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Innhold
Lofoten friluftsråd er et interkommunalt 
samarbeidsorgan som ivaretar frilufts-
oppgaver for de 6 medlemskommunene 
Værøy, Røst, Flakstad, Moskenes, Vest-
vågøy og Vågan. 

Lofoten friluftsråd har i sitt arbeide fokus 
på det enkle hverdagsfriluftslivet som i 
liten grad ivaretas av interesseorganis-
asjoner. I henhold til vedtektene er det 
tre 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 miljøvenn-
lig friluftsliv 

• sikre og utvikle regionens frilufts-
muligheter

Kontakt
Lofoten friluftsråd
Storeidøya 86
8370 Leknes

lofoten@friluftsrad.no
tlf. 485 94 951
www.lofotenfriluft.no
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Forsidefoto: Troll i fjellet på Austvågøy 
Foto: Peter Andresen



Faglige diskusjoner på samlingen for barnehageansatte i oktober. Foto: Peter Andresen

På vei på friluftsskole i Kabelvågmarka. Foto: Ingrid Lie Malmquist
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Organisering
Lofoten friluftsråd er organisert som et interkommunalt samarbeide etter kom-
muneloven § 27, med et eget styre og en daglig leder til å ivareta den daglige driften. 

Tilknytning
Lofoten friluftsråd er tilknyttet Friluftsrådenes landsforbund, som er en paraplyorgan-
isasjon 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.

Styret
Styret i Lofoten friluftsråd består av en representant valgt av kommunestyret i de 
seks medlemskommuner. Etter årsmøtet i april 2019 har styret bestått av følgende 
personer:

Kommune Styrerepresentant Vara
Røst Elisabeth Mikalsen (leder) Hilde Beate Johansen

Værøy Rita Adolfsen Erling skarv Johansen

Moskenes Marlene Sæthre Magnus Lillebø

Flakstad Guri Skoglund Windstad Siv Katrine Nygård

Vestvågøy Mona Sveum Gøran Rasmussen Åland

Vågan Vågan Frits Blix Hansen (nestleder) Viggo Pettersen

Elisabeth Mikalsen ble i september 2019 valgt som ordfører på Røst og trådte som 
følge av det ut av styret i friluftsrådet. På ekstraordinært årsmøte 13.12.2019 ble Frits 
Blix Hansen valgt som ny leder, og Mona Sveum som nestleder.  

ORGANISASJON
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Administrasjonen

Peter Andresen
Daglig leder i 100 % stilling. Peter begyndte i 
stillingen i september 2017.  
Peter har i 2019 hatt foreldrepermisjon i peri-
oden 01.02.2019-15.07.2019. Permisjonen var 
avviklet som gradert permisjon og Peter fungerte 
derfor som daglig leder i permisjonstiden.

Ingrid Lie Malmquist
Ingrid var ansatt som prosjektmedarbeider i 40 
% stilling fra 15. mai - 31.desember 2019. Ingrid 
har tidligere været med på friluftsskolene som 
instruktør, men fikk i 2019 ansvaret som frilufts-
skole-rektor. Hun har også jobbet med friluftsliv 
for alle og Ny i naturen i Vågan og med utarbei-
delsen av trilleturs-heftene.

Anders Elmue
Anders er student på bachelor i Natur- og kul-
turformidling på Københavns universitet. I den 
forbindelse var han i praksis hos friluftsrådet i 
perioden 15. juli - 18. desember 2019. 
Anders har bl.a. jobbet med Ny i naturen, frilufts-
liv for alle, læring i friluft og grafisk design.   

Sigfus Kristmannsson
Sigfus har i perioden 1. mars til 31. desember 
2019 vært ansatt i friluftsrådet i 50 % stilling. 
Sigfus har vært prosjektleder for planer for friluft-
slivets ferdselsårer. 



7

Årsverk
Totale årsverk i 2019 var på 3,1 inklusiv 0,7 årsverk fordelt på innleide instruktører 
og konsulenter på prosjektene friluftsskoler, læring i friluft, friluftscamp og friluftsliv for 
alle.  

Kontorforhold, lager, eiendeler
Lofoten friluftsråd leier kontor på Lofoten Matpark på Leknes og har i 2019 leiet et 
lagerrom på Gravdal for oppbevaring av utstyr. 
Det er utarbeidet en inventarliste over verktøy, utstyr og eiendeler Lofoten friluftsråd 
eier.

Full fart på friluftsskolen i Vestvågøy kommune. Friluftsskolen ble holdt i Kyllingdalen med i alt 19 deltakere i alderen 9-12 år. 
Foto: Peter Andresen
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MØTER OG KONFERANSER
Styremøter
I perioden fra 1. januar til 31. desember 2019 har det vært avholdt 3 styremøter i 
Lofoten friluftsråd:

1.   21. mars på Lofoten Matpark/telefon
2.   23. september på Lofoten Matpark/telefon
3.   5. desember på Lofoten Matpark/telefon

Styret har behandlet i alt 31 saker i på styremøtene i 2019.

Representasjon
I perioden 1. januar til 31. desember 2019 har daglig leder vært representert på føl-
gende eksterne arrangementer: 

• Ledersamling Gardermoen – Friluftsrådenes landsforbund 14.-15. februar
• Erfaringsseminar Helsefremmende skoler    20. februar
• Stikonferansen 2019       11.-13. mars
• Workshop om skilting av utsatte kulturminner   15. april
• Årsmøte i Lofoten friluftsråd      23. april
• Friluftskonferansen i Trondheim / Årsmøte i FL   22.-23 mai
• Ferieklubben Vestvågøy      13. juli 
• Foredrag Reiselivsfaghøyskolen      27. august
• Prosjektworkshop       16. september 
• Workshop kommunikasjonsprosjekt landbruk/reiseliv  17. september 
• Foredrag Lofoten folkehøyskole     4. oktober
• Erfaringsseminar friluftsskoler, Oslo    17. oktober
• Avholdt Stibyggerkurs Vest-Lofoten VGS    30. oktober 
• Norsk opplevelseskonferanse     31. oktober
• Foredrag Naturguidestudiet UIT     19. november
• Samling med NFK og friluftsrådene i Nordland i Bodø  26.-27. nov.
• Foredrag Vest-Lofoten VGS      11. desember
• Lofotrådsmøte        13. desember



Deltakere lager land-art, eller naturkunst, på Friluftsskolen i Moskenes. Foto: Ingrid Lie Malmquist



10

Friluftsliv for alle
Lofoten friluftsråd har i løpet av året 
avholdt en rekke lavterskelarrange-
menter under fanen Friluftsliv for alle. 
Målgruppen for turene og arrangemen-
terne er barn, barnefamilier og inaktive 
voksne, men dette er enkle turer som er 
åpne for alle. Turene blir gjerne avsluttet 
med bål og bålmat - såfremt været tillat-
er det.

Mange av arrangementene har et tema 
og det var bl.a. satt opp arrangement 
med temaene geocaching, bålmat, 
naturbingo, dragebygging, syvsteinsovn, 
mørkegjemsel og kart og kompass.

I alt var det planlagt 38 arrangementer i 
kommunene Moskenes, Flakstad, Vest-
vågøy og Vågan. Det var gjort forsøk på 
å finne prosjektledere på Værøy og Røst 
for å gjennomføre arrangement her, men 
uten held.

Verktøysbank
Friluftsrådet etablerte i 2018 en verk-
tøysbank der lag, foreninger, skoler og 
andre gratis kan låne utstyr til f.eks. å 
rydde en sti, bygge en gapahuk eller 
sette opp et skilt. I 2019 har vi jobber 
med å markedsføre tilbudet og gjøre det 
mer kjent. Dessuten har vi supplert opp 
på verktøy.  

Utstyrsbankene består bl.a. av mo-
torsager, skrumaskiner, borhammer, 
spader, grafser, grensakse og verktøy 
til stiarbeid. Liste over tilgjengelig utstyr 
finns på hjemmesiden til friluftsrådet. 

Verktøysbanken er delt på to lokasjoner, 
så det finnes verktøy til utlån hos BUA  
Vågan og hos friluftsrådet på Leknes. 
Verktøysbanken disponerer over en 
tilhenger og verktøyet kan leveres i alle 
medlemskommunene.  

AKTIVITETER

Foto: Peter AndresenFoto: Ingrid Lie Malquist
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Ny i naturen
Målet med prosjektet Ny i naturen var å 
gi innvandrere en introduksjon til norsk 
friluftsliv og øke friluftskompetansen hos 
deltakerne for å gjøre dem i stand til å 
gå på egne turer. Prosjektet var gjen-
nomført i Vågan og Vestvågøy kom-
mune. 

Ifølge prosjektplanen skulle det op-
prettes turgrupper som skulle gå på tur 
jevnlig i sommerhalvåret. På grunn av 
daglig leders foreldrepermisjon, og van-
skeligheter med å finne en prosjektleder 
som kunne ta prosjektet, ble prosjektet 
veldig forsinket. Oppstart ble derfor først 
etter sommerferien, og aktivitetene ble 
derfor spredt ut over høsten.

I Vågan ble det opprettet en turgruppe 
som hadde 5 turer i løpet av høsten. I 
Vestvågøy arrangerte friluftsrådet en 
aktivitetsdag under høstuka med god 
deltakelse. 

Dokumentasjon av ferdsel 
på stier
Friluftsrådet har i 2019 hatt utplassert 14 
sykkel- og persontellere i hele Lofoten. 
Vi begynner derfor å få god oversikt over 
stibruken i regionen. Data om stibruken 
er et viktig kunnskapsgrunnlag for både 
friluftsråd, Lofotodden nasjonalpark, 
grendelag, Nordland fylkeskommunes 
besøksforvaltningprosjekt og kommuner.   

I tillegg til egne tellere har vi hjulpet 
Nordland fylkeskommune med innkjøp, 
montering og drift av 5 tellere.    

Tallene fra tellerne publiseres i lokala-
visene. Mer detakjeret statistikk sendes 
ut til relevante instanser et par gange for 
året. Andre kan få tallene ved henven-
delse til friluftsrådet.  

Foto: Peter Andresen Foto: Peter Andresen



12

Utstyrslagre
Friluftsrådet har et mål om at det skal 
være utstyr tilgjengelig for gratis utlån i 
alle medlemskommuner. I 2019 har fri-
luftsrådet hatt utstyr utlån til BUA Vågan, 
likesom vi har fortsatt arbeidet med å få 
etablert BUA i Vestvågøy kommune.  

I februar 2019 var det stiftet en egen 
forening for BUA Vestvågøy som skal 
etablere og drive utlånslageret. Frilufts-
rådet bistår styret, sammen med de 
andre initiativtakere som var med til å 
starte prosjektet i 2018, frem til forenin-
gens årsmøte i 2020.  

Lofoten friluftsråd har i løpet av de siste 
par år opparbeidet seg en god del utstyr. 
Størsteparten av dette vil bli tilgjengelig 
for utlån gjennom BUA Vestvågøy. 
I 2019 var det også kjøpt inn en god 
del utstyr til utlån i Flakstad kommune. 
Dette vil bli lånt ut gjennom BUA Vest-
vågøy inntil egnet oppbevaringsplass er 
tilgjengelig i Flakstad kommune. 

Læring i friluft
Læring i friluft er friluftsrådenes felles 
tiltak for å bidra til mer og bedre uteak-
tivitet i barnehage, grunnskole og SFO. 
I 2019 har Lofoten friluftsråd fortsatt 
arbeidet med friluftsnettverket for barne-
hager, Robuste Lofotonga. Det var gjen-
nomført en vårsamling og en høstsam-
ling i nettverket, i henholdvis Svolvær og 
på Å. Begge lunsj-til-lunsj-samlinger. I 
alt 37 deltakere fra 16 barnehager deltok 
på nettverkssamlingene.

I løpet av året har skoler, SFO og 
barnehager fått forskjellige tilbud om 
å bli med på kurs. Det var arrangert to 
fiskesprell-kurs og et kurs i stedsba-
sert læring. Det var i tillegg arrangert to 
kurs i snøforming som måtte avlyses på 
grunn av lite snø. Kursene holdes vinter-
en 2020 i stedet. 

Foto: Peter Andresen Foto: Maria Fouad
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Friluftsskoler
Friluftsskolene er et ferietilbud til barn i 
alderen 9-12 år. Målet med friluftssko-
lene er å gi barna en lystbetont inngang 
til friluftsliv, ved å introdusere dem for en 
rekke enkle lavterskel friluftsaktiviteter. 

På friluftsskolene inngår fire obligator-
iske tema: Kart, leir, allemannsretten og 
tur/ekspedisjon. I tillegg er det en masse 
valgfrie aktiviteter som bading, spikking, 
matlaging, kokkekamp, quiz’er, konku-
ranser og mye annet moro. 

Friluftsskolene varer 4 dager og har en 
frivillig overnatting.

I 2019 avholdt friluftsrådet syv friluftss-
koler i sommerferien i de seks medlem-
skommuner. I høstferien var det avholdt 
friluftsskoler i Vågan og Vestvågøy. I 
tillegg var friluftsrådet medarrangør av 
en vinterfriluftsskole i Vågan kommune. 

I alt var 140 barn på friluftsskole i løpet 
av året.  

Friluftscamp
Friluftscampen er tilbakevende årlig ak-
tivitet for ungdom i alderen 13-16 år. Fri-
luftscampen er lagt opp som en langhelg 
med ulike action-pregede aktiviteter. 

Leiren går på skift mellom medlem-
skommunene, og var i 2019 var turen 
kommet til Moskenes kommune. Leiren 
var avholdt ved Ågvatnet og bød på fine 
forhold for vannaktiviteter.  

På årets camp kunne deltakerne bl.a. 
bli med på fjellturer, prøve Stand Up 
Padling eller prøve fiskelykken. I alt var 
det 25 deltakere med på leiren.

Foto: Ingrid Lie Malmquist Foto: Emilie Bollingberg
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Planer for friluftslivets ferd-
selsårer
Plan for friluftslivets ferdselsårer er et 
virkemiddel for å identifisere, ivareta og 
utvikle stier, turveier, løyper og leder 
som er viktige for vår utøvelse av friluft-
sliv. Prosjektet kom først i gang i mars 
etter den nasjonale veileder var ferdig. 
Sigfús Kristmannsson har vært engas-
jert i 50% stilling som prosjektleder. I 
løpet av året er det avholdt rekke møter 
med kommunene. Det var også holdt et 
og et felles oppstartsseminar for kom-
munene på Lofoten matpark. Dessuten 
er det gjort en god del kartlegging av 
stier og andre ferdselsårer. 

Planarbeidet er pr. 31.12.2019 startet 
i Vestvågøy kommune og Vågan kom-
mune. 

Nasjonale turiststier
Nasjonale turiststier er en ordning startet 
av miljødirektoratet for å imøtekomme 
utfordringene med sanitærforhold, sli-
tasje og sikkerhet. I alt 15 stier nasjonal 
kan få statussen. 

Lofoten friluftsråd har i 2019 jobbet 
med å prioritere Lofotens kandidater til 
Nasjonale turiststier. Arbeidsgruppen 
som var nedsatt av styret i friluftsrådet 
besto av Destination Lofoten, Lofoten 
turlag, Nordland fylkeskommunes 
besøksforvaltningsprosjekt, Bærekraftig 
reisemålsutvikling Lofoten og Lofoten 
friluftsråd. 

I september la arbeidsgruppen frem en 
sluttrapport med en prioriteringsliste der 
turmål som var spillt inn av kommunene 
var blevet vurdert i forhold til de ansjon-
ale kriterier og en rekke lokal kriterier.   

Foto: MiljødirektoratetFoto: Peter Andresen
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Fotojakten
Som et forsøk på å lage en aktivitet 
som kan gjennomføres uavhengig av 
geografisk tilhørssted, ble det forsøkt å 
videreføre fotojakten som startet i 2018. 
Tiltaket gikk ut på, at friluftsrådet ukent-
lig 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 på facebook eller 
instagram og tagge det med emneknag-
gene #lofotenfriluft og #fotojakten2019.

Hver uke ble det trukket en vinner. I alt 
195 merket med #fotojakten2019 deltok 
i konkurransen. 

Sitiltak
Friluftsrådet har også i 2019 også jobbet 
med flere stitiltak, og har bl.a. hjulpet 
med design av infotavler, utarbeidelse 
av skiltplaner, oppdatering av skilt- og 
infotavlemalen for Lofoten og avholdt et 
stibyggerkurs for elevene på naturbruk 
på Vest-Lofoten VGS.

Foto: Peter AndresenFoto: Maria Fouad
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Friluftskalenderen
Friluftsrådet har i 2019 jobbet med å få 
på plass en felles kalender for Lofoten 
med arrangementer innen natur, miljø 
og friluftsliv. 

Friluftskalenderen.no er en felles portal 
der lag, foreninger og andre arrangører 
enkelt kan registrere sine turer og arran-
gement, for så å delta i felles markeds-
føring. 

Friluftskalenderen var utarbeidet hen 
over sommeren og første versjon ble 
lansert i oktober. 

Trilleturer
Gjennom trilletur-prosjektet var det et 
mål å få kartlagt og laget et lite hefte 
med gode trilleturer for barnevogn i 
Vestvågøy og Vågan. 

Turene var kartlagt høsten 2019 
og testet ut av en flokk trillende 
småbarns-mammaer, 

Selve arbeidet med utarbeidelsen av 
heftet kom dessverre ikke helt i mål før 
årsskiftet, men heftet vil være helt klar til 
trykking i starten av 2020 og vil bli dis-
tribuert i løpet av våren.  

Foto: Ingrid Lie Malmquist
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Presentasjon av planer for friluftslivets ferdselsårer på stikonferansen i Bergen i mars 2019. Foto: Peter Andresen

Barnehageansatte på nettverkssamling fyller snøform-kassene med snø, før de begynner å forme figurene. Foto: Maria Fouad
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Hjemmeside
Hjemmesiden til friluftsrådet, www.
lofotenfriluft.no, har i 2019 blitt oppdatert 
løpende. Oppdatering av hjemmesiden 
er mere tidskrevende enn sosiale medi-
er, og har derfor blitt nedprioritert. Stoff 
av mer permanent karakter legges ut på 
hjemmesiden, mens nyheter, arrange-
ment, bilder o.l. legges ut på sosiale 
medier. 

Sosiale medier
Friluftsrådet har sider på både Facebook 
og Instagram som blir oppdatert jevn-
lig med både lokalt og nasjonalt stoff. I 
2019 har vi hatt en fremgang på 9 % i 
antall følgere på Facebook og følges pr. 
31.12.2919 av i alt 2798 personer. Især 
facebook-siden er viktig kanal for å nå 
ut med informasjon om arrangement, 
nyheter eller annet stoff – men ikke alle 
målgrupper nås via den kanal. 

Media
Friluftsrådet får ofte spørsmål fra me-
dia om prosjekter vi jobber med og har 
i 2019 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.  

HJEMMESIDE, SOME

Et lite utvalg artikler fra lokalavisene i 2019

5.9.2019
Lofot-Tidende - Mye folk på stiene i Vest-Lofoten

https://www.lofot-tidende.no/turisme/friluftsliv/lofoten-friluftsrad/mye-folk-pa-stiene-i-vest-lofoten/s/5-28-164873?fbclid=IwAR0KWoEjIiZTN2ElHEv… 1/5

A N N O N S E

TURISME  FRILUFTSLIV  LOFOTEN FRILUFTSRÅD  VEST-LOFOTEN

Mye folk på stiene i Vest-Lofoten

 Av Karianne Steen


05. september 2019, kl. 14:01

Lofoten friluftsråd har foretatt tellinger på et utvalg turmål i Lofoten i 2019.Tellingene viser høy bruk av stiene, med juli som absolutt mest populære

TELLER TURISTER: Daglig leder Peter Andresen (innfelt) i Lofoten friluftsråd har ansvar for å kartlegge antall besøkende til etknippe turmål i Lofoten. Tellingene viser høye besøkstall - særlig i juli.

Lofoten Matpark As

Se direktesendt sport
Vi sender fotball, håndball og merMENY
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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 2019 fått tildelt tilskudd fra følgen-
de steder:

Tilskudsgiver Sum tilskud 

Administrasjonsstøtte Friluftsrådenes landsforbund 240 000

Nordland fylkeskommune 198 000

Prosjektmidler Friluftsrådenes landsforbund 766 250

Nordland fylkeskommune 281 000

Barne-, unge-, og familiedirektoratet 90 000

Miljødirektoratet 375 751

Sparbank 1 Nordnorge 80 000

Sum tilskudd i 2019 2 034 001 

ØKONOMI

89 %

11 %

Medlemskontingent vs tilskudd 2019

Tilskudd Medlemskontingent

Medlemskontingent
Medlemskontingen for 2019 ble fastsatt på årsmøtet 24. april til 10,02 kr/innbygger. 
Samlet sett betalte de seks medlemskommuner 246 504 kr i medlemskontingent til 
friluftsårdet. 
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Årsregnskap 2019

Regnskap Buds(end)
2019 2019

Ansvar: 7020 LOFOTEN FRILUFTSRÅD
10100 LØNN I FASTE STILLINGER  902 116,0  658 800,0 
10109 FERIEPENGER  -  36 000,0 
10300 EKSTRAHJELP  155 188,0  - 
10301 ENGASJEMENTSSTILLINGER  17 024,0  200 000,0 
10400 OVERTID  -  5 000,0 
10500 ANNEN LØNN OG TREKKPL. GODTGJØRELSE  6 000,0  530 000,0 
10511 SKATTEPLIKTIG KM.-GODTGJØRELSE  7 101,0  - 
10561 SK.PLIKTIG DEL KOSTGODTGJØRELSE  1 162,0  - 
10901 GRUPPELIVSFORSIKRING  2 706,0  - 
10902 PENSJON KLP FELLESORDNING  168 845,0  59 000,0 
10905 MOTKONTO GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKRING -2 706,0  - 
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT  55 500,0  57 700,0 

 1 312 936,0  1 546 500,0 

11000 KONTORMATERIELL  5 327,0  9 000,0 
11150 MATVARER  34 299,0  33 000,0 
11151 MATSERVERING, KURS/OPPLÆRING  30 823,0  52 000,0 
11200 ANNET FORBRUKSMATR./RÅVARER  -  60 000,0 
11206 GAVER  1 500,0  - 
11303 PORTOUTGIFTER  719,0  - 
11304 GEBYR BANKTJENESTER  -  4 000,0 
11305 MOBILTELEFON  2 718,0  4 000,0 
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON  12 749,0  71 500,0 
11404 INFORMASJON  360,0  - 
11500 OPPLÆRING/KURS  16 965,0  9 000,0 
11509 OVERNATTING VED KURS/OPPLÆRING  29 972,0  - 
11510 OVERNATTING KONFERANSER M.V  1 456,0  - 
11600 REISE, DIETTUTG. OPPG. PL.  1 151,0  - 
11601 KJØREGODTGJØRELSE  55 318,0  18 000,0 
11700 REISEUTGIFTER/TRANSPORTUTGIFTER  20 582,0  122 000,0 
11706 REISEUTGIFTER KURS  9 423,0  8 000,0 
11707 OVERNATTING KURS  -  73 000,0 
11708 OVERNATTING ANNET  1 995,0  6 000,0 
11850 FORSIKRINGER, VAKTTJENEST.  2 357,0  - 
11900 HUSLEIE, LEIE LOKALER  9 740,0  - 
11902 HUSLEIEUTGIFTER  48 347,0  52 000,0 
11950 AVGIFTER, GEBYR, LISENS  114 423,0  77 000,0 
11951 DATAPROGRAMMER, LISENSER  2 272,0  22 000,0 
12000 INVENTAR OG UTSTYR  2 166,0  - 
12001 UTSTYR (SERV/PRING/PROGR.)  198 860,0  187 750,0 
12100 LEIE/KJØP AV TRANSP.MIDL.  6 200,0  - 
12403 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR  650,0  4 000,0 
12700 KONSULENTTJENESTER  205 154,0  110 000,0 
12706 HONORARER - IKKE OPPG.PLIKTIG  80 500,0  - 
13500 TIL KOMMUNER/KOMM.INST.  -  480 000,0 
13506 REGNSKAPSFØRING  90 075,0  90 000,0 
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVT. PRIV.  -  230 000,0 
14290 BETALT MVA  101 466,0  - 
15500 AVSETN. BUNDNE FOND  25 095,0  30 000,0 
16218 FAKTURAGEBYR  70,0  - 

 1 112 732,0  1 752 250,0 
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17000 FRA STATEN -90 000,0 -480 000,0 
17101 REFUSJON FØDSELSPENGER -161 406,0  - 
17290 KOMPENSASJON FOR MVA - DRIFT -101 466,0  - 
17300 FRA FYLKESKOMMUNER -721 753,0 -860 000,0 
17301 LÆRLINGETILSKUDD  - -120 000,0 
17500 FRA KOMMUNER -246 050,0 -245 000,0 
17700 FRA ANDRE (PRIVATE) -1 104 587,0 -1 593 750,0 
19000 RENTEINNTEKTER -408,0  - 

-2 425 670,0 -3 298 750,0 
Sum ansvar: 7020 LOFOTEN FRILUFTSRÅD  -  - 

T O T A L T  -  - 

Bundet driftsfond 25 199946 IB Bevegelse UB 2019
-483 889,0 

Avsetning 2019 -25 095,2 
Saldo 31.12.19 -508 984,2 

Fordringer Vestvågø Kommune 31.12.2019
Mva 2019 -101 465,4 
Sum -101 465,4 
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Deltakerne på friluftsskolen i Kabelvågmarka i høstferien tilbereder felles lunsj over bål. Foto: Emilie Bollingberg

Ungdom på friluftscamp prøver Stand up padling. Foto: Emilie Bollingberg



23

Utearrangement under Flakstad i farta. Foto: Peter Andresen

Båtbygging på friluftsskolen i høstferien. Foto: Ingrid Lie Malmquist



Lofoten friluftsråd
Storeidøya 86
9370 Leknes

lofoten@friluftsrad.no
tlf 485 94 951

www.lofotenfriluft.no
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