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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: Hans-Egil Pettersen

ole.kroken@bardu.kommune.no
hep1000@hotmail.com

Berg

Berit Sivertsen
Vara: Bård Lysberg

berit.sivertsen@berg.kommune.no
xploresenja@gmail.com

Dyrøy

Hans Bakkejord
Vara: Britt Karlsen

nermiljosentralen@dyroy.kommune.no
brit-k2@online.no

Lenvik

Gunnar Borvik
Vara: Astrid Kolbeinsen

astrid.kolbeinsen@outlook.com

Målselv

Inger Sæterhaug
Vara: Atle Andreassen

inger.saeterhaug@malselv.kommune.no
atle.andreassen@malselv.kommune.no

Sørreisa

Aina Løhre
Vara: Oskar Larsen

aina.lohre@sorreisa.kommune.no
oskar.larsen@sorreisa.kommune.no

Torsken

Hans P.Pedersen
Vara: Eva Marie Pettersen

hp-peder@online.no
eva.pettersen@medby-oppvekstsenter.no

Tranøy

Reidun Aspmo
Vara: Audun Sivertsen

reidun.aspmo@tranoy.kommune.no
audun.sivertsen@tranoy.kommune.no

Etter valget i 2015 kom det inn nye styremedlemmer for enkelte av kommunene og på
styremøtet i Målselv 1-2.desember var nye styremedlemmer fra Målselv, Torsken og
Berg på plass.Nytt styre i Midt-Troms friluftsråd 2015 til 2019 består av følgende
representanter:
Kommune

Representant/
vararepresentant

Kontaktinfo

Bardu

Ole Kroken
Vara: Jeanette Jørgensen

ole.kroken@bardu.kommune.no

Berg

Berit Sivertsen
Vara: Wenche Pedersen

berit.sivertsen@berg.kommune.no

Dyrøy

Hans Bakkejord
Vara: Britt Karlsen

nermiljosentralen@dyroy.kommune.no
brit-k2@online.no

Lenvik

Gunnar Borvik
Vara: Astrid Kolbeinsen

g.borvik@mil.no
astrid.kolbeinsen@outlook.com

Målselv

Hege Gjerdrum
Vara: Inger Sæterhaug

h.gjerd@online.no
inger.saeterhaug@malselv.kommune.no
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Sørreisa

Hanne Fredriksen
Vara: Odd Lekang

hannfre@online.no
oddlekang@gmail.com

Torsken

Brith Sørensen
Vara: Heidi Almestad

Brith.sorensen@gmail.com

Tranøy

Marit Stubberud Hanssen
Vara: Einar Svendsby

maritshanssen@hotmail.com

1.2. Administrasjonen
Tove Amundsen Fuglem arbeidet i 100 % stilling som daglig leder frem til juli før hun
gikk ut i tre års permisjon. Espen Prestbakmo kom inn i friluftsrådet 1 mai i 50%
stilling og gikk over til 100% stilling som vikarierende daglig leder fra første juni.
Mari Martinsen Siljebråten har siden oktober arbeidet 50% i en prosjektstilling knyttet
til turskiltprosjektet i Midt-Troms friluftsråd.
Friluftsrådet hadde kontor på kommunehuset i Bardu frem til oktober og flyttet da
over i nye lokaler i veksthuset i Bardu.

1.3.

Møteaktivitet, kurs og konferanser

Det har vært avholdt 4 ordinære møter i friluftsrådet i løpet av året.
10. februar på i Bardu
23. mars Rådhuset på Finnsnes, Lenvik
2.september Medby i Torsken
1-2. desember i Øverbygd, Målselv
Årsmøtet ble arrangert i Lenvik 23.Mars
1-2. desember ble det arrangert 2 dagers utvidet styremøte i Øverbygd der det ble
arbeidet med handlingsplanen for Midt-Troms friluftsråd 2016 til 2019.

!

Styremøte med sosialt samvær 1 desember i Øverbygd
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Leder har deltatt på:
• Styreledersamlinga på Gardermoen i 12.-13.februar
• Landskonferanse og årsmøtet i FL i Mo i Rana 4. og 5. juni
• 4 styremøter og årsmøtet i Friluftsrådet
• Isfisketur for PU Altevatn
• Åpning av statlig sikra friluftsområde i Ersfjord, Berg kommune.

Daglig leder(e) har:
• Deltatt på:
o Styreledersamlinga på Gardermoen i 12.-13.februar 2015
o Samling med FNF Troms, Troms fylkeskommune og friluftsrådene i
Troms, Tamokdalen19. Og 20. Mai og 10 desember
o Markering av nasjonalparkdagen 4.juni i Ånderdalen
o Åpning av nytt statlig sikra friluftsområde i Ersfjord, Berg kommune
o Landskonferanse og årsmøtet i FL i Mo i Rana 4. og 5. juni
o Studietur med Ånderdalen og Rohkunborri nasjonalparkstyre til NordFinland, tema besøksforvaltning. 9.-11. juni.
o Deltatt på turskiltkurs i regi av Troms fylkeskommuen 16.juni
o Spillemiddelsamling med Troms Fylkeskommune 18.-19. juni
o 4 styremøter og årsmøtet i Friluftsrådet
o Innledning på møte i Profilgruppa i Midt-Troms 27.august
o Ansattesamling i Selbu 22.-24.september
o Møter for ny daglig leder i samtlige kommuner for oppdatering på
lokale prosjekter, ideer og problemstillinger.
o Erfaringssamling fra friluftsskolene, nasjonal samling i Oslo
22.oktober.
o Oppsummeringssamling for friluftslivets år i Troms Bardufosstun
14.november.
o Innlegg for å orientere om MTF
▪ kommunestyremøte 16.februar i Dyrøy, 5. mars i Lenvik,
9.april i Sørreisa og 21.april i Tranøy.
▪ Kulturforum Troms 17.april
▪ regionrådet 14.des.

1.4. Friluftsrådenes Landforbund
Midt-Troms friluftsråd har siden oppstart i 2006 vært tilsluttet Friluftsrådenes
Landsforbund (FL) som er et landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale
friluftsråd. Det er pr 1.1.2016 24 interkommunale friluftsråd i Norge.
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2.

Informasjonstiltak

2.1. Turkart for Midt-Troms
Turkartene for Midt-Troms selger fortsatt godt. I 2014 har det vært solgt kart for om
lag kr. 40 000.
2.2. Turbok for Senja og Midt-Troms
I november 2015 kunne vi endelig holde Turbok for Senja og Midt-Troms i hånda.
Dette har blitt ei praktbok med mange inspirerende turer. Boka var bestselger hos
bokhandlene i Midt-Troms jula 2015.
Arbeidet med boka ble påbegynt i 2013. Midt-Troms Friluftsråd er bokens avsender,
mens Fagtrykk Idé og Jakobsen Kommunikasjon er utgiver. Friluftsrådets medlem fra
Torsken, Hans Peder Pedersen er Midt-Troms friluftsråds representant i redaksjonen,
og det er opprettet kontaktpersoner i de 7 andre Midt-Troms kommunene.

2.3. Hjemmeside og Facebook
Midt-Troms friluftsråd sine hjemmesider finnes på www.midt-troms.no/friluftsrad,
mens facebooksiden finnes på https://www.facebook.com/midttromsf. Sidene
oppdateres jevnlig med nyheter om kurs, turer og aktiviteter og annet friluftslivsnytt.
2.4. Mediakontakt
Friluftsrådet opplever at lokalpressen er positiv til å skrive om saker som vi arbeider
med, og det er god oppslutning fra lokalpressen i forbindelse med utsendte
pressemeldinger.
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3.

Folkehelsearbeid – aktiviteter og prosjekter

3.1. Handlingsprogram for folkehelse i Midt- Troms friluftsråd.
Tiltak som er gjort i planperioden. Kommentarer er satt inn i oversikten.
3.1.1. Flere i aktivitet oftere

Forkortelser:
MTF = Midt-Troms friluftsråd
FL = Friluftsrådenes landsforbund
SM= Spillemidler
FK= Troms fylkeskommune
EK= Egenkapital som kan være EK fra samarbeidsparter

Tiltak

Beskrivelse

Ansvar

Tid/frist

”Ak3v i MidtTroms”
Telltur.no
Felles premiering

Utgi he(et/ kalender der
hver kommune får inn6l 2
sider hver med info om
trim6lbud: .
Telltur.no, tur med
løypevaktmester, ”ukas
tur”

MTF
Kommunene
I samarbeid med
frivillige org.

1.april for
komm.
31.mai for
MTF

Søndagsturer

Målsetning om 1
søndagstur pr kommune
gjennom hele året/
Familieturer/
lavterskalturer
Det er gjennomførd ca
180 søndagsturer med
over 7000 turgåere.

MTF
Kommunene
Frivillige org.

Hele 2015

Info om
3lskuddsordninger
Hjelp 3l søknad om
SPM 3l turveier /s3er og anlegg i
skole/
barnehager/ SFO/
nærområder

Informasjon om
6lskuddsordninger og teP
kontakt med
medlemskommunene i
forbindelse med søknad
om midler for 2016.

MFT
Kommunene
Troms
fylkeskommune

Hele 2015

Info i regionrådet

MTF orienterer om:
Status generelt

MTF

Des. 2015

Læring i friluI i et
forpliktende
samarbeid

NePverk, diverse kurs,
MTF
seminarer, fokus på bålet
ifm Frilu(slivets år 2015 –
innkjøp av bålpanner.

Hele 2015
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Ordførerens tur og
”Kommunerepresentantenes
tur”

Det er gjennomført ca 55
turer med Ordfører og
kommunestyrerepresenta
nter som turledere og ca
600 personer har deltaP
på turene.

MTF
Hele 2015
Ordførerne
Folkehelsekoordi
nater
Poli6kere

Høstningsturer og
friluIsliv for nye
landsmenn

Det er i samarbeid med
kommunal
ﬂyktningetjeneste og
asylmoPak gjennomført
31 ulike turer med 6l
sammen ca 950 deltakere.

MFT
Kommunene
Folkehelsekoordinatorene/
frisklivssentraler
ﬂyktningekonsul
enter, moPak

Hele 2015

FriluIslivets år
2015

Bålsamtaler, naP i
naturen,
åpningsmarkeringer i
kommunene.

MTF
Kommunene

Hele 2015

Isﬁsketur for
psykisk
Utviklingshemmed
e

Gjennomført tur for PU

MFT
Bardu komm.

Våren 2015

Gjennomføre
temamøte/
seminar forum for
folkehelse og
friluIsliv

To møter er gjennomført. I
november gjennomførte
vi i 6llegg 6l møtet et
innføringskurs i
geocaching.

MTF
Kommunene
Folkehelsekoordinatorer

2015

FriluIsskoler.
Ferie3lbud for barn
og unge i vinter- og
sommerferiene

Det er gjennomført 9
frilufsskoler i 2015 og det
har vært 6lbud om
frilu(sskole 6l barn i
samtlige kommuner.
Til sammen 204 barn har
deltaP på frilu(sskole i
2015. Frilu(srådet har
bidraP prak6sk på 5
frilu(sskoler og haP
hovedansvar for
frilu(sskolen i Tranøy.

MTF
Feriene 2015
JFF
Barnebyen
Finnsnes
Folkehelsekoordi
natorer
Kommunene

Turbok for Senja
og Midt-Troms

Finpuss korrektur og
MTF, Jakobsen
fotografering i august 6l
Fagtrykk – Idè
oktober. Turboka for Senja Kommunene
og Midt-Troms ble utgiP i
november

Midt-Troms friluftsråd !8

Boka var klar
for salg i
November

Årsmelding 2015
Turskiltprosjektet i
Midt-Troms ”Våg å
ta i bruk dine
nærområder”

Prosjektet ble saP i gang
ePer ønske fra
medlemskommuner og
innspill fra andre aktører i
regionen.

MTF
Kommunene

Oppstart
oktober

Kommentarer til tiltakene:
Alle tiltakene er gjennomført – og stort sett i henhold til handlingsprogrammet.
Læring i friluft er noe redusert og består nå bare av ett nettverk for barnehageansatte.
Friluftsskole og den nye satsingen på stier og friluftsporter, Turskiltprosjektet har vært
hovedsatsinger i 2015.
Turskiltprosjektetet ønsker gjennom skilting, informasjonstavler, turkort og
friluftsporter å gjøre regionens turløyper mer tilgjengelig og attraktive for nye
brukere. Ved bedre tilrettelegging på utvalgte turløyper og merking av løypene helt
inn til sentrum eller kjent parkeringsplass vil det bli lettere for nye grupper å komme
seg ut i naturen. Løypene vil også bli bedre tilgjengelig og attraktive for tilreisende.
Tilbakemeldingene fra kommunene er at de er fornøyde med fellestiltakene innen
friluftsliv og folkehelse, og ønsker videre samarbeid om fellestiltakene.

4.

Kompetanseheving (kurs, seminarer, konferanser mm)

4.1. ”Læring i friluft” og ”Barn i friluft”
8 barnehager og skoler har vært med i nettverket siden starten i 2011. Dette nettverket
har fått noen utskiftninger og består nå av 6 skoler og 3 barnehager. I 2013 ble det
etablert et rent barnehagenettverk som består av 9 barnehager.
I 2015 ble det gjort endringer i nettverkene og vi har nå ett barnehagenettverk med 12
deltagende barnehager.
I 2015 har det vært gjennomført 7 ulike samlinger, kurs, seminar, møter og befaringer
gjennom tiltaket læring i friluft. Flere av kursene og seminarene er åpen for
institusjoner og organisasjoner som ikke er med i kompetansenettverkene.
o
o
o
o

Nettverkssamlinger for skoler og barnehager: 2 stk
Kurs i kanopadling tilpasset barnehage
Befaring referanseområde Mefjordvær, Senjahopen barnehage
2 Kurs ”sjømat på Bål” 5.juni i Bardu
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Barnehagenettverket på samling november 2015

4.2. Kurs for organisasjoner, etater og privatpersoner som ønsker å
tilrettelegge/motivers/stimulere til økt friluftslivsaktivitet
•

Arrangert diverse kurs, møter og seminarer:
o Initiativtaker til møte med nasjonalparkforvalterne 2 møter
o Planleggings- og evalueringsmøte turer for våre nye landsmenn 2 stk.
o Evalueringsmøte og planleggingsmøter friluftsskoler 2 stk.
o Kurs i geocaching i forum for folkehelse.

4.3. Seminar/møter og aktiviteter i friluftslivets år 2015.
I 2015 har Midt-Troms friluftsråd vært aktiv i gjennomføringen av friluftslivets år
2015:
o Deltakelse på uteovernatting for alle ordførere i Troms, Tromsø
17.januar
o Deltakelse på uteaktiviteter/bålsamtale for fylkestinget, Tromsø 17
juni.
o Bålsamtaler med politikere, lag og forreninger i Berg, Torsken og
Dyrøy (Øvrige kommuner i 2016)
o Deltakelse på ordførerens tur i Målselv, Lenvik, Tranøy og Bardu.
o Initiativ til kåring og økonomisk støtte til tilrettelegging i kommunenes
mest attraktive friluftsområde.
o Deltagelse på natt i naturen, hele Norge sover ute 5.september.

4.4.

Andre møter/ kompetansehevingstiltak
o Møte/seminar for folkehelsekoordinatorer/ frisklivsveiledere
o Stand på Villmarksmessa i Bardu 12. og 14.juni
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o Vertskap for arbeidsseminar med FNF Troms, Troms fylkeskommune
og friluftsrådene i Troms, Tamokdalen19. Og 20. Mai
o Møter i forbindelse med utvikling av innfallsport til Ånderdalen
Nasjonalpark
o Møte med Nasjonalparkfrorvalter i Øvre Dividal nasjonalpark ang
innfallsporter til nasjonalparken.
o Møter og befaringer i samtlige kommuner for at ny daglig leder skulle
bli kjent med områder og tiltak i regionen. Statlig sikra områder,
Målsnes, Henrikstøa/Finnsnesvatnet Lenvik, Finnlandsholmen og
Brøstadbotn Dyrøy, Botnhågen og Torsken i Torsken, Skaland og
Mefjordvær i Berg.
Aktivitetsrettede tiltak, diverse turer
o Deltatt på 5 friluftsskoler
o Hovedansvar for friluftsskolen i Tranøy

5.

Sikring, skjøtsel, og kartlegging av friluftsområder

5.1. Tilskudd til friluftsområder og aktivitet i friluftsområder i kommunene
Hvert år er det avsatt kr. 40 000 til driftstilskudd til aktivitetstiltak/friluftsområder i
Midt- Troms. Alle kommunene som søkte (Bardu, Sørreisa, Tranøy og Målselv) fikk
kr. 5 000 hver i tilskudd til drift og/eller aktivitetstiltak i friluftsområder.
5.2. Tilskudd til statlige sikrede friluftsområder
Midt-Troms friluftsråd fikk tilsagt om kr. 524 000 for tiltak i sikra friluftsområder i
regionen friluftsområde. Disse midlene er fordelt og benyttet som følger:
Ersfjordstranda Berg, UU sti, gjerde og bålplasser.
Kr 334 000,Målsnes/Vika Målselv, Parkeringsplass, infoskilt og
utbedring grillhytte
kr 30 000,Torsken Sildevika, div tiltak
kr 160 000,Tiltak i på Ersfjordstranda er gjennomført etter planen. Tiltak i Sildevika er utsatt og
midler overføres til 2016. Tiltak Målsnes/Vika er delvis gjennomført og restbeløp er
overført til 2016.
5.3. Nye friluftsområder
I Torsken kommune er makeskiftesaken for Firkanten friluftsområde ikke løst ennå.
Midt-Troms friluftsråd har vært i kontakt med Fylkesmannen i Troms for å høre om
statusen i arbeidet, men videre fremdrift er usikker. Det er tatt initiativ til å arbeide for
et nytt sikret friluftsområde i Gieska i Torsken. Dette vil det jobbes videre med i 2016.
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5.4.
Kartlegging og verdisetting av viktige friluftsområder
Troms fylkeskommune har videreført sitt arbeid med å kartlegge og verdivurdere
områder som er viktige for friluftslivet i Troms. Formålet med arbeidet er å
synliggjøre hvilke områder som er særlig viktig for friluftsliv, tilgangen og kvaliteten
på disse. I Midt- Troms har Troms fylkeskommune ansatt en egen prosjektleder til
dette. Følgende kommuner er pr 1.1. 2016 helt ferdig med kartleggingsarbeidet:
Bardu, Berg, Dyrøy, Sørreisa, Torsken og Tranøy.
5.5. Forvaltningsplan for statlige sikra friluftsområder
Arbeidet med utarbeidelse av forvaltningsplaner for de 10 statlige sikra
friluftsområder ble sluttført i 2012. I 2015 har Midt-Troms friluftsråd revidert
forvaltningsplanene i Berg, Torsken, Dyrøy, Målselv og Lenvik. Disse gjelder nå for
perioden 2015 – 2019. Det gjenstår fortsatt å revidere forvaltningsplanene for
områder i Sørreisa.

6.

Organisasjonsarbeid

6.1. Høringer
Friluftsrådet har behandlet og gjort skriftlig innspill på 2 høringssaker i perioden.

7.

Økonomi

Drift av friluftsrådet er basert på årlig kontingent fra medlemskommunene, tildelt
administrasjonsstøtte fra Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og driftstøtte fra Troms
fylkeskommune. I 2015 utgjorde medlemskontingenten kr. 239 475, støtten fra FL kr.
240.000 og Troms fylkeskommune kr. 200.000.
I tillegg ble det innvilget prosjekt- og aktivitetsretta midler fra tilskuddordninger
administrert av Troms fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforbund.
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