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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 består av følgende åtte representanter.
Kommune

Representant/
vararepresentant

Kontaktinfo

Bardu

Ole Kroken
Vara: Jeanette Jørgensen

ole.kroken@bardu.kommune.no
jeanette.Jorgensen@bardu.kommune.no

Berg

Berit Sivertsen
Vara: Wenche Pedersen

berit.sivertsen@berg.kommune.no
wenche.Pedersen@berg.kommune.no

Dyrøy

Hans Bakkejord
Vara: Ellen Hals

nermiljosentralen@dyroy.kommune.no
ellen.Hals@dyroy.kommune.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

Sørreisa

Hanne Fredriksen
Vara: Odd Lekang

hannfre@online.no
oddlekang@gmail.com

Torsken

Brith Sørensen
Vara: Heidi Olsen Almestad

brith.sorensen@gmail.com
eva.pettersen@medby-oppvekstsenter.no

Tranøy

Marit Stubberud Hanssen
Vara:Einar Svendsby

maritshanssen@hotmail.com
einar.svendsby@gmail.com

1.2
Administrasjonen
Espen Prestbakmo er vikarierende daglig leder i 100% stilling.
Mari Martinsen Siljebråten har i 2016 vært ansatt 100% i en prosjektstilling,
hovedsakelig knyttet til turskiltprosjektet i Midt-Troms friluftsråd.
Friluftsrådet har kontor i Veksthuset i Bardu.

1.3

Møteaktivitet, kurs og konferanser

Det har vært avholdt 4 ordinære møter i friluftsrådet i løpet av året.
2. Mars. Telefonmøte
11. April Rådhuset på Finnsnes, Lenvik
31. Mai Sazza i Tranøy
19 og 20 oktober på Furøya, Sørreisa
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Årsmøtet ble arrangert i forbindelse med regionrådsmøte i Lenvik 11 april. I tillegg
ble noen årsmøtesaker utsatt til regionrådsmøtet 6.Juni.

!
Styremøte ekskursjon 31.Mai

Leder har deltatt på:
• Styreledersamlinga på Gardermoen.
• Møte i regionrådet 6.Juni
• Deltakelse og innlegg på Spillemiddelsamling i regi Troms Fylkeskommune.
• Kanotur med friluftsskolen i Bardu
• Nordnorsk villmarksmesse
• Isfisketur for PU Altevatn
• Friluftssamling for kommuner, lag og andre i Troms Bardufosstun.

Daglig leder har deltatt på:
• Styreledersamlinga på Gardermoen.
• Landskonferanse og årsmøtet i FL i Stavanger med innledning om
friluftsrådets samarbeid med folkehelsekoordinatorer og frisklivssentraler.
• Regional samling for turskiltprosjektet.
• Spillemiddelsamling med Troms Fylkeskommune.
• 4 styremøter og årsmøtet i Friluftsrådet
• Ansattesamling FL i Nordmarka.
• Friluftssamling for kommuner, lag og andre i Troms Bardufosstun.
• Samling og telefonmøter for friluftsråd, fylkeskommune og FNF Troms
• Samling og stand i forbindelse med arbeidslivsdagene på universitetet i
Tromsø
• Møter i forbindelse med planlegging av Reistadløpet/Visma ski classic
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Prosjektmedarbeidere leder har deltatt på:
• Landskonferanse og årsmøtet i FL i Stavanger.
• Turskiltkurs
• Deltatt regional samling for turskiltprosjektet.
• Erfaringssamling fra friluftsskolene, nasjonal samling i Oslo.
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 1.1.2017 27 interkommunale friluftsråd i Norge.

2.

Informasjonstiltak

2.1
Turkart for Midt-Troms
Turkartene for Midt-Troms selger fortsatt godt. I 2016 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 og det er innen utgangen av 2016 solgt ca 4500
bøker fra opplaget på 5200 bøker.
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
var Midt-Troms friluftsråds
representant i redaksjonen, og
det var 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. Det arbeides
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sentralt fra FL med nye nettsider tilpasset dagens bruksbehov og Midt-Troms
friluftsråd avventer større endringer på våre nettsider til dette tilbudet er klart.
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.
2.5
Turinfokart
Turinfokart ble trykt opp i opplag på 17 000 eks og distribuert til alle husstander i
Midt-Troms. Kartet hadde turer fra Turbok for Senja og Midt-Troms på ene siden og
informasjon om fellesturer og generell friluftsinformasjon fra regionen på baksiden.
Kartet ble meget godt mottatt fra lokalbefolkning og reiseliv.
2.6
Informasjon i kommunestyre
Daglig leder i friluftsrådet har i løpet av 2016 informert om friluftsrådets arbeid i
kommunestyremøte i Sørreisa, Tranøy, Bardu, Målselv, Berg og Torsken.
2.7
Informasjon i regi av folkebibliotekene
Daglig leder har hatt foredrag om friluftsrådet og friluftsmulighetene i regionen på
biblioteket i Bardu og Målselv.

Fellesturer i Målselv

Fellesturer eller arrangementer vil bli lagt ut på aktivitetskalenderen på Midt-Troms Friluftsråds hjemmesider og
facebooksider og som SMS-melding i Nye Troms.

Torsken kommune har rike muligheter for gode
naturopplevelser – både til havs og på land.
De fleste bygdene har overnattingssteder med båtutleie
om du vil prøve fiskelykken eller bare ta en tur på sjøen.
Rundt om i kommunen er det godt utvalg av merka og
umerka turstier .

UtiTorsken

Her er en smakebit av noen av de planlagte turene:
Lørdag 2. juli kl 11.00 Reingjerdsfjellet (654 moh)
Start fra trafostasjonen mellom gårdene Nysted/Krokmo
i Tamokdalen. Kontaktperson: Bengt Magne Luneng tlf.
92 21 56 05. Ingen påmelding. Lengre rast på toppen. Ta
med vedskie og mat og drikke.

Bardu

Små turer – store opplevelser

Merkede og umerkede turstinett, mer eller mindre tilrettelagt, lysløyper, ski- og akebakker.
I alle bygdene i Berg finnes muligheter for lett tilgjengelige turer, som verken er altfor anstrengende, eller tar for
lang tid. Vi nevner i fleng (og listen er ikke uttømmende): Nikkelverksområdet, på Hamn i Senja, Finnsætervannet/Finnsæterelva, Straumen/Krokelv bru, Lysløypa
i Bergsbotn, Bøstranda, Steinfjorden, Gapahuken og
kjærlighetsstien ovenfor Skaland, Gammelkirkegården
på Skaland, Ersfjordstranda, lysløypa i Senjahopen med
grillhytta og bålhus, Turstinettet Mefjordvær, Knuten
Mefjordvær.

UtiBerg

«UtiBerg» foregår i perioden 1. juni–30. september med
22 turmål av forskjellig lengde og vanskegrad. Turstiene
er merket. Informasjon om turene finner du på www.telltur.no Fellesturer og arrangement vil bli lagt ut på aktivi-

tetskalenderen på Midt-Troms friluftsråds hjemmesider
og på Facebook.

Nasjonal Turistveg Senja

Spektakulære utsiktspunkt og flotte rasteplasser med
spesiell arkitektur og stor MÅ-SE-faktor!
Langs veiene i Berg har Nasjonal Turistveg foreløpig bygget rasteplass med toalett på Tungeneset i Steinfjord,
utsiktspunkt i Storsvingen i Bergsbotn, parkeringsplass
på Senjatrollet (i samarbeid med Berg kommune) og nå
sist toalett på Ersfjordstranda. Nå planlegges rasteplass i
Molokråa i Mefjordvær.

Festivalsommer i Berg

Friluftsliv er en del av, eller inngår som krydder i flere av
festivalene som foregår hver sommer.
Kråkeslottfestivalen, Bøvær. 3.–5. juni 2016.
www.kulturslottet.no
ArtiJuli, Kråkeslottet Bøvær. 1.–31. juli.
www.artijuli.no
Tour de Senja, Skaland. 16. juli 2016.
www.tourdesenja.no
Fisk å fotball, Senjahopen. 25.–28. august 2016.
www.yourvismawebsite.com/havorn-uil
Andre arrangement:
17. juni 2016: Ungdomsarrangement på Ersfjordstranda
for ungdom fra Midt-Troms.
23. juni 2016: St-Hansfeiring på Ersfjordstranda med aktiviteter og salg av grillmat og rømmegrøt.

Sørreisa
Sørreisa Tur og Løypelag
– Ta ti turer til topps

Sørreisa Tur og Løypelag startet med Ti Turer Til Topps
allerede i 1998. Du kan velge mellom 20 topper i kommunen, og mange av toppene er også med i Tell tur-opplegget. For å få premie må en ta minst 10 topper, mens
folk under 10 år og over 70 år har nok med 6 topper. Kort
kan kjøpes på YX bensinstasjon og Mix kiosken i Sørreisa.

Sørreisa O-lag – Bli med på
stolpejakt eller turorientering

Tranøy

I Tranøy kommune er hele 23 % av arealet vernet. Det
viktigste og eldste verneområdet er Ånderdalen nasjonalpark. Andre spennende værneområder å legge turen
til er:
• Ånderdalen nasjonalpark
• Lemingvær landskapsvernområde
• Lekangsøya naturreservat
• Stangodden naturreservat
• Vardnesmyra naturreservat
• Skatvikfjellet naturreservat
• Leirpollen-Halsvatnet naturreservat
• Brannmyra naturreservat
• Forøya naturreservat

Du velger selv rekkefølge og hvor mange stolper du ønsker å finne. Dersom flere går sammen, kan flere navn
sendes inn på samme kart. Når du har funnet minst 12
stolper, sender du inn kvitteringsrubrikken og navn til:

Nasjonalparkene i Midt-Troms
Ånderdalen nasjonalpark er en av Norges minste nasjonalparker. Den ligger sør på Senja og er et stykke
nordnorsk natur i miniatyr. Parken består av elver og
vann, spisse tinder, vidder og urørt bjørke- og furuskog.
Turløypa Senja på langs går gjennom nasjonalparken, og
det er flere tilkomst-stier til denne. Den mest brukte er
stien fra hyttekroa til Åndervatnet. Det er enkel tilrettelegging med stimerking, partier med klopper, etablerte
rasteplasser, bruer og to åpne buer/gamme hvor du kan
overnatte.
Rohkunborri nasjonalpark finner du i indre Troms i Bardu. Med svenskegrensen i sør ligger parken avlang fra Leinavatn i øst og nesten til Salangsdalen i vest. Nasjonalparken har et variert innhold og huser leveområder for store
rovdyr. Storrøya i Geavdnjajavri er kjent, og Sørdalen
omtales som en lærebok i geofag med absolutt høyeste
vernestatus nasjonalt og regionalt. Det er det fruktbare
jordsmonnet som har gitt grobunn til mange av de sjeldne planteartene som finnes i nasjonalparken.

Øvre Dividal nasjonalpark

Rohkunborri

Øvre Dividalen nasjonalpark ligger i indre Troms i Målselv. Langt inne i grenselandet mot Sverige lever et mangfold av planter og dyr i en av Nord-Norges mest varierte
villmarker. Her driver samene fortsatt sin nomadiske
reindrift, og reinen har sine kalvingsområder i kjernen av
parken. Her er et variert landskap med furu- og bjørkeskog, høyfjell, vann og myrer. Området har en rik fjellvegetasjon med blant annet store mengder kantlyng og
lapprose. Øvre Dividal er et leveområde for flere av våre
store rovdyr, men er fremfor alt jervens rike.

Fellesturer til nasjonalparkene

Rohkunborri
24. juni. Kveldstur til Budalen. Start fra Bones i Salangsdalen. Informasjon om turen kommer på Facebook og
friluftsrådets hjemmesider.
August. Jubileumstur fra Tornehavn til Sørdalen via
Lappjordhytta. Informasjon om turen kommer på Facebook og friluftsrådets hjemmesider.

27 juni Berrskallen
kl. 18.00
4 juli
Nakkefjellet
kl. 18.00

8 august Sørfjellet
kl. 18.00
15.
Skårlifjellet
august
kl. 18.00
22.
Bukken
august
kl. 18.00
29.
Fellestur til
august
KISTA
kl. 10.00

Parkeringsplassen ved
kirkegården i Russevåg

Lett

Rett ved trykkbassenget
ovenfor FIL stadion

LETT

Kommentarer

Dyrøy

Turer i Bardu
Hele året: Elveparken. Et godt tilrettelagt turområde
med trimkasse, gapahuk og rasteplasser. Turstien følger
Barduelva, som har gode padle- og fiskemuligheter (husk
fiskekort for de over 16 år). Informasjonstavle ved Barduhallen og Bardu kirke.

11. juni–25. sept Fellesturer til ulike turmål i Bardu
fjelltrim. Disse blir lagt ut fortløpende på telltur.no, Facebook: Bardu Fjelltrim og www.bardu.kommune.no
20. juni–20. aug Polar Park og Barnas naturpark.
Familievennlige aktiviteter i naturskjønne omgivelser.
Zip line, hils på husdyrene, dyrerebus, rovdyrguiding
m.m. hver dag i hele skoleferien. For oppdatert info
om aktiviteter og åpningstider, sjekk ut: polarpark.no
og barnasnaturpark.no Facebook:
POLAR PARK Arctic Wildlife Centre
8.–12. august «Camp Bardu»
Friluftsskole for barn i 5.–7. klasse.
Påmelding blir sendt ut til barneskolene rett før sommerferien.

Dato
og kl.

Turmål

Lengde Oppmøtested

12. juni Flakkstad- Dagstur Felleskjøring
våg–Åberg–
Leikvika
6.–8. juli Stordalsstua 11 km Felleskjøring
Tur for
seniorer
Steinura i
Over- ParkeringsGumpedalen nattings- plass innerst i
tur
Gumpedalen

12.–14.
august

Stordalsstua Helgetur Felleskjøring
11 km

19.–21.
august

Helgetur Kråkeslottet
Lagets
ved Skaland
langtur i år
til Kråkeslottet
Seniortur til Helgetur Felleskjøring
Hunddals- 12 km til Narvik
stuene

24.–26.
august

28.
august

Istind

Ca 7–8
timer

Parkeringsplass etter
avtale

4. september

De 5 fjell

7–8
timer

Parkering i
Sollidalen

11. september

Gibostad

Utedag Senja videregående skole

11. september

Tårnvann–
Mellavatn

Utedag Ved bommen
til tårnevatnet

Øvre Dividal nasjonalpark
5. juni Nasjonalparkdag. Oppmøte på Skaktermoen
Ånderdalen Nasjonalpark
19. juni Nasjonalparkdag og ordførerens tur til Åndervatnet. Oppmøte ved Hyttekroa.
Ånderdalen Nasjonalpark

«Dyrøy, med sine 290 km2, byr på mange turmuligheter – både til lands og til vanns. Vi har både merka og
umerka turløyper i alle deler av kommunen, og det planlegges flere fellesturer. Turløypene er varierte – fra korte
turer i nærområdet, litt lengre turer tilrettelagt for barnevogner og mer krevende turer.

Finnlandsholmen har gapahuk og bålplass, fiskeplass
som også er tilgjengelig for rullestolbrukere. Hagenes er
en flott kulturminnevandring til kanonstillingene fra 2.
verdenskrig.
Fra sentrum kan du besøke Dyrøys fineste friluftsområde
(kåret i 2015) – Børringsområdet – fra lysløypa ved
kunstgressbanen. Du når Børringsområdet også fra Øvre
Espenes og fra Finnefjell. Dyrøy turlag arrangerer flere
guidede turer i løpet av sommeren.

Informasjon om turkassetrim, fellesturer, turløyper og
andre friluftsaktiviteter finner du på www.facebook.
com/utidyroy – eller på www.telltur.no/utitroms/
dyroy

Turer med Dyrøy Turlag 2016

For info om turene se Facebook Dyrøy Turlag
www.facebook.com/groups/131596803645549/
?fref=ts

www.facebook.com/turbokaformidttroms/

Senja turlag
Senja Turlag er et lokalt turlag tilknyttet Troms Turlag
og Den Norske Turistforening. Turområdet spenner
seg over deler av eventyrøya; kommunene Berg, Lenvik,
Tranøy og Torsken.

22.–23.
juli

Stolpene vil stå ute fra 10.mai til 15. september. Det koster ikke noe å delta.

Til Topps i Tranøy 2016

Tranøy kommune ønsker å inspirere befolkningen til å
bevege seg ute i naturen, og til å benytte turmulighetene
som finnes. I årets program av «Til Topps i Tranøy» inngår 14 turer. Hver tur gir et visst antall poeng.

INFORMASJON om andre aktivitetstilbud finner du på:
www.sorreisa-olag.no

STOLPEJAKT er en ny spennende form for Trimtur i
nærmiljøet. Kart finner du for utskrift på O-lagets hjemmeside www.sorreisa-olag.no og på servicekontoret i
Sørreisa kommune.

I Midt-Troms har vi tre flotte nasjonalparker å være
stolte av: Øvre Dividalen nasjonalpark i Målselv, Rohkunborri nasjonalpark i Bardu og Ånderdalen nasjonalpark i Tranøy og Torsken.

Tranøy har masse spennende natur å by på fra stille
sandstrender og furuskog til ville fjell.

Dersom stolpejakta ga mersmak, fikk du kanskje lyst til å
prøve vår Tur-orientering? Her må man ut i skogen for å
finne opptil 40 forskjellige poster på 3 forskjellige kart.
Postene har forskjellig vanskelighetsgrad.Tur-0-poser fås
kjøpt på Sentrum kiosk.

20 juni Slettfjellet
kl. 18.00

Vanskelighetsgrad
Parkeringsplassen ved byg- Lett
dehuset Lunheim i Sørvika

Det blir lagt inn korte pauser underveis
og en 10 minutters pause på toppen. Vi
stiller med 3–5 turledere på hver tur.
Det blir lagt inn korte pauser underveis
og en 10 minutters pause på toppen. Vi
stiller med 3–5 turledere på hver tur.
Det blir lagt inn korte pauser underveis
og en 10 minutters pause på toppen. Vi
stiller med 3–5 turledere på hver tur.
Ta av i Grasmyrskogen mot
Middels Det blir lagt inn korte pauser underveis
4 km
Tverrås, kjør ca 800 m til parog en 10 minutters pause på toppen. Vi
kering på venstre side av veien
stiller med 3–5 turledere på hver tur.
6 km
Parkeringsplass på venstre Lett/
Det blir lagt inn korte pauser underveis
side av veien (se Ti på Topp middels
og en 10 minutters pause på toppen. Vi
skilt) på Målsjorda
stiller med 3–5 turledere på hver tur.
7 km
Parkeringsplassen ved fot- Middels Det blir lagt inn korte pauser underveis
ballbanen i Kårvikhamn
og en 10 minutters pause på toppen. Vi
stiller med 3–5 turledere på hver tur.
Ca 6 km Parkering ved kraftstasjo- Middels Det blir lagt inn korte pauser underveis
nen ved Lysvannet
og en 10 minutters pause på toppen. Vi
stiller med 3–5 turledere på hver tur.
På Aspelund tar du av til Sæ- Middels Det blir lagt inn korte pauser underveis
6 km
termoveien. Etter ca. to km
og en 10 minutters pause på toppen. Vi
finner du et parkeringsskilt
stiller med 3–5 turledere på hver tur.
6 km
Nesten helt innerst i
Middels Det blir lagt inn korte pauser underveis
Vangshamn, se etter Ti på
og en 10 minutters pause på toppen. Vi
Topp skilt
stiller med 3–5 turledere på hver tur.
6 km
På lysneseidet i enden av
Middels/ Det blir lagt inn korte pauser underveis
Geitvannet
krevende og en 10 minutters pause på toppen. Vi
stiller med 3–5 turledere på hver tur.
17 km Aktivitetsdag i regi av
Middels/ Man kan velge å gå hele turen, eller å ta
Frisklivssentralen
krevende den i etapper, slik at man avslutter turen
enten på reingjærhaugen, milsteinsbua
eller blir med helt til topps til Kista.
5 km

11 juli
Hesten
kl. 18.00

Lørdag 23.juli kl 09.30 Ruten (1.361 moh)
Start fra Revelvbrua. Påmelding til: Bengt Magne Luneng
tlf. 92 21 56 05. Husk nok drikke.

Sørreisa o-lag, Boks 199,9315 Sørreisa eller til e-post:
post@sorreisa.olag.no Dermed er du med i trekningen av
flotte premier etter sesongslutt.

Lengde Oppmøtested
på turen
6 km

Ansvarlig

Her er en oversikt over fellesturer med Senja turlag:
https://senja.dnt.no/turer-og-aktiviteter/

VanskeKommentarer
lighetsgrad
Kåre Norum (959 94 Lett/middels Ypperlig tur for å åpne
744) og Hans Peder
tursesongen på yttersia
Pedersen (906 18 018)
av Senja
Bodil Brones
Svak stigning Tur for 50+. Start fra par(909 15 031) og
opp gjennom keirngsplass ved Bones
Karin Ann Eriksen
dalen
Siw Løvaas
LETT. Så godt Vi ligger i telt og oser oss
(930 90 047) og
som flatt
ved kulpen like ved «Ora»
Vibeke Olsen
terreng
(922 08 179)
Erna Grime
Lett. Svak
Vi overnatter i Turistfore(902 55 351) og
stigning opp ningas hytter og studerer
Jon Erik Johannessen gjennom en blomster og planter
(911 80 893)
dal.
Kirsti Lange
To turer å
Turledere Husfjellet; Alf
(414 39 981) og
velge mellom; Brustad og Berit Sivertsen.
Alf Brustad
Husfjellet og Breitind; Thor & Audun
(909 12 930)
Breitind
Olsen og Dag Hugo Hansen
Bodil Brones
Lett.
60+ tur til Narvik med bil,
(909 15 031) og
Anleggsveg videre til Katterat med tog
Ina Aanesland
og så gåing til Hunddals(971 80 447)
stuene.
Børge Talberg
Krevende
Start fra parkeringsplass og
(907 66 351) og
Veldig bratt så følger vi elva oppover.
Odd Lekang
enkelte
Går i puljer.
(915 72 090)
partier
Bente Johnsen
Krevende
Vi starter i Sollidalen,
(922 97 001) og
Nord-Kista, Kista, Kvittind,
Gunlaug Hansen
Steinfjellet, Varden
(924 63 364)
Trine-Lise Fredriksen Kosedag ute Samarbeide mellom Senja
(951 46 179) og Stine
turlag, Barnas turlag og
for Barnas turlag
NFU Senja
Bente Johannesen
Lett. Nesten Vi koser oss ute med et
(472 91 454) og Nina flatt terreng vatn hele dagen
Haugland (926 36 040)

TURINFOKART FOR

Årets nordnorske
F O R

SENJA OG MIDT-TRO MS

2016

SA • DYRØY • BALSFJORD
VIK • MÅLSELV • BARDU • SØRREI
TRANØY • TORSKEN • BERG • LEN

Midt-Troms
friluftsråd

TURBOK FOR SENJA OG MIDT-TROMS
– din veiviser til opplevelsene
Boka gir deg 360 sider turglede, fra noen av Norges fineste turområder. 130 turer, 3
nasjonalparker og over 400 bilder gjør dette til en praktbok som du bare må ha. Den
perfekte gave!

Kjøp den direkte hos
bokhandler og butikk i din
kommune samt på www.turboka.no

395,-
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TRANØY
TORSKEN
BERG
LENVIK
MÅLSELV
BARDU
SØRREISA
DYRØY
BALSFJORD

Ved bestilling på nett kommer
porto og ekspedisjonsgebyr i tillegg.

Turboka er utgitt av Midt-Troms friluftsråd i samarbeid med Fagtrykk Ide. Redaktør er Pål Jakobsen.

Tranøy har organisert toppturer i mange år. I år er planlagt sesongstart satt til 1. juni 2016. Beskrivelse av turene
finner du under Tranøy på http://telltur.no/utitroms. I
2016 er det 14 turer med i Til Topps i Tranøy.

Offentlig informasjon

SENJA OG MIDT-TROMS

TURBOK
T U R B O K

Produksjon: Fagtrykk Ide as

Ersfjordstranda friluftslivsområde

Senjafestivalen foregår i Gryllefjord og omegn torsdag–
søndag 4.–7.august.
Torsdag 4. Påmeldingstur til Sandsvika (båt/fottur).
Fredag 5. Guidet tur til Glæret/Middagstinden.
Lørdag 6. er det havfiskekonkurranse i Gryllefjord.
Søndag 7. fottur fra Grunnfarnesbotn til Kongsnes i forbindelse med friluftsgudstjeneste på Kongsnes. Båtskyss
fra Torsken.

Fellesturer eller arrangementer vil bli lagt ut på aktivitetskalenderen til Midt-Troms Friluftsråds hjemmesider og
Facebooksider og annonsert i Troms Folkeblad.

10.–12. juni Nord-Norsk Villmarksmesse. For mer
info: http://www.villmarksmessa-bardu.no/

Ved Fv 862 i Ersfjord ligger Ersfjordstranda friluftslivsområde. På nersia av veien, ei fantastisk flott sandstrand
med universelt utformet adkomst, sittegrupper, bålplass
og teltplass. På øversia av veien, toalett med utedusj (med
kaldt vann) og vanntilgang, parkeringsplass, sykkelparkering, avfallscontainer og teltplass. Her ligger alt til rette
for kortere eller lengre opphold. Lett tilgjengelig.

Senjafestivalen

Lørdag 2. juli kl 11.00 Sjuholmvatnet
Start fra klubbhuset IL Mårfjell. Natursti opp til første
rasteplass. Bålkaffe og saft serveres. Kontaktperson er
Mariann Nesvold tlf. 95 96 43 08.

11. juni–25. sept Bardu fjelltrim. I år er det 19 turmål
med alt fra korte og lette til mer avanserte og lengre turer. www.telltur.no under Midt-Troms Friluftsråd og Bardu. Facebook: Bardu Fjelltrim og www.bardu.kommune.
no

Berg

Turmål

6 juni
Klauva
kl. 18.00

Turtrimmen «UtiTorsken» som foregår i perioden 1. juni
– 30. september, har 23 turmål av forskjellig lengde og
vanskegrad. Turstiene er merket med blå maling. I tillegg
er det 6 ekstra lette turmål som også er tilgjengelig for
de som bruker hjul. Informasjon om turene finner du på
www.telltur.no under Midt-Troms Friluftsråd og Torsken
kommune.

Søndag 14.august kl 10.00 Hattavarre (1.407 moh)
Start fra Tverelvnes, innerenden av Fjellfroskvatnet.
Påmelding til: Bengt Magne Luneng tlf. 92 21 56 05.

Dato
og kl.

30 mai Varan
kl. 18.00

13 juni Varden/
6 km
kl. 18.00 Neverholfjellet

BERG

Informasjon om turene og regler/premiering finner du
på www.telltur.no/utitroms/malselv-kommune
På noen av turene kan det ligge snø lenge, dette gjelder
spesielt de høyeste toppene. Turbeskrivelsene vil ikke bli
lagt ut på nettsida før de er klare.
Startpunktene er merket med skilt – og trasèene er merket med rød maling på trær og steiner. På hvert turmål
finnes en kode som du må notere deg dersom du vil registrere turen din.

Nytt av året er et samarbeid med Barnas turlag Senja og Barnas turlag Målselv med
egne turbotoppturer for barn. Registrering og informasjon om disse turene finnes også
på Telltur sidene til Midt-Troms friluftsråd: http://telltur.no/utitroms/turboturer

Torsken

BARDU

Bardu: 8.–12.aug. «Camp Bardu». Hovedarr.: Bardu kommune v/folkehelsekoordinator.
2.–4. sept. Ungdomscamp for ungdom fra hele MidtTroms i Polar park. Hovedarr.: Barnas naturpark/MidtTroms friluftsråd
Torsken: 17.–19. aug. Hovedarr.: Barnas naturpark/
Midt-Troms friluftsråd
Lenvik: 17.–19..aug. Hovedarrangør: Lenvik kommune v/
Barnebyutvikler.
Påmelding sendes til hovedarrangør eller Midt-Troms friluftsråd, mtf@bardu.kommune.no/tlf: 98 00 12 13.

hjemmesidene til Midt-Troms friluftsråd:
http://midt-troms.no/friluftsrad

Målselv
Til topps i Målselv

I tillegg til friluftsskolen arrangeres det 3 ungdomscamper, Camp Midt-Troms, for ungdom mellom 13 og 17 år.
På disse campene møtes ungdom fra hele Midt-Troms til
spennende utendørsaktiviteter og sosialt samvær.
Friluftsskoler i Midt-Troms
Tranøy: 20–22 juni. Hovedarrangør: Barnas naturpark/
Midt-Troms friluftsråd
Sørreisa: Siste uke av juni. Hovedarr.: Sørreisa kommune.
Dyrøy: 7.–9. juli. Hovedarr.: Dyrøy kommune
28.–30. juli. Hovedarr.: Dyrøy kommune. Friluftscamp for
ungdom fra hele Midt-Troms.
Berg: 2.–4. aug. Hovedarr.: Berg JFF.
Målselv: 3–5.aug. Hovedarr.: Målselv kommune v/Kulturkonsulent.

Info fra medlemskommunene
Her vil du finne noen fellesturer. Oversikt over øvrige
organiserte turer i regionen finner du i turkalenderen på

«Til topps i Målselv» består av nesten 40 turmål av ulik
vanskelighetsgrad spredt rundt omkring i kommunen.
Her er turer som passer både for de aller minste og for
de aller sprekeste. Noen av turmålene er også egnet for
barnevogn eller rullestol.

Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og
ungdom, med hovedfokus på 10–13-åringer. Målet med
Friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont introduksjon til
friluftsliv. Friluftsskolen arrangeres på dagtid over 3 til 5
dager og avsluttes med en overnatting. Friluftsskolen er
åpen for alle og har lav deltakeravgift.

Midt-Troms friluftsråd har gitt ut
turkartpakke for Midt-Troms. Turkartpakken er i målestokk 1:75 000
og egner seg for å se nærmere på
turruten. Turkartpakken selges på
servicekontorene i kommunene og
utvalgte butikke/bensinstasjoner.

I Lenvik arrangeres det hver uke ukas tur
med turleder i regi av frilsklivssentralen.
Turene er også en del av ti på topp programmet i Lenvik. http://trimpoeng.no/i/
tipatopplenvik

MÅLSELV

Bli med på

Turboturer
Kart

Lenvik

DYRØY

Jakt og fiske

I sjøen er det fritt fiske. Retten til jakt og fiske i ferskvann
tilligger rettighetshaveren, og man må innhente tillatelse
for å utøve jakt, fangst og fiske. Før man kan kjøpe jaktkort, kreves gyldig jegeravgift, og for å fiske etter laks,
sjøørret eller sjørøye kreves gyldig fiskekort. Opplysninger
om kjøp av jakt-/fiskekort på statsgrunn: www.inatur.no
Norges Jeger- og Fiskerforbund, avdeling Troms kan gi
flere opplysninger om jakt og fiske der du bor.
www.njff.no/troms
Vær oppmerksom på at det i nasjonalparker og andre naturvernområder kan være spesielle regler for både ferdsel, opphold og høsting. www.fylkesmannen.no/troms

Alle medlemskommunene har egne fjelltrim tilbud, Bardu Fjelltrim, utiBerg, Til topps i Målselv osv. Alle disse turene er
nærmere beskrevet på http://telltur.no/ utitroms. Her kan du registrere turene dine elektronisk. Opplegget rundt
registrering for å samle turer er noe ulikt i kommunene. Kriterier finner du på http://telltur.no/utitroms eller ved å
kontakte din kommune. Startdato for disse turene er rundt 1. juni, men sjekk din kommunes hjemmeside for eksakt dato.
Lenvik kommune er ikke med i telltur da de har eget opplegg:
http://trimpoeng.no/i/tipatopplenvik

SØRREISA

Friluftsloven regulerer allmennhetens rett til ferdsel og
opphold i naturen. Vi har fra gammelt av hatt rett til å
ferdes i skog og mark, etter elvene, på innsjøer, i skjærgården og til fjells, uavhengig av hvem som eier grunnen.
Dette er unikt for norsk frilufts- og høstningskultur, og
kan knapt oppleves andre steder i verden.

Midt-Troms friluftsråd vil de neste to årene skilte
og komme med informasjonstiltak for mange av
turløypene i regionen etter denne standaren.
Har du innspill til turløyper i ditt nærområde som bør
merkes eller du kan
tenke deg å hjelpe
til med skilting/
løypevaktmester, ta
kontakt med MidtTroms
friluftsråd
eller kontaktperson
i din kommune.

LENVIK

Allemannsretten

Friluftsloven krever hensynsfull og varsom oppførsel
overfor naturen, andre brukere og rettighetshavere.
• Ta med søppel hjem.
• «How to shit in the woods» – Hvordan gå på do ute.
Ta hensyn til de som kommer etter deg. Ta med eller
brenn papiret og grav ned etterlatenskapene.
• Absolutt båndtvang for hunder 1. april–20. aug.

Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt der Gjensidigestiftelsen og Troms
fylkeskommune i fellesskap gir økonomisk
støtte til merking, skilting og informasjonstiltak
knytta til turruter. Formålet med skiltingen og
merkingen er å skape mer aktivitet i friluft i
nærheten av der folk bor og oppholder seg.

TRANØY

Midt-Troms friluftsråd

Midt-Troms friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan mellom kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Friluftsrådet
arbeider for økt forståelse for friluftslivets betydning,
bedre friluftskultur og utbredelse av friluftslivet. Friluftsrådet skal også arbeide for å sikre og utvikle regionens
friluftsmuligheter. Gjennom aktivt å fremme friluftslivet
og være ambassadører for naturopplevelse og fysisk aktivitet, håper vi at så mange som mulig ønsker å ta del
i friluftslivets gleder. http://midt-troms.no/friluftsrad
www.facebook.com/midttromsfriluftsrad
mtf@bardu.kommune.no – Tlf. 98 00 12 13

Elektronisk registrering av turer – telltur.no

Turskiltprosjektet

TORSKEN

På tur i Midt-Troms
Utfordre deg selv og andre til nye opplevelser! Midt-Troms friluftsråd i samarbeid med Troms fylkeskommune,
medlemskommunene, friluftslivsorganisasjonene, og alle andre ildsjeler inviterer deg ut på tur. Turmulighetene
er uendelige: skitur, sykkeltur, båttur, fottur, bærtur, kort tur, lang tur, lett tur, krevende tur. La friluftslivsfantasien løpe løpsk...
Alle husstandene i Midt-Troms får turkartet gratis takket være støtte fra Friluftsrådenes landsforbund, Troms
fylkeskommune, Midt-Troms friluftsråd og en betydelig dugnad av kommunene og frivillige organisasjoner/
privatpersoner. God tur!

Midt-Troms
friluftsråd

Årsmelding 2016

3.

Folkehelsearbeid – aktiviteter og prosjekter

Tiltak og aktiviteter er gjennomført i tråd med handlingsprogrammet for 2016.
3.1
Telltur - ti på topp
Turinfokart for Mid-Troms ble meget godt mottatt, se 2.5.
Telltur/ti på topp har god oppslutning:
Antall personer som er registrert med turer: 1780
Antall poster totalt: 161
Antall besøk totalt: 11274
Samtlige barn som deltok på telltur fikk i år egen spikkekniv fra friluftsrådet
3.2
Fellesturer - Søndagsturer og samarbeid med folkehelsekoordinatorer og
frisklivssentraler.
Ferre fellesturer i 2016 enn i friluftslivets år. Satsingen har vært dreid mot aktivitet på
turløypene og styrking av løypevaktmesterordningen med utdeling av vindvester til
samtlige løypevaktmestere. Det er etabler samarbeid med Barnas turlag Målselv og
Barnas turlag Senja og friluftsrådet har deltatt på to arrangement i samarbeid med
disse.
Innrapporterte søndagsturer: 52 turer med ca 1400 deltakere
Andre erfaringer som bør deles: Organiserte turer på fastsatte dager har varierende
antall deltakere. Faste turmål med kaffe og lett servering og tilrettelegging/
stimuleringtil uorganisert turaktivitet ser ut til å ha større deltakelse. Ut over dette har
friluftsrådet bidratt med støtte til aktiviteter og hatt nært samarbeid med de ulike
kommunale frisklivsssentralene.
3.3
Ordførerens tur
Ordførerens tur er gjennomført i Bardu, Målselv, Berg, Sørreisa og Tranøy.
3.4
Friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn
Det har i 2016 vært stor aktivitet på dette
området. Drageprosjekt, friluftsskole for
barn på mottak, skikurs, deltakelse på
friluftscamp for ungdom, friluftskurs,
hundekjøring, isfisketur, rovdyrskole,
kanokurs, samt støtte til en rekke aktiviteter i
regi av de enkelte flyktningetjenestene.
Totalt er det registrert 27 ulike arrangementer
med over 800 deltakere.
3.5
Friluftsliv og psykiske helse.
Friluftsrådet har arrangert følgende for
målgruppa: Ordføreens tur i Målselv, kanokurs Målselv, Kanokurs i Lenvik og
kanokurs Bardu. Ut over dette har friluftsrådet bidratt med støtte til aktivitet i regi av
rus/psykiatritjenesteni Lenvik og Målselv.
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3.6
Aktiviteter for utviklingshemmede.
Friluftsrådet har også i 2016 arrangert vårens vakreste eventyr, isfisketur med
hundekjøring og hytteovernatting på Altevatnet. I
tillegg arrangerte friluftsrådet kanotur for
utviklingshemmede i forbindelse med sommerleir i
Tranøy.
3.8
Friluftsskoler og ungdomscamp.
Det er gjennomført til sammen 9 arrangementer
for målgruppen 10 til 13 år og 3 friluftscamper for
ungdom, 13 til 17 år. Av disse har MTF hatt
hovedansvaret for gjennomføring på fire av
arrangementene.
164 barn/unge har deltatt på disse arrangementene
og tilbudet har vært gitt til barn/unge i samtlige
medlemskommuner.
3.9
Læring i friluft
Midt-Troms friluftsråd har et lærende
nettverk i friluft for barnehager med
12 barnehager fra 5
medlemskommuner.
Det er i 2016 gjennomført kurs for
lærere og elever i Kanopadling og
bygging og flyging av tradisjonelle
Afganske drager. I tillegg har
friluftsrådet bidratt på flere
aktivitetsdager med kanopadling og
Rovdyrskole.
Det ble våren 2016 sendt ut en
spørreundersøkelse til samtlige skoler
i regionen for å kartlegge aktivitet og
behov i skolene knyttet til Læring i
friluft. Responsen på undersøkelsen
var varierende, men vi fikk også inn
noen gode svar som vil danne
grunnlag for den videre satsingen på
Læring i Friluft.
I forbindelse med eksamensoppgave for Medier og kommunikasjon på Bardufoss
Høgtun vgs var Geocaching og samarbeid med Midt-Troms friluftsråd tema.
3.10 Utstyr
Friluftsrådet har siste året kjøpt inn 14 nye kanoer som står på to kanotilhengere. I
tillegg er deler av det øvrige utstyret oppgradert. MTF har mindre utstyrsbaser i
samtlige medlemskommuner samt en større base på kontoret i Bardu.
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4. Turstier, friluftsporter, sikring, skjøtsel, kartlegging av
friluftsområder og Høringer
4.1

Turskiltprosjektet

I April 2016 fikk Midt-Troms Friluftsråd tildelt 736 000 kr til Turskiltprosjekt.
Gjennom hele sommeren har det vært en omfattende aktivitet og arbeid i store deler
av Midt-Troms. Det er lagt ned en stor innsats spesielt på Senja, noe som bunner i den
enorme utviklingen innenfor fjellturisme der. Flere nye problemstillinger har i den
forbindelse gjort seg aktuelle. Deriblant slitasjeproblematikk og virkning av økt
tilrettelegging.
Godt samarbeid med frivillige lag, foreninger, grunneiere og kommuner har vært en
nødvendighet for å få en god prosess lokalt. Mange har gjort en prisverdig innsats for
å bidra og løfte lokale ideer og stier.
Prosjektet har hele tiden jobbet parallelt med ulike prosjekter og områder. Det har
vært helt nødvendig for å ha en god framdrift. Størsteparten av den fysiske skiltingen
var ferdig i november.
Statusrapport ble levert til fylkeskommunen 1. november 2016, sluttrapport leveres i
april 2017. Framover jobbes det med turtavler, turkort, levering til kartverket,
resterende grunneieravtaler og UT.no.
Oversikt over turskiltprosjektets framdrift i 2016:
• Det ble søkt om tilskudd til skilting av 47 turstier i januar 2016.
• 48 turstier var per utgangen av 2016 skiltet. Antallet stier Turskiltprosjektet har
jobbet med/bidratt til skilting av i 2016 er 64. 75% av den planlagte skiltingen for
2016 er gjennomført.
• Det er mål om informasjonstavle i hver kommune. Per. 31.10.2016 er én
informasjonstavle bestilt og ytterligere 3 informasjonstavler til utforming.
• I 2016 er 4 ulike utgaver av turkort under utforming/i produksjon. Prosjektleder
oversetter også disse til engelsk. Hver utgave av turkort kommer i opplag på 750
norsk/750 engelsk.
• Av 147 sendte grunneieravtaler er 90 på plass.
• Arbeidet med å innhente GPS spor for de turstier som skiltes har foregått parallelt
med skiltingen. Alle turstitraseer er meldt inn til Kartverket.
• Innmelding til turportal UT.no på nett er i gang. Ved utgangen av året er det
opprettet 22 turbeskrivelser fra regionen.
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Oversiktskart over skiltede Turs0er i Midt-Troms per oktober 2017
Turspiltprosjektet har i 2016 hatt følgende samarbeidspartnere i de ulike Midt-Troms
Kommunene:
Berg
Berg kommune, Hamn i Senja, Mefjord bygdelag
Bardu
Kultur og Folkehelse, Bardu fjelltrim, Velferdstjenesten Setermoen
Leir, Barnas Naturpark, Rohkunborri nasjonalpark
Dyrøy
Frivilligsentralen
Lenvik
Folkehelsekoordinator, Senja Turlag
Målselv
FYSAK Målselv, Folkehelsekoordinator, Næringsavdelingen,
Skogbruksleder, Øverbygd VEL, Øvre Dividal nasjonalpark
Sørreisa
Sørreisa kommune, Furøya velforening
Torsken
Torsken kommune, Ut i Torsken, Søndre Torsken JFF, Søndre Torsken
Idrettslag, Hans Peder Pedersen, Torsken turgruppe.
Tranøy
Fylkesmannen i Troms, Tranøy kommune, Ånderdalen Nasjonalpark
Fylkesmannen i Troms Samarbeid om turkort for Skatvikfjellet, Sildevika og
Stongodden naturreservat
4.2
Friluftsporter og turveier
I samarbeid med medlemskommuner og lag har friluftrådet bidratt i utvikling,
søknadsskriving og finansiering av en rekke tiltak.
Turvei Trollhaugen - Kulpan. Målselv
Turvei fra Trollhaugen ved E6 til badeplassen, Kulpan ved Målselva. Første del av
arbeidet ferdigstilles vår/sommer 2017. Samarbeid med Midtre Målselv grunneierlag.
Elveparken Andselv, Målselv

Midt-Troms friluftsråd !10

Årsmelding 2016
Lekepark, turvei, gapahuk og bålplass. MTF er gjennom turskiltsatsinga engasjert til
ytterlige kartlegging og deltakelse i utviklingen av dette området.
Friluftsport Mefjordvær
Samarbeid med Mefjord bygdelag og Berg kommune om utvikling av friluftsport med
toalett og gapahuk/uværsly som innfallsport til turstinettverket i Mefjordvær.
Gapahuk Hamn
I samarbeid med Hamn i Senja og Berg kommune settes det opp gapahuk på
utkikkspunkt ovenfor Hamn i Senja.
Friluftsport Ånderdalen
I samarbeid med Ånderdalen nasjonalparkstyre settes det opp gapahuk som del av
innfallsport/friluftsport til Ånderdalen nasjonalpark.
4.3
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 fikk kr. 5 000 hver i tilskudd til drift og/
eller aktivitetstiltak i friluftsområder.
4.4
Statlige sikrede friluftsområder
Følgende tiltak er gjennomført i de statlige sikra friluftsområdene.
Sildevika, Torsken
Innkjøp og utplassering av sykkelstativ, Ombygging til HC toalett, Innkjøp og
utplassering av UU bord og benker, utjevning av turvei rundt vannet, HC
parkeringsplass, UU tilgang til badebrygge, opparbeiding av ekstra teltplasser,
bygging av trapp mellom veiene rundt vannet.
Ersfjordstranda, Berg
Nytt informasjonsskilt.
Sørvika, Lenvik
Div skogrydding og skjøtsel,
reparasjon av uu vei ned til stranda.
Planlegging av tiltak for 2017.
Finnlandsholmen, Dyrøy
Asfaltering av uu turvei til gapahuk
på holmen.
Gjeska, Torsken
Det arbeides i samarbeid med
Torsken kommune og Ånderdalen
nasjonalparkstyre med etablering av et nytt statlig sikra område i Gjeskebotten. Det er
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i denne forbindelse avholdt møter og befaring. Søknad om midler til sikring sendes
inn Januar 2017.
4.5
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. 2017 helt ferdig med kartleggingsarbeidet:
Bardu, Berg, Dyrøy, Sørreisa, Torsken og Tranøy. I Målselv er MTF engasjert av
kommunen for å lede arbeidet med friluftskartlegging og dette arbeidet forventes å
være ferdig juni 2017.
4.6
Mastergradsprosjekt besøkskartlegging
Midt-Troms friluftsråd tok i 2016 initiativ til et samarbeidsprosjekt mellom NMBU,
NINA, Fylkesmannen i Troms, Troms Fylkeskommune og Ånderdalen
nasjonalparkstyre der 4 mastergradsstudenter fra NMBU har arbeidet med
besøkskartlegging knyttet til turstier på Senja. Totalt er 11 stier kartlag med
ferdselstelling, spørreundersøkelse (utfylling av spørreskjema) intervjuer og
etterundersøkelser pr e-post.

4.7
Høringer
Friluftsrådet har behandlet og gjort skriftlig innspill på 2 høringssaker i perioden og
bidratt med innspill til FNF og Troms fylkeskommune i ytterlige to høringssaker.
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5.

Kompetanseheving (kurs, seminarer, konferanser mm)

5.1
Kurs for organisasjoner, etater og privatpersoner som ønsker å
tilrettelegge/motivers/stimulere til økt friluftslivsaktivitet
•

•

Kanokurs. Det har i forbindelse med innkjøp av 14 nye kanoer vært satset på å
tilby gratis kurs i kanopadling til skoler, institusjoner og lag og foreninger i
regionen. I den forbindelse er det arrangert 10 padlekurs for skoler,
psykiatritjeneste, flyktningetjeneste, voksenopplæring, flyktningemottak,
turgruppe og institusjoner.
Info om tilskuddsordninger. Friluftsrådet har hatt møter, og bidratt med hjelp i
forbindelse med flere søknader om midler til turveier /- stier og anlegg i
Dyrøy, Bardu, Torsken, Målselv, Lenvik, Berg og Tranøy.

5.4.

Andre møter/ kompetansehevingstiltak
2 møter nasjonalparkforvalterne
Møte/seminar for folkehelsekoordinatorer/ frisklivsveiledere
Planleggings- og evalueringsmøte turer for våre nye landsmenn 2 stk.
Evalueringsmøte og planleggingsmøter friluftsskoler 2 stk.
Stand på Villmarksmessa i Bardu.
Møter i forbindelse med utvikling av innfallsport til Ånderdalen Nasjonalpark
Møte med Nasjonalparkfrorvalter i Øvre Dividal nasjonalpark, Tromskraft,
Målselv kommune og Statsskog ang innfallsporter til nasjonalparken og
vedlikehold/brøyting av vei til Devddesjavri.
• Deltakelse i referansegruppe for utarbeiding av forvaltningsplan for Teistevika
landskapsvernområde.
• Deltakelse i rådgivende utvalg for Ånderdalen, Dividalen og Rohkunborri
nasjonalpark.
• Deltakelse forskningsdagene i Midt-Troms, seminar Berg ang utfordringer
knyttet til friluftsliv og turisme
• Møte NMBU oppstart mastergradsprosjekt besøkskartlegging turstier på
Senja.
•
•
•
•
•
•
•
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6.

Aktiviteter i den enkelte kommune

Oversikt over tiltak gjennomført for, i, eller i samarbeid med de enkelte
medlemskommuner samt tiltak støttet økonomisk.
Kommune Aktivitet

Tilrettelegging

Målselv

Turvei til kulpan.
Tilrettelegging elveparken
Andselv
Stikartlegging Bardufoss,
Oppstart friluftskartlegging.
Skilting av turstier.
Samarbeid og møter tiltak
Øvre Dividalen nasjonalpark.

Bardu

Dyrøy

Sørreisa

2 Friluftsskoler, ungdomscamp.
Rådgiving i forbindelse med søknader.
Innspill kommunedelplan idrett og
friluftsliv
Støtte aktivitetstilbud rus/psykiatri.
Støtte søndagsturer.
Rovdyrskole og støtte til aktivitet
flyktningetjenesten,
Ordførertur.
Premier Telltur
Vester til Løypevaktmestere.
2 friluftsskoler, ungdomscamp.
Ordførertur
Støtte til aktiviteter flyktningetjenesten.
Kanokurs flyktningetjenesten og Viken
senter.
Skikurs Setermoen mottak.
Premier Telltur
Samarbeid Barnas naturpark og
Rohkunborri nasjonalparkstyre
Isfisketur utviklingshemmede og
flyktningemottak
Vester til Løypevaktmestere.
Friluftsskole, ungdomscamp.
Premier Telltur
Markedsføring fellesturer
Vester til Løypevaktmestere.
Friluftsskole.
Vester til Løypevaktmestere.
Dragekurs Sørreisa sentralskole
Deltakelse på rektormøte
Kanokurs Skøelv skole.
Skøytedag i samarbeid med barnas
turlag.
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Skilting av turstier.
Bidratt til fremdrift i
forbindelse med etablering av
parkering på Bruhaugen.

Møte, rådgivning i forbindelse
med søknader.
Asfaltering av UU vei på
Finnlandsholmen.
Planlegging av skilting
turstier.
Skilting av turstier Furøya.
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Lenvik

Friluftsskole, aktivitetsdag for barn og
unge.
Aktivitetsdag Finnsnesvannet.
Støtte til div turer i regi av SLI.
Kanokurs psykiatritjenesten, SLI og
Gibostad mottak.
Dragekurs for skoler på Bottenhamn,
Trollvik og Gibostad.
Støtte til turer Finnsnes dagsenter, og
lukket gruppe psykiatritjenesten.
Turstøtte turer med Frisklivssentralen.
Rovdyrskole Gibostad mottak.
Friluftsskole
Dragekurs Stonglandet skole
Vester til Løypevaktmestere.

Tranøy

Torsken

Støtte til aktivitet torsken turgruppe og
ut i Torsken.
Vester til Løypevaktmestere.
Kanokurs Torsken Turgruppe
Isfisketur flyktningetjenesten
Rovdyrskole flyktningetjenesten

Berg

Vester til Løypevaktmestere.
Kanotur/Ordførertur
Samarbeid om seminar under
forskningsdagene.
Isfisketur flyktningetjenesten

7.

Skilting av diverse turstier.
Møte med planavdeling ang
sentrumsplan.
Støtte tiltak Revet
Støtte tiltak Sørvika
Revisjon av forvaltningsplaner
for statlig sikra områder.
Møte, planer for
Silsandmarka.

Samarbeid med Ånderdalen
nasjonalparkstyre, friluftsport
Ånderdalen
Planlegging for skilting av
turstier.
Utvikling av turkort for
Stongodden og Skattvika
Støtte til tiltak i Sildevika
friluftsområde.
Skilting av diverse turstier.
Deltakelse referansegruppe
Teistevika
landskapsværnområde.
Arbeid med statlig sikring av
friluftsområde i Gieska.
Skilting av diverse turstier.
Støtte til tiltak Ersfjord.
Gapahuk ovenfor Hamn.
Tiltak Friluftsport Mefjordvær.

Økonomi

Drift av friluftsrådet er basert på årlig kontingent fra medlemskommunene, tildelt
administrasjonsstøtte fra Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og driftstøtte fra Troms
fylkeskommune. I 2016 utgjorde medlemskontingenten kr. 246 659, støtten fra FL kr.
265.000 og Troms fylkeskommune kr. 200.000.
I tillegg ble det innvilget prosjekt- og aktivitetsretta midler fra tilskuddordninger
administrert av Troms fylkeskommune, Friluftsrådenes Landsforbund,
Gjensidigestiftelsen, BUFDIR, Statskog, UDI og FNF.
I forbindelse med årsmøtet i Midt-Troms friluftsråd ble det vedtatt en
kontingentøkning til friluftsrådet. Kontingenten til Midt- Troms friluftsråd økes etter
eksisterende fordelingsmodell:
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a)
b)

Grunnsum kr 11 000,- pr 1000 innbygger
Tak for totalsum pr kommune på kr 120 000,-

Denne kontingentøkningen vil sammen med økt driftstøtte fra FL legge grunnlag for
en 50% stilling i Midt-Troms friluftsråd for 2017.
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Regnskap 2016 Midt-Troms friluftsråd
Resultat 5060 Drift
Lønn og sosiale
kostnader
Adm. kostnader,
kontor
Reisekostnader,
møtegodtgjøring,
møteutgifter etc
Kontingent FL
Momskompensasj
onsutgift drift
Tilskudd statlig
sikra områder
Berg, Dyrøy og
Torsken
Tilskudd
kommunale tiltak
Avsatt på fond til
Ånderdalen
nasjonalpark
Utgifter drift
Salgsinntekter
turkart og turbok
Momskompensasj
onsinntekt drift
Driftstilskudd Tf
Tilskudd TF Sikra
friluftsområder og
tiltak Ånderdale
Medlemskontinge
nt fra kommunene
Driftsstøtte FL
Støtte SNN

Regnskap 2016

Budsjett 2016

Budsjett 2017

kr 650 550,00

kr 675 000,00

kr 911 314,00

kr 63 584,00

kr 170 000,00

kr 165 000,00

kr 55 164,00

kr 60 000,00

kr 100 000,00

kr 39 950,00

kr 41 000,00

kr 40 000,00

kr 7 467,00

kr 40 000,00

kr 40 000,00

kr 410 000,00

kr 736 000,00

kr 30 000,00

kr 275 000,00

kr 123 000,00

kr 40 000,00
kr 123 000,00

kr 1 379 715,00

kr 1 997 000,00

kr 1 419 314,00

kr 67 957,00

kr 110 000,00

kr 60 000,00

kr 7 467,00

kr 40 000,00

kr 40 000,00

kr 200 000,00

kr 200 000,00

kr 200 000,00

kr 373 000,00

kr 561 000,00

kr 246 659,00

kr 246 000,00

kr 362 000,00

kr 265 000,00

kr 246 000,00

kr 362 000,00

kr 50 000,00

Bruk av bundne
driftsfond

kr 195 000,00

kr 370 000,00

kr 395 314,00

Inntekter drift

kr 1 405 083,00

kr 1 773 000,00

kr 1 419 314,00

kr 25 368,00

kr 224 000,00

kr 0,00

Resultat 5060 Drift
Resultat 5061 Prosjekt
Aktivitet:
Frluftsskoler,
ungdomscamp,
Læring i friluft,
Grupper med
spesielle behov
Folkehelsesamarb
eid

Regnskap 2016

Budsjett 2016

Budsjett 2017

kr 475 792,00

kr 581 000,00

kr 700 000,00

kr 69 204,00

kr 120 000,00

kr 155 000,00
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Turinformasjon,
telltur, naturlos

kr 218 524,00

kr 306 000,00

kr 100 000,00

Utstyr

kr 271 220,00

kr 278 000,00

kr 40 000,00

Stisatsing

kr 587 986,00

kr 560 000,00

kr 350 000,00

kr 578 052,00

kr 1 253 000,00

kr 1 000 000,00

Turskilt og fysisk
tilrettelegging
Tiltak og erverv
statlig sikra
friluftsområder
Avsatt på fond for
2017
Turskiltprosjektet
og friluftscamp

kr 2 426 000,00

kr 486 000,00

Avsetniger til fond
Prosjektutgifter

Momskompensasj
onsinntekt
Prosjekttilskudd
FL, TF, BUFDIR,
UDI
Egenandeler, salg,
med mer
Tilskudd statlig
sikra
friluftsområder
Tilskudd fysisk
tilrettelegging
Tilskudd
Gjensidigestiftelse
n, Kanoer
Prosjektinntekt
er
Resultat
Prosjekt 5061

kr 249 000,00
kr 2 686 778,00

kr 3 098 000,00

kr 5 020 000,00

kr 2 049 380,00

kr 1 320 000,00

kr 178 288,00
kr 1 174 500,00
kr 131 263,00

kr 100 000,00
kr 2 426 000,00

kr 922 017,00

kr 1 303 000,00

kr 1 174 000,00

kr 2 608 948,00

kr 3 352 380,00

kr 5 020 000,00

kr 77 830,00

kr 254 380,00

kr 0,00

kr 202 880,00

Resultat 5060

kr 25 368,00

Resultat 5061

kr 77 830,00

Resultat 2016

kr 52 462,00

Kommentarer til
regnskap
På 5060 overføres kr 123000 til 2017,
øremerket til tiltak i Ånderdalen
Nasjonalpark
På 5061 overføres kr 30 000 til
friluftsskole og kr 456 000 til turskilt
til 2017
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Fondets størelse
pr 31.12.2015

kr 1 079 670,00

Fondets størelse
pr 31.12.2016

kr 1 441 206,00

Av dette er
kr 609 000
øremerket for
2017

Inntekter
Medlemskontingent fra kommunene:

kr 246 659,00

Driftsstøtte Troms fylkeskommune:

kr 200 000,00

Administrasjonsstøtte FL

kr 265 000,00

Salgsinntekter turkart, bøker og tjenester

kr 199 220,00

Tilskudd sikrede områder

kr 373 000,00

Tilskudd fysisk tilrettelegging

kr 972 017,00

Tilskudd aktivitet

kr 1 174 500,00

Tilskudd Utstyr

kr 202 880,00

Mva/fond

kr 380 755,00

Sum Omsetning

kr 4 014 031,00

Medlemskontingent
Salgsinntekter
Tilskudd Aktivitet

Driftsstøtte TF
Tilskudd sikra omr
Tilskudd utstyr

9%

6%

5%

Admstøtte FL
Tilskudd fysisk tilrettelegging
Mva/fond

5%
7%
5%

9%

29 %

24 %
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