
Naturens betydning for folkehelsa – eksempler knyttet til friluftsliv 

Innlegg på Skogselskapet i Agder, Årsmøte 28. mai 2016 i Marnardal, Torill 
Folkestad, VAF.  
 

 

 

At det er medisin i å gå er ikke noe nytt. Den danske filosofen Søren Kirkegaard (1813-1847) kom 

tidlig med disse sannhetsordene.  Det å gå er også så enkelt – du kan gjøre det overalt, i all slags vær 

og i følge anbefalinger fra Helsedirektoratet så trenger det for voksne bare å være 30 minutter om 

dagen.  

  

Innlegget skal prøve å belyse temaet, og relativt 

kort .  

1. Status folkehelse 

2. Strategier 

3. Naturens og friluftslivets betydning for 

helsa vår 

4. Hva kan gjøres for å øke bruken av naturen 

som medisin? 

«Men fremfor alt, tab ikke lysten til at gå. Hver 

dag går jeg meg til mitt daglige velbefindende 

og fravær av enhver sykdom. Jeg har gått meg 

til mine beste tanker, og kjenner ingen tanke så 

tung at man ikke kan gå den av seg» 

                                                     Søren Kirkegaard  

5.                                                      1813-1847             

 

 

Folkehelse er en lovpålagt oppgave. Målene og 

strategiene finnes i Stortingsmeldinger, i regionale og 

kommunale planer. Mål og strategier finnes bl.a i 

Folkehelsemeldinga (nr. 19,2014/2015), i 

friluftslivsmeldingen (nr.18, 2015/2016) Naturen 

som kilde til helse og livskvalitet. I Vest-Agder fylke 

har vi også Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk 

aktivitet 2014-2020. Kort fortalt, er det viktig at man 

skal bygge på et FOREBYGGENDE PERSPEKTIV – 

fremfor reparerende. Folkehelsesatsingen er en 

samarbeidsarena mellom offentlige myndigheter, 

kommuner og frivillige organisasjoner.  Jeg synes det 

er viktig å få frem at det NA(TUR) er for alle og ved 

tilrettelegging kan den brukes forebyggende – for 

alle. 



 

Når det gjelder status for folkehelsa kan vi løfte blikket og se dette i global sammenheng: 

Sykdomsbyrde 1990    Sykdomsbyrde 2020 

1. Lungesykdomme   1. Hjerte- og karsykdommer 

2. Diare     2. Mentale lidelser og depresjoner 

3. Spebarnssykdommer   3. Trafikkulykker 

Min påstand er at vi i Norge sitter oss i hjel. Hvorfor? Jo – vi er så rike at vi har bil, ikke bare en - ofte 

to. Vi er heller ikke lenger fysisk aktive i arbeidssammenheng – vi sitter foran pc.  Selv om vi trener 

mer så kompenserer ikke dette for manglende fysisk aktivitet. Vi ser foruroligende tendenser i 

statistikken. 

 Under 50 % av 15-årige gutter oppfyller kravet om fysisk aktivitet (lavere for jenter) 

 Anvendt tid foran pc for ungdom har økt med 3 X i 2013 kontra 2003  

 Bare 20 % av voksne og eldre oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet (30 min/dag) 

Når det gjelder barn så oppfyller de fleste barn anbefalingene om fysisk aktivitet (60 minutter/dag), 

men også der ser man foruroligende tendenser – særlig hos jenter. Når det gjelder barns bruk av 

natur og spesielt nærskogen så viser det en markant nedgang. Det er andre og mer organiserte 

aktiviteter som opptar barn, inkludert aktiviteter knyttet til skjerm, enn den egenorganiserte 

aktiviteten.  

Status på fysisk aktivitet er mye dårligere enn helsemyndighetene forventet, og spesielt 

bekymringsfullt er det at de sosioøkonomiske forskjellene er store og økende. I følge HETUS 

databasen er nordmenn blant de minst aktive i hele Europa. Imidlertid – og dette er en god nyhet – 

det er aldri for seint å bli aktiv! 

Beregninger viser at hvis man går fra inaktiv til aktiv – og vi snakker bare om 30 minutter/dag – så vil 

man få 8 kvalitetsjusterte leveår – altså år med god helse. Dette er selvsagt gunstig for den enkelte 

og samfunnet.  På 50-tallet var det de 3 direktørene som kjørte bil og alle arbeiderne syklet, mens i 

dag er det direktørene som sykler og arbeiderne som kjører bil.  Vi må også ta høyde for en 

befolkningsendring – flere eldre og innvandrere – noe som kan gi nye helseutfordringer. Hvis alle 

oppfylte anbefalte aktivitetsnivå vil det gi en beregnet velferdsgevinst på ca. 240 milliarder/år. Dette 

er et formidabelt tall – og så bare 30 minutter på hver enkelt av oss – et tankekors.  

Hvis vi ser på sykdomsbyrden i 2020 så er det mentale lidelser og depresjoner som øker sterkt- ja, det 

kan virke som om psykiske lidelser blir vår nye folkesykdom. Litt bakgrunnsstatistikk viser følgende: 

 Psykiske lidelser koster 70-100 milliarder kr/år i Norge  

 Særlig stor økning i stressrelaterte sykdommer (depresjon, angst, utbrenthet) 

 25- 35 % av alle uføretrygdede har psykiske lidelser 

 20-30 % av alle sykemeldinger skyldes psykiske lidelser 

 Psykiske lidelser er hyppigste årsak til at menn under 40 blir uføretrygdet 

 Folk med psykiske lidelser har ofte dårligere fysisk form enn befolkningen forøvrig 

 

I det siste har man også sett en alarmerende økning av medikamentbruk blant ungdom mot psykiske 

lidelser, og dette gjelder særlig jenter.   

Dette er et tankekors – vi får det stadig materielt sett bedre, men likevel øker antallet personer med 

psykiske lidelser så mye.  Dette er svært utfordrende og det må det tas tak i.  

  



 

Det gode er at det finnes medisin – og den er gratis og lett tilgjengelig – enten det gjelder fysiske eller 

psykiske sykdommer – NA(TUREN)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg vil komme litt tilbake til dette med NA(TUREN) som kraftkilde. Det er mange teorier om hvorfor 

naturen har så positive effekter.  Jeg tror det faktum at naturen ikke stiller krav, gir tidsdybde og 

ro/stillhet er svært viktig. Du kan alltids finne et grønt område – eksempelvis nærskogen ved boligen 

– hvor du bare kan snøre på deg skoene og gå.  Tilgangen på natur er fantastisk bra i Norge, og 

allemannsretten sikrer oss muligheten til å benytte den. Det gode må vi ta vare på! 

Når det gjelder å bruke naturen i helsesammenheng så er det gjort mange forsøk. Eksempelvis viser 

det seg at pasienter som har tilgang til grønne omgivelser – om enn bare utsikt til trær blir raskere 

friske enn de som ikke har det. Det har også i behandling av sykdom vært testet ut ulike aktiviteter 

knyttet til idrett og til friluftsliv. Resultatene viser at de naturbaserte aktivitetene er sterkere og mer 

vedvarende enn andre aktivitetstilbud.   Min teori er at i idretten blir det ofte et fokus på å vinne, 

mens friluftslivet er uten dette konkurranseelementet.  Du kan alltids finne en aktivitet i naturen som 

du behersker - det enkleste er å gå og da er det viktig å sørge for enkel adkomst til grønne arealer. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            Jeg sa  

Når folk er ute i naturen kan man registrere positive 

effekter.  Hjerterytme, blodtrykk, produksjon av 

velværehormoner. Hva det skyldes er det mange 

teorier om, men det er klart at det er et samspill 

mellom biologiske og psykologiske mekanismer og 

naturen.  For å legge forholdene til rette for at flere 

kan oppsøke naturen må det satses på lavterskels- 

aktiviteter hvor mestring og trygghet er sentrale 

elementer på turen.  Eksempelvis kan det 

arrangeres guidede turer som for naturlosturene 

som dere kjenner til eller det kan skiltes og merkes. 

Det er heller ikke likegyldig hvilke typer natur 

aktiviteter finner sted i.  Et landskap som er preget 

av harmoni og ro har signifikant positiv påvirkning 

på ulike fysiske variable som bl.a. blodtrykk.  

Undersøkelser viser at det er viktig for barns 

læringsevne at de er fysisk aktive – det utvikler 

deres motorikk og dermed også dere fysiske og 

psykiske helse. 

For personer med psykiske lidelser viser det seg at 

det å føle stillhet som ikke er krevende gir positiv 

effekt – vi rett og slett stresser ned og 

endorfinnivået synker.  Utsikt, rennende vann og 

trygge stier blir også trukket frem som gode 

elementer til opplevelser i et landskap. 



 

Jeg sa at det viktigste var å satse på det enkle – husk vi snakker om bare 30 minutter om dagen – 

altså er det hverdagsaktiviteter som må være prioritert strategi!      

            

         

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

Spørsmålet som vi må stilles oss i denne sammenhengen er hvordan vi kan øke bruken av naturen – 

som er ditt eget medisin skap – for å få bedre fysisk og psykisk helse. Først og fremst må vi se nytten 

av å bruke na(turen) – altså friluftslivet som en metode – på lik linje som medikamentell behandling. 

Videre viser det seg også at det er der vi får mest igjen for innsatsen; barn utvikler motorikken, 

stresshormoner reduseres i natur og alle – enten du er funksjonsfrisk eller funksjonshemmet så kan 

du finne områder som er egnet for den turen som passer for deg.  

For å ivareta folkehelse-interessene i planleggingen er det viktig at det velges en helhetlig og 

forutsigbar strategi.  Det er mange muligheter og du har mulighet til å påvirke hvordan ditt nærmiljø 

skal se ut – eksempelvis gjennom: 

- Arealplanlegging – sikring av de blå/grønne linjene som egner seg som turstier i arealplan  

- Sikring av arealer til friluftsliv – enten via erverv eller via servituttavtaler 

- Tilskudd til aktiviteter – eksempelvis naturlos 

- Fysisk tilrettelegging – etablering av stier, oppkjøring av skiløyper 

- Kompetansebygging og samarbeid 

Sistnevnte vil jeg bare kort nevne spesielt. Det skal være en nasjonal fagkonferansen i Kristiansnad 

15. og 16. september som nettopp tar opp hvordan naturen kan benyttes i behandlingssammenheng.  

Mer informasjon finnens på www.uterehabilitering.no 

Når det gjelder samarbeid har jeg selv fått være med på flere prosjekter, bl.a. sammen med 

Audnedal kommune og Midt-Agder friluftsråd i Søgne kommune.  

 

Nasjonalt, regionalt og lokalt er det satsing på 

friluftsliv i byer og tettsteder – områder som er 

lett tilgjengelig fra der du bor – som er prioritert. 

For at fysisk aktivitet skal bli en hverdagsaktivitet – 

noe du gjør litt uten å tenke så mye på det eller 

planlegge – så har jeg stor tro på smarte 

kommunikasjonsløsninger.  Gjør det lettere å ta 

sykkelen i bruk mellom hjem og skole/arbeid – og 

vanskeligere å ta bil. Dessuten – "omvei fra jobb" – 

gjennom natur er også en perfekt måte å stresse 

mentalt ned på. Her fra Postveien i Songdalen. 

Høstingsaktiviteter – som for eksempel 

bærplukking og fiske – har vært nedadgående, 

men dette er noe som også er lett å få til i 

nærskogen. 

http://www.uterehabilitering.no/


I Audnedal inngikk kommunen og fylkeskommunen et samarbeid om å utvikle bl.a. Byremoparken. 

Dette området er nå sikret og tilrettelagt for bruk. Her er det bygget ny bru, vannarealene er renset, 

det er mulig å låne robåter og kanoer, samt fiskeutstyr. Det er toalettfasiliteter – universelt utformet 

-og det er laget sandvolleyballbane og satt opp en gapahuk på området.  Alt er bundet sammen i et 

stinett fra skolen, via bebyggelsen og ut i Byremoparken – her var det tenkt helhetlig! 

I Søgne eier Midt-Agder friluftsråd området Hellevika. Tidlig på 2000-tallet var det mulig å erverve 

det siste autentiske og freda kystbruket Romsvika, naboeiendommen til Hellevika. Dette kjøpte Vest-

Agder fylkeskommune og området utgjør i dag sammen med Hellevika Friluftsparken. Her er 

allmenheten sikret tilgang til kysten – noe som ellers ikke er så godt ivaretatt i Vest-Agder.   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Helhetlig tenkning og samarbeid er nøkkelen til å lykkes i folkehelsesatsingen  - og jeg tørr hevede 

påstanden – ut på tur – aldri sur! 

Hvis det er noen som ønsker å ta opp tema i tilknytning til det jeg har snakket  om – eller har 

prosjekter som dere ønsker å drøfte så er det bare å ta kontakt ( torill.folkestad@vaf.no  – eller 

mobil. 95804439), Torill Folkestad, Vest-Agder fylkeskommune, Regionalavdelingen.  

          

 

I 2015 var det også Friluftslivets 

år. I den forbindelse ble det 

avholdt en rekke arrangementre 

som fylkeskommunen deltok på 

– eller gav økonomisk støttet til. 

Skogselskapet hadde et 

fuglekasseprosjekt – hvor barn 

fikk lage fuglekasser og deretter 

gå ut på tur for å henge disse 

opp. I følge rapporten jeg har 

fått var dette vellykket.   

 

mailto:torill.folkestad@vaf.no

