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1 Om Lofoten friluftsråd 

Lofoten friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for de 6 

medlemskommunene Værøy, Røst, Flakstad, Moskenes, Vestvågøy og Vågan.  

Lofoten friluftsråd har i sitt arbeide fokus på det enkle hverdagsfriluftslivet som i liten grad ivaretas 

av interesseorganisasjoner. I henhold til vedtektene er det 3 hovedarbeidsoppgaver for Lofoten 

friluftsråd:  

 
Friluftsrådet skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter og 
frivillige organisasjoner arbeide for: 
 

• at flere mennesker, i alle livsfaser og med ulike fysiske forutsetninger, benytter naturen i 

sunn aktivitet til alle årstider ved å legge forholdene til rette for fysisk aktivitet – med 

spesielt fokus på barn og unge. 

• øke forståelsen for friluftslivets betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av allsidig 

og miljøvennlig friluftsliv 

• sikre og utvikle regionens friluftsmuligheter  
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 2 Organisering 
 

Friluftsrådet er organisert som et interkommunalt samarbeide etter kommuneloven § 27, med et 

eget styre og en daglig leder til å ivareta den daglige driften.  

 

2.1 Tillitsvalgte 

Styret i Lofoten friluftsråd av en representant valgt av kommunestyret i de seks medlemskommuner. 

I 2018 har styret bestått av følgende personer: 

Kommune Styrerepresentant Vara 

Røst Elisabeth Mikalsen (nestleder) Hilde Beate Johansen 

Værøy Rita Adolfsen  Erling skarv Johansen 

Moskenes Laila Jusnes Kristiansen Erwin Damian Cwiek 

Flakstad Guri Skoglund Windstad Siv Katrine Nygård 

Vestvågøy Mona Sveum Gøran Rasmussen Åland 

Vågan Frits Blix Hansen (leder) Odd Arne Sandberg 

 

2.2 Administrasjonen 
Peter Andresen er ansatt som daglig leder i en 100 % stilling.  

Det har vært avholdt lønnsforhandlinger for daglig leder i løpet av året.  
 

Totale årsverk i 2018 var på 1,4. På prosjektene friluftsskoler og friluftsliv for alle var det leid inn 

instruktører og prosjektkoordinator tilsvarende 0,4 årsverk.  

 

2.3 Tiknytning 
Lofoten friluftsråd er tilknyttet Friluftsrådenes landsforbund, som er en paraplyorganisasjon for alle 

friluftsråd i Norge.  

Friluftsrådenes Landsforbund er de interkommunale friluftsrådenes felles talerør overfor nasjonale 

myndigheter og organisasjoner. Landsforbundet fordeler statlig driftsstøtte og prosjektstøtte til 

friluftsrådene, bistår i friluftsfaglige spørsmål og legger til rette for kompetanseutvikling. 

 

2.4 Kontorforhold, lager, eiendeler og verktøy 

Lofoten friluftsråd leier kontor på Lofoten Matpark på Leknes.  

Lofoten friluftsråd råder per dags dato ikke over eget lager. Friluftsrådet i 2018 investert i både 

verktøy og friluftsutstyr. Dette oppbevares midlertidig på Lofoten matpark og privat inntil egnet lager 

er på plass.  

Det er utarbeidet en inventarliste over de verktøy og eiendeler Lofoten friluftsråd eier.  
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3 Møteaktivitet, kurs og konferanser 

3.1 Styremøter 

I perioden fra 1. januar til 31. desember 2018 har det vært avholdt 3 styremøter i Lofoten friluftsråd: 

 

1. 3. mars på (Ramberg) 

2. 28. august (skriftlig) 

3. 16. november (Svolvær) 

 

Styret har behandlet i alt 28 saker i på styremøtene i 2018. 

 

3.2 Representasjon 

 I perioden 1. januar til 31. desember 2018 har daglig leder vært representert følgende steder: 
 

• Styringsgruppen for bærekraftig reisemålsutvikling  10. januar 

• Undervisning Vest-Lofoten VGS     26. januar 

• Møter om Helsefremmende skoler i Nordland   6. februar 

• Studietur med friluftsrådene i Nord-Norge til Stavanger/Jæren 13.-14. februar 

• Ledersamling Gardermoen     15.-16. februar 

• Årsmøte Lofoten Farmtrail     5. april 

• Årsmøte i Lofoten friluftsråd     26. april 

• Fagdag Nasjonale turiststier i Oslo    15. mai 

• Friluftskonferansen i Alta / Årsmøte i FL   13.-15. Juni 

• Ferieklubben Vestvågøy     13. juli  

• Vert for studietur for Vestkystparken    29.-30. august 

• Foredrag Reiselivsfaghøyskolen     28. august 

• Samling i Åndalsnes for nasjonale turiststier   5.-6. september 

• Stibyggerkurs Gol      8.-9. september 

• NFK’s besøksforvaltningsseminar i Svolvær    12. september 

• Presentasjon av friluftsrådet i kommunestyret i Vågan  24. september 

• Møte om bruk av utmark      1. september 

• Jurymedlem ved Lofoten sustainable tourism challenge  19.-21. oktober 

• Samling med NFK og friluftsrådene i Nordland i Bodø  8.-9. november 
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4 Tiltak, arrangement og aktiviteter 

4.1 Friluftsliv for alle 

Lofoten friluftsråd har i løpet av høsten avholdt en rekke lavterskelarrangement, Friluftsliv for alle. 

Målgruppen for turene er barn, barnefamilier og inaktive voksne, men dette er enkle turer som er 

åpne for alle. Turene blir gjerne avsluttet med bål og bålmat.   

I alt var det arrangert 20 arrangement i kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. Det 

var gjort forsøk for å få til arrangement på Røst og Værøy også, men dette mislykkedes dessverre.  

 

4.2 Verktøysbank 
Et av punktene i arbeidsprogrammet for 2018 var å få etablert et verktøysbank der lag, foreninger, 

skoler og andre kan låne utstyr til f.eks. å rydde en sti, bygge en gapahuk eller skjære opp søppel så 

det kan fjernes. Dette er nå på plass, og er det finnes verktøy til utlån hos BUA i Vågan og hos 

friluftsrådet på Leknes.  

Utstyrsbankene består bl.a. av motorsager, skrumaskiner, borhammer, spader, grafser, grensakse og 

verktøy til stiarbeid. Liste over tilgjengelig utstyr finns på hjemmesiden til friluftsrådet.  

 

4.3 Ny i naturen 
I samarbeide med FNF Nordland hadde friluftsrådet i 2018 et prosjekt for innvandrere i Vestvågøy 

kommune. Målet med prosjektet var å gi deltakerne opplæring i norsk friluftskultur, skape en varig 

turglede og lage en turlos-ordning for å sluse deltakerne inn på organiserte turer i regi av lag og 

foreninger. Det var holdt et ferskingkurs og opprettet en turgruppe med 5 faste deltakere, som 

hadde jevnlige turer i løpet av sommeren. På grunn av fraflytting ble prosjektet stoppet tidligere enn 

opprinnelig planlagt.  

Prosjektet var gjennomført i Vestvågøy kommune, men erfaringen fra 2018 er at dette er en mal som 

kan brukes andre plasser også.  
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4.4 Dokumentasjon av ferdsel på stier 
Våren 2018 kjøpte friluftsrådet inn og utplassert 6 persontellere og 1 sykkelteller på utvalgte stier i 

Lofoten. I tillegg har vi en teller fra tidligere. Data om stibruken er et viktig kunnskapsgrunnlag for 

både friluftsråd, besøksforvaltning og ikke minst når det skal søkes om midler. Noen av tellerne var 

dessverre sabotert og stjålet i løpet av sommeren. Datagrunnlaget for noen stier er derfor 

varierende. Friluftsrådet har dog gjort seg noen erfaringer for hvordan tellerne skal monteres og 

sikres. I tillegg har vi kjøpt 7 nye tellere, så vi kan fortsette innsamlingen av data i 2019 og få data fra 

flere stier.    

 

4.5 Friluftsskoler 
Friluftsskolene er et ferietilbud til barn i alderen 9-13 år. Målet med friluftsskolene er å gi barna en 

lystbetont inngang til friluftsliv, ved å introdusere dem for en rekke enkle lavterskel friluftsaktiviteter.  

I 2018 avholdt friluftsrådet friluftsskoler i alle 6 medlemskommuner i sommerferien. I tillegg var 

friluftsrådet medvirkende ved en vinterfriluftsskole i Vågan kommune.  

I alt var 120 barn på friluftsskole i løpet av året.   

 

4.6 Friluftscamp 
Friluftscampen er en langhelg med ulike action-pregede aktiviteter for ungdom i alderen 13-16 år. 

Leiren går på skift mellom kommunene, og var i avholdt på Offersøya i Vestvågøy kommune. I alt var 

det 23 deltakere med på leiren, noe som til dels kan skyldes at været ikke spilte på lag den helg leiren 

var avholdt.  

 

4.7 Utstyrslager 
Friluftsrådet har et mål om at det skal være utstyr tilgjengelig for gratis utlån i alle 

medlemskommuner.  I 2018 har vi jobbet med å få etablert et lager i Vestvågøy kommune.   
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Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Lofoten friluftsråd, Vestvågøy kommune, 

Ungdomsklubben Qltura, Vestvågøy frivilligsentral og FNF Nordland. Arbeidsgruppen forventer at få 

lageret på plass i løpet av våren 2019.  

Lofoten friluftsråd har i løpet av året kjøpt inn en del forskjellig utstyr som er tilgjengelig for utlån. På 

hjemmesiden finns en liste over dette utstyret.  

 

4.8 Læring i friluft 
Læring i friluft er Friluftsrådenes felles tiltak for å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, 

grunnskole og SFO. I 2018 har Lofoten friluftsråd re-etablert friluftsnettverket for barnehager, 

Robuste Lofotonga. På høstsamlingen var det 14 påmeldte barnehager – og etter sigende er det 

nettverket i Nordland med flest deltakende barnehager.  

I 2018 hadde friluftsrådet et tilbud til skoler og SFO om ulike kurs innen friluftsliv og fysisk aktivitet. 

Kursene er gratis for skolene. Kurstilbudet var lite benyttet, men friluftsrådet deltok i stedet på 

klassedager på skolene.  

Læring i friluft er et satsningsområde for friluftsrådet og tilbudet om kurs til skoler barnehager og 

skoler vil bli utvidet i 2019.     

 

 

 

4.9 Fotojakten 
Som et forsøk på å lage en aktivitet som kan utføres uavhengig av geografisk tilhørssted, ble 

Fotojakten 2018 arrangert. Tiltaket gikk ut på, at friluftsrådet ukentlig la ut bilder på sosiale medier 

med et tema – gjerne en friluftsaktivitet. De som ville delta i konkurransen, måtte da ta et bilde og 

laste opp. Hver uke ble det trukket en vinner.  
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4.12 Stitiltak 
Friluftsrådet har i 2018 også jobbet med flere 

stiltak, og har bl.a. hjulpet med design av 

infotavler, oppdatering av skilt- og 

infotavlemalen for Lofoten og arrangert et 

stiseminar på Leknes i samarbeide med 

Lofotvekst AS.  

 

 

 

 

5 Hjemmeside, sosiale medier og medier 

5.1 Hjemmeside  

I desember 2017 lanserte friluftsrådet sin nye hjemmeside på www.lofotenfriluft.no. Hjemmesiden 

bygger på en felles mal for alle friluftsrådene, mens mye av innholdet er lokalt. I 2018 er 

hjemmesiden blitt oppdatert i den grad tiden har strukket til. Oppdatering av hjemmesiden er mere 

tidskrevende enn sosiale medier, og det som publiseres her er av litt mer permanent karakter. 

Nyheter, arrangement, bilder o.l. legges ut på sosiale medier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 1: Utsnitt av friluftsrådets nye hjemmeside 

 

http://www.lofotenfriluft.no/
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5.2 sosiale medier 

Friluftsrådet har sider på både Facebook og Instagram som blir oppdatert med ujevne mellomrom. 

Med 2562 følgere er især facebook-siden er viktig kanal for å nå ut med informasjon om 

arrangement, nyheter eller annet stoff.   

 

4.2 Media 

Friluftsrådet får ofte spørsmål fra media om prosjekter vi jobber med og har i 2018 figurert med 

jevnlig mellomrom i alle lokalavisene i Lofoten. Friluftsrådet opplever generelt stor interesse for å 

skrive om friluftsrelaterte saker og stiller gjerne til intervju for å fremme sakene vi jobber med.   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 2: Diverse utklipp fra lokalavisene 
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5 Økonomi 

5.1 Tilskudd 

For å få økonomien i friluftsrådet til at gå opp, er det en pågående arbeidsoppgave å søke om 

eksterne tilskudd. Lofoten friluftsråd har i 2018 fått tildelt følgende eksterne tilskudd: 
 

Prosjekt Tilskuddsgiver Beløp 

Administrasjonsstøtte Friluftsrådenes landsforbund 205 000 

Administrasjonsstøtte Nordland fylkeskommune 192 500 

Stitiltak NFK 40 000 

Friluftscamp NFK 30 000 

 FL 40 000 

 Lofotkraftfondet 15 000 

 Bufdir 40 000 

Ny i naturen NFK 20 000 

 FL 40 000 

Friluftsliv for alle NFK 30 000 

 FL 55 000 

Nasjonale turiststier Miljødirektoratet 120 000 

Utstyrslager Vestvågøy FL 50 000 

Persontellere FL 50 000 

Fotojakten NFK 20 000 

 FL 20 000 

Læring i friluft NFK 80 000 

 FL 53 000 

Verktøysbank Nordenfjeldske bykreditts stiftelse 100 000 

 SNN-fondet 35 000 

Friluftsskoler NFK 70 000 

 FL Oppstartsmidler 20 000 

 Bufdir 20 000 

 Friluftsrådenes landsforbund 170 250 

Sum tilskudd 2018  1 515 750 
 

I tillegg har Lofoten friluftsråd stått som søker på tilskudd på 90 000 kr til Reinebringen og 25 000 kr i 

tilskudd til aktiviteter og opplevelser på Vedøya, Røst.  

Medlemskommunenes samlede kontingent i 2018 var på 239 497 kr. Diagrammet under viser hvor 

mye kommunenes kontingent utgjør i forhold til mottatte tilskudd i 2018.  
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87 %

13 %

Kontingent og tilskudd 2018

Tilskudd Medlemskontingent
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5.2 Årsregnskap 2018 
 

Klippes inn her 

  

 


