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1.

Virksomhet i råd og administrasjon

1.1. Medlemmer
Midt-Troms friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan mellom de åtte
kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.
Friluftsrådets styre har i perioden bestått av følgende åtte representanter:
Kommune

Representant/vararepresentant Kontaktinfo

Bardu

Ole Kroken
Vara: Thorstein Lundberg
Unni Antonsen
Vara:
Jørgen Bjørkli
Vara: Randi Vaeng
Roger Olsen
Vara: Frode Løwø
Elin Nicolaisen
Vara: Geir Kvammen
Aina Løhre
Vara: Arvid Johansen
Lena Hansson
Vara:
Reidun Aspmo
Vara: Audun Sivertsen

Berg
Dyrøy
Lenvik
Målselv
Sørreisa
Torsken
Tranøy

ole.kroken@bardu.kommune.no
thorstein.lundberg@bardu.kommune.no
unni.antonsen@berg.kommune.no
jorgen.bjorkli@dyroy.kommune.no
randi.vaeng@elvetun.net
roger.olsen@lenvik.kommune.no
frode.lowo@lenvik.kommune.no
elin.nicolaisen@malselv.kommune.no
geir.kvammen@malselv.kommune.no
aina.lohre@sorreisa.kommune.no
arvid.johansen@sorreisa.kommune.no
lena.hansson@torsken.kommune.no
reidun.aspmo@tranoy.kommune.no
audun.sivertsen@tranoy.kommune.no

På årsmøtet i 2008 ble Ole Kroken fra Bardu gjenvalgt som leder.
1.2. Administrasjonen
Sissel K Grongstad har vært tilsatt som daglig leder i fast 50 % stilling. Fra årsskiftet
og til desember 2008 hadde hun mammapermisjon. Toril Skoglund har vært vikar i
perioden januar – september. Fra september til desember var friluftsrådet ubemannet.
Friluftsråd har kontorfellesskap med serviceavdelingen på kommunehuset i Bardu.
Kontortid i perioden har vært annenhver uke.
1.3. Møteaktivitet, kurs og konferanser
Det har vært avholdt tre ordinære
møter i friluftsrådet i 2008. 12. februar
i Målselv, 26. mars i Bardu og 2. juni i
Berg. I tillegg ble årsmøtet arrangert
26. mars i Bardu.
Friluftsrådet var representert med leder
og daglig leder på friluftskonferansen
på Håholmen i Møre og Romsdal 5.-6.
juni.
Friluftsrådet på befaring i Mefjordvær.
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Under generalforsamlinga i Friluftsrådenes Landsforbund 7. juni deltok leder, daglig
leder og varaordfører i Tranøy, Herbjørg Valvåg.
I tillegg har leder deltatt på den årlige styreledersamlinga på Gardermoen 11. februar.
Daglig leder har deltatt på Folkehelsekonferansen i Tromsø i april og på en samling i
regi av Friluftsrådenes Landsforbund i mai.
Friluftsrådet har i løpet av året vært på befaring på skistadion i Bardu, i Målselv
Fjellandsby, på Tungeneset i Berg og i Mefjordvær i Berg.
1.4. Friluftsrådenes Landforbund
Midt-Troms friluftsråd har siden oppstart vært tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund
(FL) som er et landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd. Det
er pr dags dato 20 interkommunale friluftsråd i Norge.
Herbjørg Valvåg fra Tranøy ble på generalforsamlinga 7. juni valgt inn som
styremedlem i FL ,og hun ble med det den første representanten fra Troms!

2.

Informasjonstiltak

2.1. Hjemmeside
Midt-Troms friluftsråd sine hjemmesider
finnes på www.midt-troms.no/friluftsrad.
Hjemmesidene oppdateres jevnlig med
nyheter om kurs, turer og aktiviteter og
annet friluftslivsnytt. Drift av
hjemmesidene er et samarbeid med
Midt-Troms regionråd.
2.2. Mediakontakt
Friluftsrådet har hatt flere oppslag i
lokale og regionale aviser i forbindelse
med ulike arrangementer.
2.3. Nord-Norsk villmarksmesse
Friluftsrådet deltok med informasjon
og spørrekonkurranse på Nord-Norsk
villmarksmesse i Bardu 13.-15. juni.
40 personer deltok i konkurransen og fikk
friluftsrådets brettekopp i premie.
Bardu kommune var samarbeidspart på
standen under messedagene.

Fra friluftsrådets stand på villmarksmessa.
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3.

Uteaktiviteter og prosjekter

3.1. Turkart Midt-Troms
Friluftsrådet har satt i gang arbeid med å utarbeide nye turkart for hele Midt-Troms.
Mange av dagens kart er gamle og utdaterte og behovet for nye kart er stort. Det er
opprettet en arbeidsgruppe bestående av Jørgen Bjørkli fra Dyrøy, Thorstein
Lundberg fra Bardu og daglig leder i friluftsrådet. Prosjektet vil gå over to år og
forventes avsluttet høsten 2010. Det er i 2008 arbeidet organisering, avgrensning og
finansiering av prosjektet.
3.2. På tur med en Stortingsrepresentant
I august inviterte friluftsrådet stortingsrepresentant Lena Jensen (SV) med på tur.
Turen gikk til Sørvika der Jensen fikk orientering om arbeidet og de økonomiske
utfordringer friluftsrådet har. Møtet fikk svært god omtale i lokal media og
friluftsrådet fikk lovnad fra Jensen om å bringe budskapet inn til Miljøverndepartementet. BL Lunheim bidro med bål og bålkaffe.
Varaordfører i Lenvik kommune, Anne Grete Normann og Herbjørg Valvåg, leder av
Midt-Tromstinget og styremedlem i FL, var også med på turen. Fra friluftsrådet
deltok leder, nestleder og daglig leder.
3.3
Årets turbilde
Årets tema var aktivitet, og kåring
foregikk i begynnelsen av desember.
Det kom inn totalt 39 bilder fra 16
deltakere. Innsenderne var fra hele
landet. Beste bilde i seniorklassen
ble tatt av Katrine Mari Nordgård fra
Tromsø. Vinner av juniorklassen ble
Dan Morten Bårdsen fra Bardu. Det
kom inn mange flotte bilder. Juryen
ga hederlig omtale til bilder tatt av
Torben Bech og Anton Heggås,
begge fra Bardu. Hovedvinnerne ble
premiert med et digitalt fotoapparat,
mens for hederlig omtale ble det gitt
en bok skrevet av Bjørn Klauer.
I juryen satt Ole Kroken, leder
Midt-Troms friluftsråd, Thorbjørn
Berglund, representant for Statskog
og Stein Wilhelmsen, journalist i Nordlys.

Årets turbilde 2008
Fotograf: Katrine M. Nordgård

3.4. Læring i friluft
Friluftsrådet har sammen med Troms fylkeskommune arrangert et kurs i praktisk
friluftsliv for lærere. Kurset foregikk på Senja. Det deltok 22 lærere på kurset. I
gjennomføringen av kurset var ideer fra permen sentrale, i tillegg til fokus på bruk av
nærmiljøet og lokale ressurser.
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Høsten 2008 deltok Statskog/fjelltjenesten under planlegging av vinterkurs, som er
planlaget gjennomført utpå nyåret.
3.5
”Vårens vakreste eventyr” - Isfisketur for utviklingshemmede
Friluftsrådet har videreutviklet samarbeidet med Bardu kommune som i mange år har
arrangert isfisketur for utviklingshemmede. I år ble invitasjon sendt ut til alle
kommunene i Midt-Troms med tilbud om både dagstur og overnattingstur. I løpet av
de to dagene var 26 deltakere fra Bardu, Målselv, Sørreisa og Tranøy med på turen
som foregikk 1.og 2. april på Altevatn. I tillegg til isfiske, fikk deltakerne være med
på å lage middag på bål og gå natursti. Og været var helt strålende!
Friluftsrådet deltok på turen med personalressurser.

4.

Sikring og drift av friluftsområder

4.1. Forvaltningsplan for Sørvika
På oppdrag fra fylkesmannen i Troms,
miljøvernavdelinga, har friluftsrådet
utarbeidet en forvaltningsplan for Sørvika.
Sørvika er et av de eldste sikra friluftsområdene i vårt område, og behovet for
oppgradering er stort. Forvaltningsplanen
vil være retningsgivende for den videre
forvaltningen av området. Planen ble
utarbeidet i samarbeid med Lenvik
kommune og BL Lunheim, og ved
årsskiftet var planen klar for oversendelse
til fylkesmannens miljøvernavdeling for
godkjenning.

Den karakteristiske stranda i Sørvika.

4.2. Registrering av universell utforming
De 10 sikra friluftsområdene i Midt-Troms ble sommeren 2008 kartlagt med hensyn
på tilgjengelighet. Veileder og registreringsskjema utarbeidet av Norges Handicapforbund, Nord-Trøndelag og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) ble benyttet under
kartleggingen. Kirsti Fosshaug og Roald Wikran fra Norges Handicapforbund NordNorge bistod under registreringsarbeidet. Resultatet av undersøkelsen er innrapportert
til FL som bevilget 10.000 NOK til arbeidet. Det ble også laget en presentasjon av de
sikra områdene for publisering på våre hjemmesider.
4.3. Offentlig sikra friluftsområder i Midt-Troms - fellesrapport
På bakgrunn av befaringene og registreringene som ble gjort med hensyn på
tilgjengelighet og universell utforming, er det igangsatt utarbeidelse av en felles
rapport for alle de 10 offentlig sikra friluftsområdene i Midt-Troms. Rapporten
forventes ferdigstilt i løpet av 2009.
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5.

Organisasjonsarbeid

5.1. Høringsuttalelser
Friluftsrådet har behandlet to høringssaker i perioden. Den ene saken var fra
fylkesmannen i Troms og gjaldt etablering av nasjonalpark i Bardu. Den andre saken
var fra Senjakommunene og gjaldt innspill på tiltak og temaer i forbindelse med
arealplanprogrammet.
5.2. Økonomi
Drift av friluftsrådet er i hovedsak basert på årlig kontingent fra medlemskommunene
og tildelt administrasjonsstøtte fra Friluftsrådenes Landsforbund (FL). I 2008 utgjorde
medlemskontingenten 155.000 NOK og støtten fra FL 110.000 NOK. I tillegg ble det
innvilget en del prosjekt- og aktivitetsretta midler fra tilskuddordninger administrert
av Fylkesmannens miljøvernavdeling, Troms fylkeskommune og Friluftsrådenes
Landsforbund.

Fra Finnlandholmen i Dyrøy kommune
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Vedlegg

Regnskap 2008
Lønn og sosiale utgifter
Møte- og reiseutgifter
Kontorutgifter
Kontingenter
Prosjekt, aktivitet
Refusjoner
Medlemskontingent kommunene
Tilskudd andre
Driftsresultat
Avsetning bundne driftsfond
SUM

Bundne driftsfond (pr 31.12.2008)

311 926,81
59 636,08
16 738,41
23 825,00
18 527,00
-121 470,00
-155 000,00
-267 000,00
-112 816,70
112 816,70
0,00

457 006,16

Bardu 20. februar 2009

Ole Kroken

Stein Ivar Johansen

styreleder Midt-Troms friluftsråd

Økonomisjef Bardu kommune
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