
            Norsk friluftsliv
Aktiviteter som kan knyttes til et mangfoldig friluftsliv i den norske befolkning

Med røtter i bygdetradisjon, gråsone mot Med røtter i bytradisjon, gråsone mot
landbruk, og arbeid i naturen idrett og sport i naturen
Reindrift Naturstudier Alpint/telemark

Scootertur Is-fiske Natur-leik Joggetur
Jordbruk Skogstur Grotting

Never- Uteskole Kajakktur Paragliding
Skogbruk sanking Spasertur Rafting

Soppsanking Klatring Fotojakt
Tømmer- Fangst Badeliv Terreng-
fløting Roturer Frikjøring sykling Snowboard

Garnfiske Seiltur
Sæterdrift Bærplukking Båttur Surfing

Eggsanking Hyttetur Skiseiling
Sauesanking Fiske Brevandring Juv-vandring

Vedsanking Skitur Fluefiske
Jakt Kanotur

Kjennetegn: Fjellvandring Offentlig
Fritid definisjon:

Miljø Natur Hva er Opphold og fysisk aktivitet i friluft, i 
forandring Fri luft Kultur friluftsliv fritiden, med sikte på miljøforandring og

Opplevelse i Norge naturopplevelse (St.meld.nr.39).
Fysisk Opphold ?

aktivitet

Har røtter i Friluftsliv både er og må undersøkes som et Har røtter i
bygdas tradisjoner kulturelt og dynamisk begrep og fenomen byens tradisjoner
Arbeidsliv Fritidsliv
Attåtnæring Hva som er friluftsliv vil være avhengig av: Overskuddsliv
"Naturlivet" Tidsepoke, tilhørighet, bosted, klasse, kjønn, livsfase, livssituasjon "Det klassiske friluftsliv"
Arbeidsmentaliteten og av hvilket ståsted man har Nasjonalromantikken
Det opprinnelige Fra ca. 1820-årene
Høsting Ulike ståsted: Opplevelse
Næringsvirksomhet Forskerens Det folkelige Veilederens Fritid
Nytte ståsted ståsted ståsted Rekreasjon
Som regel det hjemlige Har forankring i vitenskap Det jeg mener Har forankring i filosofi Ofte fjernere reisemål
Innmark og utmark Med grunnlag i forskning er friluftsliv, Med grunnlag i tadisjon Villmark / urørt natur
Produksjonslandskapet Krav til objektivitet er friluftsliv, Kan gjerne være normativ Fritidslandskapet
Med bakgrunn i: Bruksavhengig definisjon for meg, Mangfold av definisjoner Med bakgrunn i:
Livberging Standardisert definisjon nå Kan være moralistisk Romantikken
Naturen som levebrød Analytisk tilnærming Grunnlag Kan være liberalt Estetisering av naturen
1800-tallets bondesamfunn Distanse til fenomenet for: Nærhet til fenomenet Oppdagelsen av
Det rurale Mangfoldig innhold Glede Avgrenset innhold "Det norske"
Ruralitet Grunnlag for: Samvær Grunnlag for: Engelsk "outdoorlife"

Forskning Rekreasjon Praksis Urbanitet
Politikk Fred og ro Pedagogikk Industrialisering
Forvaltning Opplevelse Didaktikk

Høsting Undervisning
Naturkontakt

Utfordring

Alternative definisjoner på friluftsliv utfra veilederens ståsted:
Friluftsliv er en ramme for møte mellom menneske og natur, og
mellom mennesker i natur.
Friluftsliv er naturvennlig ferdsel og ansvarsfull bruk av naturen, hvor
hovedsiktemålet er gode naturopplevelser.
Friluftsliv er er enkel, naturvennlig ferdsel i fri natur, hvor siktemålet er 
gode naturopplevelser.
Friluftsliv er overskuddsliv i naturen.
Friluftsliv er et rikt liv med enkle midler.

Friluftslivet i Norge har sin forankring i:
Norges mangfoldige natur og kultur

Allemannsretten (Friluftsloven av 1957)

Et forslag til en modell for forståelse av fenomenet friluftsliv
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