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Oppfordring om å kåre kommunens mest attraktive friluftslivsområde
Jeg viser til mitt brev til alle landets ordførere av 6. november 2014. I brevet oppfordret jeg
alle ordførerne til å delta på åpningen av Friluftslivets år 13. januar, for eksempel ved å
overnatte ut i naturen. I brevet oppfordret jeg også alle kommuner til å kåre kommunens mest
attraktive friluftslivsområde, som del av Friluftslivets år.
Jeg er imponert over responsen på oppfordringen om å delta på åpningen av Friluftslivets år.
Jeg vil takke alle ordførerne som bidro til å skape oppmerksomhet om friluftsliv og
Friluftslivets år, enten dere overnattet ute i naturen eller markerte starten på Friluftslivets år på
en annen måte. Selv overnattet jeg ved Ulsrudvann i Østmarka sammen med en speidergruppe
fra Kampen i Oslo. Jeg hadde en flott overnatting ute i naturen, og fine samtaler rundt
leirbålet om kvelden.
Jeg vil med dette gjenta oppfordringen om at alle kommuner kårer kommunens mest
attraktive friluftslivsområde. Mitt ønske er at alle landets kommuner skal ha kåret sitt mest
attraktive friluftslivsområde i løpet av Friluftslivets år.
En slik kåring vil trolig skape et betydelig engasjement blant kommunens innbyggere. Flere
kommuner har allerede kåret sitt mest attraktive friluftslivsområde, blant annet Tvedestrand
kommune, der Furøya ble kåret etter avstemning i lokalavisen. Det er meget gode erfaringer
med bruk av lokale medier og kommunens egen nettside når det gjelder lansering av
kandidater og for å stemme frem områder.
Slike kåringer bidrar til å skape oppmerksomhet om mulighetene for friluftsliv i egen
kommune, og at det ikke er nødvendig å reise langt av gårde for å oppleve flott natur og få
gode friluftslivsopplevelser.
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I tillegg vil det i kåringsprosessene spres informasjon om alle de fantastiske friluftsområdene
vi har i landets kommuner. Dermed vil mange oppdage at det finnes skjulte perler man hittil
ikke har visst om. Dette vil stimulere til økt deltakelse i friluftsliv.
Jeg oppfordrer alle kommuner til å melde inn til Norsk Friluftsliv, som er sekretariat for
Friluftslivets år, når kommunen har kåret sitt mest attraktive friluftslivsområde. Norsk
Friluftsliv vil jobbe for å synliggjøre områdene som er valgt.
Send mail til: post@friluftslivetsar.no
Jeg har som ambisjon at jeg på mine reiser rundt i landet i 2015 får anledning til å besøke
noen av de områdene som kommunene kårer som deres mest attraktive friluftslivsområde.
Lykke til med kåringen!

Med hilsen

Tine Sundtoft
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