
 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding  

for 2015 



Utdrag fra informasjonstavla på fjellet «Veten» i Bardal i Leirfjord kommune: 

 

«…Om den veten du ser her på 

«Veten» er en rest fra det 

landsomfattende systemet eller er en 

del av et lokalt varslingssystem, er det 

ingen som vet. Men mye tyder på at 

den ble holdt i hevd etter 1814, men 

vi vet ikke når den første veten ble 

reist her. Tidligere ordfører i Nesna, 

gårdbruker Einar Enga fra Bardal, 

kunne fortelle at han besteforeldre 

hadde vært med å kjøre brensel opp 

til veten på «Veten». Og da er vi nok 

tilbake i 1820-åra. De kunne også 

fortell om vakthold i vardevaktbua. 

Det kan bety en viss beredskap, sjøl 

om Norge var blitt en del av unionen 

med Sverige. 

Historia vet å fortelle at siste gang 

(den eneste?) det brant fra 

Bardalsveten var antakelig i 1814. 

Men den samme historia forteller 

også at varden ble tent fordi månen 

sto opp og vardevaktene trodde at det 

var Hemnesveten som brant. En 

annen variant av den historia er at en 

gjeng gjetere som var på leting etter 

hester i Mo-fjellet hadde gått seg vill 

og måtte overnatte i fjellet og der 

gjorde opp bål for å holde varmen. Dette bålet ble misforstått og dermed luet det fra Bardalsveten. 

Det som er helt historisk sikkert er at på denne tida sto det svenske soldater i Norge, svensker som 

hadde kommet over grensen nord for Saltfjellet. Og det lokale heimevernet var nok i høg beredskap. 

Så vi skal ikke undre oss over at man tente på veten uten å være helt sikker på hva man så. Når man i 

tillegg ser standarden på vetevaktbua som ligger her, skjønner man lett at vardevaktene kanskje 

gjerne ville ha både varme og litt «action»? 

Bardal lokalhistorie- og museumslag vil takke alle som gjorde det mulig å restaurere dette gamle 

historiske stedet i 1995.» 

Bilder: 

Forside: Vetevokterbua og veten på Veten i Bardal i Leirfjord 

Denne side: Ronald Griep representerer de nye «vetevokterne» gjennom sitt engasjement i 

Ungdomslaget i Bardal, og som en av ildsjelene for å skilte og merke turstien til kulturminnet 

«Borgen» og den omtalte «Veten». 
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0 Tillitsvalgte og ansatte  
0.1 Medlemmer  
Kommunerepresentanter i perioden: 
 
KOMMUNE  REPRESENTANT/VARAREPRESENTANT 

GRANE 
Bjørn Ivar Lamo 
Vara: Jenny Haugen 

VEFSN  
Jim Nerdal 
Vara: Eirin Horrigmoe 

LEIRFJORD  
Alf Meisingseth 
Vara: Arne Breivik 

ALSTAHAUG  
Inger Hansen 
Vara: Hanne Nora Nilsen 

HERØY  
Elbjørg Larsen 
Vara: Yngve Magnussen 

DØNNA  
Alf Torbjørn Westin 
Vara: Gaute Mathiesen 

 
 
0.2 Ledelse  
0.2.1 Arbeidsutvalg  
Arbeidsutvalget i Helgeland Friluftsråd hadde pr. 31.12.2015 følgende sammensetning:  
Bjørn Ivar Lamo 
Elbjørg Larsen 
Vara: Jim Nerdal 
 
0.2.2 Administrasjon  
I 2015 har Kristian Helgesen vært tilsatt som daglig leder i full stilling med kontorsted 
Mosjøen. Prosjektmedarbeider Martin Pedersen har vært tilsatt i løpet av året, og i 
perioder vikariert for daglig leder. 
 
Det har vært avholdt lønnsforhandlinger i løpet av året. 
 
I 2015 hadde daglig leder 10 uker foreldrepermisjon. 
Totale årsverk i 2015 var på 1,7. 
Sykefraværet var 33,2 %. I hovedsak skyldes dette langtidssykemelding hos daglig leder. 
  
0.3 Møteaktivitet  
0.3.1 Årsmøte 
Årsmøte ble avholdt i Helgeland regionråds lokaler i Sandnessjøen 17. juni 2015. 
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0.3.2 Styremøter 
I 2015 har det vært avholdt fire styremøter i Helgeland friluftsråd: 
 
19. februar på rådhuset i Leirfjord kommune 
 Representasjon: Grane, Leirfjord og Herøy 
 
29-30. september (under rådsmøte) på Stavassgården i Grane kommune 
 Representasjon: Grane, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug, Herøy og Dønna 
 
26. oktober på rådhuset i Leirfjord kommune 
 Representasjon: Grane, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug og Herøy 
 
9. Desember på rådhuset i Leirfjord.  
 Representasjon: Grane, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug, Herøy og Dønna 
 
Styret har besluttet å legge styremøtene til Leirfjord dersom ikke annet avtales. Til 
sammen har styret behandlet 38 saker i 2015. 
 

 
Helgeland friluftsråd i perioden 2013-2016. Fra v. Alf Meisingset, Leirfjord, Alf Torbjørn 
Westin, Dønna, Yngve Magnussen, vara for Herøy, Elbjørg Larsen, Herøy, Bjørn Ivar Lamo, 
Grane, Jim Nerdal, Vefsn og Inger Hansen, Alstahaug. 
 
0.3.3 Rådsmøter 
Rådsmøter er utvidete møter, som inkluderer overnatting. Her ønsker styret faglig 
påfyll, og mulighet for lengre og dyptgående seanser for drøfting av strategier. I 2015 ble 
det avholdt ett slikt rådsmøte på Stavassgården i Grane. Her var også arbeidsgruppa i 
friluftsrådet invitert til å delta. 
 
Under rådsmøtet ble det gjennomført ei befaring til Stavatnet, med besiktigelse og 
informasjon om det nybygde naustet, med båtleiemulighet, den arktitekttegna utedoen 
finansiert av nasjonalparkstyret i Lomsdal-Visten nasjonalpark, og naturklatrejungel 
bygd opp av Stavassdalens venner. Martin Pedersen holdt også en kort seanse knyttet til 
mobile taubruer. 
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Fra Stavassdalens venner ble det holdt 
innlegg ved Kolbjørn Eriksen knyttet til 
historikk, dugnadsarbeid og organisering av 
venneforeningen.  
 
Bildet: Noe tilbakeholden fellesbefaring av 
nasjonalparkdassen i Stavassdalen. Foto: Martin 
Pedersen 
 
0.3.4 Arbeidsgruppa 
Arbeidsgruppa i Helgeland friluftsråd består 
av folkehelsekoordinatorer i 
medlemskommunene. 
 
Daglig leder har løpende dialog med disse, 
men det ble i 2015 ikke funnet tid til et felles 
møte med alle. Det ble avholdt 
arbeidsplanmøter med Alstahaug, Dønna og 
Leirfjord kommuner i løpet av høsten 2015.  
 
0.4 Annet  
0.4.1  Kontorforhold  
På rådhuset i Mosjøen har daglig leder 
kontorsted på samme fløy som avdelingene: Plan og Utvikling, Lønn og Personal og 
Arkiv. Vefsn kommune ivaretar regnskap og revisjon ihht vedtektene. Friluftsrådet 
betaler husleie for kontor, kopiering, telefon, data m.m.  
 
0.4.2 Lager, kjøretøy, eiendeler og verktøy 
Med tiden har HF gått til anskaffelse av forskjellig utstyr og eiendeler. I 2015 ble det 
vedtatt å leie egen tjenestebil for ansatte i Helgeland friluftsråd. Denne er stasjonert på 
rådhuset i Mosjøen, og ble innredet spesielt for prosjektmedarbeider i 
Turskiltprosjektet. Leasingavtalen er inngått gjennom Vefsn kommune. Det er 
utarbeidet en egen liste over de verktøy og eiendeler HF har gått til anskaffelse av. 
 
I forbindelse med Turskiltprosjektet ble det utarbeidet anbudspapirer også på leveranse 
av reklamemateriell til friluftsrådet. En treårig avtale (med opsjon på et 4. år) ble inngått 
med Reklamekameratene i Mosjøen – og i nært samarbeid med innkjøpsleder i Vefsn 
kommune. Reklamekameratene leverer stabilt, har høy kvalitet og god serviceinnstilling 
til friluftsrådets oppdrag.  
 
På Skjervengan leir i Mosjøen disponerer HF et lite lagerlokale for oppbevaring av 
kloppemateriell, stolper, skiltstativ, m.m. Avtalen er inngått med Bygg og Eiendom i 
Vefsn kommune. Det oppbevares også noe materiell ved uteanleggene på Kippermoen i 
Vefsn kommune, og noe kloppemateriell ved Statskoggarasjen på Trofors, Grane 
kommune. I oppmålingsgarasjen på rådhuset i Mosjøen disponerer HF også et lite 
oppbevaringsareal. 
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0.4.2  Overbygning 
Helgeland friluftsråd er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund. 

Pr. 31.12.15 var Friluftsrådenes Landsforbund paraplyorganisasjon for 24 
interkommunale friluftsråd. Friluftsrådenes Landsforbund er de interkommunale 
friluftsrådenes felles talerør overfor nasjonale myndigheter og organisasjoner. 
Landsforbundet fordeler statlig driftsstøtte til friluftsrådene og legger til rette for 

kompetanseutvikling.  

 

 
Ved toppen av Veten i Leirfjord 
 

 
På Brasøya i Herøy kan du snu gapahuken etter vinden 

 
Styreleder i Brurskanken turlag, Tore Enga, og daglig leder i Helgeland friluftsråd, Kristian Helgesen på vei 
opp Trongskardet i Vefsn med stolper til turskiltprosjektet i Øyfjellet. 
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1.  Merka turstier og annen fysisk tilrettelegging for friluftsliv 
 
1.1 Turskiltprosjektet – det skal merkes i hele landet. 
 
Gjennom tilskudd fra 
Gjensidigestiftelsen og Nordland 
fylkeskommune har Helgeland 
friluftsråd fungert som sekretariat 
for medlemskommunene, og levert 
søknader og igangsatt 
turskiltprosjekter i alle 
medlemskommunene. Til sammen 
har HF mottatt 1.182.000,- i turskiltmidler, samt midler til kursing av tiltakshavere. 
Prosjektet er omfattende, og styret besluttet å ansette egen prosjektmedarbeider for 
tiltaket i 2015. Det er til sammen 33 selvstendige delprosjekt som sorterer under 
Turskiltprosjektet medlemskommunene. Delprosjektene er av forskjellig størrelse – alt 
fra Dolstadåsen i Vefsn (flerfoldige kilometer) og Åsen i Alstahaug (5 kilometer med 
omfattende tilrettelegging) til Vennestien i Herøy (1 km).  
 
Turskiltprosjektet skal gjennom kompetanseutvikling og målretta tiltak sørge for 
enhetlig skilting og merking av by- og tettstedsnære turmål.  
 
Prosjektet engasjerer en rekke frivillige, og behørig omtale av delprosjektene pågår 
kontinuerlig. 
 
Prosjektmedarbeider/stirøkter 
Helgeland friluftsråd vedtok å ansette en 
egen prosjektmedarbeider knyttet til 
Turskiltprosjektet – en «stirøkter». Martin 
Pedersen ble ansatt fra medio februar, og 
arbeidet med feltmessige oppdrag, og 
tekniske løsninger knyttet til skiltutforming, 
kursing, veiledning m.m. Tilskudd til dette 
kom blant annet fra Helgeland regionråd. 
Det ble utarbeidet en egen rapport fra 
prosjektet som ble levert ved rapportering. 
 
Bildet: Martin Pedersen var tilsatt som «stirøkter» i 
Helgeland friluftsråd i store deler av 2015.  
 
Innkjøpsavtale 
I henhold til lov om offentlig anskaffelser ble 
det inngått 3-årig avtale (med opsjon på et 4. 
år) med Reklamekameratene AS i Mosjøen 
for leveranse av alle skilt og 
informasjonsmateriell til 
Turskiltprosjektene HF koordinerer og har 
ansvar for. Bedriften har levert meget høy kvalitet på de produktene HF bestiller, og har 
vist stor vilje til å være med og utvikle produktene som skal settes ut i værharde strøk.
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Erfaringer med turskiltprosjektet 
Turskiltprosjektet har tatt vesentlig lengre tid å få realisert enn forventet. Årsaken til 
dette er mangesidet, men kan i hovedsak oppsummeres slik: 
 

1. Kompetansekrav i prosjektet. Merkehåndbok, manualer og gode føringer var ikke 
klart da de første tilsagnene ble gitt. Manual for Turskiltprosjektet kom første 
halvår 2015. 

2. Lokalt kompetansebehov – Helgeland friluftsråd har i 2013, 2014 og 2015 holdt 
skilt- og merkekurs for til sammen 70 personer, i tillegg til lokal veiledning og 
rådgivning i de enkelte prosjektene. 

3. Arbeid med grunneieravtaler. I enkelte prosjekter har det vært svært vanskelig å 
få til en grunneieravtale.  

4. Lokale tilpasninger. Helgeland friluftsråd har brukt tid på å få tilpasset 
materiellet til regionen, for å kunne svare til lokale behov og ønsket om egne 
uttrykk. 

5. En manglende skilt- og merkekultur. Mange steder har små, lokale initiativ sørget 
for en viss skilting og merking av turruter og stier i skog og fjell, men gjennom 
Turskiltprosjektet stilles det krav til høyere kvalitet og utførelse, samt 
dokumentasjon på gjennomførte tiltak. Eksempelvis stilles det krav om navngitte 
personer knyttet til vedlikehold av turstiene.  

 
 

Bildet: «Panorama» er et yndet turmål i Mosjøen, men i november måtte turskiltprosjektet finne seg i å bli 
tåkelagt for en periode. 
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I 2015 har HF gjennomført feltarbeid i følgende delprosjekt: 
 
Grane: 
Almvatnet rundt (omdisponert til Svenningdalen) 
 
Vefsn: 
Hjartåsen 
Øyfjellet 
Dolstadåsen 
 
Leirfjord: 
Lihauet 
Reinesaksla 
Borgen 
Veten 
 
Alstahaug: 
Haugsneset/Kongshaugen 
Kalberghaugen 
Jettegrytene 
 
Herøy: 
Indre Øksningan 
Turskiltprosjektene på Brasøya 
 
Dønna: 
Bjørnsøya 
Dønnesfjellet 
Pængstein 
 
Bildene viser standard tavle- og skiltoppsett for turstier i 
Alstahaug kommune  
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Tabell over turskiltprosjekt, tildelte midler siden 2013: 

 
Innvilga tilskudd:  
Prosjekter i 2013 445000 
Prosjekter i 2014 205000 
Prosjekter i 2015 530000 
Turskiltprosjektet 
totalt  1180000 

  Prosjektnavn Tiltakshaver Stifadder Finansiering 
  Vefsn       

1 Øyfjellet 
Vefsn kommune og Brurskanken 
turlag Brurskanken turlag 2013 

2 Hjartåsen Vefsn kommune/Helgeland friluftsråd 
Halsøy IL og Kulstad 
SFO 2013 

3 Mosåsen Mosåsens venner Mosåsens venner 2014 
4 Granmoen Drevja IL Drevja IL 2013 
5 Dolstadåsen Vefsn kommune Dolstadåsens venner 2015 
6 Dempa Båfjellmo velforening Båfjellmo velforening 2013 
7 Almvatnet rundt Grane kommune   2013 
8 Granesetra Grane ungdomslag Ungdomslaget 2014 
9 Gluggvasselva Grane ungdomslag Ungdomslaget 2014 

10 Adkomst Dempa Båfjellmo velforening Båfjellmo velforening 2015 
11 Bjørns plass Stavassdalens venner Stavassdalens venner 2015 
12 Fiskerstia Grunneierlaget Grunneierlaget 2015 
13 Lihauet Leirfjord kommune frivillige 2013 
14 Reinesaksla Leirfjord kommune Helgeland friluftsråd 2013 
15 Borgen Leirfjord kommune Bardal ungdomslag 2013 
16 Horva Leirfjord kommune   2014 
17 Åsen Alstahaug kommune Flere 2013 
18 Sandneselva Alstahaug kommune AK 2013 
19 Haugsneset KF Eiendom Helgeland friluftsråd 2014 
20 Kalvberghaugen Sju søstre LP frivillige 2015 
21 Åsen 3 AK   2014 
22 Høgåsen AK   2014 
23 Jettegrytene Sju søstre LP frivillige 2015 
25 Staulen Herøy kommune   2013 
26 Vennestien Herøy kommune Herøy skole 2013 
27 Øksningan Herøy kommune Lokalutvalget 2013 
28 Svartåsen-Risøya Herøy kommune Lokalutvalg 2013 
29 Austholmen Herøy kommune Lokalutvalg  2013 
31 Bjørnsøya Dønna kommune Lokalutvalg 2015 
32 Dønnesfjellet Dønna kommune Lokalutvalg 2015 
33 Pengstein Dønna kommune Lokalutvalg 2015 
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1.2  Gapahuk – utvikling 
HF har tatt initiativ til å utvikle et gapahukkonsept, der hensikten er å produsere en 
gapahuk med vekt på estetikk og funksjonalitet. HF fikk tilskudd fra Nordland 
fylkeskommune til dette i 2014, og har engasjert arkitekt i inngang til prosjektet. Kulstad 
skole i Vefsn har engasjert FAU for å realisere bygging av gapahuken. Et av premissene 
er å få kostnadene tilpasset eksisterende tilskuddsordninger forenkla nærmiljøanlegg. 
Det er etablert ei ide/arbeidsgruppe for prosjektet.  
 
1.3 Friluftsliv – reiseliv, samarbeidstiltak 
1.3.1 Vefsna regionalpark 
HF har deltatt på 4-dager studietur med Vefsna regionalpark, Sju Søstre natur og 
kulturpark, og Okstindan natur og kulturpark til Valdres og Nærøyfjorden i lag med 
kommuner og aktører i regionssamarbeidet. 
 
1.4 Utstyrssentraler 
Både i 2014 og i 2015 har HF søkt midler til utstyr til kommunenes utstyrssentraler. Det 
er litt variasjon i hvordan utstyrssentralene er organisert fra kommune til kommune, 
men alle ivaretar prinsippet om at utstyr skal være gratis og tilgjengelig for alle. 
 
2014:  6 bålpanner og 6 snøformsett 
2015:  6 økser 
 12 tursager 
 6 vaffeljern 
 6 vannkjeler 
 6 matkjeler 
 6 stekeheller 
 6 stk Aburøk – stor type 

6 stk oppbevaringskasser til 
Friluftskjøkken 
6 kokebøker («Mat i det fri» - om 
matlaging på bål) 
6 stk forsamlingstelt (plass til 40 stk 
under tak) 

 24 taubrubager (krever kurs) 
2 stk varepulker komplett med drag 
og pakksekk (Til Grane og Vefsn) 

 
Til sammen har dette utstyret en verdi på kr 
270 000,-. 
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2.  Barnehager og skole 
 
 
2.1 Helsefremmende 
barnehager og skoler 
Friluftsrådenes 
pedagogiske plattform 
heter «Læring i friluft», der 
hensikten er å skape mer 
og bedre uteaktivitet i 
barnehage, skole og SFO. I 
samarbeid med 
folkehelsekoordinatorene i 
kommunene, gikk HF ut 
med invitasjon til ”Læring i 
friluft», med tanke på å 
bygge et «nettverk friluft”. 
Oppstartssmøte ble holdt i 
april 2015, men på grunn av langtidssykemelding hos daglig leder var det ikke mulig å 
følge opp tiltaket utover våren og høsten 2015. 
 
I løpet av året ble det avholdt 7 kurs tilpasset skole, barnehage og SFO: 
Mars: Kurs i snøformingsaktivitet, Granmoen skole i Vefsn, 16 deltakere 
April: Oppstartsseminar med Knut Berntsen fra Polarsirkelen friluftsråd, Leirfjord 
barne- og ungdomsskole, 26 deltakere 
Mai: Kurs i bygging av naturklatrejungel, Mosåsen i Vefsn, 30 deltakere 
November: Kurs i bruk av mobile taubruer, Grane, Vefsn, Leirfjord og Dønna. Til 
sammen 39 deltakere. 
 
Læring i friluft er finansiert gjennom tilskuddsordninger i FL og Nordland 
fylkeskommune. 
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2.4 Full Fræs i Nordland 
Etter initiativ fra 
Polarsirkelen og Salten 
friluftsråd gikk friluftsrådene 
i Nordland sammen om å 
iverksette skolekamp i 
friluftsliv for skolene i 
kommunene. Invitasjon gikk 
til alle skolene i fylket i 
november 2014. Selve 
arrangementet i vår region 
ble avholdt i september, der 2 
skoler deltok. Til fylkesfinalen 
i Hamarøy deltok Kippermoen 
ungdomsskole fra vår region. 
 
Bildet: En av oppgavene lagene møter er å kløyve en sukkerbit med øks på færrest mulige forsøk. Her er det 
Knut Berntsen som demonstrerer oppgaven på Kippermoen i Mosjøen. Foto: Trond Loge 
 
Konkurransen arrangeres gjennom skolekamp (skolen arrangerer), kommunekamp 
(skolene/kommunen organiserer), regionalfinale (arrangeres av friluftsrådene) og 
fylkesfinale (arrangeres av friluftsrådene). Prosjektledelsen har fått avtale med Nrk 
Nordland som vil dekke disse finalene. De tilreisende til regionalfinalen og fylkesfinale 
får dekket reiseutgifter og opphold. 
 
Tiltaket vil med mindre justeringer videreføres i 2016. 
 
3. Formidling og veiledning 
 
3.1 Turkart Helgeland 
Helgeland friluftsråd har deltatt i utviklingen i kartportalen, og har koordinert arbeidet 
med datafangst og kvalitetssikring i innhenting. Det forventes utvikling i samordning av 
de nasjonale karttjenester, slik at data fra vår portal kan inngå i en nasjonal base. 
 
HF driver kontinuerlig rekruttering av ”loggere” for registrering av turstier og turmål. 
Turkartportalen dekker følgende kommuner: 
Vefsn, Grane og Hattfjelldal 
HALD-kommunene 
Sør-Helgelandskommunene 
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3.2  Bildearkiv  
HF har med tiden et rikholdig bildearkiv. Alle bilder er lagret på en ekstern harddisk i 
tillegg til egen server i Vefsn kommunes nettverk. 
 

 
Haugsneset i Alstahaug. Fra Petter Dass-museet og sørover langs turstien og ut hit hvor fjellrekka for de sju 
søstre for første gang reiser seg opp av sjøen. Foto: Helgeland friluftsråd 

 
3.3  Turkart for Vefsn 
Helgeland friluftsråd har etter avtale med Vefsn kommune prosjektstyring for 
produksjon av papirkart/turkart for Vefsn kommune. Prosjektet er finansiert over 
spillemidlene. Kartet skal ferdigstilles medio 2016. 
 
3.4 Turkart for Lomsdal-Visten nasjonalpark 
Daglig leder er engasjert i arbeidsgruppe for produksjon av turkart for Lomsdal-Visten 
nasjonalpark. 
 
3.5  Mediearbeid 
Friluftsrådet har figurert i lokalmedia med jevne mellomrom. HF har egen facebookside, 
og er tilknyttet instagramkonto. 
 
3.6 Informere om interkommunale friluftsråd 

Det ble ikke utført informasjonsarbeid om interkommunale friluftsråd i 2015 
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4.  Arrangement 
 
4.1  Bli med ut - Dønna 
Prosjektet er startet med utgangspunkt i yngre arbeidsløse, for å skape en meningsfull 
fritid og senke terskelen for å kunne komme i fysisk aktivitet og treffe andre mennesker. 
Prosjektet ble forsinket på grunn av avgang i Dønna kommune, men med mindre 
justeringer har arrangementene fått flere og flere deltakere utover i 2015. Prosjektet 
involverer frivillig sektor som Dønna jeger og fiskeforening og Dønna IL. 
Folkehelsekoordinator i Dønna er også engasjert i prosjektet. 
 
4.2 Friluftslivets år 2015 
Offisiell åpning av FÅ15 var den 13. januar 2015. HF hadde stand i Trofors sentrum i et 
forrykende vintervær. På kvelden var det åpent møte på samfunnshuset, med 
lysbildeforedrag av Are Halse, der ungdomsskolen stod for servering og vertskap. 
 
Samtlige medlemskommuner vedtok å være en ”Friluftslivets år – kommune”. Dette 
medførte forpliktelser, samt oppdrag for friluftsrådet, der blant annet HF ble invitert til 
bålsamtaler, ordførerturer m.m. 
 

 
 
HF deltok på følgende arrangement knyttet til Friluftslivets år 2015 
Ordførerturer: Vefsn og Alstahaug 
Bålsamtaler: Alstahaug og Vefsn 
Formannskapsmøte i friluft: Dønna 
 
4.5 Telltur (må ikke forveksles med Telling) 
HF har tatt initiativ til å teste ut elektronisk trimkasseregistrering. Prosjektet har basis i 
erfaringer fra andre friluftsråd i landet. I 2015 var det registrert aktivitet i tilknytning til 
disse turmålene med slik fordeling: 
 
Kommune Antall poster Antall brukere Antall besøk 

Vefsn 12 69 675 

Dønna 6 10 41 

Grane 9 18 107 

Leirfjord 20 96 1565 

Alstahaug 17 144 1846 

Totalt 64 337 4234 

 
 
Prosjektet er finansiert gjennom Folkehelsemidlene (FL) Helgeland friluftsråd bidro 
økonomisk til premiering i Dønna, Grane, Alstahaug og Leirfjord. I Vefsn oppstod 
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«Sommertrimmen», et samarbeid mellom avisa Helgelendingen og Frisk3, noe som 
«kuppet» markedet for Telltur her. Selv om det ble registrert aktivitet i Vefsn, diskuteres 
avvikling av Telltur for denne kommunen inntil videre. 
 

 
 
5.  Planarbeid 
 
5.1  Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i medlemskommunene 
Kartlegging av friluftsområder er et samarbeidsprosjekt mellom Nordland 

fylkeskommune, Helgeland friluftsråd og medlemskommunene. Kartleggingen bygger på 
modell utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning (DN-håndbok 25), og finansieres 

ved egeninnsats og skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Etter endt kartlegging vil arealene 

i samtlige kommuner være vurdert i forhold til friluftsbruk. Arealer som har attraksjon 

for friluftsliv vil bli kategorisert i forhold til ulik brukstype og verdi. Helgeland 

friluftsråd har i 2015 hatt faglig ansvar for prosjektet i Dønna kommune, samt levert 

kommunestyresak til de fem øvrige medlemskommunene om hvordan kartleggingen 
foreslås brukt og revidert. Fra friluftsrådet er det daglig leder som har gjennomført 

prosjektet i lag med lokale arbeidsgrupper, og hatt ansvar for ferdigstillingen. 

Datasettene er kommunens eiendom, og det er kommunene som i fremtiden er 

ansvarlige for oppdatering og revisjon. 

 

Datasettene ble tilgjengeliggjort på Naturbase våren 2015.  

 

5.2  Høringsuttalelser/involvering i planarbeid  
HF har i 2015 levert 3 høringsuttalelser: 

Reguleringsplan barnehage, Andåsen i Vefsn kommune 

Reguleringsplan Finnvika brannøvingsområde, Vefsn kommune 

Reguleringsplan Ulvangsøya hyttefelt, Leirfjord kommune 

 

Gjennom kartlegging og verdisetting av friluftsområder har HF bidratt til å bedre 
kunnskapsgrunnlaget for kommunene. Slik kan beslutninger tas uten å måtte be om 

spesifikke uttalelser. 
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Bildet: Finnvika er satt på sakskartet. Vefsn kommune kjøpte eiendommen etter Nes Trelastbruk fra Bergene 
Holm. Bildet viser den eneste gjenstående «fjæra» i Mosjøen, som allmennheten har tilgang til, og som 
Helgeland friluftsråd har arbeidet med å fremme bedre tilgangen til. Foto: Helgeland friluftsråd 
 
 
Helgeland friluftsråd sitter også i arbeidsgruppa for Åsen i Alstahaug, med tilhørende 
arbeid knytta til forvaltningsplan. 
 
 
5.3 Sikring, tilrettelegging og drift av areal for friluftsliv  
I 2015 har HF bidratt til å arbeide videre med planer og prosjekter for det statlig sikra 
friluftsområdet Lysåsen i Leirfjord, samt med forvaltningsplan for Baågneset i Vefsn. 
Likeledes leverte HF innspill til Vefsn kommune vedrørende planoppstart for Finnvika 
brannøvingsområde. HF’s innspill ble stående som eneste alternativ i høringsprosessen i 
etterkant, og det vil arbeides videre med rådgivning knyttet til sikring av areal i dette 
området.  
 
Det er et mål at alle kommuner har relevante forvaltningsplaner for de sikra 
friluftsområdene. 
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6.  Annet 
 
6.1 Offensiv nye medlemskommuner 
HF har invitert Sør-Helgelandskommunene til medlemskap gjennom et åpent brev. 
Svarbrev indikerte at det i påvente av etablering av GeoPark, ikke kan tas beslutning før 
tidligst i 2017. 
  
6.2 Kompetanseheving 
Hf holdt skilt- og merkekurs for tiltakshavere i Turskiltprosjektet i Herøy og Dønna i juni 
2015. Til sammen deltok 10 personer. 
 
6.3 Begeistringspris 
I styremøte 9. desember 2014 vedtok HF å etablere en pris. Utkast til statutter for er 
utarbeidet, og det tas sikte på at første utdeling kan skje høsten 2016. 
 
6.4 Telling (må ikke forveksles med TellTur) 
Hf fremskaffet to elektroniske tellere høsten 2014, som ble utplassert i turområder i 
Mosåsen i Vefsn og Åsen i Alstahaug. Tellere er finansiert av Nordland fylkeskommune, 
og et ledd i å forbedre kunnskapsgrunnlaget for satsingen på nærturområdene. 
 
Det er et mål å kunne dokumentere effekter av tiltak, og tellinga er en enkel og effektiv 
metode. Det er uttrykt ønske om flere tellpunkter i andre medlemskommuner, men det 
er spørsmål om finansiering til innkjøp, og driftskostnader som hittil har hindret dette. 
 

 
 
Figurer: Øverst vises 
ukentlig trafikk forbi 
telleren ved Varden i Åsen. 
Nederst vises ukentlig 
trafikk forbi telleren i 
Mosåsen. Tallene viser at 
det er en jevnere fordeling 
av trafikken i Mosåsen 
perioden igjennom, selv i 
den mørkeste årstida. I 
Mosåsen er traseen lyssatt. 
Mye tyder på at dette har 

betydning, selv om det rent 
statistisk ikke kan føres 
bevis for at lyssettinga 
virker inn. 
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6.5 Representasjon  
 
Noen viktige representasjoner:  
 

• Bålsamtaler i kommunene. 
• Landskonferansen i friluftsliv, Mo i 

Rana, arrangert av Polarsirkelen 
friluftsråd 

• Formannskap i friluft, Dønna i juni 
• Friluftsrådenes landsforbunds 

styremøte i Alstahaug april 2015 
• Ordførerturer i Vefsn, Alstahaug, 

Herøy, Leirfjord og Grane 
• Styreledersamling, Friluftsrådenes 

Landsforbund, februar.  
• Læring i friluft – nasjonalt nettverk 

-samling for ansatte i friluftsrådene 
• Ansattesamling, Selbu, september 

2015. 
 
 
 

Figur: Formannskapet i Dønna i juni ble holdt ved Dønnmannens fot i Breivika 
 
 
6.6 Veiledning 
I 2015 har HF veiledet organisasjoner og bedrifter til å søke tilskuddsmidler til relevante 
prosjekter i eksisterende tilskuddsordninger.  
 
6.6 Samarbeid med myndigheter og frivillige organisasjoner  
(tilfeldig rekkefølge):  
 

• Nordland fylkeskommune, avdeling for helsefremmende arbeid 
• Friluftsrådenes Landsforbund 
• Friluftsrådene i Nordland  
• Grane Næringsutvikling 
• Vefsna regionalpark 
• Statskog SF 
• Nibio/Sju søstre natur og kulturpark 
• Helgeland regionråd 
• Mosjøen studiesenter/RKK 
• Lomsdal-Visten nasjonalpark 
• Stavassdalens venner 
• Mosåsens venner 
• Båfjellmo velforening 
• Brurskanken turlag 
• Øvrige turistforeninger på Helgeland 
• Statens naturoppsyn/Lomsdal Visten 
• Medlemskommunene 
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6.7 Tilskudd 
 
Å søke eksterne tilskudd er en pågående del av friluftsrådenes arbeid. I 
sammenstillingen nedenfor vises hvor mye kommunenes kontingent utgjør i forhold til 
mottatte tilskudd i 2015 og 2014. 
 

 
Figur: I kronebeløp utgjorde kontingenten i 2015 tilsammen 485 000,-. 
 

 
Figur: I kronebeløp utgjorde kontingenten i 2014 til sammen 460 000,-. 
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HF har i 2015 fått følgende tilsagn om eksterne tilskudd: 
 
Prosjekt Tilskuddsgiver Beløp 

Læring i friluft Friluftsrådenes Landsforbund 53 000,- 

Kartlegging og verdisetting av 
friluftsområder, Dønna kommune 

Nordland 
Fylkeskommune/skjønnsmidler 

20 000,- 

Turskiltprosjektet 

Ekstraordinært feltarbeid i Vefsn og 
Leirfjord kommune 

Nordland fylkeskommune 

Vefsn og Leirfjord kommune 
(eksterne midler) 

530 000,- 

53 000,- 

Telltur Friluftsrådenes landsforbund 40 000,- 

Friluftskasser Nordland fylkeskommune 50 000,- 

Friluftskasser Friluftsrådenes landsforbund 50 000,- 

Tilrettelegging Nordland fylkeskommune 40 000,- 

Stiaktivitet Friluftslivets år 2015 Friluftsrådenes landsforbund 25 000,- 

Administrasjonsstøtte Friluftsrådenes Landsforbund 235 000,- 

Administrasjonsstøtte Nordland fylkeskommune 212 000,- 

Sum tilskudd 2015 1 308 000,- 

 
I tillegg ble det gjennom Nord-Troms friluftsråd fremforhandlet en gavetildeling til hvert 
friluftsråd i Nord-Norge der hvert friluftsråd fikk 50 000,- til konkrete og omsøkte tiltak. 
Tildelingen ble ikke utnyttet i 2015, men forlenget frist gjør det mulig å benytte gaven i 
2016.  
 
 
 
________________________________     __________________________ 
Bjørn Ivar Lamo       Elbjørg Larsen 
 
 
________________________________     __________________________ 
Alf Meisingset       Alf Torbjørn Westin 
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