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Sammendrag av årsrapport 2017 
 

Helgeland friluftsråd 

er et interkommunalt samarbeid mellom 6 kommuner. 

Rådet ble etablert som prosjekt i 2013, og stiftet som permanent organ 

26. mars 2014. 

 

Økonomi 

27 838 innbyggere 

2.068.000,- i total omsetning 

511.000,- i samla kommunal kontingent 

1.305.000,- i samla ekstern finansiering 

 

Tilretteleggings- og informasjonstiltak 

12 nye kilometer med skilta og merka turstier. Totalt 160 km 

Involvert i 34 turskiltprosjekt 

 

Aktivitetstiltak 

64 deltakere på til sammen 10 kurs for ansatte i skole, barnehage og SFO 

7 åpne turer og arrangement med til sammen 321 deltakere 

11 åpne Friluftsskoler med til sammen 183 deltakere 

8939 besøk på 64 Tellturposter 

 

 

Om forsidebildet 
Dønna IL har med hjelp fra friluftsrådet skilta og merka tursti til Ørntuva i Dønna. Fotograf Gunn Emilsen 
foreviget utgangersauen der den lider valgets kval i Hestskaret. 
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0 Tillitsvalgte og ansatte  
0.1 Kommunerepresentanter i perioden 
 

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. 31.12.2017 følgende sammensetning:  
Bjørn Ivar Lamo 
Elbjørg Larsen 
Vara: Roy Brubakk 
 

0.2.2 Administrasjon  
I 2017 har Kristian Helgesen vært tilsatt som daglig leder i full stilling med kontorsted 
Mosjøen. Prosjektmedarbeider Solveig Wenseth Kure har vært tilsatt i 20 % stilling på Læring 
i friluft. 
 
Det har vært avholdt lønnsforhandlinger i løpet av året. 
 
Totale årsverk i 2017 var på 1,2. 
 
I tillegg er det leid inn ekstrahjelp tilsvarende 13,5 månedsverk til friluftsskole, stiforbedring 
og turkart Helgeland. 
  

0.3 Møteaktivitet  

0.3.1 Årsmøte 
Årsmøte ble avholdt i Leirfjord 16. juni 2017. Tilstede: Vefsn, Leirfjord og Alstahaug. 
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0.3.2 Styremøter 
I 2017 har det vært avholdt tre ordinære styremøter i Helgeland friluftsråd: 
 
16. mars på rådhuset i Leirfjord kommune 
 Representasjon: ikke protokollført  
 
10. oktober på rådhuset i Leirfjord  
 Representasjon: Grane, Vefsn, Alstahaug Herøy og Dønna 
 
12. desember på Kippermoen idrettssenter i Vefsn 
 Representasjon: Grane, Alstahaug og Herøy 
 
Styret har besluttet å legge styremøtene til Leirfjord dersom ikke annet avtales. Til sammen 
behandlet styret 33 saker i 2016. 
 
 

0.3.3 Rådsmøter 
Rådsmøter er utvida styremøter, hvor også arbeidsgruppa inviteres til å delta. Rådsmøtene 
inkluderer overnatting. Her får rådet faglig påfyll, og mulighet for lengre og dyptgående 
seanser for drøfting av strategier. I 2017 ble rådsmøtet avholdt i samarbeid med Trollfjell 
friluftsråd på Tjøtta i Alstahaug.  
 
Rådsmøtet ble arrangert som et seminar om marin forsøpling og skjærgårdstjeneste. 
Følgende gjester var invitert: 
Runar Omnø, SNO 
Lovise Marie Vårhus, Vannområde Vefsnfjorden/Leirfjorden og Bindalsfjorden/Velfjorden 
Randi Haavik Varberg, Infinitum 
Malin Jacob, Hold Norge Rent 
Nord Universitet med Wenche Sørmo, Karin Stoll og Mette Gårdvik 
Thomas Carlsen, kajakkpadler 
Toril Forsmo, SHMIL 
 
Til sammen deltok 26 deltakere på hele eller deler av seminaret. 
 

0.3.4 Arbeidsgruppa 
Arbeidsgruppa i Helgeland friluftsråd består av folkehelsekoordinatorer i 
medlemskommunene. Daglig leder har løpende dialog med disse. Det ble avholdt planmøter 
med disse i januar 2018. 
 

0.4 Annet  

0.4.1  Kontorforhold  
I løpet av sommeren flytta friluftsrådet ut fra rådhuset i Mosjøen til kontorsted sammen 
med enhet for folkehelse på Kippermoen idrettssenter. Her er friluftsrådet plassert i 
kontorlandskap med folkehelsekoordinator og ansatte i enheten. Vefsn kommune ivaretar 
regnskap og revisjon ihht vedtektene. Friluftsrådet betaler husleie for kontor, kopiering, 
telefon, data m.m.  
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0.4.2 Lager, kjøretøy, eiendeler og verktøy 
Med tiden har HF gått til anskaffelse av forskjellig utstyr og eiendeler. Friluftsrådet har i tre 
år hatt leasingavtale på tjenestebil, som leveres inn 1. februar 2018. Ny leasingavtale er 
inngått gjennom Vefsn kommune, med virkning fra 1. februar 2018 
  
Det er utarbeidet en egen liste over de verktøy og eiendeler HF har gått til anskaffelse av. 
 
I januar 2016 ble det åpnet for at Helgeland friluftsråd vederlagsfritt kan lagre utstyr og 
materiell hos Frivillighetssentralen i Vefsn, som holder til ved idrettsanlegget på 
Kippermoen. Her disponerer friluftsrådet ca 20 kvm tørt og frostfritt lagerrom. 
 
0.4.3  Overbygning 
Helgeland friluftsråd er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund. 
 
Pr. 31.12.17 var Friluftsrådenes Landsforbund paraplyorganisasjon for 27 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 i tidligere år mottatt 1.182.000,- i turskiltmidler, samt midler til kursing av tiltakshavere. 
Prosjektet har vært omfattende med til sammen 34 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 «adkomst Dempa» i Grane (0,5 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. De forskjellige prosjektene medfører også oppdatering i kartverk, og det er 
gjort en kontinuerlig oppdatering i «Rett i kartet» etter hvert som prosjektene har blitt 
ferdigstilt. 
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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.  
 
I 2017 har HF vært spesielt engasjert i følgende delprosjekt, der blant annet stiforbedring har 
vært sentralt:  
 

Grane: 
Gamle Båfjelldalsvegen 
Granesetra og Gluggvasselva 
Tosfjellet 
Fiskerstia 
Trivelehåjen 
 

Vefsn: 
Dolstadåsen 
Mosåsen   
 

Leirfjord: 
Levangprosjektet 
Klampen 
Nylandsvatnan 
Ranfloget 
Randalen 
 

Alstahaug: 
Haugsneset/Kongshaugen 
Kalberghaugen og Jettegrytene   
Rødøya/Trolandet 
 

Herøy: 
Staulen rundt 
Turskiltprosjektene på Brasøya 
Valsåsen (blant annet med bygging av Da Vinci-bru) 
 

Dønna: 
Bjørnsøya 
Ørntuva 
Dønnesfjellet 
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Tabell over turskiltprosjekt, tildelte midler siden 2013. 

 
Totalt innvilga tilskudd til turskiltprosjektet 2013-2016: 1 180 000,-. 
 

1.3 Ekstraordinær tilrettelegging og stiforbedring 
Fra Friluftsrådenes landsforbund og Nordland fylkeskommune mottok HF tilskudd for å 
bedre stikvalitet og avhjelpe i pressområder. Det ble slik avsatt midler til stiforbedring på 
Valsåsen i Herøy, Haugsneset i Alstahaug, Trolandet, Rødøy i Alstahaug, Graneprosjektene 
og Tosfjellet. 
 

  

  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 Gamle båfjelldalsvei 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 Levang Leirfjord kommune frivillige 2013 

14 Reinesaksla Leirfjord kommune Helgeland friluftsråd 2013 

15 Borgen Leirfjord kommune Bardal ungdomslag 2013 

16 Randalen 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 Alstahaug kommune   2014 

22 Høgåsen Alstahaug kommune   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 

34 Valsåsen Herøy kommune Speidere og kommune 2013 
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2.  Barnehager og skole 
 

2.1  Helsefremmende barnehager og skoler 
Friluftsrådenes pedagogiske plattform, «Læring i friluft», har som hensikt å skape mer og 
bedre uteaktivitet i barnehage, skole og SFO.  
 
I løpet av 2017 ble det avholdt 10 kurs/seminarer eller aktivitetsopplegg tilpasset skole, 
barnehage og SFO med til sammen 64 deltakere: 
 
Læring i friluft er finansiert gjennom tilskuddsordninger i FL og Nordland fylkeskommune. 
 
Solveig Wenseth Kure er ansatt i 20 % stilling på Læring i friluft fra 1. september 2016-31. 
august 2019. 
 

2.2 Full Fræs i Nordland 
Også i 2017 har det blitt arrangert skolekamp i friluftsliv for ungdomsskolene. Selve 
arrangementet i vår region ble avholdt i september, der 3 skoler deltok. Til fylkesfinalen i 
Hamarøy deltok Søvik oppvekstsenter fra vår region. De tilreisende til regionalfinalen og 
fylkesfinale får dekket reiseutgifter og opphold. 
 

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. 
 
HF driver kontinuerlig rekruttering av ”loggere” for registrering av turstier og turmål. 
Turkartportalen dekker til sammen 12 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  Mediearbeid og WEB 
Friluftsrådet har figurert i lokalmedia med jevne mellomrom. HF har egen facebookside, og 
er tilknyttet instagramkonto. I november lanserte friluftsrådet ny webside, som er betydelig 
enklere å vedlikeholde, og er tilpasset alle enheter. 

3.4 Informere om interkommunale friluftsråd 
Det ble orientert om friluftsrådet i kommunestyrene ihhv Leirfjord, Grane og Dønna 
kommuner, samt formannskapet i Alstahaug. 
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4.  Arrangement 

4.1 Bålmarsj, Herøy 
Også i 2017 har HF kunnet støtte tiltaket med driftsmidler. Tiltaket er svært vellykka, og det 
ble registrert 321 deltakere fordelt på 7 arrangement. 

4.2 Telltur (må ikke forveksles med Telling) 
HF har tatt initiativ til å teste ut elektronisk trimkasseregistrering i medlemskommunene. 
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. 
 

 
 

4.3 Friluftsskole 
Det ble arrangert 11 friluftsskoler med til sammen 183 deltakere fordelt slik:  

 
 

Sted Ant dager Ant deltakere 

Vefsn vinterferie 4 13 

Vefsn sommer  5 25 

Vefsn sommer  4 13 

Vefsn fiske 4 21 

Vefsn høstferie 3 26 

Alstahaug sommer 5 25 

Alstahaug høstferie 3 15 

Leirfjord sommer 4 23 

Herøy sommer 4 8 

Grane sommer 4 11 

Dønna sommer 4 5 
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4.4 Ut og plukk 
En informasjons- og aktivitetskampanje knytta til bærplukking i Nord-Norge. Utogplukk.no 
ble etablert som nettsted, der brukere i landsdelen kan registrere bærfangsten, og der 
statistikk over det brukerne har plukka blir presentert. Det ble registrert i underkant av 256 
brukere av portalen i 2017 (totalt for Nordland, Troms og Finnmark). Nord-Troms friluftsråd 
har tatt driftsansvar for kampanjen. HF valgte å trekke seg ut av samarbeidet etter 2017. 

4.5 Kurs i klopplegging 
I juni ble det gjennomført et dagskurs i klopplegging i samarbeid med Carl Norberg i SNO. 
Kurset var lagt til gamle Stavassdalsvei i Grane. Det deltok 4 deltakere.  

5.  Plan- og kartleggingsarbeid 

5.1  Kartlegging av tilgjengelighet i friluftsområder 
I samarbeid med Vefsn kommune ble det søkt om støtte hos Statens kartverk for opplæring 
og innkjøp til utstyr for å kunne kartlegge tilgjengeligheten i utvalgte friluftsområder. Tiltaket 
ga et omfattende og overraskende kompetanseløft. All kartlegging ble lastet opp til 
norgeskart.no, og ligger tilgjengelig til bruk for kommunen En forenkla konklusjon tilsier at 
ingen av friluftsområdene i Vefsn kommune er tilrettelagt for funksjonshemmede. Det ble 
orientert om rapporten i rådet for funksjonshemmede 11. desember 2017. 
 
Det ble også gjort enkeltregistreringer i Alstahaug (Sandvikelva) og Grane (Bjørns plass og 
Gammelsagmaro) 
 

 
Kartlegging av tilgjengelighet på Baågneset friluftsområde i Vefsn. Rødt er ikke tilgjengelig, gult er noe 
tilgjengelig og grønt er tilgjengelig. 
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5.2  Turruteplaner (kommunale sti og løypeplaner) 
Nordland fylkeskommune har tatt initiativ til at friluftsrådene i Nordland igangsetter et 
utviklings- og koordinerende arbeid knytta til turruter i kommunene. Enkelt forklart betyr 
det å sette turrutene i system, med detaljert registrering av turrutene i tabell og kart, samt 
en prioritering, der ulike forhold ved turruta kan oppnå finansiering over spillemidlene. På 
slik måte ønsker man å utvikle flere gode nærturområder og nærstier i regionen. HF fikk 
tilskudd til dette for en prosjektperiode som strekker seg til 2018, og har påbegynt arbeidet i 
Vefsn og Leirfjord. Arbeidet koordineres med andre friluftsråd i fylket, og i samarbeid med 
Miljødirektoratet, Kartverket og fylkeskommunen. 

5.3  Høringsuttalelser/involvering i planarbeid  
HF har deltatt i følgende planarbeid: 

 Vefsn kommune samfunnsdel 

 Leirfjord kommune, detaljregulering Ulvangsøya 

 Øyfjellet vindkraftverk, MTA-plan for adkomstvei 

5.4  Friluftslivets ferdselsårer 
HF ble invitert til å delta i arbeidsgruppe for utarbeidelse av veileder for planlegging av 
friluftslivets ferdselsårer. Arbeidet ble ivaretatt av Salten friluftsråd på oppdrag for 
Miljødirektoratet. HF deltok på til sammen 3 arbeidsmøter i Trondheim. Veilederen er ventet 
å komme ut i løpet av 2018. 

5.5  Sikring, tilrettelegging og drift av areal for friluftsliv 
Også i 2017 har administrasjonen arbeidet med sikringssaker, og i større grad enn 
tidligere aktivt oppsøkt kommunene for å vurdere sikringssaker. Administrasjonen har 
vært i møte med Miljødirektoratet for ei forhåndsvurdering av aktuelle områder i 
medlemskommunene. Administrasjonen planlegger ytterligere miniturneer med fokus 
på sikring i 2018. Friluftsrådet er rådgivende i sikringssaker. 

5.6 Skjærgårdstjeneste og tiltak mot marin forsøpling 
I 2017 har friluftsrådet arrangert eget seminar (rådsmøte) med tema marin forsøpling og 
skjærgårdstjeneste. Administrasjonen i HF har vært i møte med Miljødirektoratet om 
skjærgårdstjenesten og mulig utvidelse av handlingsrommet. Friluftsrådenes landsforbund er 
en viktig støttespiller i arbeidet med å få etablert skjærgårdstjeneste på Helgelandskysten og 
i Nord-Norge. Daglig leder vil orientere om skjærgårdstjeneste og marin forsøpling i 
Helgeland regionråd. 

6.  Annet 

6.1 Eldhug - begeistringsprisen 
Endelige statutter og grunnlag for friluftsrådets begeistringspris; «Eldhug» ble vedtatt 
høsten 2016. Det ble annonsert nominasjonsprosess, og etter at innsendte søknader ble 
gjennomgått av styret gikk prisen til Ingar Solberg for hans mangeårige innsats for 
orienteringsaktivitet i regionen. Prisen bestod av innrammet diplom, skinnpose med knusk, 
never, flintstein og ildstål. Tildelinga ble behørig omtalt i Helgelendingen. 

 6.2 Telling (må ikke forveksles med TellTur) 
HF har hatt to elektroniske tellere utplassert på til sammen 4 lokasjoner: 
Mosåsen – flyttet til Sherpatrappa i Øyfjellet i september 
Åsen – flyttet til Sandvikelva i september 
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Tellerne er et ledd i å forbedre kunnskapsgrunnlaget for satsingen på nærturområdene. Pr 
31.12.17 har begge tellerne vært i drift i over 3 år. Spesielt interessant er det å telle i 
områder før tiltak gjøres, slik at effekter av tiltak kan måles. 
 
Tellinga er en enkel og effektiv metode, men ikke uttømmende for å få vite alt om folks 
turvaner. Det er uttrykt ønske om flere tellpunkter i andre medlemskommuner, men her er 
det spørsmål om finansiering til innkjøp, og driftskostnader som hittil har hindret dette. 

6.3 Coasteering 
I samarbeid med Trollfjell friluftsråd har HF mottatt støtte fra Nordland fylkeskommune 
for å utvikle et undervisningsopplegg i coasteering («kystlek). Tiltaket innebærer 
utprøving av metodikk og lokaliteter i samarbeid med ungdomsskoler i utvalgte 
medlemskommuner. Prosjektet tar sikte på å utnytte deler av skjærgården som man 
ellers ikke kommer til, på en lærerik, morsom og fysisk aktiv måte. 

6.4 Representasjon og befaringer 

Noen viktige representasjoner:  

 Landskonferansen i friluftsliv, Bergen. 

 Ansattesamling, Oslo. 

 Erfaringsseminar om friluftsskolen, Oslo. 

Eksterne befaringer: 

 Sotra (Coasteering) 
 Midtsandtangen friluftsområde (med Trondheimsregionens friluftsråd) 
 Malvikstien (med Trondheimsregionens friluftsråd) 
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6.5 Samarbeid med myndigheter og frivillige organisasjoner  
(i tilfeldig rekkefølge):  
 Nordland fylkeskommune, avdeling for helsefremmende arbeid 
 Friluftsrådenes Landsforbund 
 Vefsn jeger og fiskeforening 
 Nord Universitet 
 Trollfjell friluftsråd 
 Miljødirektoratet 
 Salten friluftsråd 
 Vefsn folkehøgskole 
 Speiderne på Herøy 
 JESS Herøy 
 Dønna IL 
 Trolandet bygdelag 
 Helfjell ungdomslag 
 Levang ungdomslag 
 Grunneierlaget Fiplingdalsprosjektet 
 Bjørnsvågen kyskulturlag 
 SNO/Lomsdal Visten 
 Grane Næringsutvikling 
 Statskog SF 
 Nibio 
 Statens kartverk/tilgjengelighet 
 Stavassdalens venner 
 Mosåsens venner 
 Dolstadåsens venner 
 Båfjellmo velforening 
 Brurskanken turlag 
 Sandnessjøen og omegn turistforening 
 Statens naturoppsyn/Lomsdal Visten 
 Medlemskommunene 

 

6.7 Tilskudd 

 
 
Å søke eksterne tilskudd er en pågående del av friluftsrådenes arbeid. I sammenstillingen vises hvor mye 
kommunenes kontingent utgjør i forhold til mottatte tilskudd i årene fra 2014-2017. 

25% 27% 28% 28%

75% 73% 72% 72%

2014 2015 2016 2017

Kontingent Tilskudd
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I 2017 fikk HF følgende tilsagn om eksterne tilskudd: 
 

Prosjekt Tilskuddsgiver Beløp 

Læring i friluft Friluftsrådenes Landsforbund 60 000,- 

Læring i friluft Miljødirektoratet 60 000,- 

Friluftsskole Friluftsrådenes landsforbund 338 750,- 

Friluftsskole Helgeland sparebank 54 000,- 

Coasteering Nordland fylkeskommune 90 000,- 

Kartlegging av tilgjengelighet Statens kartverk 50 000,- 

Telltur Friluftsrådenes landsforbund 50 000,- 

Stiforbedring Nordland fylkeskommune 50 000,- 

Friluftsskole Miljødirektoratet 50 000,- 

Bålmarsj Friluftsrådenes landsforbund 10 000,- 

Stiforbedring Friluftsrådenes landsforbund 50 000,- 

Administrasjonsstøtte Friluftsrådenes Landsforbund 265 000,- 

Administrasjonsstøtte Nordland fylkeskommune 197 000,- 

Sum tilskudd 2017 1 324 750,- 

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


