
  
 
 
 
 
Til 
Medlemmer og varamedlemmer i Helgeland friluftsråd: 
Grane kommune: Bjørn Ivar Lamo med vara Ingrid Fagerli 
Vefsn kommune: Roy Brubakk med vara Åshild Pettersen 
Leirfjord kommune: Ronny Amundsen med vara Linda Grovassbakk 
Alstahaug kommune: Inger Hansen med vara Lars Inge Ingebrigtsen 
Herøy kommune: Elbjørg Larsen med vara Yngve Magnussen 
Dønna kommune: Alf Torbjørn Westin med vara Kristina Skjegstad Torsvik 
 
Kopi sendes: 
Samarbeidsgruppa, bestående av folkehelsekoordinatorer i medlemskommunene 
Friluftsrådenes landsforbund 
Medlemskommunene 
Medlemskommunene v/ordførere 
Medlemskommunene v/ rådmenn 
Nordland fylkeskommune, avdeling for helsefremmende arbeid 
Helgeland regionråd        
 

Innkalling til styremøte i Helgeland friluftsråd 
 
Tid: Tirsdag 10. oktober 2017 kl 10 - 1330. 
Sted: Rådhuset, Leirfjord kommune, Formannskapssalen i 3. etg. 
Lunsj serveres. 
 
Både styrets faste representanter innkalles med dette til styremøte i Helgeland 
friluftsråd. Møtet er datofestet med bakgrunn i mailrunde. 
  
Vedlagt saksliste og sakspapirer. 
 
Vi ber om at alle som kalles inn, varsler om de kommer pr epost til 
helgeland@friluftsrad.no, evt på telefon 75 10 18 10 eller via SMS til 99 16 94 03. 
Pr. 2 oktober har følgende medlemmer varslet at de møter: 
Alf Torbjørn Westin 
Inger Hansen 
Roy Brubakk 
Bjørn Ivar Lamo 
 
Utgiftene til reise til møtene, møtegodtgjørelse eller tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke av 
Helgeland friluftsråd.

mailto:helgeland@friluftsrad.no
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Vel møtt! 
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Saker 
 
13/17  Godkjenning av innkalling og saksliste. 
14/17  Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. mars 2017. 
15/17  Status drift og prosjekter 

Daglig leders innstilling: 
Daglig leders orientering om drift, prosjekter og status tas til orientering. 

 
16/17  Referatsaker 
  -Arbeidsgruppe veileder planlegging av friluftslivets ferdselsårer 
  -Interne kurs og kompetansebygging (muntlig) 
  -Arbeidsgruppe Øyfjellet vindkraftverk 
  -Styremøter i FL 
  -Årsmøte i FL 
  -Årsmøte i HF 
  -Friluftsskoler 2017, Erfaringsseminar 26. oktober 
  -Flytting/nye lokaler (muntlig) 

 
Daglig leders innstilling: 
Fremlagte referatsaker tas til orientering. 

 
17/17  Friluftsskoler i 2018 

Fremlagte Foreløpig-rapport og evaluering av friluftsskolene gjennomført 
i 2017 har gode tilbakemeldinger.  
 
Daglig leders innstilling:  
Administrasjonen bes igangsette arbeidet med å søke finansiering slik at det 
kan arrangeres minst en friluftsskole i hver medlemskommune også i 2018.  

 
18/17  Helgeland friluftsråds engasjement i større eksterne prosjekter. 
 
  1. Helgelandstrappa 
 

Helgeland friluftsråd har mottatt skriftlig henvendelse fra Vefsn kommune 
om bistand i arbeidet med å søke finansiering til Helgelandstrappa 
(Sherpatrapp igangsatt bygget i 2017). Friluftsrådet har så langt bidratt 
med å flytte en elektronisk teller fra Mosåsen (etter tre år med telling) til 
Helgelandstrappa. Vedlagte rapport viser trafikken i Helgelandstrappa 
siden 5. september. 
 
Administrasjonen vurderer tiltaket som interessant å delta i. Friluftsrådets 
primæroppgaver er knytta til tilrettelegginger og aktivitet. De siste årene 
har sherpastier og slik tilrettelegging for friluftsliv fått et stadig økende 
fokus. Tall fra turistnæringa viser også økt vekst på Helgeland. Lofot-
regionen har i flere år rapportert om manglende kapasitet og infrastruktur 
for turismen. Turismen bærer stadig mer preg av et naturbasert reiseliv.  
 
Optimismen og framtidstroa på Helgelandstrappa kombinert med 
etablering av Via ferrata og Zip-line tilsier at det er behov for en målretta 



besøksforvaltning av Øyfjellet. Ferdselstall fra telleren viser allerede en 
tidobling av besøk opp Trongskaret. 
 
Administrasjonen vurderer det dithen at engasjementet til friluftsrådet 
bør rettes mot innfallsporten til området, med den pågående regulerings – 
og sikringssaken knytta til Øyøra, samt å yte bistand til Vefsn kommune og 
Helgelandstrappas eier om søknader på ytterligere finansiering til tiltaket. 
For friluftsrådet er det interessant å se på hvordan Øyfjellet utvikler seg 
som friluftsområde, og ha en overordna rolle knytta til ytterligere tiltak og 
utvikling av området. Dette må også sees i sammenheng med den rollen 
friluftsrådet har knytta til eventuell etablering av vindkraftverk i Øyfjellet, 
jfr referatsak om Øyfjellet vindkraft. 
 
Daglig leders innstilling:  
Helgeland friluftsråds engasjement knytta til Helgelandstrappa vil være å 
yte bistand ved utarbeidelse av søknader knytta til finansiering. 
Friluftsrådets primære engasjement er knytta til innfallsporten og 
«Friluftsport Øyøra», med pågående regulering og sikringssak der. 
Friluftsrådets sekundære oppgave er å rådgi aktuelle tiltakshavere for 
ytterligere tilretteleggingsoppgaver eller utvikling av friluftslivet i Øyfjellet. 
 

  2. Regional turrute Alstahaug-Vefsn-Hemnes 
I møte med Sandnessjøen og omegn turistforening 15. september kom det 
fram at de ønsker bistand fra friluftsrådet for etablering av ei regional 
turrute fra Tjøtta til Hemnes (svenskegrensa). Tanken er å bruke 
eksisterende infrastruktur, samt opprette noen nye merka turruter i fjellet. 
Ei rute vil gå gjennom tre av våre medlemskommuner, og inkluderer 
samarbeid mellom turistforeningene Sandnessjøen og omegn, 
Brurskanken og Hemnes.  
 
Administrasjonen vurderer det dithen at prosjektet er interessant å delta i, 
men vil ikke knyttes opp til verken eierskap eller driftsoppgaver. 
Friluftsrådet har kompetanse på feltet, og kan bidra med: 
 
Rådgivning på planlegging 
Kurs i skilting og merking av turstier 
Rådgivning på tilretteleggingstiltak 
Bistand på søknadsmuligheter 
Rådgivning knytta til drift og eierskap 
 
Daglig leders innstilling:  
Helgeland friluftsråds engasjement knytta til ei regional turrute fra Tjøtta til 
Hemnes vil være å rådgi turistforeningene i Alstahaug og Vefsn på 
planlegging, tilrettelegging, drift og eierskap, samt kurs i skilting og merking 
av turruter. Helgeland friluftsråds tre medlemskommuner Alstahaug, 
Leirfjord og Vefsn bør inkluderes i arbeidet med sine relevante ressurser. 
Administrasjonen koordinerer arbeidet med Polarsirkelen friluftsråd knytta 
til Hemnes’ engasjement i turruta. 
 
 



19/17  Forvaltningsløsning nasjonal kartportal 
 
  Se vedlagt beskrivelse og mail fra Morten Dåsnes og Asgeir Knudsen 
   
  Daglig leders innstilling: 

Helgeland friluftsråd knytter seg til forvaltningsløsning kart gjennom 
Friluftsrådenes landsforbund, med de kostnader som medfølger. 
Administrasjonen bes innarbeide årlige kostnader i budsjett. 

   
20/17  Skjærgårdstjeneste 2.0 og møte med Miljødirektoratet 
 
  Se vedlagt utkast til brev til medlemskommunene og fylkeskommunen. 
 
  Daglig leders innstilling: 

Helgeland friluftsråds engasjement i sak om Marin forsøpling og 
Skjærgårdstjeneste 2.0 innarbeides i fremtidige handlingsplaner. Brev til 
medlemskommunene om møte med Miljødirektoratet sendes ut. I denne 
saken og i eventuelt forprosjekt bør Helgelandskysten sees under ett, med 
overføringsverdi til hele Nordland. 
 

21/17  Arbeidsbil 
 

Friluftsrådet inngikk leasingavtale gjennom Vefsn kommune i 2015 om 
arbeidsbil til administrasjonen. Kostnader til bilhold har vært innarbeidet i 
driftsbudsjettet, og har beløpet seg til 55 000,- i gjennomsnitt hvert år. 
Dette er fordelt på leasing, drift av transportmidler, forsikring, bompenger, 
drivstoff og elektronisk kjørebok. 
 
Siden 1. februar 2015 til 3. oktober har er det kjørt 18500 km med bilen. 
 
Leasingavtalen utløper 1. februar, og friluftsrådet må nå ta stilling til hva vi 
gjør med dette. 
 
Daglig leder oppsummerer fordelene med arbeidsbil slik: 
1. Arbeidsoppgaver og gjøremål knytta til arbeidet er av slikt omfang og 

art at det ikke kan forventes at private kjøretøy kan erstatte dagens 
ordning med arbeidsbil. 

2. Arbeidsbilen er praktisk for det arbeidet vi skal gjøre ute (størrelse på 
bagasjerom og form på innredning) 

3. Praksisen med elektronisk kjørebok gjør det enkelt og oversiktlig å 
holde kontroll med bruken av kjøretøyet, slik at dette foregår på lovlig 
vis. Eksempelvis har daglig leder inngått avtale om såkalt privat kjøring 
av arbeidsbilen der dette er formålsnyttig.  

4. Å ha tilgang til arbeidsbil har vært svært nyttig knytta til spesielt 
turskiltprosjektet/tilretteleggingsoppgaver, men også til 
friluftsskolene, der vi hadde behov for frakt av personell og materiell ut 
i medlemskommunene 

 
Ulempene med arbeidsbil oppsummeres slik: 
1. De årlige kostnadene til arbeidsbil er store 



2. Å holde bil er uforutsigbart, med tanke på mulige utgifter til 
reparasjoner og andre uforutsette hendelser. 

 
Slik daglig leder ser det er det nå tre alternativ som kan vurderes: 
 
Alternativ 1.  
Friluftsrådet beholder dagens arbeidsbil ved å kjøpe ut bilen for kr 
108.987,- inkludert gebyrer og registering. Årlige utgifter i fremtiden til 
dekkhotell og service ble stipulert av Svein Gøran Strand (hos Nervik) til 
ca 6000,-. Dette har inngått i leasingavtalen siste tre år. 
 
Alternativ 2. 
Friluftsrådet leverer inn dagens arbeidsbil. Ved innlevering blir bilen 
taksert, og friluftsrådet må da dekke eventuelle reparasjonskostnader. Det 
inngås ny leasingavtale på en ny og mer praktisk Ford Transit Connect 
gjennom Vefsn kommunes avtaleverk. Foreløpig kostnad er stipulert av 
Vefsn kommune v/Ewa Rosting Enge til 2.800 pr mnd, som tilsvarer det vi 
betaler for arbeidsbilen i dag.  
 
Alternativ 3. 
Friluftsrådet avslutter ordningen med arbeidsbil, og ber administrasjonen 
utarbeide andre alternativ til transport og arbeidsoppdrag. 
 

Daglig leders innstilling 
Alternativ 2. Helgeland friluftsråd leverer inn dagens arbeidsbil med de 
eventuelle kostnader det medfølger på reparasjoner, og inngår ny 
leasingavtale på en Ford Transit Connect gjennom Vefsn kommunes 
avtaleverk, forutsatt at kostnader til bilhold ikke kommer til å overstige 
dagens nivå. Alle øvrige avtaler (bom, el-kjørebok osv. ) knytta til 
arbeidsbilen videreføres. 
 

22/17  Eldhug 2017 
Friluftsrådets ildsjelpris ble første gang delt ut i 2016, og gikk til 
Stavassdalens venner. Se vedlagte vedtekter. 
 
Daglig leders innstilling: 
Det igangsettes utlysing av nominasjonsrunde av årets pris, med sikte på 
kåring på siste styremøte før jul. Styreleder og daglig leder organiserer 
utlysning i løpet av oktober. 

 
23/17  Møteplan 2017/2018 
 
  Saken legges fram uten innstilling 
 
24/17  Eventuelt 



Funksjon Konto Konto (T) Revidert budsj Beløp

2900 16219 Diverse inntekter uten avgift 0,00 -156,00

310 Andre salgs- og leieinntekter 0,00 -156,00

2900 17300 Refusjon fra fylkeskom. div. -200 000,00 -197 000,00

2900 17500 Refusjon fra kommuner div. -275 000,00 0,00

2900 17700 Ref. fra andre (private) div. -260 000,00 -265 000,00

320 Overføringer med krav om motytelse -735 000,00 -462 000,00

2900 16905 Intern overføringer -220 000,00 0,00

390 Interne inntekter -220 000,00 0,00

30 Driftsinntekter -955 000,00 -462 156,00

2900 10100 Lønn i faste stillinger 460 000,00 326 997,64

2900 10101 Avsatte feriepenger 55 000,00 39 230,77

2900 10150 Honorar private, avg.pl. 10 000,00 10 000,00

500 Lønnsutgifter 525 000,00 376 228,41

2900 10310 Ekstrahjelp 10 000,00 0,00

2900 10502 Telefongodtgj. trekk pl. 4 500,00 1 830,00

510 Variable lønnsytelse 14 500,00 1 830,00

2900 11600 Kostgodtgjørelse 6 000,00 2 389,00

2900 11601 Km-godtgjørelse 3 000,00 0,00

2900 11655 Telefongodtgj. og motpost til kto 10502 -4 500,00 -1 830,00

570 Reise, diett og kjøregodtgjørelse 4 500,00 559,00

2900 10910 Pensjonspremie felles 72 067,00 70 416,69

2900 10990 Arbeidsgiveravgift 29 830,00 22 872,26

590 Sosiale utgifter 101 897,00 93 288,95

2900 11900 Husleie 50 000,00 0,00

2900 12514 Kjøp av materialer/bygegesett mv 2 000,00 0,00

630 Drifts og vedlikehold av bygninger 52 000,00 0,00

2900 12100 Leie av transportmidler 40 000,00 34 911,20

640 Leie og leasing av biler, utstyr mv 40 000,00 34 911,20

2900 11000 Kontormateriell 2 000,00 662,08

2900 11001 Reklameartikler 4 000,00 0,00

2900 11030 Faglitteratur 1 000,00 0,00

2900 11150 Matvarer 25 000,00 8 168,40

2900 11190 Bevertning 0,00 807,00

2900 11206 Overnattingsutgifter tjenestereiser 15 000,00 16 809,10

2900 11210 Arbeidstøy, verneutstyr ikke pl. 2 000,00 1 150,40

2900 11215 Tekstiler 2 000,00 1 919,20

2900 11234 Kjøp av div.tjenester 20 000,00 0,00

2900 11320 Mobiltelefon 6 500,00 7 685,75

2900 11330 Datakommunikasjon 8 000,00 0,00

2900 11410 Annonser 5 000,00 0,00

2900 11965 Andre avgifter/gebyrer 0,00 13,46

2900 11970 Kontingenter 45 000,00 43 970,00

2900 12005 Utstyr 2 000,00 1 510,48

2900 12035 Verktøy 2 000,00 288,45

680 Andre driftsutgifter 139 500,00 82 984,32

2900 11700 Drift av egne transportmidler 5 000,00 3 850,69

2900 11706 Bompenger 2 000,00 1 242,88

2900 11710 Forsikring av transportmidler 5 500,00 0,00

3600 11710 Forsikring av transportmidler 0,00 4 175,76

2900 11715 Drivstoff rekvisita transp.m. 4 000,00 1 346,50

2900 11770 Reiseutg./utlegg tj.reiser (forbeholdt lønn) 6 000,00 3 445,09

2900 11772 Reiseutg tjenestereiser 25 000,00 15 339,07

700 Transport og drift av transportmidler 47 500,00 29 399,99

2900 11510 Kurs 5 000,00 0,00

2900 11515 Interne kurs og møter 11 000,00 0,00

2900 11521 Dekn. deltakeravg. møter 10 000,00 1 520,00

710 Kurs og opplæring 26 000,00 1 520,00

2900 14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 0,00 15 852,10

2900 17290 Kompensasjon moms i driftsregnskapet 0,00 -15 852,10

791 Momskompensasjon 0,00 0,00

60 Driftsutgifter 950 897,00 620 721,87

2900 19550 Bruk av bundne driftsfond adm -20 000,00 0,00

910 Bruk av  fond -20 000,00 0,00

95 Netto forbruk av fond -20 000,00 0,00

55050 Helgeland friluftsråd -24 103,00 158 565,87

140 Interk.virksomheter og kirken -24 103,00 158 565,87

-24 103,00 158 565,87



P-kode Prosjekt Totalkostnad Søknadsbeløp Tildelt R-frist Anmod Beløp Rapport Beløp

5043W Friluftsskoler 916 750kr          40 000kr           -kr                01.05.2018

5043T Stiforbedring 100 000kr          50 000kr           50 000kr          01.05.2018

Sum 1 016 750kr      90 000kr          50 000kr         -kr            -kr            

P-kode Prosjekt Totalkostnad Søknadsbeløp Tildelt R-frist Anmod Beløp Rapport Beløp

5043W Friluftsskoler 916 750kr          60 000kr           50 000kr          01.05.2018

Coasteering 180 000kr          90 000kr           90 000kr          01.05.2018

5043C Læring i friluft 260 000kr          60 000kr           60 000kr          01.05.2018

Sum 1 356 750kr      210 000kr        200 000kr       -kr            -kr            

P-kode Prosjekt Totalkostnad Søknadsbeløp Tildelt R-frist Anmod Beløp Rapport Beløp

Turskiltprosjektet 83 392kr            41 696kr           11 000kr          01.11.2018

Sum 83 392kr           41 696kr          11 000kr         -kr            -kr            

P-kode Prosjekt Totalkostnad Søknadsbeløp Tildelt R-frist Anmod Beløp Rapport Beløp

5043C Læring i friluft 260 000kr          60 000kr           60 000kr          25.01.2018

Sum 260 000kr         60 000kr          60 000kr         -kr            -kr            

P-kode Prosjekt Totalkostnad Søknadsbeløp Tildelt R-frist Anmod Beløp Rapport Beløp

Bål i skolen 283 000kr          83 000kr           -kr                

Sum 283 000kr         83 000kr          -kr               -kr            -kr            

P-kode Prosjekt Totalkostnad Søknadsbeløp Tildelt R-frist Anmod Beløp Rapport Beløp

5043W Friluftsskoler 916 750kr          293 750kr         293 750kr        25.01.2018

5043W Friluftsskoler nyetableringer 916 750kr          50 000kr           50 000kr          25.01.2018

Sum 1 833 500kr      343 750kr        343 750kr       -kr            -kr            

P-kode Prosjekt Totalkostnad Søknadsbeløp Tildelt R-frist Anmod Beløp Rapport Beløp

5043N Telltur 100 000kr          50 000kr           50 000kr          25.01.2018

5043V Bålmarsj 40 000kr            10 000kr           10 000kr          25.01.2018

Sum 140 000kr         60 000kr          60 000kr         -kr            -kr            

P-kode Prosjekt Totalkostnad Søknadsbeløp Tildelt R-frist Anmod Beløp Rapport Beløp

5043T Stiforbedring 100 000kr          50 000kr           50 000kr          25.01.2018

Sum 100 000kr         50 000kr          50 000kr         -kr            -kr            

P-kode Prosjekt Totalkostnad Søknadsbeløp Tildelt R-frist Anmod Beløp Rapport Beløp

5043W HSB friluftsskoler 916 750kr          500 000kr         55 000kr          

Sum 916 750kr         500 000kr        55 000kr         -kr            -kr            

P-kode Prosjekt Totalkostnad Søknadsbeløp Tildelt R-frist Anmod Beløp Rapport Beløp

Rent vann på Helgeland 300 000kr         -kr                

Sum -kr                  300 000kr        -kr               -kr            -kr            

P-kode Prosjekt Totalkostnad Søknadsbeløp Tildelt R-frist Anmod Beløp Rapport Beløp

5625A Kartlegging tilgjengelighet 200 000kr          100 000kr         50 000kr          

Sum 200 000kr         100 000kr        50 000kr         -kr            -kr            

P-kode Prosjekt Totalkostnad Søknadsbeløp Tildelt R-frist Anmod Beløp Rapport Beløp

3000 Fylkestilskudd drift 200 000kr         197 000kr        

3000 Admstøtte FL 265 000kr         265 000kr        25.01.2018

3000 Kommune kontingent

Sum -kr                  465 000kr        462 000kr       -kr                  -kr                  

Versjon dato

Totalt 2 203 446kr      1 341 750kr    03.10.2017 -kr                   -kr                   

FL friluftsskoler søknadsfrist 16/12-16

Naturlige skolesekken

Søknader og tildelinger 2017
Nordland FK fylkestilskudd, søknadsfrist 15/1-17

Nordland FK statsmidler aktiviteter, søknadsfrist 1/2-17

Nordland FK GjensidigeStiftelsen turskiltprosjekt, søknadsfrist 15/2-17

FL læring i friluft, søknadsfrist 16/12-16

Statens kartverk

Miljødirektoratet

Stiftelser og andre

FL spillemidler forenkla nærmiljøanlegg, søknadsfrist 27/1-17

FL aktivitet, 27/1-17



Hej,

Eolus arbetar vidare med Öyfjellet och som ett led i detta arbete bjuder vi härmed in till en 

projektgrupp. Tanke med denna projektgrupp är att vi skall behandla respektive områden i ett 

nyanserat forum, men korta ledtider. Detta leder även till att kommun, näringsliv och andra aktörer 

automatiskt hålls uppdatera i projektutveckling.

I samband med dess möten kan även Eolus dra lärdom av lokala kunskaper och erfarenheter, samt 

att i tidig fas visualisera eventuell problematik. Eolus anser även att en tätt lokal dialog och en lokal 

förankring är en av de viktigaste aspekterna för att bra projekt.

Som förslag för ett första möte, 27 juni i Mosjöen. Det är flertalet inbjudna till detta möte och 

sannolikt kommer några ha förhinder, så meddela gärna mig så snabbt som möjligt om ni kan delta, 

då det kan finns anledning att ändra mötestidpunkt.

Från Eolus kommer både projektledare, byggprojektledare, projektchef, nätansvarig och 

projekteringschef delta.

Med vänlig hälsning

Gustav Grumert

Prosjektleder och Daglig leder

Eolus Vind Norge AS

Adress

C/O Regus

Cort Adelers gate 16

0254 Oslo

Mobil: +46 70600 97 78|

gustav.grumert@eolusvind.com | www.eolusvind.com

projektgrupp 

Marker som ulest

Til:

Gustav Grumert <gustav.grumert@eolusvind.com>
to 08.06.2017 10:15

Kristian Helgesen;

Du svarte 12.06.2017 20:25.

SLETT SVAR SVAR ALLE VIDERESEND    

Side 1 av 1projektgrupp

03.10.2017https://epost.vefsn.kommune.no/owa/



Møte i arbeidsgruppe Sti- og løypeplanlegging 

Hei, og velkommen til møte 7. september. 

Det nærmer seg første møtet i arbeidsgruppa. Møtet er i Miljødirektoratets lokaler i Trondheim. Adressen er 

Brattørkaia 15. Fra Værnes er det enklest å ta flybuss til Clarion Hotel & Congress. Derifra er det femti meter 

å gå (nabo til Rockheim). For de som kommer med tog er det bare å gå over gangbruen over jernbanen, og 

fortsette til høyre ca. femti meter.

Vedlagt følger litt bakgrunnsstoff for arbeidet. Noen av vedleggene er direkte koblet mot punkter i 

agendaen. 

Salten friluftsråd  fikk oppdraget med å utarbeide manus til veileder. Vedlagt er den beskrivelsen de la til 

grunn for tilbud om å bistå Miljødirektoratet i jobben med veilederen. Vedlagt følger også  stoff på 

tematikken de har funnet relevant fra noen sammenlignbare land. Slik det ser ut, er det i Skottland det er 

gjort mest. Vedlagt ligger en veileder for «Core Paths Plans» som de utga i 2005. Denne er relevant for vårt 

arbeid og derfor lagt ved. De legger mye vekt på prosessen i sin metodikk og mindre på det tekniske. I tillegg 

har jeg søkt litt i Sverige, uten å finne noe som synes direkte relevant. Det legges også ved noe materiale fra 

Nordland som har jobbet med dette i noen år, uten at grepet helt har festa seg for hva dette skal være og 

hvordan det skal gjøres. I Nordland har de trøblet mye med det tekniske uten å komme helt i mål. Her er det 

lagt relativt lite vekt på prosess og arbeidsform. De forskjellige innfallsvinklene gjør det nyttig å se både på 

det som er gjort i Nordland og Skottland i det vi skal i gang med nå.

Følgende agenda for møtet:

1.           Innledning og presentasjon av den enkeltes ståstedet og forventningene til arbeidet. (ca. 30 

minutter)

                Bakgrunn innenfor arbeidsfeltet

                Hvorfor er sti og løypeplaner viktig for min organisasjon

                Eventuelle forventninger til arbeidet 

2.           Presentasjon av ulike tilnærminger til turruteplaner, metodisk og innholdsmessig med vekt på 

«Nordlandsmodellen». (ca. 30 minutter)

3.           Lunsj (ca. 45 minutter)

4.           Definere begreper og enes om bruken av disse. (ca. 45 minutter)

                se vedlegget Definisjoner

                i tillegg begrepet Sti og løypeplan og Turruteplaner

yngve.berg@miljodir.no>-Yngve Berg <nils-Nils

fr 01.09.2017 14:55 

Til:jan.brandsdal@bergen.kommune.no <jan.brandsdal@bergen.kommune.no>; Eva Lill Kvisle <eva.kvisle@dnt.no>; 

Kristian Helgesen <Kristian.Helgesen@vefsn.kommune.no>; 

Kopi:Terje Qvam <Terje.Qvam@miljodir.no>; Marit Johanne Birkeland <marit.johanne.birkeland@miljodir.no>; Bjørn Godal 

<Bjorn.Godal@salten.no>; John Haugen <John.Haugen@miljodir.no>; 

 6 vedlegg

Core Paths Plans.pdf; Nordland fylkeskommune_turruteplan_hva_hvorfor_og_hvordan.pdf; 

tomm_jensen_-_kommunale_turruteplaner.pdf; Tilbud på Helhetlig planlegging av ferdselsårer.pdf; Tentativ 

grovdisposisjon.docx; DEFINISJONER.docx; 
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5.           Disposisjon til veileder legges fram – utfyllende forklaring og diskuteres i arbeidsgruppa. (ca. 45 

minutter)

                se vedlegg Tentativ grovdisponering

6.           Klargjøre grunnleggende prinsipp for kartfesting og database. (ca. 45 minutter)

 I arbeidet med turruteplaner, vil GIS være et svært viktig verktøy. Det er derfor viktig at vi tidlig 

avklarer omfanget vi skal legge for denne delen av jobben. Erfaringene fra kartlegging og verdsetting 

av friluftsområder, sier at manglende løsninger på dette gjør terskelen (for) høy til at mange 

kommuner kommer tilfredsstillende i land med arbeidet.

7.           Møte og fremdriftsplan (ca. 5 minutter)

                se vedlegg Tilbud om helhetlig…

8.           Eventuelt 

Omfanget av det som skal gjennomføres innen 1. desember er stort. Jobben må derfor avgrenses. Vi har 

diskutert om det vil være riktig å avgrense jobben i første omgang til planlegging av ferdsel til fots og så 

utvide til andre ferdselsformer etterpå, for å sikre god oversikt i arbeidet. Forhåpentligvis blir det da mer 

plankekjøring å implementere andre bruksformer i ettertid. En eventuell slik avgrensning må avklares i 

arbeidsgruppemøtet.

Målet med møtet er å:

� Enes om en felles begrepsforståelse som er relevant for plan/veileder 

� Enes om hva planen skal omfatte og inneholde

� Lage en ramme for metodikk til å utarbeide en slik plan

� Fastsette en møte og fremdriftsplan

Vel møtt!

Med hilsen

Nils-Yngve Berg

sjefingeniør, friluftslivsseksjonen

Miljødirektoratet 

Telefon: 03400 / 73 58 05 00

Mobil: 402 26 242

E-post: nils-yngve.berg@miljodir.no

www.miljødirektoratet.no - www.miljøstatus.no
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Foreløpig rapport Friluftsskolen Helgeland 2017 
 
Helgeland friluftsråd mottok tilskudd over spillemidlene/FL, Alcoa Foundation, 
Helgeland sparebank og Miljødirektoratet for å arrangere friluftsskoler i 2017. 
Målsettinga var minst en friluftsskole i hver medlemskommune med til sammen 240 
deltakere. 

 
Annonsering av friluftsskolene foregikk utelukkende på Facebook, supplert med 
avisreportasjer i Helgelendingen, Helgelands blad og Herøyfjerdingen. Der rekrutteringa 
var laber, ble det utarbeidet «ranselpost» som skolene trykket opp og delte ut i aktuell 
målgruppe. 

 
Det ble engasjert 10 personer (med relevant utdanning eller praksis) som etter forenklet 
søknadsordning fikk tilbud om sommerjobb som leder på friluftsskolene. I tillegg ble det 
benytta praksisstudenter og folkehøgskoleelever kombinert med en eller flere av disse 
lederne. For administrasjonen i HF har det medgått ca 1,5 månedsverk for å arrangere 
friluftsskolene (i perioden 011016-301017) 

 
I tillegg ble det inngått samarbeidsavtale med Vefsn folkehøgskole, Brurskanken turlag 
(Magne Krutnes), Sandnessjøen og omegn turistforening, Vefsn jeger og fiskeforening, 
samt River North (raftingfirma i Grane). 

 
Til sammen 183 unger benyttet seg av tilbudet i 2017, der målet var 240.  Det ble gitt 
tilbud om og gjennomført friluftsskole i alle medlemskommunene med slikt 
deltakerantall: (maxtall i parentes) 

 
Vefsn vinterferien, 4 dager: 12 deltakere (20) 
Vefsn uke 26, 5 dager: 25 deltakere (25) 
Alstahaug uke 26, 5 dager: 26 deltakere (25) 
Leirfjord uke 27, 4 dager: 21 deltakere (20) 
Vefsn uke 27, 4 dager: 13 deltakere (20) 
Vefsn uke 28 (fiske), 4 dager: 21 deltakere (20) 
Herøy uke 29, 4 dager: 8 deltakere (20) 
Dønna uke 30, 4 dager: 5 deltakere (20) 
Grane, uke 31, 4 dager: 11 deltakere (20) 
Alstahaug høstferien, 3 dager: 15 deltakere (25) 
Vefsn høstferien, 3 dager: 26 deltakere (25) 
 
Det var en betydelig svikt i rekrutteringa i tre av våre medlemskommuner. Etter råd fra 
andre friluftsråd ble det vurdert dithen at det var viktig å etablere tilbudet, selv om det 
bare var 5 deltakere. Erfaringene fra andre steder tilsa at det neste år vil være 
sannsynlighet for større rekruttering. 
 
I det følgende vises foreldre og foresattes evaluering av friluftsskolene som deres unger 
deltok på. Undersøkelsen ble sendt til alle som meldte på ungene i sommer via 
deltaker.no, ca 100 stk, hvorav 52 stk har respondert: 
 



 
Påmeldingstjeneste. 1: Veldig dårlig - 5: Veldig bra 
 



 
Pris. 1: For dyrt - 5: For billig 

 
Tilstrekkelig informasjon. 1: Veldig uenig – 5: Veldig enig 

 
Unikt tilbud. 1: Veldig uenig – 5: Veldig enig 



 

 
Ferdigheter. 1: I liten grad – 5: I stor grad 

 
Totalinntrykk. 1: Veldig misfornøyd – 5: Veldig fornøyd 
 
Oppsummert viser undersøkelsen (som ble svært enkel i formen) at vi har et tilbud som 
er unikt, prisen er akseptabel, og den organiseringa vi har lagt oss på er bra. De muntlige 
tilbakemeldingene er utelukkende positive. Alle som vil får også følge friluftsskolene på 
facebooksida til Friluftsskolen Helgeland, der det ukentlig (og daglig) legges ut bilder og 
små snutter fra dagens gjøremål.  
 
Det har ikke vært registrert noen ulykker eller hendelser utover det man kan forvente. 
(små kuttskader, små skader på utstyr og klær) 
 
Evalueringsskjema for lederne som har jobba på friluftsskolen er ikke ferdig, men så langt 
er det ikke registrert større forbedringspunkter. Det skal også nevnes at lederne som har 
vært engasjert til friluftsskolene har ytt en innsats utover det som er forventet. 
 



Økonomisk har friluftsskolen Helgeland vært godt rustet i 2017, med tilskudd og 
egeninnsats som medfører et budsjett på størrelsesorden 870 000,-, hvorav ca 80.000,- 
tilsvarer egeninnsats fra HF. Det betyr at friluftsskolen er en aktivitet som det går an å få 
solid støtte til, og som i stor grad ikke er til for stor belastning for arrangør eller 
deltakerne.  
 
Deltakeravgifta har variert fra vinterferieskolene til sommerskolene, der det til slutt ble 
beslutta en dagpris på 150,- kr.  Dvs at en femdagers friluftsskole vil koste 750,- kr pr 
deltaker. Det har blitt tildelt til sammen 8 gratisplasser, men vi tror antallet kunne vært 
større om medlemskommunene hadde hatt en mer aktiv rolle her. Tildeling av 
gratisplasser «seiler under radaren» ved at HF kontakter kommunene. En av våre 
medlemskommuner har selv kjøpt 3 plasser i tillegg til de ordinære 2 gratisplassene. 
 
Alle deltakere på friluftsskolen har mottatt ullue med påtrykt tekst «Friluftsskolen 
Helgeland», samt pannebånd og diplom. Til vinterfriluftsskolen fikk alle deltakerne hver 
sin hodelykt. 
 
Til friluftsskolene har det i 2017 vært mulig å investere i utstyr, slik at det nå er 
tilgjengelig et større utvalg med friluftsutstyr: 
 
Robåt 
To utstyrstilhengere av merke Gaupen m/låsbart lokk 
Vinterlavvo m/ovn 
Ordinære lavvoer (8 stk) (FL) 
Telt (8 stk) (FL) 
Tarp (2 stk) 
Tretelt (Utleie) 
Økser og sager 
Stormkjøkken 
Smoothiesykkel 
Utstyrskasser 
Bålpanner m/gryter og kasseroller og popcorngryter (6 stk) (FL) 
Fiskestenger (20 stk) 
Flytevester (6 stk) 
Klassesett orientering (6 stk) (FL) 
 
Utstyret er også tilgjengelig for utlån og utleie utenom friluftsskolene. Administrasjonen 
vil utarbeide en utlånsordning (alternativt utleieordning) for alt eller deler av utstyret. 
Noe av utstyret vi har mottatt over felles satsing med FL medfører en forpliktelse til å 
arrangere friluftsskoler i 4 år til (dvs 2018, 2019, 2020 og 2021) 
 
Suksesskriteriet for friluftsskolen Helgeland er utelukkende den lederstaben vi har hatt 
tilgjengelig i 2017. Fra administrasjonen sin side synes dette å være den viktigste jobben 
for å arrangere gode friluftsskoler i årene framover: Et godt lederteam, med en blanding 
av engasjement fra medlemskommuner, frivillige lag og organisasjoner, samt andre 
mulige samarbeidspartnere. 
 
Mosjøen, 2. oktober 2017 
Kristian Helgesen 
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Helgelandstrappa
Periode Analysert: Tirsdag 05 	September 2017 til Tirsdag 03 Oktober 2017

                               Nøkkeltall
          • Total Trafikk for Analyserte Periode: 9,780

          • Daglig gjennomsnitt:349

                    Ukedager:287 / Helgedager:506

          • Travleste Dag i Uken:Søndag

          • Travleste dager i Analyserte Periode: 

                    1. Søndag 24 	September 2017 (824)

                    2. Onsdag 20 	September 2017 (783)

                    3. Søndag 01 Oktober 2017 (688)

          • Fordeling etter Retning: 

 IN:53%

 OUT:47%
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Helgelandstrappa
Periode Analysert: Tirsdag 05 	September 2017 til Tirsdag 03 Oktober 2017

  

Daglige Data Uke Profil

Time Profil gjennom Ukedagene Time Profil gjennom Helgen













Morten Dåsnes <morten@friluftsrad.no>  
fr 15.09.2017 07:50 

Innboks 

1 vedlegg  

2 KB 

Adaptive3 p~.pdf  

296 KB Åpne i nettleser  

 

Last ned alle 

Hei 
  
Med gårsdagens lansering av ny nettside for FL (Midt-Troms har for lengst lansert sin på samme 
plattform) er vi i mål med første fase i fornying av vår digitale informasjon. Gi gjerne 
tilbakemeldinger – nettsider skal være i kontinuerlig utvikling. 
  
Vi går i gang med neste fase.  
Hovedtiltaket er å tilby alle friluftsråd forvaltningsløsning for friluftsområder, stier m.m. Vi tror dette 
kartbaserte verktøyet er et framtidsretta og nyttig verktøy for alle friluftsråd som har ansvar for å 
forvalte friluftsområder, stier og turveger med skilt m.v. Bergen og Omland Friluftsråd har gått opp 
løypa for oss. Både prinsipper og BOFs løsning vil bli presentert på ansattesamlinga. Avinet, som er 
leverandør, foreslår en prisløsning der hvert friluftsråd kan kjøpe seg inn i felles løsning som et 
abonnement (sky-tjeneste inkl nødvendig programvare, drift, vedlikehold) for kr 15.000 per år + 0,10 
kr per innbygger i medlemskommuner per år. Vil gjerne ha tilbakemelding på om dette oppfattes 
som en akseptabel og rettferdig prising. Beslutning må tas i oktober, og avinet vil da kunne levere 
tilgang til løsning innen utgangen av desember. 
  
Forvaltningsløsningen er basert på plattformen adaptiv3 – som er en videreutvikling av adaptiv2 som 
ligger til grunn for bl.a. Godtur.no. Det gir oss mulighet også til å utvikle våre andre digitale 
produkter: 

-          TellTur – Avinet kommer tilbake med forslag til løsning (bedre funksjonaliteter enn i 
dag) og pris i løpet av september. 

-          Godtur – Vi er enige med Statskog om å be om pris på å legge godtur.no over på 
adaptiv 3. Vi håper da å få en løsning hvor utvalgte data som legges inn i 
forvaltningsløsningen (friluftsområde, stier og turruter) automatisk speiles på 
godtur.no, Vi hører ikke noe fra DNT om samarbeid om ut.no, og går derfor videre med 
å utvikle godtur.no – samtidig som vi har bedt avinet ta høyde for at dataene enklest 
mulig eventuelt kan integreres i en framtidig ut.no 

-          Stedsbasert læring (dvs kartfesting av læresteder ute i tilknytning til hver skole og der 
opplegg mm lastes opp). Vi har i årevis hatt et samarbeid med Naturfagsenteret om 
utvikling av dette, som nå er avslutta. Vi starter derfor med «blanke ark» og ber om en 
løsning basert på adaptiv3 i egen regi. Det blir viktig tema på gruppearbeid på 
ansattesamling torsdagen å drøfte hva som bør være innhold og funksjonalitet. (Jeg tror 
det nå er lurt å finne fram til en enkel løsning med viktige funksjoner slik at vi kan få et 
verktøy som er «godt nok»). 

-          Det ligger mulighet til å integrasjon av Norgeskart-appen (som er avinets kommersielle 
turapp) mot forvaltningsløsning/GodTur/TellTur. Vil gi gjensidige fordeler med bedre 
tilbud til publikum og begge når et breiere publikum. Vil gjerne ha tilbakemelding hvis 
noen har prinsipielle motforestillinger til dette. 

  
Vedlagt «prinsipp-skisse» fra avinet. Her er ikke «stedsbasert læring» tatt med. 
  

https://epost.vefsn.kommune.no/owa/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AAMkADI5ZTM3N2JhLWY5MmItNDQ2YS04ODc2LTBhYTFiZDZlYmZiYgBGAAAAAACgbHKT6Un%2BT45o7MFZoHzdBwDVGLffS8fESIwU1yTechRSAIyZVHR4AADtuPcYx4%2F5T5yogpZnYTSiAAFV%2FemFAAABEgAQAGg0MosEVg9OumRTyh6%2B3FM%3D&X-OWA-CANARY=Gi9IvUAhlEmsPamhkpIrLTjZhQtCCtUIIH__h93nuC4cK3OQ2Y2HsU-lboartBdylPBXAJSNajM.
https://epost.vefsn.kommune.no/owa/


Dette til foreløpig orientering. Regner med at dette blir viktige drøftingstema på ansattesamlinga. 
Friluftsråd som ikke er representert der, må gjerne sende oss kommentarer og spørsmål. I hovedsak 
er det Asgeir som følger opp arbeidet i FL. 
Vi må ta beslutninger i løpet av oktober – ber alle friluftsrådene starte sine prosesser med de 
beslutninger og valg dere må ta. – og legger ikke skjul på at vi ønsker å ha flest mulig med oss i dette 
arbeidet og de aktuelle produktene – det har mange fordeler, som enhetlig uttrykk utad, lettere 
oppfølging og bedre priser og service enn om vi står hver for oss. 
  
Morten 
  
 
www.friluftsrad.no  
morten@friluftsrad.no,  
tlf 67815180 / 41618459 
 

http://www.friluftsrad.no/
mailto:morten@friluftsrad.no


www.avinet.no

I dag

Hvert friluftsråd sin forvaltningsløsning

• TellTur artikler fra friluftsrådene

• Turutgangspunkt fra 

friluftsrådene

• Turstatistikk

• Godtur artikler fra publikum

• Turruter fra publikum

• Div temakart

Wordpress webside med 

«kartframes»
Webside med Adaptive II

• Forvaltningsdata strukturert 

iht hvert friluftsråd kravspek

• Div temakart

Adaptive III



www.avinet.no

Forslag

Webside med Adaptive Light

rammeverk

Webside med Adaptive Light

rammeverk

• Forvaltningsdata strukturert med 

utgangspunkt i SOSI 

produktspesifikasjon for Statlig 

sikrede friluftsområder, fleksibilitet for 

individuell tilpassing (etter nærmere 

avtale).

• Satt opp med relevante offentlige 

bakgrunns- og temakart

Adaptive III

Mobilløsning for publikum + forvaltning

Standardisert forvaltningsløsning



Trollfjell Friluftsråd 

Helgeland friluftsråd 

 

Medlemskommunene v/rådmann eller administrasjonssjef 

 

Forprosjekt metode Nordlandskysten marin forsøpling 

Friluftsrådene Trollfjell og Helgeland søkte våren 2017 Miljødirektoratet om 

finansiering til et forprosjekt vedrørende tiltak mot marin forsøpling (se vedlegg), men 

fikk avslag i første runde. I ettertid har vi fått oppfordring fra vår hovedorganisasjon 

Friluftsrådenes landsforbund om å følge opp søknaden gjennom andre ordninger i 

Miljødirektoratet. Miljødirektoratet, sammen med Friluftsrådenes landsforbund, 

ønsker å ha et møte om vår søknad i Trondheim denne høsten.  

I dette brevet inviterer vi kommunene og fylket til å delta på møtet i Trondheim 

??.??.2017 kl. ??.??.  

Kort bakgrunnsinformasjon om hva forprosjektet skulle jobbe med: 

 Legge premissene for en skjærgårdstjeneste for å håndtere innsamlet avfall 

tilpasset Nordlandskystens forhold 

 Beskrive premissene for et samarbeid med renholdsselskapene (Avfall Norge) 

for å håndtere og ta imot marin forsøpling, inkludert hvordan opprette 

avfallspunkter hvor marin forsøpling kan leveres langs hele kysten 

 Beskrive hvordan utvikle et undervisningsopplegg for kommunenes skoler som 

har som mål å motivere, engasjere og holde engasjementet oppe under 

erkjennelsen av at frivillig innsats er helt vesentlig for å håndtere problemet. 

 Beskrive hvordan en kan utvikle et web-basert metodehefte som kommunene 

kan bruke for å øke befolkningens engasjement for strandrydding. 

 Legge til rette forarbeidet med å utvikle en struktur rundt innsamling av avfall 

og for å finne løsninger og rutiner for bærekraftig håndtering av denne type 

avfall i nordlandskommunene, som er robust og som vil fungere også på lang 

sikt. 

En mulig skjærgårdstjeneste forutsettes være et spleiselag mellom stat, fylke og 

kommuner.  

 

Mulig vei mot en skjærgårdstjeneste 2.0 

 Møte i Trondheim, innvilgelse av penger til forprosjekt 

 Kjøre forprosjekt, ansette prosjektleder 

 Forprosjekt skisserer skjærgårdstjeneste 2.0 

 Ny stor søknad til staten om opprettelse av en skjærgårdtjeneste på 

Helgelandskysten. (Da må fylke og kommuner ta stilling til om de vil dette) 

 Opprettelse av en skjærgårdstjeneste 

 

 



Vi ber om tilbakemelding fra kommunene om de ønsker å være med på møtet hos 

Miljødirektoratet. Vi har dessverre ingen midler i friluftsrådene til å dekke reise, så det 

må kommune dekke selv. Tilbakemelding kan sendes til: 

Kristian Helgesen, Helgeland friluftsråd (Kristian.Helgesen@vefsn.kommune.no ) 

Magne Ekker, Trollfjell friluftsråd (Magne.ekker@trollfjellfriluftsraad.no) 

 

Ellers ønsker vi gjerne at dere tar kontakt hvis noe er uklart, eller for andre spørsmål. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Kristian Helgesen                                                       Magne Ekker 

Daglig leder, Helgeland friluftsråd                              Daglig leder, Trollfjell friluftsråd 

 

mailto:Kristian.Helgesen@vefsn.kommune.no
mailto:Magne.ekker@trollfjellfriluftsraad.no)


Helgeland friluftsråds ildsjelpris – «Eldhugprisen» 
 
STATUTTER 
Vedtatt i styremøte i Helgeland friluftsråd 27. oktober 2016.. 
 
§1 
Helgeland friluftsråds ildsjelpris – «Eldhug» -tildeles den eller de som gjennom sitt virke 
eller i fritid på en fremragende måte har arbeidet for økt friluftsaktivitet, og gjennom 
dette skapt ringvirkninger i sitt lokalsamfunn, eller på annen måte skapt begeistring for 
friluftsliv. 
 
§2 
Prisen deles ut av Helgeland friluftsråd. Prisvinneren bekjentgjøres av rådets leder på 
rådets siste møte før jul hvert år.  
 
 §3 Prisen kan tildeles en organisasjon, en institusjon, en bedrift eller en enkeltperson 
tilhørende en av medlemskommunene i Helgeland friluftsråd. 
 
§4 Prisen består av en diplom med argumentasjon, samt en spesiallaget gjenstand med 
relevans i prisens navn og formål. Årstall, navn og «Eldhug» skal være synliggjort på 
gjenstanden. 
  
§5 Alle innbyggerne i medlemskommunene kan komme med forslag til prisvinner. 
Denne muligheten bekjentgjøres. 
  
§6 Hvem som hvert år får tildelt prisen avgjøres av rådets arbeidsutvalg. Ved behov kan 
arbeidsutvalget rådføre seg med de andre medlemmene i rådet. 
 
§7 Prisvinner skal behørig omtales i relevante media. 


