- og friluftslivsområder. 

Lag
Medlem-

skap
Lag

Medlem-

skap

 I antall 

lag

I antall 

medlemskap

Prosentvis 

vekst

Den Norske Turistforening 365 308 408 377 315 833  12 7 425           2              

Forbundet KYSTEN 126 10 085 122 10 280    -4 195              2              

Skiforeningen 9 72 805 9 72 260    0 -545             -1             

Norges Jeger og Fiskerf. 573 112 428 573 110 800  0 -1 628          -1             

Norges Turmarsjforbund 536 41 687 532 40 186    -4 -1 501          -4             

KFUK-KFUM-speiderne 228 10 958 230 10 219    2 -739             -7             

Norges Klatreforbund 199 23 038 215 24 522    16 1 484           6              

Norsk Orientering 365 24 101 365 24 209    0 108              0              

Norges Seilforbund 123 23 550 117 23 556    -6 6                 0              

Norges Padleforbund 125 21 505 130 21 464    5 -41               -0             

Norges Røde Kors 383 164 490 383 159 583  0 -4 907          -3             

Norges speiderforbund 453 19 090 450 18 465    -3 -625             -3             

4H Norge 486 14 111 503 14 127    17 16                0              

Syklistenes landsforening 14 9 868 14 9 648      0 -220             -2             

Kristen Idrettskontakt 245 14 935 248 15 237    3 302              2              

Norsk Kennel Klub 806 70 693 806 72 010    0 1 317           2              

Det norske Skogselskap 17 8 412      17 8 426      0 14                0              

Hele landet 5 053 950 164 5 091 950 825 38 661 0              

2017 2018 Endring 2017 - 2018

https://norskfriluftsliv.no/om-oss/medlemsorganisasjoner/
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Tabell 6.2: Oversikt over hvilke natur- og friluftslivsorganisjoner som er tilsluttet de regionale FNF’ene  

 
Kilde: Viken fylkeskommune 

 

FNF 

Akershus

FNF 

Buskerud

FNF 

Østfold

Oslofjorden Friluftsråd  x x x

Akershus og Oslo orienteringskrets  x

Birdlife Norge, avd. Oslo og Akershus  x

Bærum Elveforum  x

Bærum Natur og friluftsråd  x

DNT Oslo og omegn  x

Follo sopp- og nyttevekstforening  x

Lillomarkas venner  x

Naturvernforbundet i  Oslo og Akershus  x

Nesodden Kajakklubb  x

Norges Jeger- og fiskerforbund Akershus  x

Norsk Organisasjon for terrengsykling, Oslo og omegn  x

Oslo og omland friluftsråd  x

Skiforeningen  x

Skogselskapet i  Oslo og Akershus  x

Østmarkas Venner  x

Birdlife Norge, avd. Buskerud  x

Buskerud Botaniske forening  x

Buskerud KFUK-KFUM speidere  x

Buskerud Orienteringskrets  x

DNT Drammen og Omegn  x

DNT Ringerike  x

Drammen klatreklubb  x

Kongsberg og Omegns Turistforening  x

Naturvernforbundet i  Buskerud  x

NJFF Buskerud  x

Norsk organisasjon for terrengsykling, Drammen og Omegn  x

Skogsselskapet i  Buskerud og Telemark  x

Vestmarka krets av Norges Speiderforbund  x

4H Østfold  x

Birdlife Norge, avd. Østfold  x

DNT Indre Østfold  x

DNT Nedre Glomma  x

DNT Vansjø  x

Naturvernforbundet i  Østfold  x

NJFF Østfold  x

Tistedalen Friluftslag  x

Østfold Botaniske Forening  x
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6.3 Interkommunale Friluftsråd  
Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som blant annet ivaretar friluftsoppgaver for sine 

medlemskommuner og fylker. Det er et nasjonalt mål om at flest mulig kommuner skal være med i et 

interkommunalt friluftsråd.   

I Viken er det to interkommunale friluftsråd. Det er Oslofjorden Friluftsråd (OF)29 og Oslo og Omland 

Friluftsråd (OOF)30. De tre gamle fylkene var medlem av Oslofjorden Friluftsråd og Akershus var i tillegg 

medlem av Oslo og Omland Friluftsråd. Nå ivaretar Viken fylkeskommune dette samarbeidet. 

Friluftsrådene er igjen organisert i Friluftsrådenes Landsforbund, og tilsluttet Norsk Friluftsliv. 

I Viken er 13 kommuner medlem i Oslo og Omland friluftsråd (OOF) i tillegg Oslo og nå Viken. I 

Oslofjordens friluftsråd er 15 av Vikens kommuner medlem, totalt 23 kommuner med Vestfold og 

Telemark. Fem kommuner i Viken er medlem i både OOF og OF.  Viken fylkeskommune betaler 

kontingent til friluftsrådene med utgangspunkt i innbyggertallet i kommunene som er tilsluttet.   

I nasjonal politikk likestilles Friluftsråd med frivillige organisasjoner. Friluftsrådene kan søke om de 

samme midlene som frivilligheten. De to friluftsrådene i Viken er å regne som paraplyorganisasjoner. 

Det gjelder særlig Oslo og Omland friluftsråd som har mange regionale natur- og friluftsorganisasjoner 

som medlemmer.   

Ansvaret for tilrettelegging og vedlikehold av de statlig sikrede friluftslivsområdene ligger som regel 

hos kommunene. Oslofjordens Friluftsråd er også eier av flere statlig sikrede friluftslivsområder med 

drifts- og vedlikeholdsansvar for disse. OF har i tillegg sekretæransvar for Skjærgårdstjenesten i 

Oslofjorden.  Både OOF og OF jobber bredt innenfor både tilrettelegging og stimulering til friluftsliv, og 

samarbeider med skoler og barnehager om aktivitetstilbud og opplæring innen friluftsliv. 

Kartet under viser medlemmer i OF og OOF. Organisasjonene er både interkommunale og 

interfylkeskommunale, siden friluftsområdene og Oslofjorden er et sammenhengende område for 

flere fylker. Kartet viser at flere kommuner ikke er medlem i OOF i det sammenhengende 

friluftsområdet kalt «Oslomarka». Det gjelder Lunner for Nordmarka, og Hole for Krokskogen. Kartet 

viser også at tilsvarende interkommunale friluftsråd mangler i store deler av Viken. 

Alle kommuner med sjøgrense til Oslofjorden er medlem i OF. Det gjelder Oslo og kommuner i Viken, 

Vestfold og Telemark.  

 

 

29 Oslofjordens Friluftsråd – For fjorden og friluftslivet siden 1933 
30 Oslo og Omland Friluftsråd (osloogomlandfriluftsrad.no) 

https://www.oslofjorden.org/
http://www.osloogomlandfriluftsrad.no/
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Figur 6.1: Kart over kommuner som er medlem i Oslofjordens friluftsråd og i Oslo og omland friluftsråd pr april 2022  

 
Kilde: OF og OOF, utarbeidet av Viken fylkeskommune  
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