Innspill handlingsplan for Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv Natur som kilde til helse og livskvalitet fra Forbundet KYSTEN,
Norges Padleforbund og Norges Seilforbund.

Forbundet KYSTEN er en organisasjon som verner om norsk kystkultur.
Norges Padleforbunds formål er å fremme padlesporten i Norge.
Norges Seilforbund er en interesseorganisasjon for seilere, surfere og kitere.
De nevnte organisasjoner støtter i felleskap innspillet som er gjort av Friluftsrådenes Landsforbund,
Norsk Friluftsliv og Den Norske Turistforening, som er nedfelt i 26 punkter som er overlevert
regjeringen. Vi vil samtidig fremheve noen saker som er av stor betydning for organisasjonene og
som spesifikt gjelder kystfriluftsliv og utfordringer knyttet til strandsonen. Tallene for deltakelse i
forskjellige deler av friluftslivet viser at over halvparten av befolkningen driver med båtliv, i følge
Friluftslivsmeldingen. Vi mener derfor at denne delen av friluftslivet bør vies ekstra oppmerksomhet.
Punktene vi fremhever er ment som konkretisering og tillegg til de 26 punktene, og tar utgangspunkt
i samme begrunnelser.
Punkt 9. ÅPNE OPP STRANDSONEN!
Vi støtter en utredning om tilgjengelighet i strandsonen, med analyse av utviklingen, vurdering av
hvordan dagens regelverk fungerer og hvordan allmennhetens tilgang til strandsonen kan styrkes. I
tillegg må det allerede nå kreves en helhetlig plan for allmennhetens tilgang til strandsonen på
kommunalt plan før det blir mulighet til å gi dispensasjon fra byggeforbudet. Strengere håndheving
av reglene og sterkere oppfølging av brudd på byggeforbudet, må også prioriteres. Dette for å hindre
en fortsettelse av bit-for-bit forverringen av tilgangen til strandsonen som pågår på tross av
byggeforbudet i 100-meterssonen.
Kystledarbeidet, som pågår i samarbeid mellom Friluftsrådenes landsforbund, Forbundet KYSTEN,
Den Norske Turistforening og Norsk Fyrhistorisk Forening, er et viktig tiltak for å utbedre og sikre
allmennhetens tilgang til strandsonen og tilrettelegge denne for aktiv friluftsbruk. Kystledene med
tilhørende muligheter er et lett tilgjengelig lavterskeltilbud med stor opplevelsesverdi, og med nær
tilknytning til stedene folk bor, ettersom store andeler av landets befolkning bor langs kysten.
Kystledarbeidet må støttes videre gjennom å styrke de økonomiske rammene for prosjektet.
Som del av å sikre tilgang til sjøen, ønsker vi oss flere betongslipper/ ramper for utsett av småbåter i
tett befolkede områder. Å kunne sjøsette en robåt, kajakk eller liten seilbåt fra båthenger i nærheten
av der man bor vil gjøre småbåtbruk enklere for mange fler. Vi stiller oss til disposisjon som rådgivere
i planlegging og utforming av slike anlegg.
For å styrke kystfriluftslivet bør det tilrettelegges for flere småbåt- og padlebaserte friluftsområder,
både på øyer og holmer, og landfaste steder uten veitilgang. Samtidig må telt/overnattingsforbudene som gjelder i mange friluftsområder ved kysten sesongdifferensieres. I
sommersesong med stor utfart kan forbudene være et viktig bidrag for å sikre tilgang til populære
friluftsområder for flest mulig, men utenfor høysesong er et slikt forbud mange steder til unødig
hinder for friluftslivet og kriminaliserer friluftslivsutøverne. Mulighet til varierte friluftslivsopplevelser
som også inkluderer overnatting, er viktig for å skape naturglede og opprettholde en levende
friluftslivstradisjon året rundt.

Staten må fortsette oppkjøp av friluftsområder i strandsonen, og utvide skjærgårdsparkene. Dette er
viktige virkemidler for å sikre almen tilgang til verdifull kystnatur for all fremtid.
Regjeringen må fortsette ordningen med økonomisk støtte til juridisk hjelp for kommuner og andre
som kjemper for allmennhetens tilgang til strandsonen.
Det bør etableres en nasjonal ordning for melding om ulovlige stengsler i strandsonen, med
tilhørende rutiner for oppfølging av saker, for å forenkle saksgangen for hver kommune.
Punkt 20. SKJÆRGÅRDSTJENESTEN
Skjærgårdstjenesten gjør et uunnværlig arbeid for å beskytte og vedlikeholde friluftsområdene langs
kysten. De er en viktig aktør i kampen mot forsøpling i og langs sjøen, og må styrkes i forbindelse
med at alvorlighetsgraden av dette problemet er kommet fram. Skjærgårdstjenesten må utvides til å
dekke hele kysten.
Arbeidet mot marin forsøpling må styrkes også generelt, og en ordning for håndtering av større
mengder marint avfall må opprettes.
Punkt 22. FRILUFTSLIV I SKOLEN
Ved siden av å støtte friluftsorganisasjonenes innspill om friluftsliv i skolen, ønsker vi å rette et ekstra
blikk mot det kyst- og vannrelaterte friluftslivets kvaliteter. Friluftsaktiviteter ved, på og i vannet gir
barn og unge viktige erfaringer og ferdigheter i hvordan de skal ferdes ved vann på en trygg måte. Å
sikre alle barn disse erfaringene gjennom skolen, vil være et viktig bidrag for å forebygge
drukningsulykker blant unge, og gi en grunnlagskunnskap om sjømannskap som kan følge dem livet
igjennom og forebygge ulykker på lang sikt.
For å sørge for at alle elever får erfaringer med vannrelatert friluftsliv, må det prioriteres å innføre en
kyst-/vassdragsfriluftslivsdag i skolen, på linje med nåværende skidag.
Det er viktig at skolen kan gi elevene kjennskap til sitt nærområde og sine lokale muligheter.
Gjennom fokus på nærmiljøfriluftsliv får elevene lokalkjennskap, som kan gi trygghet og forebygge
ulykker; legge grunnlaget for videre egenaktivitet og slik bidra til bedre helse; skape stedstilhørighet
og forståelse for økologisk samspill; bidra til et enklere og mer miljøvennlig friluftsliv med mindre
transport; og gi kunnskap om lokalhistorie som er relevant i ulike fag. De fleste barn og unge vokser
opp med kyst eller vassdrag i nærmiljøet sitt, og det er viktig at disse miljøene legges vekt på i
skolens friluftsaktiviteter. Det bør derfor satses på en opplæring av pedagogisk ansatte i skole og
barnehage i kyst-/vassdragsfriluftsliv, og stimuleres til samarbeid med oss og andre relevante
organisasjoner på området.
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