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Arbeidsprogram 2019 
 

Vedtatt på styremøte 16.11.2018 
 
 

Arbeidsprogram for 2019 identifiserer Lofoten friluftsråd sine satsingsområder. Det tas derfor 

forbehold om finansiering. 

Tiltakene er ikke ført opp i prioritert rekkefølge. 

1. Planer for friluftslivets ferdselsårer  

Arbeidet med planer for friluftslivets ferdselsårer (turruteplaner/sti- og løypeplaner) bør 

prioriteres høyt i 2019, da planene er et svært viktig verktøy innen forvaltningen. Ikke minst 

med tanke på tilrettelegging og besøksforvaltning.  

Friluftsrådet leder og koordinerer arbeidet, med arbeidsgrupper i de enkelte kommuner.  

 

2. Friluftsskole og friluftscamp 

Friluftsskolene (9-12 år) avholdes i skolenes sommerferie i alle 6 Lofotkommuner. 

Friluftsskoler i vinterferien og høstferien kan også være aktuelt. Friluftscampen (13-16 år) er 

felles for hele regionen og avholdes før skolestart i august.  

 

3. Etablering av lokale utstyrsbaser  

Lokale utstyrsbaser sikrer at alle har tilgang til nødvendig friluftsutstyr og bidrar til mere 

uteaktivitet. Friluftsrådet bør ha som mål at det er utstyrsbaser i alle medlemskommunene. 

Friluftsrådet er per dags dato en sentral aktør i arbeidet med å etablere utstyrslager i 

Vestvågøy kommune. 

 

4. Læring i friluft 

Læring i friluft er friluftsrådenes tiltak for å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, 

grunnskole og SFO. Lofoten friluftsråd har i 2018 reetablert nettverket Robuste Lofotonga for 

ansatte i barnehagene og har hatt et tilbud om kurs for ansatte i skoler. Dette arbeidet bør 

videreføres og styrkes, og det bør arbeides mere målrettet mot skolene.   

 

5. Dokumentere ferdsel og effekt av tilrettelegging 

Med utviklingen i bruken av Lofotnaturen og det tilretteleggingsbehovet som følger derav, er 

det viktig å dokumentere ferdsel og effekten av tilretteleggingstiltak.  

 

6. Nasjonale turiststier 

Lofoten friluftsråd leder arbeidet med å få utvalgt en kandidat til nasjonal turiststi i Lofoten. I 

2019 vil arbeidet komme til å dreie seg om den utvalgte kandidat og søknadsprosessen for 

denne. Rollen til friluftsrådet bør bli som medlem i arbeidsgruppen som jobber med 

søknaden.  

 

7. Friluftsforskrift for Lofoten 

Lofoten friluftsråd bidrar i arbeidet ved å ta imot og samle innspill fra kommunene. 

Friluftsrådet har ikke kapasitet til å stå for innholdet i forskriften i hver enkelt kommune, 

men kan bidra i lokale arbeidsgrupper og samle innspillene fra kommunene til en felles 

forskrift.   
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8. Stitiltak 

Lofoten friluftsråd bør jobbe med kompetanseheving for både kommuner, lag og foreninger 

og grunneiere. Mulige tiltak kan være å arrangere temakvelder, lokale kurs samt delta på 

feltdager.   

 

9. Friluftskalenderen 

Tiltak for å bygge opp under og synliggjøre eksisterende aktivitetstilbud. Friluftskalenderen er 

tenkt som en online kalender der lag, foreninger og private kan legge inn arrangement innen 

temaene natur, miljø og friluftsliv. Informasjonen på nettsiden samles i en månedlig annonse 

i lokalavisene og på sosiale medier.  

 

10. Friluftsliv for alle 

Friluftsliv for alle er små lavterskel friluftsarrangementer som er rettet mot inaktive barn og 

barnefamilier. Arrangementene avholdes i egen regi og gjennom samarbeide med lag og 

foreninger.  

 

11. Fotojakten 

Fortsettes fra 2018. Ukentlig jakt på fotomotiv fra ulike aktiviteter. Tiltaket motiverer til å 

komme seg ut, skaper trafikk på sosiale medier og kan brukes til å sette fokus på aktuelle 

temaer i løpet av året. 

 

 

 

 


