
  
 
 
 
 
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: Torsdag 16. mars 2017 kl 10 - 13. 
Sted: Rådhuset, Leirfjord kommune, Formannskapssalen i 3. etg. 
Lunsj serveres. 
 
Både styrets faste representanter innkalles med dette til styremøte i Helgeland 
friluftsråd. Møtet var opprinnelig lagt til 14. mars ihht vedtatt møteplan, men er flyttet 
pga varsel om stort forfall den 14. mars. 
  
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. 
 
Utgiftene til reise til møtene, møtegodtgjørelse eller tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke av 
Helgeland friluftsråd.

mailto:helgeland@friluftsrad.no
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Vel møtt! 
 
 
 
Bjørn Ivar Lamo        Kristian Helgesen 
Styreleder         Daglig leder 
     
         
          
 
  



Saker 
 
1/17  Godkjenning av innkalling og saksliste. 
2/17  Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. desember 2016. 
3/17  Referatsaker 
   -Rapportering til FL (vedlagt) 
   -Ledersamling Gardermoen (muntlig) 
   -Sendte søknader ihht handlingsplan 2017 
 

Daglig leders innstilling: 
Fremlagte referatsaker tas til orientering. 

 
4/17  Status drift 

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

 
5/17  Flytting 

Administrasjonen har synfart eventuelle nye kontorlokaliteter, og har på 
bakgrunn av dette, samt samtale med rådmann i Vefsn, vurdert det slik at 
det er hensiktsmessig å flytte kontorsted til Kippermoen, samlokalisert 
med Enhet for Idrett og folkehelse (som inkluderer enhetsleder, fagledere, 
frivillighetssentral, utstyrssentral og folkehelsekoordinator) Det forventes 
å gå med ca 3 arbeidsdager til all flytting og installasjon. All tidsbruk 
utover dette bør varsles og behandles i arbeidsutvalget. 
 
Daglig leders innstilling: 
Daglig leder gis fullmakt til å bestemme om det er hensiktsmessig å flytte 
kontorlokalitetene for administrasjonen til Kippermoen. Nye 
kontorlokaliteter skal ikke påføre Helgeland friluftsråd ekstra leieutgifter i 
2017 eller 2018.  Daglig leder holder arbeidsutvalget orientert om 
fremdriften. 
 
 

6/17  Ny web 
Friluftsrådenes landsforbund har arbeidet fram ny løsning for web til 
friluftsrådene i Norge. Ny løsning vil for oss medføre engangsinvesteringer 
på i størrelsesorden 20 000,-, som også inkluderer fotoarkiv. Vedlagt brev 
fra Asgeir Knudsen i FL om dette. 
 
Daglig leders innstilling: 
Helgeland friluftsråd deltar i ny webløsning og fotoarkiv for friluftsrådene, 
og er positive til å tilpasse profil og uttrykk i samsvar med andre kollektive 
løsninger som utarbeides av Friluftsrådenes landsforbund knytta til dette. 
Utgiftsposten dekkes over kto 11234, Kjøp av diverse tjenester.  
 

 
  



7/17  Årsmelding 2016 
Årsmelding for 2016 er under utarbeidelse og er vedlagt. Det vil også 
utarbeides et sammendrag for hver kommune med nøkkeltall for endelig 
versjon. 
 
Daglig leders innstilling: 
Styret ber administrasjonen ferdigstille årsmeldingen til rådsmøtet i mai, 
slik at endelig årsmelding kan overleveres årsmøtet i juni.  

 
8/17  Regnskap for 2016 

Vedlagt regnskap for administrasjonsansvar, prosjektansvar og 
fondsoversikt pr 31.12.2016. 
Daglig leders innstilling: 
Styret godkjenner fremlagte regnskap for 2016 slik det foreligger. 

 
9/17  Budsjett 2017 
  Daglig leders innstilling: 

Vedlagte budsjett for 2017, vedtatt i styremøte 7. desember 2016, legges 
fram for årsmøtet slik den foreligger.  

 
10/17  Handlingsplan 2017 

Handlingsplan er justert etter de innspill som kom i møte med 
samarbeidsgruppa januar 2017. Bestillingsdialog med kommunene ble 
gjennomført i januar 2017, og grunnlagsdokumentene for dette er vedlagt. 
 
Daglig leders innstilling: 
Handlingsplan for 2017 med bakgrunn i bestillingsdialog godkjennes slik 
den foreligger. 

 
11/17  Møteplan 2017 

Rådsmøte i mai 
Landskonferanse FL + Årsmøte i FL 
Årsmøte HF 

  Saken legges fram uten innstilling 
 
12/17  Eventuelt 



 

SØKNAD OM ADMINISTRASJONSSTØTTE 2017 
 
Friluftsråd: Helgeland 
 
Vi søker om administrasjonsstøtte på kr. 280 000 for 2017. 
 
1. Eventuell endring skyldes følgende konkrete endringer i aktivitetsnivået i løpet av 2017 

(jfr. rapporteringsskjema): 

 
1. Målretta innsats mot kommunene: sikring av friluftsområder 

2. Økt satsing på aktivitet - Friluftsskoler 

3. Økt aktivitet på Læring i friluft 

4. Oppstart og etablering av «turruteplaner» i medlemskommunene 

5. Arbeidsseminar: skjærgårdstjeneste/marin forsøpling/forvaltning 

6. Flere ansatte – økt administrasjonsbehov på grunn av større 

aktivitetsmengde 

7. Ferdigstilling av Turskiltprosjektene 

 
For år 2018 vil vi antyde en søknadssum på kr. 300 000,- 
Endring i forhold til 2017 begrunnes med: 
 

1. Større aktivitet – Friluftsskoler, Læring i friluft 

2. Økt oppdragsmengde knytta til revisjon av kartlegging og 

verdisetting av friluftsområder samt etablering av turruteplaner 

 
 
 
 
 
Dato: 19/1 2017  Underskrift: _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



REGISTRERINGSSKJEMA STATUS OG AKTIVITET I 
INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD  

(Opplysninger skal gis per 31.12.2016 når ikke annet er oppgitt) 
 
Friluftsråd: Helgeland 
 
1. Medlemmer og geografisk arbeidsområde 
   

Antall medlemskommuner (fra 1.1.2017) 6 

Samla innbyggertall i medlemskommunene FL har oversikt og fyller ut  

Antall fylker friluftsrådet dekker 1 

Antall medlemsorganisasjoner 0 

 

2. Ansatte og engasjerte 

Fast ansatte    1 årsverk sist år, ant pers: 1 

Engasjerte    4 mnd. verk sist år 

Ekstraordinært sysselsatte    1 mnd. verk sist år 

 

Rehabiliteringsgrupper, utviklingshemmede o.a. spesialordninger: oppgi antall personer og varighet 

 _________________________________________________________________________________ 

     

Dugnad og frivillig arbeid utført direkte for friluftsrådet siste år:  10 mnd verk 

 

3. Økonomi 

Total omsetning sist år (avrund 1.000) 2 613 000 

 

Kontingentsats pr. innbygger fra kommuner  15, 81 

Total kontingent/tilskudd fra kommuner 505 000 

Kontingent/tilskudd fra fylkeskommuner som ikke er 

bundet til tiltak/prosjekt 

210 000 

  

4. a) Sikring av områder gjennomført siste år 

 utført sjøl/friluftsråd part vært pådriver for 

 antall områder antall dekar antall områder antall dekar 

Kjøp     

Servitutt (varig)     

Leieavtale     

 

4.b) Inngåtte avtaler om turveger, stier og skiløyper som ikke er medtatt under 4 a) 

 antall prosjekt: 7  antall km: 26 Er det betalt vederlag? Nei 

 

4. c) Antall andre sikringssaker friluftsrådet har arbeidet med i løpet av siste år      

       (saker som ikke er avslutta og saker som er avslutta med negativt resultat):  

 
 4 saker/områder 

 



5. Tilretteleggings- og informasjonstiltak gjennomført siste år  

 

a) Stier, skiløyper og turveger. Kun nye tiltak gjennomført i 2016. 

(Det er her egne rubrikker for tilrettelegging og for skilting og merking. Hvis en tursti er både 

tilrettelagt og skilta og merka i 2016, føres antall km opp begge steder) 

 Tiltak gjennomført av 

friluftsrådet 

Tiltak der friluftsrådet har 

deltatt eller koordinert - 

andre ansvarlig 

Tursti, tilrettelagt Km  10 Km 

Tursti, skilta og merka 11 Km  20 Km 

Skiløype, tilrettelagt Km Km 

Skiløype, skilta og merka Km Km 

Turvei, tilrettelagt Km Km 

Turvei, skilta og merka Km  Km  

 

b) Andre tilretteleggings- og informasjonstiltak 

 Tiltak gjennomført 

av friluftsrådet 

Tiltak der friluftsrådet har deltatt - 

andre ansvarlig 

Bilveg                km                km 

P-plasser                stk                stk 

Toalett                stk                stk 

Hytter ol                stk                stk 

Brygger                stk                stk 

Bruer 1             stk                stk 

Stupebrett stk stk 

Treningsparker stk Stk 

Skjøtsel Verdi:  

Info-brosjyrer, foldere ol   8             stk                        Stk 

Turkart                stk                         Stk 

Friluftsbøker stk stk 

Informasjonstavler  10             stk*                        stk* 

Utstyrsbaser stk 3 stk 

 

* oppgi antall ulike tavler (5 like tavler på ett område regnes her som 1 informasjonstavle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Aktivitetstiltak gjennomført siste år  

Tiltak Tiltak gjennomført av 

friluftsrådet  

Tiltak der friluftsrådet har 

deltatt, -  andre ansvarlig 

Åpne turer og arrangement 

Hvis Telltur skal registreres her: 

27    stk.    600 delt. 

    62 poster              

459 brukere/7718 besøk 

7     stk.         490     delt. 

Kurs ansatte i skole, barnehage 

og SFO, ant kurs og delt 

4    stk.        75   delt.       stk.             delt. 

Kurs utøvere, ant kurs og delt      stk.           delt.       stk.             delt. 

Tiltak for barn i 

 skole, SFO, barnehage 

3    stk.     126     delt.       stk.             delt. 

Tiltak for barn, fritid 2     Stk.        30   delt.       stk.             delt. 

Tiltak for minoritetsgrupper       stk.           delt.       stk.             delt. 

Tiltak for funksjonshemmede       stk.           delt.       stk.             delt. 

Tiltak for eldre        stk.           delt.       stk.             delt. 

Overnattingsdøgn, kystled o.a. 

overnattingshytter 

Døgn Døgn 

 

Hvor mange av de åpne turene/arrangementene inngikk i Friluftslivets Uke: ____ stk. 

 

7. Planleggings- og utredningsarbeid 
  (her medtas bare tiltak som ikke framgår av pkt  4, 5 og 6) 

Oppgi eventuelle større planleggingsarbeid og prosjekter (f.eks. større plan- 

utredningsprosjekt, prosjekter i forbindelse med barnehager, skolefritidsordning, 

naturvegledning m.m). Verdi avrundes til nærmeste kr. 10.000 og skal omfatte både 

økonomiske utlegg og verdi av egeninnsats. 

prosjekt; navn, omtale varighet Verdi 

Kommunedelplan Mosjøen, samfunnsdel, arealpolitiske retningslinjer 3 dagsverk 10 000,- 

Turruteplan i Vefsn kommune 5 dagsverk 20 000,- 

 Forslag til sikring av Halsøya friluftsområde i Vefsn kommune fase 2 3 dagsverk 10 000,- 

Planlegging og tilrettelegging av gapahuktun Kulstad skole i Vefsn 6 dagsverk 20 000,- 

Skilt- og tilretteleggingsplaner i forbindelse med turskiltprosjektene; 

spesielt i Dønna, Vefsn, Grane og Leirfjord kommuner 
14 dagsverk 50 000,- 

Testing av veileder på oppdrag for Nordland fylkeskommune; Fra 

«veiledning til sikring» 
3 dagsverk 10 000,- 

Kommunedelplan for Mosjøen; forslag til sikring av areal og opprettelse av 

friluftsport Øyøra 
3 dagsverk 10 000,- 

  

8. Uttalelser 
 

Har avgitt skriftlig uttalelse i 3 ulike saker siste år.     

  

8.b Tilslutning til FNF 

Er friluftsrådet tilslutta FNF i fylket/fylkene (dvs har undertegna tilslutningsavtale)? Nei 

 

I tilfelle hvilke fylke(r): ______________________________________________________ 
  



 

9. Områder, tilretteleggings- og informasjonstiltak som er resultat av friluftsrådets 

virke. Totaloversikt. 

 

a) Områder  

 Områder friluftsrådet 

har forvaltningsansvar 

for 

Andre områder sikra 

gjennom friluftsrådets virke 

Eier antall dekar antall dekar 

Stat     

Kommune / fylkeskommune     

Friluftsrådet     

Privat     

Annet     

SUM     

 

 

9. b) Tilretteleggings- og informasjonstiltak. Totaloversikt. 
    

 Tiltak friluftsrådet har 

forvaltningsansvar for 

Andre tiltak som er et resultat 

av friluftsrådets virke 

Turstier  12 km    165,5                     km 

Skiløyper   km                         km 

Turveger   km                         km 

Bilveger   km                         km 

Parkeringsplasser   stk    3 stk 

Toaletter   stk                        stk 

Hytter ol.   stk                        stk 

Brygger   stk                        stk 

Stupebrett stk stk 

Bruer                  stk                        stk 

Utstyrsbaser stk 6 stk 

Treningsparker stk 1 stk 

Turkart stk 1 stk 

Friluftsbøker                              stk                        stk 

Informasjonsbrosjyrer                              stk             12           stk 

 

 

 

 

 

 



10. Annen vesentlig del av friluftsrådets aktivitet som ikke går fram av andre deler av 

skjemaet. Eller særskilte forhold som friluftsrådet mener skal ha betydning for tildeling 

av administrasjonsstøtte. 

Turruteplaner 

Ekstraordinær tilrettelegging i Øyfjellet i Vefsn, og stiforbedring på utvalgte turstier 

Turkartportal – oppdatering og datainnhenting 

Hjelp til etablering av utstyrsbase (blant annet sykler til innvandrere) 

Samordna innsats – for sikkerhet ved ferdsel i Øyfjellet; initiativtaker til møte mellom 

reiseliv, turistforening, politi, redning og kommune. 

Inititativtaker til samordning av frivillighet, kommersielle aktører og kommune – 

storstilt tilrettelegging i Øyfjellet (sherpasti, via ferrata og reguleringsplan) 

Telltur, Ut og plukk, FullFræs, Bålmarsj, Friluftsskole, Bli med ut – mange 

aktivitetstilbud 

Møteleder Sikringsseminar 

Totalansvar i gjennomføring av over 34 turskiltprosjekt i regionen 

Særmøte med Ola Elvestuen (V) i forbindelse med Vefsnakonferansen 

Aktiv i bruk av sosiale medier. Mange reportasjer og artikler i regionavis. 

 

 

 

 

 

Dato: 19/1 2017  Underskrift: 



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

5043W Friluftsskoler 916 750kr          40 000kr           01.05.2018

5043T Stiforbedring 100 000kr          50 000kr           01.05.2018

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

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

5043W Friluftsskoler 916 750kr          60 000kr           01.05.2018

Coasteering 180 000kr          90 000kr           01.05.2018

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

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

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

Turskiltprosjektet 83 392kr            41 696kr           01.11.2018

Sum 83 392kr           41 696kr          -kr                -kr             -kr             

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

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

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

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

Bål i skolen 283 000kr          83 000kr           

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         25.01.2018

5043W Friluftsskoler nyetableringer 916 750kr          50 000kr           25.01.2018

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

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

5043N Telltur 100 000kr          50 000kr           25.01.2018

5043V Bålmarsj 40 000kr            10 000kr           25.01.2018

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

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

5043T Stiforbedring 100 000kr          50 000kr           25.01.2018

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

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

5043W HSB friluftsskoler 916 750kr          500 000kr         

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

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

Rent vann på Helgeland

Sum -kr                  -kr                 -kr                -kr             -kr             

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

Sum -kr                  -kr                 -kr                -kr             -kr             

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

3000 Fylkestilskudd drift 200 000kr         

3000 Admstøtte FL 265 000kr         25.01.2018

3000 Kommune kontingent

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

Versjon dato

Totalt 1 903 446kr      -kr                07.03.2017 -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

Miljødirektoratet

Stiftelser og andre

FL spillemidler forenkla nærmiljøanlegg, søknadsfrist 27/1-17

FL aktivitet, 27/1-17
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Til friluftsrådene 

Vi er som det ble orientert om på Gardermoen i full gang med en web omlegging og vil gjerne ha med 

flest mulig av dere inn i ny løsning. Vi tror det er viktig for vårt område at vi så langt det er mulig 

fremstår som en slagkraftig, moderne og enhetlig organisasjon.  Vi mener vi nå som første skritt har 

en løsning som lett kan tilpasses landsforbundet og medlemsrådenes behov. Å lansere et nytt 

nettsted har vært og er en prosess av metodikk, analyser, utvikling, design og nå etter hvert 

implementering og kvalitetssikring.  

Vi har gjort en god kravspesifikasjon før vi startet og i prosessen gjennomført en behovsanalyse 

inkludert laget temakart og har hatt en god og tett dialog med Trygg Media(teknisk) som sammen 

med Posisjon AS(prosess og design) leverer løsningen.   

NB husk å fylle ut skjema lenke nederst i notatet. 

Litt om åpen løsning og den løsningen vi har valgt som publiseringsløsning 

 Vi valgte etter kravspesifikasjonen å gå bort i fra en åpen løsning. Etter å ha gjennomført en work-

shop med friluftsrådene og i mer detalj gått ned og kartlagt behovene kommet frem til at 

kompleksiteten vi ønsker best ivaretas med en løsning som er mer lukket av sikkerhetsgrunner enn 

det en åpen wordpressløsning er.  Kostnadsmessig det samme, men vi får vår egen kildekode som er 

beskyttet. Webløsningen baseres på at rådene som i dag ligger under felles portal www.friluftsrad.no 

og under denne vil de som besøker oss finne sitt råd. Det er de råd som har webpakke som blir er 

med på felles løsning med kart, kalender, nyhetsfeed osv. Hvert råd for egen web adresse. Vi lever i 

en tid hvor forandring og brukerfokus er større enn noensinne. Både våre brukere er i dag mye mer 

på mobile flater i forhold til både informasjon, inspirasjon, og ikke minst kommunikasjon. Verktøyet 

for å redigere websidene er valgt for å skape et så brukervennlig system som mulig. Her skal alle 

klare å redigere sine egne hjemmesider. Alle knapper og funksjoner vil ha en tydelig “hjelp” knapp og 

alle får opplæring og får tilgang til brukermanualen. I tillegg vil teknisk leverandør ha en brukerstøtte. 

Kontroll på kode 

Ved å ha kontroll på egen koding unngår vi 3. partsutviklede plugins som både er fordelen og 

ulempen med Wordpress. Mange plugins som andre lager kan være bra, men de er også sårbare 

fordi de er åpne og vi ikke kjenner premissene for hvordan de er laget. Derfor utvikles våre egne 

løsninger.  

Sikkerhet  

Ettersom det finnes millioner av nettsteder som benytter WordPress, er de et åpenbart mål for 

hackere. Hvis en hacker kan finne en sårbarhet i ett system, er det sannsynlig at dette også finnes på 

mange av de andre nettsidene som kjører samme. På bakgrunn av denne sikkerhetstrusselen 

kommer det stadig nye oppdateringer. Gjerne flere ganger i måneden. Ofte går disse smertefritt, 

men når vi har flere skreddersydde funksjoner og plugins, må vi også endre løsningen hver gang for 

at den skal være kompatibel med den nye oppdateringen. Dette blir både dyrt og risikofylt og vil 

involvere flere miljøer utenom vårt eget som nyhetsleverandør, kartleverandør osv. Det unngår vi i 

ny løsning. 

Søkemotoroptimalisering (SEO): 

Det er mange SEO-plugins for WordPress, og ved å plukke og velge de riktige kan vi oppnå en viss 

grad av optimalisering, men det blir ikke like bra og godt justert slik som vi har behov for. Vi vil f.eks 

http://www.friluftsrad.no/


 
 

2 

har en spesialtilpasset løsning for bare søk i «læring i friluft» som er en del av tilbudet og blir laget 

spesielt for vår løsning.  En god SEO er viktig for å være godt synlig i søkemotorene. 

Hastighet: 

Hastigheten på et nettsted påvirker SEO samt den generelle brukeropplevelsen. Siden WordPress er 

laget for å imøtekomme et bredt spekter nettløsninger, er koden “oppblåst”. Dette betyr at vi får 

med mye mer kode enn det man faktisk trenger, noe som betyr at hver side lastes tregere for en 

såpass omfattende side som vår. En av fordelene med å skreddersy med egen kode er at 

nettløsningen kan gjøre nøyaktig hva som kreves av den til enhver tid, uten unødvendig kode, og 

derfor kjøre svært effektivt. Her vil vi få sider som laster merkbart raskere.  

Universell utforming 

Gjelder bruk av farger, fonter, fokus områder, lenkebeskrivelse, osv osv omfattende, men viktig og 

det tas hensyn til dette i design og teknisk løsning 

Noen viktige punkter som skal ivaretas ved ny web mht universell utforming: 

Bilder og grafikk er viktig for mange brukere – en betydelig andel brukere trenger supplerende 

materiale for å forstå informasjon gitt i tekst.  

Farger 
Farger kan være en god meningsbærer, og bruk gjerne farger for å gi bedre oversikt og skape 
assosiasjoner hos den som leser.  

Dokumenter for nedlasting 
Rett bruk av stiler, overskrifter, gode kontraster, tabellstruktur og alternativ tekst på bilder er noe av 
det vi ta hensyn til når vi skriver dokumenter som kan lastes ned fra nettet. 

Feilhåndtering 
God håndtering av feil kan være helt avgjørende for at brukeren får løst oppgaven sin. Det er viktig at 
brukeren forstår både hva som er feil og hvordan hun retter feilen. 

Skjema 
Fokusmarkering (Navigasjon). Det holder ikke at funksjonalitet er mulig å bruke, det må også være 
lett å se hvilket objekt som har fokus. Hvis brukeren ikke klarer å se hvor fokus er, blir 
tastaturnavigering i praksis umulig.  

Navigasjon 
Klikkeflate (Navigasjon) Klikkbare objekter er lett å treffe for brukere med redusert presisjonsevne. 
Det er også viktig å ha store nok klikkeflater ved bruk av berøringsskjerm. Både størrelse på og 
avstand mellom objektene er viktig. 

Lenker 
Lenker brukes for å knytte nettsider sammen og er en av kjernefunksjonene på et nettsted. Lenker 
må være visuelt identifiserbare og lenkens mål må fremgå tydelig, ellers risikerer du at brukere enten 
ikke ser lenken eller velger ikke å åpne lenken. Lenketeksten er særdeles viktig. 

Tekst og struktur 
God tekststruktur er viktig for lesbarheten og for navigering i innhold på artikkelnivå. For best mulig 
effekt, både for lesbarhet og tekstens troverdighet, bør tekstens struktur og utseende være 
konsekvent gjennom hele nettstedet. 
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Dette er bare noe av det som vi tar hensyn til ved oppbyggingen av nettstedet. Du kan lese mer DIFIS 
hjemmesider om universell utforming. https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden 

TEKNISK PLATFORM FOR NY FRILUFTSRÅDSWEB:  

En kort beskrivelse av SOLVE CMS Moderne publiseringsverktøy som er enkel å bruke å lære og er 

selvfølgelig mobiltiplasset 

 ● Web utvikler seg hele tiden og vår nye løsning vil ha mulighet for å utvikle nye funksjoner etter 

hvert 

● Rik tekstredigering for enkel og konsekvent tekstforfatting.  

● Redigering av artikler direkte på nettsiden.   

● Bildeopplasting, dokumentopplastning og video-integrering.  

● Datostyring av artikler og enkeltsider med start- og sluttdato.  

● Responsiv karusell med bildetekst.   

● Skjemabygger med egenvalgt mottaker hvor felt kan settes som påkrevd, denne kan lette oss for 

mye manuelt arbeid 

 ● Galleri med valg mellom stort bilde, miniatyrbilder eller kun miniatyrbilder. 

● Mulighet for å skjule enkeltsider.   

● Bakgrunnsbilder for enkeltside eller en seksjon av nettsiden.  

● “Drag & drop” for rekkefølge på bilder, galleri, side-elementer, ansatt- og produktlister.  

● Enkelt å legge til og fjern administratorer.  

● «Tagge» (markere) bilder med nøkkelord for sortering.  

● Testet og støtter alle moderne nettlesere.   

● SEO (Søkemotoroptimalisering): 

● Fokus på innhold som SEO-vennlig tekst i karuseller, overskrifter og innholdsproduksjon.   

● Pene og søkevennlige skrifttyper via Google Webfonts.   

● Valgfri URL (adresse) for enkeltsider.   

● Sett meta description  og meta title for hver enkeltside.   

● Sette Google Analytics UA-kode for nettsidesporing.  Gir oss mye god statistikk  

 

KALENDERFUNKSJONALITET  

Som vi viste på Gardermoen har løsningen en kalender som både er felles for alle og som også bare 

gjelder eget råd. Her vil det være mulig å legge inn alle typer arrangement. Navn fra til osv 

landsforbundets viser arrangement fra alle friluftsrådene, som bruker ny nettsideløsning, i tillegg til 

sine egne. Friluftsrådene viser sine egne kommende arrangement, samt arrangement fra 

Landsforbundet.  

LØSNING FOR NYHETER fra mediene  

Nyheter, som vist på forside-skissen, skal benytte nyheter fra Mbrain 360(tidligere Opoint) via en API 

eller RSS feed som hentes fra deres løsning. På den måten vil nyhetsdele av weben hele tiden være 

oppdatert. for henting av nyhetssaker.  I tillegg har forsidene nyhetsfelter som kan brukes til våre 

egenproduserte nyheter 

TILPASNINGER FOR LÆRING I FRILUFT  

 Dagens løsning digitaliseres, og det som tidligere har blitt lagt ut som PDF legges ut som innhold på 

nettsiden. Menypunktene under “Læring i friluft” tilpasses for print, slik at sidene kan skrives ut. I ny 

løsning vil vi integrerer et eget søk for innhold som ligger inn under “Om Læring i friluft” i 

https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden
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menystrukturen. Søket finner treff på tekstinnhold i artikler på menypunktene, og lister ut resultatet 

med link til de aktuelle sidene. Dette vil gjøre det lettere for brukere som skal hente spesielt stoff til 

sin undervisning.  

INNHOLDSPUBLISERING  

Her vil vår jobb ligge. WEB dugnad og vi ser for oss at vi starter denne i sammenheng med en 

opplæring i publiseringsverktøyet.  Da vil vi lære og ha mulighet til å spørre samtidig som vi er 

produktive.  Hva legger vi over vil også være et spørsmål vi bør stille oss før vi går i gang. Vi har en 

avtale med nåværende leverandør om at de kan legge alt stoffet vårt på en egen server, ikke 

eksponert ut på nettet men bak et passord. Her kan vi evt hente ting hvis vi oppdager at vi trenger å 

fylle på med mer stoff, glemt noe osv.  Viktig å være kritisk til det stoffet vi tar med. Web er en 

dynamisk prosess og vil hele tiden være under utvikling. Vi vil også med ny løsning få bedre statistikk 

noe som vi bør bruke til å prioritere innhold på egen web.  

KARTFUNKSJONALITET 

Vi jobber parallelt med å utvikle en egen kartmodul/turkart/forvaltningsløsning som kan tilpasses det 

enkelte råds område. Denne hentes fra Statens Kartverk og Avinets løsning for forvaltning som BOF 

har utviklet.  

SERVERLEIE OG SIKKERHETSKOPIER  

Dette er en del av det vi kjøper og den tas automatisk hver time. 99,5% forventet oppetid per år 

ligger i avtalen.  

API-LØSNING FOR DELING AV VÅRT EGENPORDUSERTE INNHOLD   

Løsningen vår har en egen løsning som vil hjelpe rådene til å ha oppdaterte sider med viktig innhold. 

Dette kan være et felt på det lokale rådets sider som via et API (Application Programming Interface) 

for FLs sider gir alle medlemsrådene som er med automatisk innhold som deles fra FL sentralt. På 

denne måten oppdaterer vi innholdet som skal deles kun en plass, slik at det til en hver tid er 

oppdatert på alle medlemsrådenes sider og FLs  

MEDLEMSRÅDSIDER  

Solve CMS brukes også som publiseringsverktøy på medlemsråd-sidene. Publiseringsløsningen gjør 

det enkelt for rådene å oppdatere og vedlikeholde sine egne sider. Sidene settes opp etter et 

malbasert design, som tar igjen design av forbundet sin nye nettside slik som vist på Gardermoen. 

Rådene kan enkelt legge inn sin egen logo, og opprette menypunkter og artikler og prioritere tema 

og stoff på sidene slik de vil med noen små unntak.  Alle medlemsråd av forbundet som ønsker 

nettside, får sin egen nettsideløsning, på sitt eget domene.  

Prisen for dette er en engangssum på 15000,- pr råd i tillegg kommer drift/serverleie etc  med 600,- 

pr måned.  

OM INNHOLD 
Slik lykkes vi sammen å skape godt innhold og på ny web!  
Selv om det er vanskelig å lykkes med innhold på nett, er det ikke umulig. Her er noen forutsetninger 
som vil ligge i bunn for opplæring og prosess videre og som andre har brukt og ikke minst – det 
funker! 

A) En tydelig innholdsstrategi for ditt sted. Definer hensikten med innholdet, hvem som skal 
forvalte det og hvordan det skal gjøres.  
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B) Design nettstedet slik at det er mulig å vedlikeholde det. Påstand et nettsted der ikke hver 
eneste side blir gjennomgått minst en gang i året, er et nettsted som ikke er profesjonelt drevet. 

C) Tid, hvem har ansvaret og det må brukes noe tid og hva er nok tid? En tommelfingerregel er 
at alt under en halv dag i uken er meningsløst. Da bruker vi tiden på å gjenoppdage hvordan 
publiseringsverktøyet fungerer, fremfor å skrive godt innhold som jo er det viktigste!  

D) God opplæring både i publiseringsverktøyet – men også fokus på innholdsstrategien  

E) Kontinuitet. Hvis ikke er ressurser til opplæring bortkastet. 

F) Nedsett et prinsipp om at vedlikehold av innhold er viktig. Innholdet er ingen salderingspost i 
en travel hverdag.  

G) Bruk tiden til å gå gjennom og forbedre eksisterende innhold fremfor å produsere nytt. 
Innholdet ditt må være korrekt, men også av høy kvalitet. Ofte ser vi at ved å skrive en viktig setning 
litt enklere når målgruppen mye raskere og bedre.  

H) Alle som jobber med innholdet får tilgang til statistikken og bør bruke den internt.   

I) Tilslutt aldri slipp ut et eneste stykke tekst før du har stilt deg spørsmålet: Hva vil jeg med 
denne artikkelen? Budskap, mål og oppfølging 

FOTOARKIV 

Vi sitter hver for oss og sammen på et betydelig billedmateriale. Flere av dere har sterkt understreket 

at dette er viktig å få til et godt felles system uavhengig av enkeltpersoner. I forbindelse med ny web 

løsning kan vi ta et løft på dette også. Løsningen er laget slik at den kan brukes uavhengig av web 

løsning, dvs at friluftsråd som ikke ønsker å være med på web løsningen også får mulighet til å 

være med på felles løsning. Blir alle med får vi et verktøy hvor vi deler kostnaden på løsningen på de 

som blir med (alle?)  og det vil da dreie seg om ca xxxxx i oppstart på hvert råd (så mange brukere 

dere vil) og månedsavgift på en noen hundrelapp eller mindre. Dette betinger at flest mulig blir med.  

Fotoarkivet vil fungere slik:  

Som ansatt får du automatisk tilgang til å laste ned bilder fra bildearkivet når du registrerer deg med 

jobb-e-post-adressen din. Sammen med den nye nettløsningen bygger vi inn en skybasert bildearkiv-

løsning hvor det er enkelt for alle ansatte å finne bilder til bruk i presentasjoner, dokumenter og 

lignende. 

Løsningen er også tilgjengelig for eksterne som for eksempel pressen på definerte områder.  

Alle webredaktører evt andre som friluftsrådet gir adgang og FL sentralt kan legge inn bilder. 

Alle ansatte som har registrert seg i løsningen, har tilgang til å se og laste ned bilder. 

 

Mediegalleri i web løsningen 

Web løsningen for det enkelte medlemsråd et eget mediegalleri for foto som brukes i 

publiseringsløsningen. Bildene som legges inn/lastes opp må være klarert for web. Bildene bør tagges 

med søkeord slik at de blir lett søkbare. «Tagge» (markere) bilder med nøkkelord for sortering vil 

være en viktig kvalitetstest for ny web.  
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INTERNE SIDER 

I denne omgang vil vi ikke etablere et Intranett her. Det vil komplisere og fordyre løsningen 

uforholdsmessig og vi mener at ved å bruke andre type verktøy kan få et rimelig og bedre verktøy for 

intern kommunikasjon og deling av dokumenter. Dette vil vi komme tilbake til.  

SERVERLEIE OG SIKKERHETSKOPIER  

Her gjelder det samme sikkerhetskopier tas automatisk hver time. 99,5% forventet oppetid per år.  

PROSESSEN VIDERE  

De som vil være med og jeg håper at så mange som mulig henger seg på må fylle ut vedlagte skjema 

innen mandag 6.mars.  

Deretter vil vi arrangere en felles dugnadsdag hvor vi sitter sammen rundt et stort bord for opplæring 

i publiseringsverktøyet. En fra hvert råd som er deres superbruker og som får med seg 

brukerhåndbok opplæringspresentasjon tilbake til sine råd. Deretter er det bare rent praktisk å 

komme i gang med å legge over i henhold til strukturkart og designmaler dere har fått opplæring i.   

TIDSPLAN 

Tidsplan basert på hvor vi er i prosessen pr. 24.02.2017: 

Uke 10: Designoriginaler oversendes til teknisk leverandør for koding 

uke 11-16: Teknisk koding, oppsett og implementering av design på ny nettside 

Uke 16-17: Testing og retting 

Uke 18-19: Opplæring og publisering 

Uke 18-22: Publisering av innhold sentralt og lokalt 

Uke 23: Åpning 

Ber om at alle også de som ikke vil være med svarer på skjema. Takk   

Svarskjema for ny web løsning fotoarkiv. Følg lenken 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCyKutD6hZ8ddFI0naHK3--f3-sJvXQ8VHdIJjKieoflmrGQ/viewform
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0 Tillitsvalgte og ansatte  
0.1 Medlemmer  
Kommunerepresentanter i perioden: 
 

KOMMUNE  REPRESENTANT/VARAREPRESENTANT 

GRANE 
Bjørn Ivar Lamo 
Vara: Ingrid Fagerli 

VEFSN  
Roy Brubakk 
Vara: Åshild Pettersen 

LEIRFJORD  
Ronny Amundsen 
Vara: Linda Grovassbakk 

ALSTAHAUG  
Inger Hansen 
Vara: Lars Inge Ingebrigtsen 

HERØY  
Elbjørg Larsen 
Vara: Yngve Magnussen 

DØNNA  
Alf Torbjørn Westin 
Vara: Kristina Skjegstad Torsvik 

 
 
0.2 Ledelse  
0.2.1 Arbeidsutvalg  
Arbeidsutvalget i Helgeland Friluftsråd hadde pr. 31.12.2016 følgende sammensetning:  
Bjørn Ivar Lamo 
Elbjørg Larsen 
Vara: Roy Brubakk 
 
0.2.2 Administrasjon  
I 2016 har Kristian Helgesen vært tilsatt som daglig leder i full stilling med kontorsted 
Mosjøen. Prosjektmedarbeider Solveig Wenseth Kure ble tilsatt i 20 % stilling 22. 
august. 
 
Det har vært avholdt lønnsforhandlinger i løpet av året. 
 
Totale årsverk i 2016 var på 1, 
Sykefraværet var %. 
  
0.3 Møteaktivitet  
0.3.1 Årsmøte 
Årsmøte ble avholdt i Mosåsen i Vefsn den 26. juni. 
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0.3.2 Styremøter 
I 2016 har det vært avholdt fire styremøter i Helgeland friluftsråd: 
 
18. februar på rådhuset i Leirfjord kommune 
 Representasjon:  
 
27. oktober på rådhuset i Leirfjord kommune 
 Representasjon: Grane, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug, Herøy og Dønna 
 
7. desember på rådhuset i Leirfjord kommune 
 Representasjon: Grane, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug og Herøy 
 
Styret har besluttet å legge styremøtene til Leirfjord dersom ikke annet avtales. Til 
sammen har styret behandlet __  saker i 2016. 
 
 
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 2016 ble 
det avholdt ett slikt rådsmøte på Holmen gård i Vefsn. Her var også arbeidsgruppa i 
friluftsrådet invitert til å delta. 
 
Til rådsmøtet var tidligere leder i Polarsirkelen friluftsråd, Tormod Steen, invitert. Han 
berettet om sitt styreverv og ga styret noen gode råd på veien. Hans faglige bidrag var 
retta mot kulturminner som de gode turmålene. Steen har arbeidserfaring fra Helgeland 
museum i Rana. 
 
I tillegg var Oskar Fagervik invitert til å ta forsamlingen gjennom lokal krigshistorie. 
Seansen var en intens og detaljrik reise, som ble levendegjort gjennom Oskar Fagervik. 
 
0.3.4 Arbeidsgruppa 
Arbeidsgruppa i Helgeland friluftsråd består av folkehelsekoordinatorer i 
medlemskommunene. Daglig leder har løpende dialog med disse. Det ble avholdt 
planmøte med arbeidsgruppa tidlig i januar 2017. 
 
0.4 Annet  
0.4.1  Kontorforhold  
På rådhuset i Mosjøen har daglig leder og prosjektmedarbeider 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. Friluftsrådet 
leaser egen tjenestebil, som er stasjonert på rådhuset i Mosjøen. Leasingavtalen er 
inngått gjennom Vefsn kommune.  
 
Det er utarbeidet en egen liste over de verktøy og eiendeler HF har gått til anskaffelse 
av. 
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I januar 2016 ble det åpnet for at Helgeland friluftsråd kan lagre utstyr og materiell hos 
Frivillighetssentralen i Vefsn. Denne holder til ved idrettsanlegget på Kippermoen. I 
oppmålingsgarasjen på rådhuset i Mosjøen disponerer HF også et lite 
oppbevaringsareal. 
 
0.4.2  Overbygning 
Helgeland friluftsråd er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund. 
Pr. 31.12.16 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.  
 
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 med til sammen 33 selvstendige delprosjekt som sorterer 
under Turskiltprosjektet i 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. 
 
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.  

 
 
I 2016 har HF vært spesielt engasjert i følgende delprosjekt: 
Grane: 
Bjørns plass 
Adkomst Dempa 
Gamle Båfjelldalsvegen 
Granesetra og Gluggvasselva 
Tosfjellet 
Vefsn: 
Øyfjellet 
Dolstadåsen 
Mosåsen 
Leirfjord: 
Reinesaksla og Kløven 
Alstahaug: 
Haugsneset/Kongshaugen 
Kalberghaugen og Jettegrytene 
Rødøya og Tro 
Herøy: 
Staulen rundt 
Turskiltprosjektene på Brasøya 
Dønna: 
Bjørnsøya 
Ørntuva 
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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 tok i 2014 initiativ til å utvikle et gapahukkonsept, der hensikten var å produsere en 
gapahuk med vekt på estetikk og funksjonalitet. HF fikk tilskudd fra Nordland 
fylkeskommune, og engasjerte arkitekt og HAG vekst for utforming og prefabrikering. 
Kulstad skole i Vefsn v/ FAU realiserte bygging av gapahuken. Et av premissene var å få 
kostnadene tilpasset eksisterende tilskuddsordninger forenkla nærmiljøanlegg. 
Gapahuktunet i «skoleskogen» ble nesten ferdigstilt i 2016, med stor innsats fra ansatte 
på skolen. Det vil bli arbeidet med å bygge en funksjonell bålplass før endelig evaluering 
vil vise hvorvidt tiltaket var vellykka.  
 
1.3 Friluftsliv – reiseliv, samarbeidstiltak 
1.3.1 Samordna innsats i Øyfjellet i Vefsn 
 
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,-. 
 
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. 
 
I løpet av året ble det avholdt _ kurs tilpasset skole, barnehage og SFO: 
Mars: Kurs i snøforming 
Mai: Grane barnehage 
November: Kurs for SFO-ansatte i Vefsn, Grane og Hattfjelldal 
Desember: Kurs for Leirfjord barnehage 
 
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 2016. Selve arrangementet i vår region ble avholdt i 
september, der __ skoler deltok. Til fylkesfinalen i Hamarøy deltok Granmoen skole fra 
vår region. 
 
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 2017. 
 
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 
 
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. 
  
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 orientert om friluftsrådet i kommunestyret i Dønna kommune i mai 2016. 
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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 Friluftsskole 
 
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 2016 var det registrert aktivitet i tilknytning til 
disse turmålene med slik fordeling: 
 
Prosjektet er finansiert gjennom Folkehelsemidlene (FL) Helgeland friluftsråd bidro 
økonomisk til Telltur i Dønna, Herøy, Grane, Alstahaug og Leirfjord. 
 

 
 
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 2016 hatt faglig ansvar for prosjektet i Dønna kommune, samt levert sak 
om hvordan kartleggingen foreslås brukt og revidert. Fra friluftsrådet er det daglig leder 
som har gjennomført prosjektet i lag med lokale arbeidsgruppe, og hatt ansvar for 
ferdigstillingen. Datasettene er kommunens eiendom, og det er kommunen som i 
fremtiden er ansvarlige for oppdatering og revisjon. 
 
Datasettet er tilgjengeliggjort i Naturbase.  
 
5.2  Høringsuttalelser/involvering i planarbeid  
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HF har i 2016 levert 3 høringsuttalelser: 
Kommunedelplan Mosjøen 
 
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. 
 
Helgeland friluftsråd sitter også i arbeidsgruppa for Åsen i Alstahaug, med tilhørende 
arbeid knytta til forvaltningsplan. 
 
Turruteplaner 
- 
 
5.3 Sikring, tilrettelegging og drift av areal for friluftsliv  
Seminar om statlig sikring 
Halsøya 
 
6.  Annet 
 
6.1 Offensiv nye medlemskommuner 
 
6.2 Kompetanseheving 
 
6.3 Begeistringspris 
Gikk til Stavassdalens venner. Bilde og beskrivelse… 
 
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. 
 
6.5 Representasjon  

 
Noen viktige representasjoner:  
 

 Landskonferansen i friluftsliv 
 Læring i friluft – nasjonalt nettverk -samling for ansatte i friluftsrådene 
 Ansattesamling, Oslo 
   

 
6.6 Veiledning 

Sherpasti i Øyfjellet 
 
6.6 Samarbeid med myndigheter og frivillige organisasjoner  
(tilfeldig rekkefølge):  
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 Nordland fylkeskommune, avdeling for helsefremmende arbeid 
 Friluftsrådenes Landsforbund 
 Politiet 
 Friluftsrådene i Nordland  
 Grane Næringsutvikling 
 Vefsna regionalpark 
 Statskog SF 
 Nibio/Sju søstre natur og kulturpark 
 Mosjøen studiesenter/RKK 
 Lomsdal-Visten nasjonalpark 
 Stavassdalens venner 
 Mosåsens venner 
 Dolstadåsens venner 
 Båfjellmo velforening 
 Brurskanken turlag 
 Øvrige turistforeninger på Helgeland 
 Statens naturoppsyn/Lomsdal Visten 
 Medlemskommunene 
  

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 både 2016, 2015 og 2014. 
 

 
Figur: I kronebeløp utgjorde kontingenten i 2015 tilsammen 485 000,-. 
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Figur: I kronebeløp utgjorde kontingenten i 2014 til sammen 460 000,-. 
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HF har i 2016 fått følgende tilsagn om eksterne tilskudd: 
 
Prosjekt Tilskuddsgiver Beløp 

Læring i friluft Friluftsrådenes Landsforbund 50000,- 

Friluftsskole Friluftsrådenes landsforbund 70000,- 

Friluftsskole Helgeland sparebank 25000,- 

Telltur Friluftsrådenes landsforbund 30000,- 

Friluftsskole Alcoa Foundation 243480,- 

Friluftsskole Nordland fylkeskommune 40000,- 

Friluftsskole Miljødirektoratet 60000,- 

Tilrettelegging Nordland fylkeskommune 40 000,- 

Bålmarsj Miljødirektoratet 15000,- 

Sykler til innvandrere Friluftsrådenes landsforbund 35000,- 

Kommunale sti og løypeplaner Nordland fylkeskommune 160000,- 

Gapahuk utvikling Sparebank 1 Nord-Norge 50000,- 

Administrasjonsstøtte Friluftsrådenes Landsforbund 255000,- 

Administrasjonsstøtte Nordland fylkeskommune 212000,- 

Sum tilskudd 2016 1 285 480,- 

 
 
 
________________________________     __________________________ 
Bjørn Ivar Lamo       Elbjørg Larsen 
 
 
________________________________     __________________________ 
Roy Brubakk        Alf Torbjørn Westin 
 
 
________________________________     __________________________ 
Inger Hansen        Ronny Amundsen 



Helgeland Friluftsråd 

 

 
Konto(T) Regnskap -16 Buds rev -16 

Overføringer med krav om motytelse -788 436 -734500 

Interne inntekter -226 390 -215000 

Driftsinntekter -1 014 826 -949500 

Lønnsutgifter 450 240 503000 

Variable lønnsytelse 19 234 4000 

Reise, diett og kjøregodtgjørelse 4 150 11000 

Sosiale utgifter 94 079 126000 

Drifts og vedlikehold av bygninger 50 000 52000 

Leie og leasing av biler, utstyr mv 37 575 33588 

Andre driftsutgifter 137 531 118000 

Transport og drift av transportmidler 46 805 39000 

Kurs og opplæring 20 040 40000 

Momskompensasjon 0 0 

Driftsutgifter 859 654 926588 

Avsetning til fond 155 172 22912 

Netto forbruk av fond 155 172 22912 

Helgeland friluftsråd 55050 0 0 

 

 

  



Konto(T) Regnskap -16 

Andre salgs- og leieinntekter -46 764 

Overføringer med krav om motytelse -1 223 726 

Interne inntekter -1 450 

Driftsinntekter -1 271 940 

Lønnsutgifter 134 200 

Variable lønnsytelse 24 245 

Reise, diett og kjøregodtgjørelse 1 807 

Sosiale utgifter 20 805 

Drifts og vedlikehold av bygninger 709 991 

Leie og leasing av biler, utstyr mv 8 182 

Andre driftsutgifter 847 268 

Transport og drift av transportmidler 4 348 

Kurs og opplæring 2 500 

Momskompensasjon 0 

Driftsutgifter 1 753 345 

Bruk av  fond -789 185 

Avsetning til fond 307 779 

Netto forbruk av fond -481 405 

Helgeland friluftsråd prosjekter 55051 0 

 

 

 

 

 

  



Fond Konto(T) Beløp 

25140115 Helgeland Friluftsråd (adm.) -424 567 

25140121 Helgeland Friluftsråd, 5043C Prosjektmedarbeider læring i friluft -301 695 

25140123 Helgeland Friluftsråd prosjekt 5043G Turkart Helgeland -43 020 

25140135 Helgeland Friluftsråd prosjekt 5142A Sti og løypeplan -50 101 

25140136 Helgeland Friluftsråd, sikring friluftsområder -20 000 

25140137 Helgeland Friluftsråd, prosjekt 5043X Friluftsskole Alcoa -243 481 

 



Budsjett for 2017 

Helgeland friluftsråd 

 

Konto Konto (T) Revidert budsj 17 Regnskap 2016 

320 Overføringer med krav om motytelse -735000 -788436 

390 Interne inntekter -220000 -226390 

30 Driftsinntekter -955000 -1014826 

500 Lønnsutgifter 525000 450240 

510 Variable lønnsytelse 14500 19234 

570 Reise, diett og kjøregodtgjørelse 4500 4150 

590 Sosiale utgifter 126000 94079 

630 Drifts og vedlikehold av bygninger 52000 50000 

640 Leie og leasing av biler, utstyr mv 40000 37575 

680 Andre driftsutgifter 139500 137531 

700 Transport og drift av transportmidler 47500 46805 

710 Kurs og opplæring 26000 20040 

791 Momskompensasjon 0 0 

60 Driftsutgifter 975000 859654 

970 Avsetning til fond 0 155172 

910 Bruk av  fond -20000 0 

95 Netto forbruk av fond -20000 155172 

55050 Helgeland friluftsråd 0 0 

140 Interk.virksomheter og kirken 0 0 

  0 0 



Helgeland Friluftsråd,  
Besøksadresse: Rådhuset, Mosjøen. Postadresse: Postboks 560, 8651 Mosjøen 

Tlf: 75 10 18 10, mobil: 99 16 94 03 
helgeland@friluftsrad.no 

 www.friluftsrad.no/helgeland 

Handlingsplan 2017 
Under forutsetning av tilfredsstillende finansiering skal Helgeland friluftsråd i 2017 arbeide 
med følgende tiltak: (tiltakene er ikke prioritert) 
 

1. Utvikle og ferdigstille igangsatte turskiltprosjekter med skilta og merka turløyper i 
samarbeid med tiltakshavere. 

 
2. Satse på helsefremmende barnehager og skoler gjennom den pedagogiske 

plattformen «Læring i friluft», og i tråd med kommunenes samarbeidsavtaler om 
folkehelse. 

 
3. Samarbeide med folkehelsekoordinatorer og frisklivssentraler i kommunene. Utvikle 

og realisere målretta tiltak i lag med disse. 
 

4. Samarbeide med kommunene om «Turkart Helgeland». Tilpasse turdata til nasjonale 
portaler. 

 
5. Tilby «Friluftsskoler» i samarbeid med relevante samarbeidspartnere i 

medlemskommunene. 
 

6. Videreføre og utvikle eget promoteringsmateriell, og bruke media i annonsering, 
omtaler og til opplysningsarbeid. Drifte hjemmeside og være aktiv på sosiale medier. 

 
7. Tilby elektronisk trimkasseregistrering, «Telltur» i medlemskommunene. 

 
8. Dokumentere effekter av forvaltnings – og tilretteleggingstiltak i kommunene, og 

sørge for etterprøvbare data. Levere relevante data til pågående forsknings- og 
kartleggingsprosjekt. 

 
9. Utarbeide «Turruteplaner» i samarbeid med medlemskommunene. Prosjektet skal 

ferdigstilles i desember 2018. 
 

10. Veilede kommunale og lokale aktører innenfor friluftsliv, friluftslivsveiledning og 
tilrettelegging. 

 
11. Arbeide videre med relevante sikringssaker. Formalisere og avklare eierskap og 

driftsoppgaver i samråd med medlemskommunene. Kartlegge og få oversikt på 
forvaltningsplaner. 

 
12. Samarbeide med relevante frivillige lag og foreninger, skoler og barnehager om tiltak 

innenfor friluftsrådets virkeområde. 
 

13. Kartlegge behov for papirkartløsninger i medlemskommunene. 

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


 

 

 
Til medlemskommunene       Mosjøen 12/1 2017 

 

Handlingsplan for Helgeland friluftsråd 2017 
 

Vi ber medlemskommunen gi tilbakemelding på følgende: 

1. Orientering i politisk utvalg (Formannskap) 

Styret for friluftsrådet ønsker å orientere om friluftsrådets arbeid, og spesielt om statlig sikra 

friluftsområder. Hvilke datoer passer for din medlemskommune? 

 

2. Prosjekter og satsninger 

Hvilke prosjekter og satsninger skal vi samhandle på i 2017? Vi har listet opp en rekke 

pågående prosjekter på neste side. Folkehelsekoordinator eller annen kontaktperson i 

kommunen er orientert om de forskjellige prosjektene, men om det ønskes ytterligere 

detaljer knytta til innholdet, bes det ta kontakt med daglig leder Kristian Helgesen 

 

3. Turruteplaner 

Vi viser til tidligere utsendt mail om igangsettelse av arbeid med kommunale sti- og 

løypeplaner (også kalt turruteplaner). Vi foreslår at kommunen etablerer ei arbeidsgruppe 

som vil arbeide med turruteplan. Til denne arbeidsgruppa foreslår vi personer i 

kommuneadministrasjonen som til daglig arbeider innenfor fagområdet folkehelse, idrett, 

plan og utmark. Vi foreslår videre at det oppnevnes ei referansegruppe, som kan bestå av 

frivillige fra idrett, friluftsliv, utmark eller fra andre relevante interesseorganisasjoner. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Kristian Helgesen 

Daglig leder 

  



Tilbakemelding til Helgeland friluftsråd fra kommune: ____________ 
 

For 2017 ønsker vi å delta i følgende satsninger: 

 

1. Telltur 

Vi ønsker å videreføre og utvikle Telltur i vår kommune: 

Vi ønsker å avvikle Telltur i vår kommune: 

FRIST FOR TILBAKEMELDING: 23. januar2017 

2. Friluftsskole 

Vi ønsker at Friluftsskole arrangeres i vår kommune: 

Hvilke lag og organisasjoner er aktuelle samarbeidspartnere? 

Vil kommunen stille egne ressurser til Friluftsskolen? 

Hvis ja hvilke ressurser? 

(eks: personell, utstyr, service, økonomiske midler) 

FRIST FOR TILBAKEMELDING: 23. januar2017 

3. Turruteplaner  

Vi ønsker oppstart av arbeid med turruteplaner i år:  

I forbindelse med rullering eller revisjon av hvilken plan: 

 

4. Turskiltprosjektet 

Helgeland friluftsråd vil også i 2017 bistå tiltakshavere og kommuner både i felt og i annet 

arbeid knytta til turskiltprosjektet. Oversikt over prosjektene og deres status er stort sett 

ivaretatt av friluftsrådet. Vedlagte tabell viser pågående turskiltprosjekt i din kommune. 

Vår kommune kan stille følgende ressurser til arbeid med Turskiltprosjektet i 2017: 

(eks på ressurser er: sommervikarer, teknisk personell, verktøy, utstyr, midler)  

 

5. Annet  

Vi ønsker i 2017 at friluftsrådet kan bistå kommunen spesielt i:  

(eks: planarbeid, planlegging av evt turkart for kommunen, aktivitetsdager, arrangement og 

lignende) 

 

6. Orientering i politisk utvalg 

Vi ønsker orientering i: 

Dato/tidsrom:  

Helgeland friluftsråd har ei pågående satsing på Læring i friluft – knytta til barnehager og skoler – og 

vi trenger ikke tilbakemelding på denne satsinga her. Både barnehager og skoler får tilbud om diverse 

friluftsretta kurs fra oss i 2017. 

For øvrig vil Helgeland friluftsråd fortsatt gi råd til de kommunene og organisasjonene som ønsker 

det i tråd med virkeområdet vårt. Vi ber derfor kommunen sjekke at friluftsrådet er oppført som 

høringspart i relevante plansaker. 

FRIST FOR TILBAKEMELDING UNTATT  pkt 1 OG 2: 1. FEBRUAR 2017. 

 



Status for Turskiltprosjektene der Helgeland friluftsråd står som søker: 

Kommune Prosjektnavn Status Tiltakshaver 
Alstahaug Åsen Mangler tavler og turkort AK 
Alstahaug Sandneselva Mangler tavler og turkort AK 
Alstahaug Haugsneset Ferdigstilt HF 
Alstahaug Åsen 3 Planlagt ikke igangsatt AK 
Alstahaug Høgåsen Ikke igangsatt AK 
Alstahaug Rødøya/Tro Planlagt ikke igangsatt Lauvøylandet bygdelag 

Alstahaug Kalberghaugen 
Igangsatt mangler noe skilt tavler og 
turkort 

Regionalparken, Nibio 
mfl 

Alstahaug Storvatnet 
Igangsatt mangler noe skilt tavler og 
turkort 

Regionalparken, Nibio 
mfl 

Alstahaug Søvik Til vurdering hvis gjenstående midler   
Dønna Bjørnsøya Planlagt og igangsatt Kystkultursenteret 
Dønna Dønnesfjellet Planlagt DK og grendelag 
Dønna Solfjellsjøen Planlagt DK og grendelag 
Grane Dempa Ferdigstilt Båfjellmo velforening 

Grane 
Gamle 
Båfjelldalsvegen 

Igangsatt mangler skilt tavler og 
turkort Svenningdal bygdelag 

Grane Granesetra Planlagt ikke igangsatt Grane ungdomslag 
Grane Gluggvasselva Planlagt ikke igangsatt Grane ungdomslag 
Grane Adkomst Dempa Ferdigstilt Båfjellmo velforening 
Grane Bjørns plass Mangler turkort Stavassdalens venner 

Grane Fiskerstia Ikke igangsatt 
Grunneierlaget 
v/Stabbforsmo 

Grane Trofors Til vurdering hvis gjenstående midler   
Herøy Staulen Planlagt ikke igangsatt HK/HF 
Herøy Vennestien Ferdigstilt HK 
Herøy Valsåsen Planlagt og igangsatt HK 
Herøy Øksningan Mangler turkort HK 
Herøy Austholmen Mangler tavler og turkort HK 
Herøy Svartåsen Risøya Mangler tavler og turkort HK 
Leirfjord Lihauet Planlagt, ikke igangsatt LK/HF 
Leirfjord Reinesaksla Ferdigstilt LK/HF 
Leirfjord Borgen og Veten Mangler tavler og turkort Bardal ungdomslag 
Leirfjord Brensla Mangler tavler og turkort Bardal ungdomslag 
Leirfjord Horva Planlagt ikke igangsatt LK/HF 
Leirfjord Tovåsen Til vurdering hvis gjenstående midler   
Vefsn Øyfjellet Ferdigstilt VK 
Vefsn Hjartåsen Ferdigstilt VK 
Vefsn Granmoen Ferdigstilt Drevja IL 
Vefsn Mosåsen Planlagt ikke igangsatt Mosåsens venner 

Vefsn Dolstadåsen 
Igangsatt mangler noe skilting tavler 
og turkort 

VK og Dolstadåsens 
venner 

Vefsn Granmoen ski Til vurdering hvis gjenstående midler   
Vefsn Hundeløypa Til vurdering hvis gjenstående midler   

Vefsn 
Sjåmoen 
vinterløype Til vurdering hvis gjenstående midler   

Vefsn Ollmoen Til vurdering hvis gjenstående midler   
 



 

Bestillingsdialog 

kommunene 

2017 Grane Vefsn Leirfjord Alstahaug Herøy Dønna Merknad

Telltur

Videreføre og utvikle ja bare utvikle ja ja ja ja

Avvikle kritisk til løsning kritisk til løsning kritisk til løsning

Friluftsskole ja ja vinter sommer høst ja ja sommer høst ja ja

Turruteplaner

Oppstart Seint 2017 2016 2017 2017 2017 2017 *

Ferdigstille innen 2017 **

Turskiltprosjekt

Gamle 

Stavassdalsvegen - 

kartlegge Dolstadåsen Horva Storvatnet/Jettegryter Staulen Bjørnsøya

Gluggvasshaugen - 

kartlegge Mosåsen Bardalsprosjektene Kalberghaugen Valsåsen Pængstein

Gamle båfjelldalsvegen Levang? Åsenprosjektene Øksningan Dønnesfjellet

Steinbua Tovåsen? Høgåsen? Brasøya

Bjørns plass Nylandsvatnan

Lihauet?

Annet Granedagene uke 24 Turbrosjyre

Folkehelseuka uke 38

Oppstart nytt papirkart

Politisk orientering KS 26 april ? FM 14 mars FM 4 april finne dato KS 21 mars

Rådmannskaffe

* kartløsning ventes fra 

Statens kartverk/MD

** Ferdigstillelsesdato 

må avklares

Det sendes ut egen invitasjon til alle rådmenn om rådmannskaffe i friluft i løpet av høsten 2017


