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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: regina Alexandrova 
ole.kroken@bardu.kommune.no 
regina.alexandrova@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 

gunnar.borvik@tromsfylke.no 
astrid.kolbeinsen@arnesen.no 

Målselv Inger Sæterhaug 
Vara: Atle Andreassen 

inger.saeterhaug@maleselv.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  

 

 
Styret i Midt-Troms friluftsråd og daglig leder foran. Reidun Aspmo var ikke til stede da bildet ble tatt.  
 
På årsmøtet 19.mars ble Ole Kroken fra Bardu gjenvalgt som leder. Berit Sivertsen fra 
Berg ble valgt som nestleder.  
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1.2. Administrasjonen 
Tove Amundsen Fuglem har arbeidet i 100 % stilling som daglig leder.  
 
Friluftsrådet har kontor på kommunehuset i Bardu.  
 
 
1.3. Møteaktivitet, kurs og konferanser 
Det har vært avholdt 4 ordinære møter i friluftsrådet i løpet av året.  
8. Februar i Bardu 
19. mars i Gryllefjord, Torsken 
3. -4. September Guldvang gård, Tranøy 
30.november, Lenvik 
 
Årsmøtet ble arrangert i Torsken 19.mars.  
3. og 4. September ble det arrangert 2 dagers styremøte med prosess og befaring.  
 
 
 

 
Presentasjon av spørreundersøkelse på konferanse ”Aktiv i Midt-Troms” 5. juni 12 
 
 
 
Leder har deltatt på: 

• Styreledersamlinga på Gardermoen i februar 
• Konferansen ”Aktiv i Midt-Troms” 5.og 6. juni 
• Friluftskonferanse i Bodø 14.og 15. Juni 
• Årsmøte i FL 15.juni i Bodø 
• Dialogmøte med Troms fylkeskommune 28.september 
• 4 styremøter og årsmøtet i Friluftsrådet 

 
Daglig leder har deltatt på: 

• Fagdag folkehelse og friluftsliv på Gardermoen 28.mars 
• Læring i friluftsamling på Møre 11. -12. april 
• Konferansen ”Aktiv i Midt-Troms” i Målselv 5.og 6. juni 
• Friluftskonferanse i Bodø 14. og 15. Juni 
• Årsmøte i FL 15.juni i Bodø 
• Dagseminar Vandrerseminar i Tromsø 23.august 
• Møter ang verdikartlegging av viktige friluftsområder i Bardu 3 stk 
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• Regionalt møter i Tromsø om verdikartlegging av viktige friluftsområder 2 stk 
• Ansattsamling i Haugesund 19. – 21. september 
• Dialogmøte med Troms fylkeskommune 28.september 
• Temamøter om folkehelse og friluftsliv. 5 kommuner 
• Ordførerens tur. Deltatt på 5 av 7 turer 
• Nettverkssamling frisklivssentraler i Troms. 22.november, Lenvik 
• Møte ang læring i friluft med fylkeskommunene 23.november, UITø 
• En rekke tiltak (seminarer, møter, kurs) i læring i friluft 
• 4 styremøter og årsmøtet i Friluftsrådet 

 

 
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 dags dato 20 interkommunale friluftsråd i Norge. 
 

 
Nora i orgeltrampen 

 
2. Informasjonstiltak 
 
2.1. Turkart for Midt-Troms 
Turkartene for Midt-Troms selges ennå godt. I 2012 har det vært solgt kart for om lag 
kr. 70 000. 
 
2.2. 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.  
2.3. Mediakontakt 
Friluftsrådet har hatt en rekke oppslag i lokale og regionale aviser i forbindelse  
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med ulike arrangementer. Ordførerturene og konferansen ”Aktiv i midt-Troms” har 
gitt spesielt god mediadekning. Friluftsrådet opplever at lokalpressen er meget positiv 
til å skrive om saker som vi arbeider med, og det er god oppslutning fra lokalpressen i 
forbindelse med utsendte pressemeldinger. 
 
2.4. Innlegg/ presentasjoner 

• Presentasjon i friluftsrådet 8.februar 
• Presentasjon på styreledersamling februar (Styreleder) 
• Konferansen ”Aktiv i Midt-Troms” 
• Dagseminar vandrerseminar i Tromsø 
• Temamøte om folkehelse og friluftsråd 5 møter/innlegg/prosesser   
• Presentasjon i 7 kommunestyrene i Midt- Troms 
• Nettverkssamlinger, seminarer, foreldremøter, planleggingsdager i læring i 

friluftsprosjektet 
• Kommuneplandag i Tranøy 26.september 
• Dialogmøte med Troms fylkeskommune, FNF Troms og Ishavskysten 

friluftsråd (Styreleder) 
 

 
 
3. Folkehelsearbeid - aktiviteter 
 
3.1. Handlingsprogram for folkehelse i Midt- Troms friluftsråd. 
Tiltak som er gjort i planperioden. Kommentarer er satt inn i oversikten. 
 

 
Turkalenderen som ble gitt til alle husstander i Midt-Troms 2012 - med rundt 70 organiserte turer.  

3.1.1. Flere i aktivitet oftere 
Forkortelser: MTF = Midt- Troms friluftsråd 
FK= Troms fylkeskommune 
FL = Friluftsrådenes landsforbund 
RUP= Regionale utviklingsprosjekter 
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Tiltak Beskrivelse Kommentarer Regnskap 

1. Turtrim. Felles 
informasjon 

 

Arrangert fellesmøter med de 
ansvarlige for fjelltrim, turtrim, 
”til topps” etc for å samordne 
ordningen i kommunene.  

Gjennomført 3 møter. 2 
planleggingsmøter og 1 
evalueringsmøte. 

 
Kr. 28 270 

 
 
 

2. Rydde- /merkekurs Løypevaktmestere og andre har 
fått tilbud om rydde- merkekurs. 

26 deltakere på 1 kurs. Se punkt 1 

3. Utarbeide 
turkalender med 
løypevaktmestere 
/naturlos. 
Turlederkurs. 
Profilering MTF 

Et utvalg løypevaktmestrene 
inviterte til en tur hver i 2012. 
Guiding. Turkalender med 
oversikt over turtilbud som 
distribueres   

Over 70 turer med 
turleder ble tilbudt. 
Kalender distribuert i 
hver postkasse.2 
turlederkurs ble 
arrangert - Sørreisa og 
Lenvik 

Kr. 54 473  
 
 

4. Premiering  MTF organiserte 
fellespremiering for 
trimkassetrim (topp og nær) 

MTF Se punkt 1. 

5. Kurs:Tilrettelegging/ 
aktivitet i nærområde 
til barnehager og 
skoler 

 

Gapahuk, klatrejungel, lavvo, 
etc  

Gjennomført kurs – 
bygging av taujungel. 
Tilskudd til 
skoler/barnehager.  

  
 
 

6. Elektronisk 
registrering av turer 

Viderefører og - utvikler ordningen 
med UtiTroms.no / FL 

MTF 
Folkehelsekoorinatorene 

Se punkt 1 

 
Kommentarer.  
Kommunene har ønsket å være med i ordningen om elektronisk registrering av både 
topp – og nærturer, fellesinformasjon, premiering, felles trimkasser (gjelder nye 
trimkasser), ordning om løypevaktmester med mer. Lenvik har ikke vært med pga 
ordning gjennom eget opplegg gjennom bedriftsidrettskretsen. 
 

 
Bilde av startsiden av www.UtiTroms.no 

 
3.1.2 Felles tilretteleggingstiltak  

Tiltak Beskrivelse Kommentarer Regnskap 
1. Kanopakke/ 

båtpakke/ 
kajakkpakke 

Søke midler om innkjøp av 
kano/ kajakk for utlån til 
innbyggerne, skoler osv 

Innkjøp av 5 robåter – 1 
på henger.  

Kr.78 278 

2. Hjelp til søknad 
om SPM til 
turveier /- stier 

 Jfr ”læring i friluft” Hjelp til å søke FYSAK- 
midler til 
skoler/barnehager. 

Innenfor eget 
budsjett  
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og anlegg i 
skole/  
barnehager/ 
sentrumsområder 

 
Kommentarer: 
I tillegg har Midt-Troms søkt på midler for å øke tilgjengeligheten i statlige sikrede 
friluftsområder. Dette er gjort i samarbeid med kommunene. Flere av tiltakene går direkte 
på å øke tilgjengeligheten med universell tilrettelegging. Eksempelvis kan nevnes:  

 
Lenvik, Finnsnesvatnet           Bedre tilgang til scenen for FH           
Målselv, Vika    Oppgradering av bygning og brygge   
Dyrøy, Finnlandsholmen        Bord og benker tilrettelagt UU       
Lenvik, Sørvika                         Sittegrupper på stranden UU 
                 

   
  Fra skiaktivitetsdag for barnehagene og skolene i Bardu. 

 
3.1.3. Økt kompetanse 
 

Tiltak Beskrivelse Kommentarer Regnskap 
1. Info i 

kommunestyrene  
MTF orienterer om: 
Status generelt 
Handlingsplan folkehelse spes. 

MTF har vært i 7 KS  Innenfor eget 
budsjett 

2. Konferanse i Midt- 
Troms 

Folkehelse og friluftsliv. I 
samarbeid med Løkta, 
Pedagogisk senter, 
folkehelsekoordinatorene. 
Samhandlingsreformen. 
 

Gjennomførte med 88 
deltakere. Gode 
innledere og flott 
tilbakemelding fra 
deltakerne.  

Kr.91 990 

3. Info i regionrådet 
/Midt- Tromstinget 

MTF orienterer om: 
Status generelt 
Handlingsplan folkehelse spes. 

10.des. Overrekkelse av 
premie 

Innenfor eget 
budsjett 

4. Læring i friluft Egen handlingsplan: Mer og Stor aktivitet. Kurs, Kr. 235 180 
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bedre uteaktivitet i barnehage, 
skole, SFO 

seminarer, snyforming, 
med mer 

5. Info om 
tilskuddsordninger 

1.Infoskriv / Infomøte. 
Samkjøring med FK (anl.kons.) 
2.Legge aktuelle 
tilskuddsordninger ut på nett.  
 
Målgruppe: Frivillige org, 
folkehelsekoordinator/ FYSAK, 
Friluftsrådsmedlemmer, 
frivillighetssentral.  
 

Informasjon gjennom 
Læring i frilufts –
nettverket. Ikke fått 
være med FK på møter.  
 
Info om 
tilskuddsordninger 
ligger på nettsida.  

Innenfor eget 
budsjett.  

6. Høstningsturer for 
nye landsmenn 

 

Gjennomføre turer for nye 
landsmenn med fokus på 
høstningskultur og historie.  

Fisketur til Sørvika 
Fisketur med Senjapynt 
Bær og fisketur til 
Finnfjordvatnet. 
(ordførerens tur) 
Bærtur Bergsøyan 
(ordførertur) 
 

Kr. 17 200 

7. Isfisketur for psykisk 
Utviklingshemmede 

Gjennomføre tur for PU  20 deltakere Kr. 8 986 

8. Ordførerens tur Gjennomført 7 turer med 
ordførerne i Midt-Troms 

 Kr. 22  556 

9. Samarbeid med 
frisklivssentraler 

5 temamøter gjennomført i 2012 60 deltakere Kr. 8 465 

10. Tur for psykisk 
utviklingshemmede/ 
psykiatri 

Tilbud om tur Denne fikk vi ikke 
midler til 
 

 

 

 
Ørnetitting på ordførerens tur i Tranøy. 
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Isfisketur på Altevatn  
 
Kommentarer til tiltakene: 
Alle tiltakene bortsett fra det siste er gjennomført – og stort sett i henhold til 
handlingsprogrammet. På møte med folkehelsekoordinatorene, og andre som arbeider 
med folkehelse i Midt- Troms – kommunene 12.11.12, ble de fleste av overnevnte 
tiltak evaluert. Tilbakemeldingene fra kommunene er at de er fornøyde med 
fellestiltakene, og ønsker videre samarbeid om fellestiltakene.  
 

4. Kompetanseheving (kurs, seminarer, konferanser mm) 
 
4.1. ”Læring i friluft” og ”Barn i friluft” 
Midt- Troms friluftsråd og pedagogiske senter i Midt- Troms har videreført ”læring i 
friluft” i 2012. 8 deltakende skoler og barnehager har vært med i prosjektet i 2012. I 
tillegg har det vært arrangert åpne kurs og seminarer for skoler og barnehager i 
regionen. Følgende aktiviteter har vært gjennomført i prosjektet ”læring i friluft”:  
 
• 3 nettverkssamlinger derav 1 samling over 2 dager 
• 2 skiaktivitetsdag i Bardu for skoler og barnehager 
• 7 snyformingskurs  
• Seminar om barns sikkerhet og 3 møter i ettertid med samme tema i barnehager 
• Konferansen ”Aktiv i Midt-Troms” der læring i friluft var viktig tema. 
• Kurs bygging av taujungel 
• Seminar om friluftsbarnehager 
• Enkeltkurs i institusjoner 
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Deltakere på nettverkssamlingen på Refsnes i Tranøy, okt 2012 
 
4.2. Rydde- og merkekurs 
1 kurs arrangert i Dyrøy 14.mai. Ønske om flere kurs i 2013 i forbindelse med ny 
standard for merking av turløyper. 
 
4.3. Turlederkurs 
2 kurs arrangert i samarbeid med Senja turlag. Ønske om flere kurs for 
”løypevaktmestere” i 2013. 
 
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 fikk kr. 5 000 hver i tilskudd etter søknad til drift eller 
aktivitetstiltak i friluftsområder.  
 
5.2. Tilskudd til statlige sikrede friluftsområder 
Midt-Troms friluftsråd fikk i 2012 bevilget kr. 140 000 til skjøtsel og tilrettelegging i 
de statlige sikrede friluftsområdene i regionen. Pengene er brukt til følgende tiltak:  
 
Lenvik, Finnsnesvatnet           Bedre tilgang til scenen for FH          Kr.  5 000   
Sørreisa, Kampli                   Rydde og merke sti fra vegenden      kr. 14 000   
Målselv, Vik  Oppgradering av bygning og brygge kr.   8 188   
 
Dyrøy, Finnlandsholmen        Bord og benker tilrettelagt for FH     kr.  34 125   
Lenvik, Sørvika                       Sittegrupper på stranden              kr.  30 000   
 
Dyrøy, Finnlandsholmen       Infotavle                                             kr.  31 375  
Målselv, Målsnes                   Infotavle                                             kr.  11 180  
Sørreisa, Storneset                 Info om fuglelivet i området             kr.  20 500   
Sørreisa, Kampli                      Infotavle og skilting   kr.    8 580 
Sum       kr.162 948 
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5.3. Nye friluftsområder 
Berg kommune søkte og fikk midler til sikring av Ersfjordstranda i 2012. I brev av 
22.06.12 fra Direktoratet for naturforvaltning fikk Berg kommune et tilsagn på kr. 
331 440 til sikring av areal. Det gjenstår en prosess med blant annet å utarbeide en 
reguleringsplan for området.  
 
Midt- Troms friluftsråd har bidratt i denne prosessen med blant annet utarbeidelse av 
handlingsplan for universell utforming av Ersfjordstranden. 
 

 
   Ersfjordstrand i Berg kommune 

 
I Torsken kommune har det vært arbeidet med makeskifte for Firkanten. I tillegg har 
MTF vært på befaring i Søndre Torsken for å vurdere et nytt statlig sikra 
friluftsområde. Denne befaringen ble gjort sammen med representanter fra Torsken 
kommune, Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms.  
 
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. Alle kommunene i Midt-Troms har startet arbeidet, og for de fleste er det meste 
av kartleggingen og verdivurderingen gjort. Midt- Troms friluftsråd har bidratt i 
arbeidet sammen med Statens kartverk, fylkeskommunen og kommunene.  
 
5.5. Forvaltningsplan for statlige sikra friluftsområder 
Arbeidet med utarbeidelse av forvaltningsplaner for de 10 statlige sikra 
friluftsområder ble sluttført i 2012.  
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6.  Organisasjonsarbeid 
 
6.1. Høringer 
Friluftsrådet har behandlet og gjort skriftlig innspill på 8 høringssaker i perioden.  
 
6.2. Økonomi 
Drift av friluftsrådet er basert på årlig kontingent fra medlemskommunene, tildelt 
administrasjonsstøtte fra Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og driftstøtte fra Troms 
fylkeskommune. I 2012 utgjorde medlemskontingenten kr. 167 090, støtten fra FL kr. 
165.000 og Troms fylkeskommune kr. 200.000. Årsmøte i 2012 vedtok en økning i 
kommunenes kontingent med 50 % til kr. 232 500 for 2013.   
 
I tillegg ble det innvilget prosjekt- og aktivitetsretta midler fra tilskuddordninger 
administrert av Troms fylkeskommune, Friluftsrådenes Landsforbund og 
Naturfagsenteret.  
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Regnskap 2012 
 
  Regnskap Budsjett  

RESULTAT 5060 - drift 2012 2012  

Lønn inkl sosiale omkostninger 671775 620000  

Adm. kostnader, kontor. Ikke belastet kontorleie i Bardu 
kommune 33493 30000 

 

Reisekostnader, møtegodtgjøring, møteutgifter etc  62812 40000  

Kontingent FL 26006 26000  

Sikra friluftsområder (Sørreisa overføres til 2013 kr. 43080) 97400 120000  

Drift kommunale tiltak 40000 40000  

Andre utgifter  31 5000  

Momsutgifter drift 6608 50000  

Avsetning til bundet fond (FK tilskudd sikrede friluftsområder) 43080   

Sum utgifter 981205 886000  

Momsinntekter drift -6608 -50000  

Tilskudd fra fylkeskommunen -200000 -200000  

Medlemskontingent fra kommunene -167090 -164000  

Tilskudd fra FL -165000 -160000  

Tilskudd sikra friluftsområder -140000 -120000  

Salgsinntekter turkart -55275  -75000  

Refusjon fra andre -7541   

Sum inntekter 741514 724000  

Fra fond 239691 162000  

RESULTAT 5060 0 0  
 
  Regnskap Budsjett Resultat 
RESULTAT 5061 - prosjekt 2012 2012 2012 

Høstningsturer	 17200 70000 -12800 

Isfisketur for PU 8986 73000 -10863 

Turkalender og turer i MT /Naturlos 54473 200000 4473 

Læring i friluft 235180 294000  57873 

Kanopakke/ båtpakker 78278 171000 38278 

Merkekurs, premiering, turlederkurs, trimkasser etc 28270 29000 18270 

Ordførerens tur 22556  60000 -7444 

Konferanse juni -12  91990   175000 -8065 

Turer for mennesker innen psykiatrien 0   30000  

Samarbeid med frisklivssentraler 8465  50000 -51535 

Utgifter som ikke er ført på prosjektnummer+ turkart Midt-Troms 18429  18429 

SUM 5061  563827 1152000   

Resultat 5061  		 46616	 		
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Prosjekttilskudd fylkeskomm., FL, andre 518000  661000 		

Egenkapital fra fond 46616  115000 		

Egenandel lønn / justeringer kr. 787   376000 		
Sum prosjektinntekter 563827  1152000 		

Til/fra fond 286307 277000	 		 	 	
	
Total	omsetning	i	2012	er	kr.	1	545	032	 	
	
	
Driftsresultat	2012		 	 	
Resultat	5060	 kr.		239 691	 (Underskudd)	
+	Resultat	5061		 kr.					46	616	 (Underskudd)	
=Resultat	MTF	2012	 kr.			286	307	 (Underskudd)	
	 	 	
	 	 		 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
Fondets	størrelse	pr.	31.12.2011	er	kr.	715	007	
Resultat	2012	kr.	286	307	i	underskudd	
Fondets	størrelse	på	31.12.2012	kr.	428	700	
	 	 	
	 	 	
Bardu	15.04.2013	 	
	 	
	 	
Ole	Kroken																																		 	
Styreleder	friluftsrådet												
		

NB.	Pr	18.03.2013	er	Bardu	kommunes	regnskap	ikke	ferdig	avlagt.	Det	kan	derfor	bli	mindre		
endringer	i	regnskapet.	Eventuell	justering	vil	bli	avstemt	mot	bruk	av	fondet.	
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