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1.0. Midt-Troms friluftsråd
Midt-Troms friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan som arbeider for å ivareta og fremme
friluftsliv og friluftsområder for innbyggerne i Midt-Troms. Friluftsrådet ble etablert i 2006. Våre
medlemskommuner er Bardu, Dyrøy, Målselv, Senja og Sørreisa, som alle er likeverdige medlemmer.
Med utgangspunkt i allerede eksisterende prosjekter, styrets behandling av handlingsplanen 20202023 (styremøte 7. og 8. september 2020) og tilbakemeldinger fra folkehelsekoordinatorer/
frisklivsveiledere og andre i kommunene foreslår Midt-Troms friluftsråd følgende årsplan for 2021.
Årsplanen er laget under forutsetning av at det er disponible midler til rådighet for de enkelte
tiltakene. Se vedlagt søknadsoversikt for oversikt over prosjektsøknader.

2.0. Barn og unge
2.1. Læring i friluft
• Ni skoler (til sammenligning fem skoler i 2019/2020).
• MTF arrangerer ulike kurs for lærerne tilknyttet nettverket.
• Kartlegging av utearealer og aktivitetsmuligheter i skolene, f.eks. skolekart.
• Arbeide for å få flere skoler tilsluttet nettverket.

2.2. Friluftskoler
• Gjennomføre minimum 6 friluftsskoler med tilbud til alle barn i Midt-Troms for målgruppa 10 til
13år.
• Vinterfriluftsskole?

2.3. Ungdomscamp
•
•

Arrangere to til tre regionale ungdomsleirer for ungdom mellom 14 og 17 år.
Av disse, en vintercamp.

2.4. Småfotan
Lavterskeltilbud for barn i småskolen og barnehager.

3.0 Informasjon og trykksaker
3.1. Turinfokart
• Utgi Turinfokart for Midt-Troms i 2021. Felles kartblad for hele Midt-Troms, og eget kartblad for
hver kommune. Formål: Synliggjøre lokale turkonkurranser og tilbud fra både friluftsrådet,
kommunene og frivilligheten.

3.2. Revidering av turkart
•

Revidere eksisterende kart for Senja og Midt-Troms

3.3 Revidering av «Turbok for Senja og Midt-Troms»
•

Revidere eksisterende bok, ved hjelp av innspill fra kommunale ressurspersoner,
nærdemokratiutvalg og lokale lag/foreninger.

3.4 Ti på Hjul
• Hefte med oversikt over «Ti på hjul» i Midt-Troms.
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4.0. Friluftsliv for grupper med særskilte behov
4.1. Friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn
Jobbe med friluftsaktiviteter for våre nye landsmenn, via samarbeid med kommunene,
mottak-/flyktningetjeneste og voksenopplæring.
4.2. Friluftsliv og psykisk helse
•
MTF samarbeider med kommunene v/dagsenter for rus/psykiatri, frivillige
organisasjoner om å søke tilskudd og/eller frilufts-arrangement/aktiviteter.
4.3. Friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelse
•
I samarbeid med kommunene og frivilligheten ønsker MTF å gi tilbud til brukergruppa
f.eks. årlig isfisketur til Altevatnet, bidra på sommerleir for NFU Midt-Troms.

5.0. TellTur
MTF skal fungere som kontaktpunkt/superbruker for TellTur for kommunene.
•
I 2021 er det fire av våre medlemskommuner som benytter TellTur: Bardu, Dyrøy,
Målselv og Sørreisa. Senja benytter Ti på Topp via Bedriftsidrettskretsen.
•
MTF produserer plakater/oppslag som kontaktpersonene for TellTur henger opp i hver
kommune i forkant av sesongstart.

6.0. Tilrettelegging
MTF er et kompetanseorgan både for kommunale og frivillige organisasjoner. Herunder
fysisk tilrettelegging for friluftsliv, og informasjon om tilskuddsordninger.
6.1. Mindre kostnadskrevende tilrettelegginger
•

Montering av turinfotavler bestilt via MTF i 2020.

•

Klopping, mm

6.2. Dagsturhytter
MTF samarbeider med kommuner og frivillige organisasjoner om etablering av 3
dagsturhytter i Midt-Troms i 2021.
6.3. Naturmøteplasser
MTF ønsker å etablere 2 naturmøteplasser i Midt-Troms 2021. Dette i samarbeid med
kommuner og frivillige organisasjoner.
6.4. Bærekraftig besøksforvaltning og nasjonal turiststi
•

Delta i forum og møter som omhandler bærekraftig besøksforvaltning i våre
medlemskommuner.

•

Etter avtale med Senja kommune, sette og ut røkte besøkstellere for nasjonal turiststi i
2021.

6.5. Statlig sikrede friluftsområder
• Revidere forvaltningsplanene. • Støtte Senja kommune i
arbeidet med sikring av Gjeska.
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7.0. Friluftslivets ferdselsårer
Ferdigstille planer for friluftslivets ferdselsårer i Bardu, Sørreisa, Målselv, Dyrøy og
Senja.

8.0. Folkehelsesamarbeid
Midt-Troms friluftsråd samarbeider med kommunene om fellestiltak innen folkehelse og
friluftsliv.
8.1. Forum for folkehelse og friluftsliv
•
Informasjon om tilskuddsordninger og tett kontakt med medlemskommunene i
forbindelse med søknad om midler for 2021.
•
Møter igjennom året med oppfølging av kommunene.
8.2. Aktiviteter
•

Camp Reistad

•

Ulike kurs: skiteknikk for nybegynnere, friluftsliv som kulturbærer, frilutsfersking o.l •
Generelle folkehelsetiltak: søndagsturer, bålturer, mørketidsturer o.l.

9.0. Søknader og tildelinger 2021 pr. 19.4.21

Midt-Troms friluftsråd 2021

5

Midt-Troms friluftsråd

Årsplan 2021

Midt-Troms friluftsråd 2021

6

