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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

be-sive@online.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

astrid.kolbeinsen@outlook.com

Målselv

Hege Gjerdrum
Vara:Inger Sæterhaug

hege.gjerdrum@gmail.com
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

Tranøy

Halvor Stubberud Hanssen
Vara:Einar Svendsby

halvor.hanssen@gmail.com
einar.svendsby@gmail.com

1.2
Administrasjonen
Espen Prestbakmo er vikarierende daglig leder i 100% stilling.
Mari Martinsen Siljebråten har i 2017 vært ansatt 100 % fra Januar til april og 50%
fra april i en prosjektstilling, hovedsakelig knyttet til turskiltprosjektet i Midt-Troms
friluftsråd. I tillegg er det leid inn kompetanse fra Barnas naturpark til arbeid med
friluftsskoler og læring i friluft.
Friluftsrådet har hatt kontor på Veksthuset i Bardu.

1.3

Møteaktivitet, kurs og konferanser

Det har vært avholdt 3 ordinære møter i friluftsrådet i løpet av året.
21 februar. Mefjordvær
3. April Nordavindshagen i Dyrøy
24 og 25 oktober på Innset, Bardu
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Årsmøtet ble arrangert i forbindelse med regionrådsmøte i Dyrøy 3 april.

!
Frluftslivets ildsjelpris 2017 - Brith Sørensen

Leder har deltatt på:
• Styreledersamlinga på Gardermoen.
• Landskonferansen for friluftsliv og årsmøte i FL i Bergen
• Fjelltur med friluftsskolen i Bardu
• Nordnorsk villmarksmesse
• Isfisketur for PU Altevatn
• Informasjon i regionrådsmøte i Torsken
• Kul vinterferie Bardu

Daglig leder har deltatt på:
• Møte med destinasjon Senja 11. Januar
• Møte med næringsetaten i Troms Fylkeskommune og Innovasjon Norge 23.
Januar
• Styreledersamlinga på Gardermoen.
• Møte løypevaktmestere i Sørreisa 6. februar
• Stikonferanse på Hamar 8.-9. Mars
• Landskonferanse og årsmøtet i FL i Bergen.
• 3 styremøter og årsmøtet i Friluftsrådet
• Friluftssamling for kommuner, lag og andre i Troms Bardufosstun.
• Samling og telefonmøter for friluftsråd, fylkeskommune og FNF Troms
• Møter i forbindelse med planlegging av Reistadløpet/Visma ski classic
• Møte med grunneiere i Gjeska
• Møte med plankontoret i Lenvik
• Informasjon i Kommunestyremøte i Lenvik og Dyrøy
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• Befaring i regi Ånderdalen nasjonalparkstyre.
• Møter i forbindelse med friluftskartlegging i Målselv
• Øvrige aktivitetstiltak j.fr. årsmelding.

Prosjektmedarbeidere har deltatt på:
• Møte med des*nasjon Senja 11. Januar
• Møte med næringsetaten i Troms Fylkeskommune og Innovasjon Norge 23.
Januar
• Møte om turkartlegging i Målselv 8. Februar
• Møte løypevaktmestere i Sørreisa 6. februar
• Møte med kommune, aktuelle lag og foreninger og nasjonalpark i Vangsvik 10.
Februar
• Styremøte MTF 21. Februar
• Kul vinterferie 27.februar-1.mars
• Utedag Fyktningetjenesten Setermoen moOak 3. mars
• S*konferanse på Hamar 8.-9. Mars
• Camp Reistad 31. Mars-2. April
• Årsmøte MTF 3. April
• Isﬁsketur Altevatn 4. April
• 15. Mai. Planleggingsmøte Tranøy kl 12.00, planleggingsmøte i Sørreisa kl 18.00
• Kanokurs 1. Juni
• Styremøte MTF 24. Oktober

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 2017 har det vært solgt kart for om
lag kr 60 000,2.2
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 2017 solgt hele det
første 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
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Torsken, Hans Peder Pedersen var Midt-Troms friluftsråds representant i redaksjonen,
og det var kontaktpersoner i de 7 andre Midt-Troms kommunene. Turboka ble
utsolgt i løpet av sommeren 2017 og nytt opplag kom ut i starten av desember.
2.3
Hjemmeside og Facebook
Midt-Troms friluftsråd fikk i 2017 nye hjemmesider. Sidene er en fellessatsing
sammen med FL og flere andre friluftsråd der det er en felles profil og mye felles
innhold. MTF sine
hjemmesider finnes på
www.utitroms.no 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.
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 Telltur og ti på topp på ene siden, og informasjon
om fellesturer og generell friluftsinformasjon fra regionen på baksiden. Kartet ble
meget godt mottatt fra lokalbefolkning og reiseliv.
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2.6
Informasjon i kommunestyre
Daglig leder i friluftsrådet har i løpet av 2017 informert om friluftsrådets arbeid i
kommunestyremøte i Lenvik og Dyrøy
2.7
Informasjon i regi av folkebibliotekene
Daglig leder har hatt foredrag om friluftsrådet og friluftsmulighetene i regionen på
biblioteket i Berg og Lenvik.

3.

Folkehelsearbeid – aktiviteter og prosjekter

Tiltak og aktiviteter er gjennomført i tråd med handlingsprogrammet for 2017.
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: ca 1700
Antall poster totalt: 156
Antall besøk totalt: ca12 000
Samtlige barn som deltok på telltur fikk i år egen matboks fra friluftsrådet
3.2
Fellesturer - Søndagsturer og samarbeid med folkehelsekoordinatorer og
frisklivssentraler.
Satsingen i 2017 har vært dreid mot aktivitet på turløypene og styrking av
løypevaktmesterordningen. Ut over dette har friluftsrådet bidratt med støtte til
aktiviteter og hatt nært samarbeid med de ulike kommunale frisklivsssentralene.
3.3
Friluftsliv for personer med
innvandrerbakgrunn
Det har i 2017 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.
3.5
Friluftsliv og psykiske helse.
Friluftsrådet har arrangert flåtetur i
samarbeid med psykiatritjenesten i Lenvik.
Ut over dette har friluftsrådet bidratt med
støtte til aktivitet i regi av rus/psykiatritjenesteni Lenvik og Målselv.
3.6
Aktiviteter for utviklingshemmede.
Friluftsrådet har også i 2017 arrangert vårens vakreste eventyr, isfisketur med
hundekjøring og hytteovernatting på Altevatnet. I tillegg arrangerte friluftsrådet
kanotur for utviklingshemmede i forbindelse med sommerleir i Tranøy.
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3.8
Friluftsskoler og
ungdomscamp.
Det er gjennomført til sammen 6
arrangementer for målgruppen 10
til 13 år og 4 friluftscamper for
ungdom, 13 til 17 år. Av disse har
MTF hatt hovedansvaret for
gjennomføring på fire av
arrangementene.
3.9
Læring i friluft
Det er i 2017 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.
3.10 Utstyr
Friluftsrådet har siste året kjøpt inn soveposer, pulker og ryggsekker. Utstyret er til
utlån fra vårt kontor på Setermoen og er spesielt tiltenkt bruk på friluftsskoler/kurs, på
turer/aktivitet for grupper som ikke har eget turutstyr og til utlån for elever som ikke
har eget utstyr til bruk på skoleturer.
Fra tidligere har MTF følgende utstyr.
• Hver medlemskommune har bag fylt med turutstyr samt en lavvo.
• 3 Komplette kanohenger med 7 kanoer, redningsvester og årer. Kanohengerne kan
lånes på UHU i Lenvik, Målselv dagsenter og fra friluftsrådet.
• 5 robåter deriblant en på henger som står på UHU. De andre robåtene har
prosjektskolene i læring i friluft fått låne gjennom en fadderordning. Det er også
mulig for andre å hente og låne disse robåtene.
• 10 fjelltelt som alle i Midt-Troms kan låne.
• 7 Utstyrskasser med lavvu, fjelltelt, gryter og bålpanne. Stasjonert i
medlemskommunene og øremerket for bruk i friluftsskolen.
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4. Turstier, friluftsporter, sikring, skjøtsel, kartlegging av
friluftsområder og Høringer
4.1
Turskiltprosjektet
Turskiltprosjektet 2017
Fra og med 24. april 2017 gikk prosjektleder fra 100-50% s*lling som følge av ny jobb.
I 2017 ﬁkk Turskiltprosjektet i Midt-Troms en *ldeling på 470 000 kr *l skil*ng av
turs*er og *lreOelegging med informasjon, i regionen.
Følgende turs*er ble *ldelt midler gjennom Turskiltprosjektet for 2017:
Kommune

Stier/løyper/traséer

Bardu

•
•

Dyrøy

•

Sørreisa
Berg

•
•
•
•

Lenvik

•

Torsken

•
•
•

Tranøy

•

Tørrfurua
4 turstier i Nedre
Bardu
4 turstier fra
Brøstadbotn
Skiløype
4 turstier barmark
1 sykkelsti
Travers Keipen,
Grytetippen,
Daven, Barden,
Segla
(Travers Keipen,
Grytetippen,
Daven, Barden,
Segla)
Silsandmarka
Nordre Torsken –
Tolan, Tolskaret,
Sauholla
Hamnneset,
Tetinden
Turstinettverk av
barmarkstier,
sykkelstier og
skiløyper mellom
Vangsvik,
Vesterfjell,
Øverbotn og
Skatvik
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Beløp
49 100 (søkt)
37 000 (Tildelt)
59 700
59 000
118 600
118 000
95 580
0

86 600
86 000
60 660
30 000

160 460
140 000
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Målselv
Totalt

Skiltplan sentrum
Bardufoss utarbeides Juni
2017.
9

521 900
470 000

Første kvartal av året ble brukt på planlegging, men ikke minst møteak*vitet ute i
regionen i forkant av bes*llinger av skilt og informasjonsmateriell.
Gjennom barmarksesongen ble det skiltet både på Senja, og i Indre-Troms. Det ble
engasjert to personer som sammen med prosjektleder gjennomførte skil*ng av
turs*er i Nedre-Bardu. Ute i regionen har skil*ngen gjennom sommeren, i hovedsak
vært gjennomført av løypevaktmestere og daglig leder.
Som en følge av eOerslep fra 2017 har de bliO gjennomført både skil*ng av turs*er
som ble bevilget støOe i 2016 og 2017.
Utover høsten var arbeidet preget av rapporteringsarbeid. Rapport for 2017 ble
levert Fylkeskommunen 1. November.
Prosjektleders engasjement i Turskiltprosjektet opphørte fra 1. Januar 2018.
4.2
Friluftsporter og turveier
I samarbeid med
medlemskommuner og lag har
friluftrådet bidratt i utvikling,
søknadsskriving og finansiering av
en rekke tiltak knyttet til fysisk
tilrettelegging. Fokus i 2017 har
vært tilrettelegging for å minske
slitasje og det er gjort tiltak med
klopping og annen tilrettelegging
på 8 ulike turstier i regionen.
Arbeidet med friluftsporter i
Tranøybotten og Mefjordvær er
også videreført lokalt.
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 samarbeid med vertskommuner og frivillige i de
statlige sikra friluftsområdene:
Midt-Troms friluftsråd !10
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Ersfjordstranda, Berg
Nytt informasjonsskilt, rullestolmatte ned på stranda, Nye benker og bålplasser.
Utvidelse av gjerde langs veien.
Sørvika, Lenvik
Utbedring av vei og parkeringsplass, ny vannløsning.
Målsnes, båtutsettingsplass
Utbedring av båtutsettingsplass.
Gjeska, Torsken
Det arbeides i samarbeid med Torsken kommune og Ånderdalen nasjonalparkstyre
med etablering av et nytt statlig sikra område i Gjeskebotten. Det er i denne
forbindelse avholdt møter og befaring. Søknad om midler til sikring ble sendt inn
Januar 2017 og ble innvilget av Miljødirektoratet i Juni 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 har MTF vært engasjert
av kommunen for å lede arbeidet med friluftskartlegging og dette arbeidet er
gjennomført og ligger til politisk behandling.
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. Disse
oppgavene ble ferdig og publisert i
2017 og fik mye god
oppmerksomhet. Prosjektet er
videreført med en
mastergradsoppgave i 2017.
4.7
StiWorkshop
Friluftsrådet arrangerte 18 og 19
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september stiworkshop på Senja. Dette var et tilbud til medlemskommuner,
nasjonalparkforvaltning, skoler, frivillige øvrige interesserte. Workskoppen ga to
spennende og innholdsrike dager i nydelig høstvær.

5.

Kompetanseheving (kurs, seminarer, konferanser mm)

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

•

5.4.
•
•
•
•
•

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.
Andre møter/ kompetansehevingstiltak
Møte/seminar for folkehelsekoordinatorer/ frisklivsveiledere
Planleggings- og evalueringsmøte turer for våre nye landsmenn.
Evalueringsmøte og planleggingsmøter friluftsskoler 2 stk.
Stand på Villmarksmessa i Bardu.
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 rådgivende utvalg for Ånderdalen, Dividalen og Rohkunborri
nasjonalpark.
• Deltakelse forskningsdagene i Midt-Troms, med Stiworkshop
• 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

Innkjøpt og klargjort material
for klopping turstier ved
Brorstadvatnet, Øverbygd og
Karlstad.
Stikartlegging Bardufoss,
Ledelse av friluftskartlegging
Skilting av turstier.
Samarbeid og møter tiltak
Øvre Dividalen nasjonalpark.
Innkjøp av til topps
postkasser.
Skilting av turstier.
Klopping og tilrettelegging
turstier.
Innkjøp av til topps
postkasser.

Bardu

Dyrøy

Friluftsskole og kanotur.
Rådgiving i forbindelse med søknader.
Innspill kommunedelplan idrett og
friluftsliv
Støtte aktivitetstilbud rus/psykiatri.
Støtte søndagsturer.
Premier Telltur
Rådgiving i forbindelse med etablering
av friluftsbarnehage.
Deltakelse på tur med Karlstad og
Bjørkeng skole.
Friluftsskole.
Støtte til aktiviteter flyktningetjenesten.
Kanokurs flyktningetjenesten og Viken
senter.
Skikurs Setermoen mottak.
Premier Telltur
Samarbeid Barnas naturpark og
Rohkunborri nasjonalparkstyre
Isfisketur utviklingshemmede og
flyktningemottak
Friluftsskole, ungdomscamp.
Premier Telltur
Markedsføring fellesturer

Sørreisa

Friluftsskole.

Lenvik

Friluftsskole, aktivitetsdag for barn og
unge.
Aktivitetsdag Finnsnesvannet.
Støtte til div turer i regi av SLI.
Kanokurs SLI og Gibostad mottak.
Flåtetur psykiatritjenesten.
Støtte til turer Finnsnes dagsenter, og
lukket gruppe psykiatritjenesten.
Turstøtte turer med Frisklivssentralen.
Premier Telltur
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Møte, rådgivning i forbindelse
med søknader.
Planlegging av skilting
turstier.
Tilrettelegging ved
Finnlandsholmen.
Skilting av turstier og
skiløyper.
Innkjøp av til topps
postkasser.
Skilting av diverse turstier.
Møte med planavdeling ang
sentrumsplan.
Støtte tiltak Sørvika
Møte, planer for
Silsandmarka.
Klopping Segla-Barden
Klopping Aglapsvika

Årsmelding 2017
Tranøy

Friluftsskole
Friluftscamp for Ungdom
Premier Telltur
Turlederkurs for Innvandrere

Torsken

Friluftsskole
Støtte til aktivitet torsken turgruppe og
ut i Torsken.
Premier Telltur
Isfisketur flyktningetjenesten
Støtte til turer for flyktningetjenesten

Berg

Friluftsskole
Premier Telltur
Isfisketur flyktningetjenesten

7.

Samarbeid med Ånderdalen
nasjonalparkstyre, friluftsport
Ånderdalen
Planlegging for skilting av
turstier.
Produksjon av turkort for
Stongodden og Skattvika
Innkjøp av til topps
postkasser.
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.
Innkjøp av til topps
postkasser.

Økonomi

Drift av friluftsrådet er basert på årlig kontingent fra medlemskommunene, tildelt
administrasjonsstøtte fra Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og driftstøtte fra Troms
fylkeskommune. I 2017 utgjorde medlemskontingenten kr. 362 000, støtten fra FL kr.
360.000 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.
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