
Prosjektplan og samarbeidsavtale for plan for friluftslivets
ferdselsårer i Tjeldsund kommune

Bakgrunn
Tjeldsund kommune skal i 2023 lage en temaplan for idrett, friluftsliv og kultur,
heretter omtalt som kun temaplan/temaplanen. Plan for friluftslivets ferdselsårer skal
innarbeides i temaplanen. Planarbeidet med friluftslivets ferdselsårer følger
Miljødirektoratets veileder M-1292|2019 - Plan for friluftslivets ferdselsårer. Denne
veilederen ble utviklet etter regjeringens Handlingsplan for friluftsliv av 2018, som er
en oppfølging av Stortingsmelding 18 (2015-16) Friluftsliv – Natur som kilde til helse
og livskvalitet. Dette prosjektet gjennomføres på samme måte uavhengig om planen
for idrett, friluftsliv og kultur blir en temaplan eller kommunedelplan.

Plan for friluftslivets ferdselsårer

Planen for friluftslivets ferdselsårer skal skrives som et kapittel i temaplanen. Midtre
Hålogaland friluftsråd er ansvarlig for dette kapittelet, samt kartvedlegg over
ferdselsårene og tilrettelegging for friluftsliv tilknyttet disse ferdselsårene.

Av ferdselsårer skal turruter på barmark og skiløyper registreres. Turruter i nærmiljøet
prioriteres høyest. Av tilrettelegging skal fysiske objekter slik som gapahuker,
turistforeningshytter, benker og bålplasser kartlegges. Det kartlegges kun
tilrettelegging for friluftsliv som hører til ferdselsårene og som kan lastes opp i
turrutebasen. Benker i sentrum og langs busstopp kartlegges ikke. Ferdselsårer og
tilrettelegging lastes opp i turrutebasen.

Midtre Hålogaland friluftsråd oppdaterer turrutebasen så snart det er klart, slik at det
kan brukes i kunnskapsgrunnlaget i Tjeldsund kommune sin arealplan.

Forslag om opprettelse av nye turruter innarbeides i planen uavhengig om Tjeldsund
kommune, Midtre Hålogaland friluftsråd eller lokale lag og foreninger skal etablere
turruten.

Foreslåtte tiltak innarbeides i temaplanens handlingsplan/tiltaksdel.

Arbeidsfordeling

Midtre Hålogaland friluftsråd er ansvarlig for:

1) Kapittelet om friluftslivets ferdselsårer.
2) Kartlegging av turruter, skiløyper og tilrettelegging.
3) Kartvedlegg til temaplanen.
4) Oppdatering av turrutebasen.
5) Deltakelse på møter. Midtre Hålogaland kan lede arbeidsmøter eller åpne

innspillsmøter etter ønske fra kommunen.
6) Informasjon om prosjektet på egne nettsider.



Tjeldsund kommune er ansvarlig for:

1) Oppstartsmelding.
2) Innkalling til møter.
3) Høring av planen.
4) Politisk behandling.

5) Informasjon om temaplanen på egne nettsider, det kan henvises til Midtre
Hålogaland friluftsråd sine nettsider for delen om friluftslivets ferdselsårer.

Det forventes at både Tjeldsund kommune og Midtre Hålogaland friluftsråd
samarbeider med lokale lag og foreninger som tilrettelegger ferdselsårer.

Prosjektperiode

Midtre Hålogaland friluftsråd sitt arbeid med plan for friluftslivets ferdselsårer i
Tjeldsund starter i mars 2023 og forventes fullført innen medio juli 2023.

Prosjektplanen er godkjent av

Kommunedirektør Tjeldsund kommune, Torbjørn Simonsen

Daglig leder Midtre Hålogaland friluftsråd, Emil Bjørnå

Emil Bjørnå (Feb 13, 2023 10:04 GMT+1)
Emil Bjørnå
Torbjørn Simonsen (Feb 23, 2023 10:46 GMT+1)
Torbjørn Simonsen
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