Strategi 2019-2023
Visjon: Friluftsliv for alle, hele året.
Hovedmål:
FNR skal fremme et bærekraftig friluftsliv fylt med glede og livskvalitet

Målgrupper:
Alle innbyggerne i medlemskommunene. Egne tiltak rettet mot barn/unge og lite aktive.

Arbeidsområde 1: Arbeide sammen
Mål: FNR skal være en tydelig og synlig samarbeidsaktør innen friluftsliv i
medlemskommuner og på regionalt nivå.
Delmål:
• FNR skal være en god og forutsigbar arbeidsplass
• FNR skal samarbeide godt med sine medlemskommuner.
• FNR skal være et kompetansesenter og drive utviklingsarbeid innen friluftsliv for
hele regionen.
• FNR skal videreutvikle et konstruktivt samarbeid med Møre og Romsdal
fylkeskommune, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Sunnmøre Friluftsråd,
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) og relevante aktører innen friluftsliv og
folkehelse.
• FNR skal være en medspiller i God Helse-nettverket og arbeidet med Morotur.
• FNR skal framstå visuelt tydelig, og arbeide etter kommunikasjonsstrategi.
• FNR skal nå ut med kunnskap og informasjon om friluftsliv til befolkningen.
• FNR skal arbeide for å styrke sitt økonomiske grunnlag.
• FNR skal bidra til utvikling og drift av Skjærgårdstjenesten i Møre og Romsdal i
samarbeid med samarbeidspartnere.
• FNR skal definere sin rolle innen feltet friluftsliv og miljømessig bærekraft. Det
skal utformes en bærekraftstrategi med mål og tiltak for FNRs arbeid som
berører feltet.

Arbeidsområde 2: Aktivitet
MÅL: FNR skal jobbe for at hele befolkningen driver med varierte
friluftslivsaktiviteter året rundt.
Delmål:
• Stikk UT! skal være Norges beste turkassetrim.
• Stikk UT! skal videreutvikles for å nå nye målgrupper, aktivisere hele året og
samarbeide med naturlige samarbeidspartnere.
• Stikk UT!-konseptene Stikk UT!-KulTUR/bedrift/ski videreutvikles. Nye konsept
som Stikk UT! Padling/Sjø og Stikk UT! Sykkel skal vurderes. Til vurdering tas
også postvegen, pilegrimsleden og fiskeplasser.
• Disse konseptene utvikles i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.
• FNR skal synligjøre trillevennlige turer.
• Friluftsskolen skal være et ettertraktet friluftslivtilbud for barn og ungdom. FNR
skal arbeide for å fremme tilbudet i stadig flere medlemskommuner i samarbeid
med lokale og regionale foreninger.
• FNR skal ha økt fokus på friluftsliv for barn, unge og lite aktive innbyggere i
samarbeid med lokale og regionale aktører.
• Utvikle flere tiltak i vinterhalvåret.
• FNR skal være en viktig aktør i arbeidet mot marin forsøpling.
• Stimulere til mer sjønært friluftsliv i samråd med Skjærgårdstjenesten.
• FNR skal være pådriver og samarbeidspartner for en digital aktivitetsportal.
• FNR skal arbeide for at friluftsliv og fysisk aktivitet får større plass i skole, SFO og
barnehage og skal utarbeide en egen strategi for dette arbeidet.
• Utvikle «Naturlos»-tilbudet og presentere dette for regionens innbyggere.
• Samarbeide med regionale friluftslivsarrangement.

Arbeidsområde 3: Areal
Mål: FNR skal bidra til at areal blir kartlagt, bevart og tilrettelagt for friluftsliv.
Delmål:
• Kartlegge og verdsette de viktigste friluftsaktivitetene og områdene i
medlemskommunene med midler fra fylkeskommunen/Miljødirektoratet.
• FNR skal delta i relevante planprosesser.
• Bidra til statlig sikring og utvikling av friluftslivsområder i samarbeid med
medlemskommunene.
• Øke kompetansen om sikring av areal til friluftsformål.
• Bidra til kunnskap, kjennskap og bruk av regionens friluftsområder i samarbeid
med medlemskommunene og Morotur.no
• Fremme stien som friluftslivets viktigste arena. Søke om midler til klopping og
utbedring av stier.
• Bidra til gode og samordnete digitale kartløsninger
• Bidra til at kommunene starter/reviderer arbeidet med kommunal sti- og
løypeplan
• Jobbe for at medlemskommunene har en helhetlig og bærekraftig forvaltning av
sine friluftsområder.
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Arbeidsområde 4: Anlegg
Mål: FNR skal være en pådriver for utvikling av anlegg for friluftsliv.
Delmål:
• Legge til rette for friluftsliv der folk bor.
• FNR skal øke kompetansen og bidra til økt skilting av turstier i samarbeid med
medlemskommunene og frivillige organisasjoner.
• FNR skal jobbe for planmessig utvikling av turstier, klopper, skitraseer, turveier,
padleruter og sykkeltraseer, blant annet gjennom sti og løypeplaner i
medlemskommunene. Det skal jobbes for å utvikle flere friluftsporter,
knutepunkt for friluftslivsaktiviteter.
• FNR skal bidra til gode arenaer for friluftsliv hele året.
• Øke kompetansen og medvirke til flere søknader knyttet til
spillemiddelordningen, tilskudd i sikra områder og andre tilskuddsordninger.
• Støtte idrettslag og løypelag med GPS og abonnement på Løyper.net (skisporoppdatering).
• FNR skal i samarbeid med Skjærgårdtjenesten bidra til friluftslivsanlegg som
tilrettelegger for sjønært friluftsliv.

Arbeidsområde 5: Allemannsretten
Mål: FNR skal sikre og styrke allemannsretten.
Delmål:
• FNR skal sikre at allemannsretten ivaretas i aktuelle beslutningsprosesser.
• FNR skal øke kunnskapen om allemannsretten og- plikten blant befolkningen i
medlemskommunene.
• FNR skal videreutvikle samarbeidet knyttet grunneierorganisasjonene i hele
regionen.
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