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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: Thorstein Lundberg 

ole.kroken@bardu.kommune.no 

thorstein.lundberg@bardu.kommune.no 

Berg Unni Antonsen 

Vara: 

unni.antonsen@berg.kommune.no 

Dyrøy Stig Stokkland 

Vara: Randi Vaeng 

stig@stokkland.no  

randi.vaeng@elvetun.net 

Lenvik 

 

Remy Kristiansen  til 1.juli  

Roger Olsen fra 1.juli 

Vara: Frode Løwø 

remy.kristiansen@lenvik.kommune.no 

roger.olsen@lenvik.kommune.no 

frode.lowo@lenvik.kommune.no 

Målselv Geir Kvammen 

Vara: 

geir.kvammen@malselv.kommune.no 

Sørreisa Aina Løhre 

Vara: Arvid Johansen 

aina.lohre@sorreisa.kommune.no 

arvid.johansen@sorreisa.kommune.no  

Torsken Lena Hansson 

Vara: 

lena.hansson@torsken.kommune.no  

Tranøy Reidun Aspmo 

Vara: Audun Sivertsen 

reidun.aspmo@tranoy.kommune.no 

audun.sivertsen@tranoy.kommune.no  

 

På årsmøtet i mars ble Ole Kroken fra Bardu gjenvalgt som leder. 

 

1.2. Administrasjonen 

Sissel K Grongstad har vært tilsatt som daglig leder i fast 80 % stilling til 16.april 

2010. Tove Amundsen Fuglem overtok som daglig leder i stillingen 1.april 2010 i en 

60 % stilling til 30.juni. Fom 1.juli 2010 har Fuglem arbeidet i 100 % stilling.  

 

Friluftsrådet har kontorfellesskap med serviceavdelingen på kommunehuset i Bardu. 

Kontortid har vært mandag, tirsdag og torsdag. Fra april 2010 har kontoret vært åpent 

hver dag.  

 

1.3. Møteaktivitet, kurs og konferanser 

Det har vært avholdt 5 ordinære møter 

i friluftsrådet i løpet av året.  

7 januar i Lenvik 

18.mars i Tranøy 

10.juni i Lenvik 

18.september i Lenvik 

24.november i Dyrøy  

 

Årsmøtet ble arrangert i Tranøy  

18. mars.  

 

Friluftsrådet var lokalt vertskap for 

styremøte i Friluftsrådenes    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Styret i FL på befaring i Henrikstøa, Finnsnes  
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landsforbund 17. – 19. september.  

 

 

 

Leder har deltatt på den årlige styreledersamlinga på Gardermoen i februar, og på 

årsmøtet 4.juni i Oslo.  

 

Daglig leder har deltatt på: 

 Nordisk friluftslivskongress i Oslo 2. – 4. juni 2010. 

 Daglig ledersamling 8. desember 2010 

 Møter i arbeidsgruppa, forebygging ”Midt- Troms i møte med 

Samhandlingsreformen” 

Friluftsrådet har i løpet av året vært på befaring i Sørvika og i Henrikstøa, Lenvik 

kommune.  

 

Kommunebesøk 

Daglig leder har vært på kommunebesøk i Tranøy, Berg og Dyrøy. Innholdet på 

besøkene har vært møte med ordfører, administrasjon og frivillige som jobber med 

friluftsliv, folkehelse og undervisning og befaring. 

 

1.4. Friluftsrådenes Landforbund 

Midt-Troms friluftsråd har siden oppstart vært tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund 

(FL) som er et landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd. Det 

er pr dags dato 20 interkommunale friluftsråd i Norge. 

 

Herbjørg Valvåg fra Tranøy her i perioden sittet som styremedlem i FL. Under 

årsmøtet i Friluftsrådenes Landsforbund i juni 10, ble Valvåg gjenvalgt i styret i 

Friluftsrådenes landsforbund.  

 

 

2. Informasjonstiltak 
 

2.1. Turkart Midt-Troms 

Friluftsrådet har lagt ned betydelig arbeidsinnsats i turkartprosjektet i første halvdel 

av året. 1.juni var kartet ferdig, og det har vært brukt tid på profilering av 

turkartpakken. Friluftsrådet hadde stand på Villmarksmessa der kartet ble lagt ut til 

salgs, og det har vært en rekke artikler i media om turkartet. ”Nye Troms” har hatt en 

ukentlig reportasje med ”Toves turtips”. Med utgangspunkt i turkartpakken har det 

vært beskrevet èn tur i Bardu eller Målselv pr uke.  

 

2.2. Profileringsartikler 

I forbindelse med utgivelse av turkartpakken,  

stand på Villmarksmessa og profilering i presse  

ble det kjøpt inn 3 vester med påsydd logo.  

Disse blir brukt av daglig leder og styreleder  

når pressen er tilstede. 

 

2.3. Hjemmeside 

Midt-Troms friluftsråd sine hjemmesider finnes på www.midt-troms.no/friluftsrad. 

 

http://www.midt-troms.no/friluftsrad


Årsmelding 2010 
 

 
Midt-Troms friluftsråd 

Bardu kommune 
Boks 401 – 9365 Bardu 

http://www.midt-troms.no/friluftsrad 

5 

Hjemmesidene oppdateres jevnlig med nyheter om kurs, turer og aktiviteter og annet 

friluftslivsnytt. Drift av hjemmesidene er et samarbeid med Midt-Troms regionråd. 

 

2.4. Mediakontakt 

Friluftsrådet har hatt en rekke oppslag i lokale og regionale aviser i forbindelse  

med ulike arrangementer. Under Villmarksmessa ble vi også intervjuet på radio av 

NRK Troms. 

 

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. 

 

2.5. Innlegg/ presentasjoner 

Villmarksmessa 2010 – presentasjon av den nye turkartpakken 

Regionrådet 06.09.10: Kort presentasjon av ny daglig leder   

Bardu JFF, medlemsmøte 02.11.10: Presentasjon av MTF  

Regionrådet 13.12.10. Innlegg om status på arbeidet i MTF 

 

 

3. Folkehelsearbeid - aktiviteter 
 

3.1. Handlingsprogram for folkehelse i Midt- Troms friluftsråd. 

Midt- Troms friluftsråd ønsker å satse spesielt på folkehelsearbeid i neste planperiode 

2011 – 2012. På styremøte 18. september 2010 ble det arbeidet med tema folkehelse 

der status og målsetting for folkehelsearbeidet for Midt- Troms friluftsråd ble kartlagt 

og drøftet. På møtet ble det opprettelse ei arbeidsgruppe som har utarbeidet et 

handlingsprogram for folkehelse i Midt- Troms friluftsråd 2010 – 2012. 

Handlingsprogrammet ble vedtatt 24.11.10: 

 

Hovedmålsetting med folkehelsesatsingen 

”Friskere folk gjennom økt aktivitet i naturen.” 

 

Delmål: 

Flere i aktivitet oftere 

Felles tilretteleggingstiltak 

Økt kompetanse 

 

I tiltaksdelen av handlingsprogrammet er det skissert en rekke tiltak som vi håper å 

kunne gjennomføre i 2011.  

 

3.2. Norsk høstingstradisjon presenteres nye landsmenn 

Bærhøsting 

31. august ble det arrangert blåbærtur til 

Storlømyra i Bardu. Turen var et samarbeid  

mellom Setermoen mottak Bardu kommune og  

friluftsrådet. Om lag 20 personer deltok på turen.  

Varaordfører Arne Nysted var sammen med oss  

denne ettermiddagen. 
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3.3.  ”Vårens vakreste eventyr” - Isfisketur for psykisk utviklingshemmede 

Friluftsrådet har videreutviklet samarbeidet med Bardu kommune som i mange år har 

arrangert isfisketur for psykisk utviklingshemmede. Invitasjon ble sendt ut til alle 

kommunene i Midt-Troms med tilbud om både dagstur og overnattingstur. I løpet av 

de to dagene var 25 deltakere fra Bardu, Målselv, Sørreisa og Tranøy med på turen 

som ble gjennomført 13. og 14. april på Altevatn. I tillegg til isfiske, fikk deltakerne 

være med på å lage lunsj ute på bål og ake. Bardu JFF deltok med transporthjelp og 

fiskekunnskaper.  

 

Friluftsrådet deltok på turen med personalressurser i forbindelse med planlegging og 

gjennomføring. Troms fylkeskommune bidro med økonomisk støtte gjennom 

FYSAK-ordningen.  

 

3.4. Ordførertur 

Det er i løpet av året blitt gjennomført ordførertur i Dyrøy.  

  

3.5.  Naturlostur 

Naturlostur er et nytt tiltak som startet i 2010. Natur- og kulturlandskap i Midt - 

Troms skal presenteres for allmennheten gjennom guidede turer med minst 1 guide pr. 

tur. Målet er at naturlosturene skal inneholde en eller flere av følgende momenter:  

 Lavterskel (barn – og familie) 

 Høstingstradisjoner 

 Historiske og kulturelle tradisjoner 

 Gjennomføre noen av turene som er beskrevet i turkartmappa 

Det skal arrangeres 2 turer i hver kommune i løpet av 2010 – 2011. Turer arrangert 

2010:  

Tranøy: I svensk- samenes fotspor 

Lenvik: Historisk vandring Lenvika - Aglapsvika  

Dyrøy: Kulturlandskap og sauesanking  

 

3.6. Møtesteder i forbindelse med folkehelsearbeid i Midt- Troms 

 Daglig leder er medlem i arbeidsgruppa ”forebygging” for ” Midt- 

Troms i møte med Samhandlingsreformen” 

 Midt- Troms friluftsråd har tatt initiativ til møter med 

folkehelsekoordinatorene og andre som har dette arbeids-

/interessefeltet i kommunene i regionen. Målet er å samarbeide med 

fellestiltak for å få flere inaktive ut i naturen.   

 Etablering av arbeidsgruppe for folkehelse i MTF. 

 

4. Kurs 
 

4.1. ”Læring i friluft” og ”Barn i friluft” 

Friluftsrådet og pedagogiske senter i Midt- Troms arrangerte 2 dagers kurs ”læring i 

friluft” 8. og 9. juni. 23 deltakere som var ansatt i skole, barnehage og SFO deltok på 
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kurset i Bardu. Team var: ulike båltyper og matlanging, bygg en naturlekeplass, bruk 

av kniv og uteaktiviteter. 

 

Høsten 2009 fikk friluftsrådet tilsagn på søknad om opprettelse av utstyrssekker. I 

samarbeid med pedagogiske senter har friluftsrådet kjøpt inn 8 turutstyrsbager full av 

utstyr inkludert lavvo som kan lånes av alle innbyggerne. Markedsføring av tilbudet 

om lån av utstyrsbag har pågått kontinuerlig i 2010.  

 

 

5. Sikring og drift av friluftsområder 

 
5.1. Oppgradering av Sørvika 

Regjeringas tiltakspakke vinteren 2009  

ga muligheter for iverksetting av prosjekter  

som ikke lå i handlingsplanen. Det ble søkt  

om 250.000,- til oppgradering av Sørvika  

og søknaden ble innvilget. Med utgangs- 

punkt i forvaltningsplanen er det iverksatt  

flere tiltak, bl.a. rydding av skog, riving  

av gammelt gjerde og oppsetting av nytt,  

oppsetting av to overbygde bålplasser og  

oppsetting av nytt toalettbygg. En regnfull  

høst 2009 og en dårlig sommer i 2010 har  

ført til at tilretteleggingen er noe forsinket.  

Åpning av ”nye Sørvika” er satt til juni 2011. 

 

Friluftsrådet har hatt prosjektansvaret.  

Arbeidet på stedet er utført av medlemmer  

i BL Lunheim. Lenvik kommune har vært  

en viktig samarbeidspart og bistått etter  

behov. 

 

5.2. Tilskudd til friluftsområder 2010 

Hvert år der det avsatt kr. 40 000 til driftstilskudd til aktivitetstiltak/friluftsområder i 

Midt- Troms. I 2010 fikk kommunene Tranøy, Lenvik, Dyrøy, Torsken og Bardu kr. 

5 000 i driftstilskudd til omsøkte friluftsområder.  

 

Midt- Troms friluftsråd fikk i 2009 kr. 100 000 i midler til drift av de 10 offentlig 

sikrede friluftsområdene i regionen av Fylkesmannen i Troms. Av tilskuddet er 

midlene fordelt etter søknad til: 

Finnlandsholmen friluftsområde, Dyrøy    kr. 25 000 

Sørvika friluftsområde, Lenvik     kr. 25 000 

Drift av parkering/rasteplass Ånderdalen nasjonalpark, Tranøy  kr. 20 000 

Målsnes og Vika i Målselv       kr. 10 000 

Storvika i Sørreisa        kr. 10 000 

Finnsnesvatn i Lenvik       kr. 10 000 

 
Nye sittegrupper i Sørvika. 
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6.  Organisasjonsarbeid 
 

6.1. Høringer 

Friluftsrådet har behandlet og gjort skriftlig innspill på 5 høringssaker i perioden. I 

tillegg har daglig leder vært med på flere møter for å drøfte forslag til ny folkehelselov 

som regionrådet i Midt- Troms har behandlet.  

 

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 2010 utgjorde medlemskontingenten 159.000 NOK, støtten fra FL 

160.000 NOK og Troms fylkeskommune 200.000 NOK.  

 

I tillegg ble det innvilget en del prosjekt- og aktivitetsretta midler fra 

tilskuddordninger administrert av Fylkesmannens miljøvernavdeling, Troms 

fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforbund.  

 

 

Fordeling av finansieringen i 2010. Totalt kr. 1 402 228 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

Medl.kont 
kommunene

11 %

Adm.støtte (FL)
12 %

Tilskudd til sikra 
friluftsomr (FM)
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Driftstilskudd 

fylkeskommune
14 %

Andre 
tilskudd/inntekter

56 %
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Vedlegg: Regnskap 2010 

 

Midt- Troms friluftsråd. Regnskap 2010   

  Regnskap 

UTGIFTER 5060 2010 

Lønn inkl sosiale omkostninger. Fra 1.1.2010 100% stilling, omsorgspermisjoner tom 1.8.10. 478558 

Adm. kostnader, kontor. Ikke belastet kontorleie i Bardu kommune 42424 

Reisekostnader adm  38966 

Kontingent FL 24900 

Drift sikra friluftsområder 100000 

Drift kommunale tiltak 49000 

Materiell, ,trykk, utstyr ifbm kurs, arrangement,kjøp av tjenester 492047 

Momsutgifter drift 115596 

SUM 5060 1341491 

    

    

  Regnskap 

INNTEKTER 5060 2010 

Medl.kontingent kommunene, Deflator-regulert fra regnskapet i 2010 (kr. 159 340) til 2011 
med 2,8 %  159340 

Tilskudd fra fylkesmannen (Sørvika) 195000 

Adm.støtte (FL) 160000 

Tilskudd til sikra friluftsomr (FM/ FK) 100000 

Driftstilskudd fylkeskommune 200000 

Salgsinntekter (turkart) 167610 

Momsinntekter drift 115596 

SUM 5060 1097546 

    

Prosjekter 5061   

Tilskudd ”Læring i friluft” (FL/FM) 1354 

Tilskudd FYSAK. Gjelder "vårens vakreste eventyr" 25000 

Naturlosturer 11271 

Høstningsturer 359 

Spillemidler (turkart). Sluttutbetaling kr. 212 000 - rest av totalt kr. 412 000. 200000 

Andre refusjoner, deltakeravgift 2700 

Turbag 40000 

Unglyn 24000 

SUM 5061 304684 

Sum totale inntekter 1402230 

Resultat -60739 
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Driftsresultet 2010 Kr.  60 739 

Overført til 2011 
 Driftsfondets størrelse pr. 31.12.2010 Kr.517 745* 

  * kr. 152.825 er avsetting til Sørvika  
 Ubrukte prosjektmidler kr. 192 015 som er gitt i 2010 er  

overført til 2011.  
 

  Bardu  
 

  

  Ole Kroken                                 Stein Ivar Johansen 
 Leder friluftsrådet                  Økonomiskjef Bardu kommune 

  
 

 


