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1.0. Bakgrunn
1.1. Midt-Troms friluftsråd
Midt-Troms friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan som arbeider for fremme av friluftslivet.
Friluftsrådet ble etablert i 2006. Bak Midt-Troms friluftsråd står 5 kommuner: Bardu, Dyrøy, Målselv,
Senja og Sørreisa som alle er likeverdige medlemmer.
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Kartet viser de 5 Midt- Troms kommunene

Friluftsrådet består av en representant fra
hver medlemskommune. Det er to fast ansatte
i 100 %: daglig leder og friluftsrådgiver.

Friluftsrådets kontor i Veksthuset på
Setermoen
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1.2. Areal og befolkningsgrunnlag

Midt-Troms areal
Dyrøy
3%
Målselv
39 %
Bardu
31 %

Senja
23 %

Sørreisa
4%
Bardu

Dyrøy

Målselv

Senja

Sørreisa

Diagram 1 viser fordelingen av arealet i Midt-Tromskommunene

I Midt-Troms region bor ca. 30.000 mennesker fordelt på 8.632 km2.

Midt-Troms innbyggertall

Målselv
22 %
Dyrøy
4%

Bardu
13 %

Senja
49 %

Sørreisa
12 %

Diagram 2 viser fordelingen av innbyggerne i Midt-Tromskommunene pr. 01.01.2020
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1.2. Organisering
Midt-Troms friluftsråd er medlem av det landsomfattende samarbeidsorganet Friluftsrådenes
Landsforbund (FL) som pr. 20.11.2020 består av 28 interkommunale friluftsråd. Totalt er det 235
medlemskommuner som er tilknyttet et friluftsråd.
Midt-Troms friluftsråd er organisert som et kommunalt oppgavefellesskap (jfr §19 i ny
kommunelov). Friluftsrådet er en enhet under Midt-Tromsrådet.

2.0. Visjon og overordna mål
2.1. Visjon
VISJON
«Friluftsliv - godt for alle”

OVERORDNA MÅL
Friluftsrådet skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter,
frivillige organisasjoner og næringslivet arbeide for:
1. økt forståelse for friluftslivets betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftslivet
2. sikre og utvikle regionens friluftsmuligheter

Fra formålsparagrafen i vedtektene til Midt -Troms friluftsråd

2.2. Strategi
For å nå overordna mål vil friluftsrådet arbeide med å:
- være en aktiv aktør for å øke forståelsen for viktigheten av friluftslivets betydning –
både som egenverdi og som nytteverdi
- synliggjøre hvilke friluftslivsmuligheter som finnes i regionen
- sikre skjøtsel og drift av sikra friluftsområder, turstier og turveier
- være et friluftslivsfaglig kompetanseorgan på regionalt nivå bidra til hensynsfull
ferdsel i naturen

3.0. Delmål og tiltak
3.1. Informasjon og markedsføring.
Delmål
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Midt-Troms Friluftsråd skal synliggjøre friluftslivstilbudet i regionen og
presentere dette på en lett tilgjengelig måte. Friluftsrådet skal fremstå med en
felles profil som er representativ for friluftslivet i hele regionen
3.1.1. Hjemmeside, instagram og facebook
Hjemmesiden til Midt-Troms friluftsråd skal oppdateres jevnlig. Midt- Troms friluftsråd ønsker
aktiv deltakelse på sosiale medier. Hjemmesiden blir brukt til mer fast informasjon om friluftsrådet.
Adressen til FB og hjemmesiden oppgis ved alle skriftlige henvendelser.
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd:
- Fortsatt ha en aktuell hjemmeside der sosiale media, Telltur og turforslag / turkalender er
implementert.
- Ha jevnlige innlegg på sosiale medier

3.1.2. TellTur.no
Siden 2012 har Midt-Troms friluftsråd gitt
tilbud om elektronisk registrering av utvalgte
turer i regionen. Målet var å gjøre det lettere
for kommunene å administrere turtrim.
Nettstedet har også vært brukt til å informere
om organiserte turer, legge ut turbeskrivelse og
annen nyttig informasjon. Det har vært en viss
utvikling av nettstedet de siste årene, men
nettstedet er ikke så mye brukt som vi hadde
håpet. Det er ikke alle turgåere som ønsker å
registrere turene de går på, og noen systemfeil
har gjort at registreringen ikke har vært så enkelt som ønsket. Lenvik kommune har benyttet seg av
registreringssystemet «Ti på topp». Etter kommunesammenslåingen på Senja går hele Senja
kommune over til dette elektroniske registreringssystemet.
4 kommuner benytter TellTur og vi ønsker å fortsette med Telltur.no.
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd:

•
•
•

Videreføre arbeidet med utvikling og markedsføring av TellTur.no
Ha TellTur.no integrert i friluftsrådets hjemmesider.
Jobbe for å få på plass vintertrim i medlemskommunene

3.1.3. Turbok for Midt-Troms Turboka for Senja og Midt-Troms, som Midt-
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Troms friluftsråd utgav i samarbeid med Pål
Jakobsen og Fagtrykk Idè i 2015 og siden
revidert høsten 2017 med nytt opplag, er blitt
en stor suksess. Turboka skal ila 2021
revideres og trykkes på nytt.
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd: •
Bruke Turboka sammen med turkartene for
Senja og Indre-Troms og turskiltprosjektet for
å gi en god og helhetlig markedsføring av
turmulighetene i regionen.

3.1.4. Utstyr til gratis utlån
Friluftsrådet noe utstyr som er til utlån:

•

Kanohenger med totalt 19 kanoer, redningsvester og årer. Kanohengerne kan lånes på UHU i
Lenvik, Målselv dagsenter og fra friluftsrådet i Bardu.

•
•

fjelltelt, soveposer, lakenposer og liggeunderlag
Utstyrskasser med lavvo, fjelltelt, gryter og bålpanne. Kassene er stasjonert i
medlemskommunene og øremerket for bruk i friluftsskolen

•

Ryggsekker, våtdrakter, isbor, pulker mm

I perioden skal Midt-Troms friluftsråd:

• Kjøpe inn utstyr etter behov
3.1.5. Mediakontakt
Pressen (lokalavisene) skal brukes fortløpende i forbindelse med aktiviteter i friluftsrådets regi.
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd:

•
•

Bruke media aktivt i informasjonsarbeidet.
Stimulere andre til å bruke pressen i forbindelse med friluftslivsarrangementer.

3.1.6. Spredning og produksjon av informasjonsmateriell
Friluftsrådet skal i tillegg til å produsere og spre eget informasjonsmateriell, bidra til å spre
informasjonsmateriell utarbeidet av kommunene og Friluftsrådenes Landsforbund. I
informasjonsmateriell skal det opplyses og anmodes om ”skånsom ferdsel i naturen”.

3.1.7. Deltakelse på arrangementer
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd være representert på følgende arrangementer:
•
Landskonferansen for friluftsliv (sted varierer fra år til år) •
Ansattesamling i FL
• Styreledersamling i FL
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•

Friluftskonferanse i Troms
Deltakelse ut over dette vurderes ut fra tilgjengelige ressurser og tema. Det er et mål å delta på
minst ett av kursene/samlingene som foregår i regi av Friluftsrådenes Landsforbund.

3.1.8. Turkalender/infokart
Friluftsrådet ønsker å markedsføre friluftstilbudene i Midt-Troms med et årlig turinfokart og
elektronisk informasjon om turer f.eks i turkalender.
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd:

•

Lage et kart som gir informasjon om turmuligheter i regionen. Kartet skal ha med relevant
informasjon om friluftsskoler, allemannsrett, skikk og bruk, båndtvang, informasjon fra
kommunene, informasjon om turkalender på nett, mm.

•

Markedsføre søndagsturer med bålverter, naturlosturer og andre fellesturer gjennom FB,
lokalavisa, kommunens hjemmeside og hjemmesida til MTF.

3.2. Folkehelsearbeid - Uteaktiviteter og prosjekter
DELMÅL
Midt-Troms Friluftsråd skal initiere og gjennomføre uteaktiviteter og prosjekter som
gir positiv omtale av friluftsliv som en trivselsskapende og helsefremmende aktivitet.
Aktivitetene skal ha fokus på folkehelse og høstingstradisjon.

3.2.1. Friluftsliv som egenverdi og kulturbærer
Det er mange grunner til at vi går på tur – eller vi bør gå på tur: Læring, miljøvern, folkehelse,
høsting av naturens overskudd, og bolyst er alle faktorer som kan være viktig. Imidlertid er det
viktig for friluftsrådet å fokusere på friluftslivets egenverdi der trivsel og glede står sentralt.
Opplevelsen av å sitte rundt et bål og nyte synet av solnedgang, se nordlyset danse på himmelen,
høre fisken vake og oppleve stillhet er en verdi som vi i enda større grad kan verdsette og nyte.
Friluftsrådet ønsker å løfte viktigheten av å se friluftslivet som en egenverdi de neste årene.
Aktiviteter der høstingstradisjonene står i sentrum skal videreføres. Friluftsrådet ønsker å fokusere
på friluftsliv som kulturbærer der fangsttradisjoner, innhøsting av bær, sopp og andre nyttevekster
og fisking prioriteres.

3.2.2. Organiserte turer for grupper med spesielle behov
I enkelte tilfeller er det nødvendig å organisere turer for spesifikke grupper. Tilbakemeldingene fra
ansatte i frisklivssentraler/ folkehelsekoordinatorer og ansatte innen psykisk helsevern viser at deres
brukere trenger ekstra hjelp og støtte for å komme seg ut på tur.
Friluftsrådet samarbeider med flere avdelinger i medlemskommunene og frivillige organisasjoner
for å gi tilbud til de som har behov for ekstra oppfølging når de er i fysisk aktivitet ute.
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I perioden skal Midt-Troms friluftsråd:
• Arrangere isfisketur på Altevatnet for mennesker med utviklingshemming.
• Bidra til turer innen psykisk helsevern, eget prosjektsamarbeid med dagsenteret i Senja og
Målselv.
• Jobbe med friluftsaktiviteter for våre nye landsmenn. Både ved å støtte aktiviteter i regi av
mottak/flyktningetjeneste og ved egne arrangementer.
• Jobbe for å få idrettslinje, naturbrukslinje, reiseliv, ordførere og andre til å arrangere
friluftsaktiviteter for spesifikke grupper
• Være synlige eller bidra til/oppfordre til oppmerksomhet rundt positive effekter av friluftsliv og
dets rolle for forebygging/rehabilitering under markeringer for verdensdagen for psykisk
helsemarkeringer og evt. andre offentlige markeringer.

Søndagstur i Torsken

3.3. Kompetanseheving og kurs

Delmål
Midt-Troms Friluftsråd skal tilby kompetanseheving for mennesker som arbeider for og
med brukere av naturen i Midt- Troms.
Kursene skal stimulere til økt bruk av fysisk aktivitet
generelt og økt bruk av naturen som en naturlig del av (barnehage- og skole) hverdagen
spesielt.

3.3.1. Læring i friluft
Læring i friluft (LIF) er ett av hovedsatsingsområdene til Midt-Troms friluftsråd. Fagfornyelsen
som trådte i kraft fra skoleåret 2020/2021, og koronapandemien har ført til en større interesse for
deltakelse i friluftsrådets tilbud om LIF.
Målsettingen med tiltaket er mer og bedre uteundervisning i skole. Læring i friluft tar
undervisningen ut av klasserommet og gir elevene fullverdig pedagogisk undervisning med naturen
som klasserom.
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Delmål er:
•
Bedre undervisning
•
Bedre tilrettelegging for aktivitet – til/fra skole
•
Bedre læringsmiljø
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd arbeide med:
• Kompetanseheving og bevisstgjøring hos ansatte i skolen
• Tilrettelegging for LIF i og omkring skolegården
• Nettverksbygging
• Få flere skoler med i skolenettverket

3.3.2. Kunnskap, motivasjon og inspirasjon i friluftsrådet
Friluftsrådet ønsker å utveksle erfaringer på tvers av kommunene på ulike tema. Friluftsrådet har
behov for faglig påfyll som inspirerer og motiverer.
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd:
Ha temasamling for styret i forbindelse med todagers samling på høsten. Aktuelle eksterne
deltakere, i tillegg til friluftsrådet, inviteres etter tema.

3.3.3. Universell utforming av friluftsområder
Målet til MTF er å gi et godt friluftslivstilbud til alle. Et viktig folkehelsetiltak er å legge til rette
for at flest mulig kan benytte friluftsområder i sitt nærmiljøområde, og at alle skal kunne være
fysisk aktiv i disse områdene. For personer med funksjonsnedsettelser er det helt avgjørende at
slike områder har god tilgjengelighet. Målet er å tilrettelegge minimum et område i hver kommune
universelt.
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd:
• Bidra til at det blir etablert flere stier / turveger som er tilrettelagt rullestolbrukere.
• Markedsføre områder som er tilrettelagt for bevegelseshemmede.

3.3.4. Forum for folkehelse og friluftsliv i Midt-Troms, og andre samarbeidsfora
Midt-Troms friluftsråd har tatt initiativet til å etablere et forum bestående av ansatte
(folkehelsekoordinatorer / frisklivsveiledere) og andre som er engasjert i folkehelse og friluftsliv i
kommunene. Forumet møter to ganger i årer for å få faglig påfyll, lære av hverandre og se hva vi
kan utvikle og samarbeid om. Elektronisk registrering av turer, turinfokartet, ulike kurs og
turinformasjon er eksempler på tiltak som er et direkte resultat av dette samarbeidet.
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd:
• Videreføre og videreutvikle forum for folkehelse og friluftsliv med 2 samlinger i året.
• Avholde faste møter med ansvarlige/resurspersoner fra kommunene i forhold til arbeid med
friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn og for friluftsskoler.
• Jobbe for å få i gang vintertrim/ti på topp i alle medlemskommuner.
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3.3.5. Informasjon om spillemidler og andre tilskudd til friluftsanlegg
Det er en liten andel av spillemidler som går til friluftslivsanlegg. Vi vet at det et behov for å
tilrettelegge for friluftslivsaktiviteter – ikke minst i nærområdet. Midt-Troms friluftsråd ønsker at
flere kommuner og frivillige organisasjoner kan tilrettelegge for økt fysisk aktivitet. Vi vil derfor
stimulere til økt tilrettelegging og aktivitet ved å oppfordre kommuner og frivillige
friluftslivsorganisasjoner til å delta på fylkeskommunens årlige informasjonsmøter om spillemidler.
I tillegg vil friluftsrådet informere om tilskuddsordninger og bidra med søknader der det er naturlig.

3.3.6. Friluftsskoler og ungdomscamp
Friluftsskoler har vært et satsingsområde for friluftsrådet. Friluftsskolene har vært meget godt
mottatt, og vil være et satsingsområde fremover.
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd:

•
•

Gi tilbud om friluftsskole til barn i alle kommuner i Midt- Troms for målgruppa 10 til 13 år.
Arrangere to til tre regionale ungdomsleirer for ungdom mellom 14 og 17 år. Det anses som
viktig å nå frem med gode friluftsaktiviteter til denne målgruppa, og vi håper på å nå frem til
ungdom som faller utenfor andre organiserte fritidsaktiviteter.

3.4. Bærekraftig tilrettelegging for friluftsliv
3.4.1. Dagsturhytter, friluftsporter, skilting og klopping
Målet er å gjøre regionens turløyper mer tilgjengelig og attraktive for nye brukere gjennom blant
annet skilting, klopping, informasjonstavler, turkort og friluftsporter. Ved bedre tilrettelegging på
utvalgte turløyper, og merking av løypene helt inn til sentrum eller kjente parkeringsplasser, vil det
bli lettere for nye grupper å komme seg ut i naturen. Løypene vil også bli bedre tilgjengelig og
attraktive for tilreisende.
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd:
• Vider arbeide med å få godt merkede turløyper som er skiltet ut fra lokale sentrum eller tydelige
parkeringsområder. Om nødvendig suppleres eksisterende skilting ved særlig behov.
• Bidra til utarbeidelse av gode turinfotavler ved utgangspunkt for de mest sentrale turløypene.
• Lage turkort og turguider med turinformasjon.
• Bygge dagsturhytte eller gapahuker i minst ett område pr kommune
• Søke og etablere friluftsporter i tilknytning til startpunkt for utvalgte turløyper
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Foto: Lånt av Georg Sichelschmidt (CR). Viser dagsturhytte i Nord-Troms som ønskes i Midt-Troms

3.4.2 Bærekraftig besøksforvaltning
Vår definisjon av bærekraftig besøksforvaltning: Bærekraftig besøksforvaltning er å legge til rette
for og styre bruken av friluftsområder på en naturvennlig måte slik at opplevelsen for de besøkende
skal bli best mulig og den lokale verdiskapingen skal bli størst mulig.
Hvordan ivareta friluftslivet og naturen både for innbyggere og besøkende i Midt-Troms?
Friluftslivet har høy status og popularitet i dagens samfunn. Dagens friluftsliv er blitt mer
mangfoldig og det er flere friluftsaktiviteter å velge mellom enn tidligere. Den økte interessen for
friluftsliv er i utgangspunktet positiv, men det byr også på utfordringer i forhold til å ivareta
hensynet til sårbar natur og ikke minst slitasje-problematikk og vedlikeholdsansvar.
Som friluftsråd opplever vi et økt fokus på aktivitetsrettede tiltak som tilrettelegging i ulik form,
både fysisk skilting av turruter og i distribusjon av turinformasjon i digitale og trykte medier. I takt
med at friluftslivets popularitet har økt, så øker etterspørselen etter tilretteleggingstiltak i områder
der man opplever stor økning i ferdsel. I Midt-Troms opplever vi også dette i våre
medlemskommuner, men i ulik grad. Enkelte områder opplever en voldsom økning i besøkende, fra
både utland, og egen region. Her blir Senja stadig trukket frem som eksempel i vår region. Gjennom
tilbakemeldinger fra fastboende og grunneiere i slike pressområder er det tydelig at små
lokalsamfunn opplever den økte besøkstrafikken som problematisk.
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Figuren viser svar fra innbyggerne på Senja har gitt i undersøkelsen som «Senjaregionen som
attraktivt og bærekraftig reisemål» har gjennomført i 2019. Innbyggerne skulle svare på hvilke
negative sider reiselivssatsingen har.
Frustrasjonen stammer ofte fra manglende parkering eller toalettfasiliteter som skaper ulemper for
de fastboende, eller når besøkende «tar seg til rette» på privat eiendom. Via Turskiltprosjektet har
friluftsrådet også blitt oppmerksom på utfordringer knyttet til etterarbeid med tanke på uavklart
ansvar for vedlikehold av både skilt, turruter og andre utfordringer knyttet til forsøpling eller
slitasje.
Den økte interessen for ferdsel i skog og mark gir også nye utfordringer og problemstillinger. For
eksempel:
- Gjennom Turskiltprosjektet har vi opplevd at henvendelsene vedrørende
vedlikehold/remerking/rydding og ansvar for turruta, siden vi har vår logo på alle skiltene
som er satt opp omkring i Midt-Troms. Vi får også henvendelser som adresserer feilaktig
merking (på fast stein, for mye merking), søppelproblematikk, motorferdsel i utmark,
manglende parkeringsplasser, påvirkning av jaktterreng etc.
- Slitasje på populære turruter/stier i forbindelse med lokale fjelltrim-tilbud (TellTur, Ti på
Topp etc).
- I dag har vi ingen felles aktør (privat eller offentlig) i Midt-Troms som har ansvar for å
planlegge, få på plass og drifte infrastruktur rundt turrutene som er skiltet.
- Ansvars- og rollefordelingen mellom kommune, privat næringsliv (reiseliv) og eventuelle
andre samarbeidspartnere (lokale idrettslag, grunneierlag, friluftsråd) er uavklart. Hvor skal
midlene til slike tiltak komme fra, hvem skal utføre jobben og hvem skal stå for
vedlikeholdet?
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Hva er Midt-Troms friluftsråd sin rolle, og hva kan MTF bidra med?
Friluftsrådet sin rolle er å ivareta friluftsmulighetene først og fremst for innbyggerne i våre
medlemskommuner. Hvordan gjør vi dette i områder der stadig økende trafikk i marka og på fjellet
fører til frustrasjon og ulemper for lokalbefolkningen?
Midt-Troms friluftsråd skal:
- Samarbeide med kommunen og reiselivsnæringen på Senja om tilrettelegging,
besøksutvikling og kanalisering av aktivitet på Senja.
- Være rådgiver og delaktig i planlegging av tiltak som kan minske ulempene for de
fastboende.
- Være med på å fremme forslag om turistskatt/avgift

3.4.3. friluftslivets ferdselsårer
Miljødirektoratet starter i 2019 opp et 5-årig prosjekt med formål å fremme planlegging,
opparbeiding, skilting, merking og kartfesting av sammenhengende nettverk av ferdselsårer i
kommunene. Prosjektet er initiert av Klima- og miljødepartementet, og er en oppfølging av
Handlingsplan for friluftsliv. Fylkeskommunene vil ha en sentral rolle i dette arbeidet som pådriver
og veileder lokalt og regionalt.
Det overordnede målet med prosjektet er å få flere ut på tur. For å oppnå dette kreves tilgang til
gode og attraktive ferdselsårer for friluftslivet, og gjerne nært der folk bor. Direktoratet vil stimulere
til at kommunene og andre skaffer seg kunnskap om ferdselsårene som finnes i kommunen, hvilke
behov de dekker og hvordan de kan utvikles til å skape mer aktivitet. Et av prosjektets målsettinger
er derfor å få kommunene til å utarbeide planer for friluftslivets ferdselsårer.
Prosjektet i sin helhet kan deles inn følgende faser:
1. Registrering av data inn i nasjonal database for tur- og friluftsruter
2. Planlegging av friluftslivets ferdselsårer
3. Opparbeiding
4. Skilting og merking
Prosjektet vil ha hovedfokus på del 1 og 2 – spesielt de første årene
Friluftsrådet har en sentral rolle i prosjektet i Midt-Troms der vi har ansatt en prosjektmedarbeider
som skal være pådriver og rådgiver for kommunene. Finansieringen av prosjektmedarbeideren er av
fylkeskommunale midler og egenkapital. Det er nødvendig med årlig tilskudd for å opprettholde
denne stillingen.
Midt-Troms friluftsråd ser en klar sammenheng mellom prosjektet friluftslivets ferdselsårer og
bærekraftig besøksforvaltning.
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3.4.4. Nasjonal turiststi
Senja kommune overtok ansvaret for «nasjonal turiststi» i 2019. Friluftsrådet har likevel engasjert
seg med å ta ansvar forbesøkstellerne som i 2020 sto ute fra 6.juni. mai til 12. oktober.

Tallene viser antall personer, og passeringer i parentes.
Sted
Segla + Barden
Hesten*
Husfjellet

2018

2019

2020

% økning fra
2019 til 2020

10 500 (21 000)

15 000 (30 000)

18 687 (37 374)

25%

Ikke telt

8 500 (17 000)

11 076 (22 152)

30%

4 700 (9 400)

9 000 (18 000)

8 992 (17 984)

(Ikke telt i mai)

*Første år med besøkstelling på Hesten er 2019.

Antallet besøkende er atskillig høyere enn hva turstinettet er tilrettelagt for. Parkering og
toalettforhold må utbedres i nær framtid, og det bør også sees på hvor ferdselen bør kanaliseres.
Midt- Troms friluftsråd ønsker å:
• Bidra til at informasjons- og strategiplanen blir realisert
• Bidra til å avklare hvem som har driftsansvaret for området

3.5. Sikring og drift av friluftsområder
DELMÅL
Midt-Troms friluftsråd skal bidra til å styrke drift og vedlikehold av eksisterende
friluftsområder i Midt-Troms.

3.5.1. Statlig sikrede friluftsområder
I Midt-Troms er totalt 11 områder ervervet (sikret) til friluftsformål (se tabell 2). 8 av områdene
ligger i tilknytning til kysten. Sikringen er gjennomført med tilskudd fra statlige midler.
Friluftsrådet har tidligere påtatt seg å utarbeide forvaltningsplaner for de ulike statlig sikrede
områdene. Dette er gjort i samarbeid med kommunene. Det gis ikke tilskudd for tilrettelegging
dersom det ikke er en godkjent forvaltningsplan for området. Det er flere forvaltningsplaner som nå
må revideres da de er «gått ut på dato», og dette arbeidet må prioriteres derom det er ønskelig med
tilrettelegging i områdene.
Kommune
Sikrede
Sted
friluftsområder
Dyrøy

1 Finnlandsholmen

Senja

3 Sørvika, Fru Schibsteds Minde, Finnsnesvatnet,
Firkanten, Sildvika, Ersfjordstranda friluftsområde

Målselv

2 Vika (Målsnes), Målsnes
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Sørreisa
SUM

2 Kampli, Storneset
11

I perioden skal Midt-Troms friluftsråd:
• Bidra i prosessen for å få til statlig sikring i Gjeska i Senja kommune.
• Bidra til at det er godkjente forvaltningsplaner for de statlige sikrede områdene i Midt-Troms.
• Søke om midler til tiltak i friluftsområdene j.fr forvaltningsplanene.
Senja kommune ønsker selv å ta ansvar for arbeidet med forvaltningsplanen for Ersfjordstranda, og
søknad om midler til tiltak.

3.5.3. Nasjonalparker i Midt-Troms
Av de 4 nasjonalparkene som er i Troms fylke ligger 3 nasjonalparker i Midt-Troms: Ånderdalen
nasjonalpark i Senja
Øvre Dividalen nasjonalpark i Målselv
Rohkunborri nasjonalpark i Bardu
Hver nasjonalpark har et nasjonalparkstyre og en nasjonalparkforvalter. Midt-Troms friluftsråd er
representert i faglig rådgivende utvalg i alle nasjonalparkene.
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd samarbeide med nasjonalparkforvaltningen om:

•
•
•

Tiltak i nasjonalparkene
Organiserte nasjonalparkturer
Stand på Villmarksmessa sammen med nasjonalparkforvalterne og andre

3.6. Samarbeid med myndigheter og frivillige organisasjoner
DELMÅL
Midt-Troms friluftsråd skal arbeide for fremme av friluftsliv sammen med
medlemskommunene, andre offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner.

3.6.1. Bistand i lokale prosjekter
I kommunene pågår ulike prosjekter innen friluftsliv. Friluftsrådet vil bistå prosjektene med
kompetanse hvis det er ønskelig men må vurdere engasjementet ut fra ledig kapasitet.

3.6.2. Fokus på friluftsliv i Midt-Tromsrådet og i kommunene
Friluftsrådet skal informere om pågående arbeid, resultater og utfordringer til hvert kommunestyre
og i Midt- Tromsrådet annet hvert år i perioden.
Årsmelding sendes alle kommunestyremedlemmer sammen med innledning om den respektive
kommune.

3.6.3. Samarbeid med reiselivet
Friluftsrådet ønsker å legge opp til samarbeid om aktiviteter og tilretteleggingstiltak der det er
sammenfallende interesser. Midt-Troms friluftsråd jobber for at
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reiselivssektoren/næringsavdelingen skal ta en større del av kostnader knyttet til tilrettelegging for
friluftsliv. Viktig tema i samarbeidet med reiselivet vil være bærekraftig besøksforvaltning.

3.7. Organisasjon
DELMÅL
Midt-Troms friluftsråd skal fremstå som et interkommunalt fagråd som arbeider for
fremme av friluftsliv i hele regionen, og tilstreber et likeverdig engasjement i alle
medlemskommunene. Friluftsrådet skal arbeide for åpenhet og involvering i sine
planer og virksomhet.

3.7.1. Handlingsplaner
Det skal utarbeides en handlingsplan hvert fjerde år der friluftsrådets satsningsområder den neste
perioden skal konkretiseres. Handlingsplanen inneholder en konkret årsplan som rulleres hvert år.
Friluftsrådets betydning må ha ei god forankring hos politikerne og på de ulike beslutningsnivåene
i regionen. Like viktig er medlemskommunenes mulighet for å påvirke friluftsrådets virksomhet
og prioritering av arbeidsoppgaver.

3.7.2. Høringer
Friluftsrådet skal behandle og avgi høringsuttalelser i saker som er av regional betydning for
friluftslivet. Høringssaker på lokalt nivå skal behandles forutsatt ledig kapasitet. Høringsuttalelser
sendes til styret for innspill i forkant av innlevering.

3.7.3. Friluftsrådet
Friluftsrådets representanter, daglig leder og prosjektmedarbeidere i friluftsrådet er
ressurspersoner innen friluftsliv i de 5 medlemskommunene. Denne kompetansen benyttes på best
mulig måte for at friluftsrådet og regionen skal kunne utvikle seg og gjøre en god jobb. For de
ansatte i kommunene og i friluftsrådet er det en styrke å ha ressurspersoner på de ulike
arbeidsfeltene de kan ”spille ball” med i det daglige arbeidet.

3.8. Økonomi
DELMÅL
Midt-Troms Friluftsråds virksomhet skal til enhver tid tilpasses de ressurser og
økonomiske rammer som legges til grunn. Rådet skal være selvfinansierende, og det
skal arbeides for å få tilført eksterne midler som samlet sett gir større gevinst for den
enkelte kommune på sikt.

3.8.1. Budsjett
Budsjett utarbeides i forbindelse med årlig handlingsplan som presenteres og behandles i de
regionale politiske nivåer på årsmøtet hver vinter.
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3.8.2. Årsmelding
Det skal lages årsmelding som viser friluftsrådets aktivitet gjennom foregående år (inkl. regnskap).
Årsmeldinga legges fram på årsmøtet som holdes innen utgangen av juni.

3.8.3. Eksterne midler
Friluftsrådet skal arbeide for å få tilført eksterne midler for gjennomføring og oppfølging av
friluftslivsprosjekter.

3.8.4. Aktivitetstiltak og driftstilskudd i friluftsområder i kommunene
Friluftsrådet yter driftstilskudd til kommunale aktivitetstiltak eller friluftsområder. Kommunene
sender ut informasjon om tilskuddsordningen til aktuelle organisasjoner og institusjoner. Den
enkelte kommune prioriterer søknadene som kommer inn, og oversender prioriteringen til daglig
leder i friluftsrådet. Behandlingen av søknaden skjer administrativt i friluftsrådet gjennom hele
året.

3.8.5. Politisk arbeid
Friluftsrådet skal synliggjøre resultater og drift for administrasjon og politisk ledelse i
medlemskommunene og i fylkeskommunen. Alle medlemskommunene skal besøkes for
presentasjon av resultater og aktivitet. Det lages et eget punkt fra hver kommune i årsmeldingen.
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