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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 
 

Roger Olsen til 1.april 
Haavar Sandnes  
fra 1.april 
Vara: Frode Løwø 

roger.olsen@lenvik.kommune.no 
haavar.sandnes@lenvik.kommune.no 
frode.lowo@lenvik.kommune.no 

Målselv Geir Kvammen 
Vara: Gro Kari Hvideberg Hansen 

geir.kvammen@malselv.kommune.no 

Sørreisa Aina Løhre 
Vara: Arvid Johansen 

aina.lohre@sorreisa.kommune.no 
arvid.johansen@sorreisa.kommune.no  

Torsken Hans F. Høydahl 
Vara: 

Hans.hoydahl@torsken.kommune.no 
 

Tranøy Reidun Aspmo 
Vara: Audun Sivertsen 

reidun.aspmo@tranoy.kommune.no 
audun.sivertsen@tranoy.kommune.no  

 
På årsmøtet i april ble Ole Kroken fra Bardu gjenvalgt som leder. 
 
1.2. Administrasjonen 
Tove Amundsen Fuglem har arbeidet i 100 % stilling som daglig leder.  
 
Friluftsrådet har kontorfellesskap med serviceavdelingen på kommunehuset i Bardu.  
 
 
1.3. Møteaktivitet, kurs og konferanser 
Det har vært avholdt 3 ordinære møter 
i friluftsrådet i løpet av året.  
5.april på Bardufosstun, Målselv 
6.juni på Mefjord brygge, Berg 
8. desember på Tømmerneset, Sørreisa  
 
Årsmøtet ble arrangert i Målselv 5. 
april.  
 
Friluftsrådet arrangerte fellestur til 
”Knuten” i Berg med regionrådet i 6. 
juni. Ordfører Jan Harald Jansen var 
turvert.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionrådet  på tur til ”Knuten” i Berg 6.juni  
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Leder har deltatt på: 
• Styreledersamlinga på Gardermoen i februar 
• Åpning av ”nye Sørvika” 13.juni  
• Åpning av Ruhkunborri nasjonalpark i Bardu 20. august 

 
Daglig leder har deltatt på: 

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

• FL sin samling ”læring i friluft” i Oslo 12. – 13. januar 
• Fylkeskommunal konferanse om folkehelse og friluftsliv i Tromsø 11. og 12. 

mai 
• Friluftslivskonferanse i Ålesund 16. og 17. juni  
• Årsmøtet i FL 17.juni i Ålesund 
• Åpning av Ruhkunborri nasjonalpark i Bardu 20. august 
• Daglig ledersamling 20. – 22. september i Dalane 
• Møter med fylkeskommunen og Ishavskysten friluftsråd ang sykkelstrategi i 

Troms 
• Møter i arbeidsgruppe for nasjonal handlingsplan for friluftsliv i Troms 

 
Kommunebesøk 
Daglig leder har i løpet av året vært på befaring på alle de 10 statlig sikrede 
friluftsområder i regionen samt nærmiljøområder i Bardu, Berg og Tranøy. Før/ etter 
befaringene har daglig leder hatt møte med friluftsrådsmedlemmer, kommunale etater 
og interesseorganisasjoner. Møtene og befaringene har vært gjennomført i forbindelse 
med utarbeidelse av forvaltningsplan for de 10 statlige sikrede friluftsområdene. I de 
kommunene som ikke har statlig sikrede friluftsområder, har det vært gjennomført 
befaringer for å se på muligheten for universell utforming av ett bostedsnært 
friluftsområde i hver kommune.  
 
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. 
 
Herbjørg Valvåg fra Tranøy her i perioden sittet som styremedlem i FL.  
 
 
2. Informasjonstiltak 
 
2.1. Oversiktskart for Midt-Troms 
Friluftsrådet har lagt ned arbeid i oversiktskartet i første halvdel av året. 1.juni var 
kartet ferdig, og kartet ble distribuert til alle husstandene i Midt- Troms. 
Sluttregnskapet er revidert og sendt fylkeskommunen, og de har utbetalt kr. 412 000 i 
spillemidler. Det er pr 31.12.11 solgt turkart for kr. 109 591. 
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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. 
I samarbeid med regionrådet er lay-out på hjemmesiden endret noe i løpet av høsten 
2011.  
 
2.3. Mediakontakt 
Friluftsrådet har hatt en rekke oppslag i lokale og regionale aviser i forbindelse  
med ulike arrangementer. Under åpningen av ”nye Sørvika” i juni 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. 
 
2.4. Innlegg/ presentasjoner 

• Arbeidsgruppa i samhandlingsreformen – friluftsrådets satsing på folkehelse 
• Villmarksmessa 2011 – presentasjon av det nye oversiktskartet og 

turkartpakken 
• Regionrådet vinteren 2011- Presentasjon av daglig leder   
• Fylkeskommunal konferanse om folkehelse 
• Stand på Amfi kjøpesenter 1.oktober under ”Forskningsdagene”   
• Presentasjon i alle 8 kommunestyrene i Midt- Troms 

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

3.1.1. Flere i aktivitet oftere 
Forkortelser:  
MTF = Midt- Troms friluftsråd   FK= Troms fylkeskommune 
FL = Friluftsrådenes landsforbund  RUP= Regionale utviklingsprosjekter 
SPM= Spillemidler 

 
Tiltak Beskrivelse Kommentarer Kostnad 
Turtrim 
Felles informasjon 
Felles klippekort 
Merkekurs /lik 
merking 
Turlederkurs/ naturlos 
 

Arrangere fellesmøte med de 
ansvarlige for fjelltrim, turtrim, 
”til topps” etc for å samordne 
ordningen i kommunene. 
Bedriftsidrettskretsen inviteres 
for å orientere om sin ordning.  

4 møter har vært 
arrangert for å planlegge 
tiltaket, ett møte for å 
evaluerer og planlegge 
videre. Merkekurs og 
turlederkurs arrangert.  
Naturlosturer 2 stk i 
hver kommune. 

 
Kr. 34 000 

( Kr. 17 000 fra FK) 
 
Naturlostur:  

kr. 200 000 
(kr. 100 000 fra FL) 
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Premiering  MTF organiserer 
fellespremiering for 
trimkassetrim (topp og nær) 

 Inngår i 
overstående 

Felles trimkasser 
m/sponsing 

Arbeide for å få felles utforming 
av trimkassene. Starter med 
steder som trenger nye 
trimkasser. Undersøker 
muligheten for sponsing av 
trimkasser. Kontakte 
sportsbutikker i regionene med 
forespørsel om avtale (sponsing 
og tilbud på premier) 

Ulike behov i 
kommunene. 
Kommunen ønsker 
derfor ”sine egne” 
postkasser. Alle 
kommuner har søkt 
midler om trimkasser. 
Tilbud på premier – 
sponsing ikke 
gjennomført. 

Kr. 34 000  
(kr. 17 000 fra FK  

Nærtrimkasse 
  
 
 
 
 

Kartlegging av nærtrimkasser 
Etablere trimkasser i nærheten 
av skoler/barnehager. Min ett 
turmål i hver kommune. 
(skilting, merking, kasser). Søke 
om midler for å 
motivere/stimulere til aktivitet 

3 skoler og 3 barnehager 
har fått penger for 
tilrettelegging for 
nærtrimkasse. 
Barnehagene har fått 
penger til taujungel. 

 
 

Kr. 24.000 
(kr. 12 000 fra FK) 

 
 

Elektronisk 
registrering av turer 

Innhente tilbud på elektronisk 
registrering av trimturer i 
kommunene.  

OK. www.UtiTroms.no Kr. 37500 år1 
Kr. 22000 år 2 

(Kr. 35 000 fra FL) 
 

 
Kommentarer.  
I forbindelse med felles turtrim har to kommuner etablert dette som et helt nytt 
stimuleringstiltak. Det gjelder kommunene Torsken (UtiTorsken) og Berg (UtiBerg). 
Torsken hadde den mest aktive befolkningen når det gjelder elektroniske 
registreringer av turene (i forhold til folketallet).  
 
Responsen i kommunene viser at det har vært et meget vellykket tiltak. 
 
Alle kommunene (bortsett fra Lenvik)  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  Kostnad 
Merkesekk Etablere utstyrssekk for merking. 

Søke om midler til utstyr (saks, 
MTF har kjøpt inn 8 
sekker med 

Kr. 22 000 
(Kr 11 000 fra FL) 
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øks, sag, sekk) for merking av 
turstier/-veier.  

ryddeutstyr  

Universell utforming Med utgangspunkt i søknaden til 
FL utarbeide handlingsplan for 
UU av statlige sikra 
friluftsområder 

Arbeidet er i sluttfasen Kr. 160 000 
(Kr. 50 000 FK 
Kr. 40 000 FL) 

Etablere ordning om 
løypevaktmester 

Profilering av løypevaktmester. 
Arbeide ”instruks”/ 
kontraktsforslag for 
løypevaktmester 

OK Kr. 40 000 
(Kr. 20 000 fra FK) 

Felles søknad om SM 
til turveier /- stier fra 
skole/ sentrumsområde 

 Jfr ”læring i friluft” Etter ønske fra skole 
og barnehage utsettes 
dette til våren 2011 

Arbeidet gjøres 
innenfor eget 
budsjett og 
prosjektet 
”læring i friluft” 

 
 
3.1.3. Økt kompetanse 

Tiltak Beskrivelse Kommentarer Kostnad 
Info i kommunestyrene MTF orienterer om: 

Status generelt 
Handlingsplan folkehelse spes. 

OK EK kr. 4 000 

Konferanse i Tromsø Samarbeid med Ishavskysten 
friluftsråd og Troms 
fylkeskommune: Økt forståelse 
for betydningen av friluftsliv 

OK – mai 2011. 
Innlegg av MTF 

EK kr 6 000 

Info i regionrådet 
/Midt- Tromstinget 

MTF orienterer om: 
Status generelt 
Handlingsplan folkehelse spes. 

Info i regionrådet 
14. feb, og tur 
6.juni 2011. 
Info om fellestrim 
31.okt. 

 

Læring i friluft Egen handlingsplan: Mer og 
bedre uteaktivitet i barnehage, 
skole, SFO 

4 skoler og 4 
b.hager valgt ut. 
Kurs for b.h.  
Prosjektleder, MTF 
PSMT 

Ca. Kr. 600 000 
Kr. 150 000 i 

RUP 
Kr. 100 000 FK 
Kr.  50 000 fra 

FL 
Kr. 26 000 fra 

Naturlige 
skolesekken 

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.  
 

Infomøter – ikke 
invitert med. 
Tilskuddsordninger 
lagt ut på nett.  

 

Høstningsturer for nye 
landsmenn 

Gjennomføre turer for nye 
landsmenn med fokus på 

Tiltak i 2010 og -11 
Blåbærplukking og 

Kr. 70 000 
(Kr. 35 000 fra 
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 høstningskultur og historie  isfisketur i Bardu 
Fisketur i Skrolsvik 

FL) 

Isfisketur for psykisk  
Utviklingshemmede 

Gjennomføre tur for PU  OK Kr. 70 000 
(Kr. 36 000) 

 

 
Ordførerne i Midt- Troms på tur til Knuten i Berg 6.juni 2011. 
 
I tillegg. 

1. Innkjøp av kanopakke (7 kanoer på henger) Kostnad kr. 105 000 (kr. 40 000 
fra FL) 

 
Kommentarer til tiltakene: 
Det meste av tiltakene er gjennomført i henhold til handlingsprogrammet. På møte 
med folkehelsekoordinatorene, og andre som arbeider med folkehelse i Midt- Troms – 
kommunene 28.10.2011, ble de fleste av overnevnte tiltak evaluert. Kommunene er 
meget godt fornøyd med fellestiltakene, og ønsker videre samarbeid om 
fellestiltakene. Lenvik ønsker imidlertid ikke å være med på vårt samarbeid om 
www.UtiTroms.no da de er med i Bedriftsidrettskretsens opplegg.  
 

 
4. Kurs 
 
4.1. ”Læring i friluft” og ”Barn i friluft” 
Midt- Troms friluftsråd og pedagogiske senter i Midt- Troms inviterte våren 2011 til 3 
kurs ”læring i friluft”. På grunn av for få påmeldte ble alle 3 kursene avlyst. Etter 
avlysningene har vi endret fokus på kursene og tatt ut 4 pilotskoler og 4 pilot- 
barnehager som vi ønsker å gi et mer konsentrert tilbud til.  
 
• I forbindelse med åpningen av ”nye Sørvika” arrangerte Midt- Troms 

friluftsråd, pedagogisk senter, Lenvik kommune, Statskog, røde kors, Midt- 
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Troms museum ”læring i friluft-aktiviteter” for alle skolene i Lenvik. Det var i 
alt rundt 800 påmeldte til friluftsdagene 14. og 15. juni. 

• Det er arrangert 3 kurs for ansatte i barnehager i Lenvik høsten 2011. Totalt var 
det 54 deltakere på kursene.  

• I forbindelse med prosjektet ”læring i friluft” er kurset ”Praktisk matematikk i 
uteklasserommet” arrangert høsten 2011.  

 
4.2. Rydde- og merkekurs 
2 kurs arrangert i Lenvik og Bardu. Ønske om flere kurs i 2012. 
 
4.3. Turlederkurs 
1 kurs arrangert i Bardu. Ønske om flere kurs for ”løypevaktmestere” i 2012. 
 
 
5. Sikring, drift og kartlegging 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 og anlegging av 
sti for rullestolbrukere ned til stranden.  
 
Åpning av ”nye Sørvika” ble gjennomført 13. 
Juni av Fylkesmann Svein Ludvigsen. I løpet av  
De tre åpningsdagene var det rundt 1000  
Besøkende i friluftsområdet.  
 
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 2011 
Hvert år der det avsatt kr. 40 000 til driftstilskudd til aktivitetstiltak/friluftsområder i 
Midt- Troms. Alle kommunene fikk kr. 5 000 i tilskudd etter søknad til drift eller 
aktivitetstiltak i friluftsområder.  
 

 
Nye sittegrupper i Sørvika. 
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5.3. Tilskudd til statlige sikrede friluftsområder 
Midt- Troms friluftsråd har i tidligere år fått kr. 100 000 i midler til drift av de 10 
offentlig sikrede friluftsområdene i regionen av Fylkesmannen i Troms. Fra 1.1.2011 
har Troms fylkeskommune overtatt ansvaret for friluftslivsforvaltningen i fylket. 
Kravet til tilskudd er skjerpet inn, og det gis ikke tilskudd lenger til drift av 
områdene. Midt- Troms friluftsråd fikk derfor ikke omsøkte midler kr. 100 000 til de 
offentlig sikrede friluftsområdene som har vært vanlig de senere år. MTF kan 
imidlertid søke om midler til skjøtsel av områdene. Dette vil bli gjort i 2012.  
 
5.4. Nye friluftsområder 
Berg kommune er i en prosess for å se på muligheten for å søke om midler til 
offentlig sikring av Ersfjordstranda. Midt- Troms friluftsråd har bidratt i denne 
prosessen både i form deltakelse på møter og befaring. Videre har MTF sitt forslag til 
handlingsplan for universell utforming av Ersfjordstranden har vært et godt 
utgangspunkt i arbeidet. 
 
5.5.  Kartlegging og verdisetting av viktige friluftsområder 
Troms fylkeskommune har satt i gang et 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. Midt- Troms friluftsråd er med i arbeidet sammen med Statens kartverk, 
fylkeskommunen og kommunene.  
 
5.6. Forvaltningsplan for statlige sikra friluftsområder 
Hoveddelen av arbeidet med å utarbeide forvaltningsplaner for de statlige sikra 
friluftsområder er gjort i 2011, og sluttføres i 2012.  
 
 
6.  Organisasjonsarbeid 
 
6.1. Høringer 
Friluftsrådet har behandlet og gjort skriftlig innspill på 6 høringssaker i perioden. I 
tillegg har daglig leder vært med på møter for å drøfte forslag til ny folkehelselov som 
regionrådet i Midt- Troms har behandlet (samhandlingsreformen).  
 
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 2011 utgjorde medlemskontingenten kr. 163 810, støtten fra FL kr. 
160.000 og Troms fylkeskommune kr. 200.000. 
 
I tillegg ble det innvilget en del prosjekt- og aktivitetsretta midler fra 
tilskuddordninger administrert av Troms fylkeskommune, Friluftsrådenes 
Landsforbund og Naturfagsenteret.  
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Regnskap 2011 
 
  Regnskap Budsjett 

RESULTAT 5060 - drift 2011 2011 

Lønn inkl sosiale omkostninger 523888 560000 

Adm. kostnader, kontor. Ikke belastet kontorleie i Bardu kommune 21445 40000 

Reisekostnader, møtegodtgjøring, møteutgifter etc  62701 40000 

Kontingent FL 25457 26000 

Sikra friluftsområder 0 100000 

Sørvika friluftsområde 151362 170328 

Drift kommunale tiltak 35000 40000 

Andre utgifter  4255 5000 

Momsutgifter drift 4427 50000 

Momsinntekter drift 4427 50000 

Tilskudd fra fylkeskommunen 200000 200000 

Medlemskontingent fra kommunene 163810 163000 

Tilskudd fra FL 160000 160000 

Fra fond (Sørvika) 151362 170328 

Salgsinntekter turkart   75000 

RESULTAT 5060 148936 1849656 

 
  Regnskap Budsjett 
RESULTAT 5061 - prosjekt 2011 2011 

Turkart Midt- Troms SM+ salg 348645 200000 
Høstningsturer	 26071 40000 

Isfisketur for PU 17730	 50000	

Naturlos 49551 88000 

Utarbeidelse av FP/UU 83494 70000 

Læring i friluft 69486 80000 

Ryddesekk 8284   

Kanopakke/ båtpakker 39556   

Elektronisk registrering 3801   

Merkekurs, premiering, turlederkurs, trimkasser etc 45776   

Ordførerens tur     

Konferanse juni -12     

Turkalender og turer i MT     

Turer for mennesker innen psykiatrien     

Samarbeid med frisklivssentraler     

SUM 5061 497560	   

Resultat 348624 		
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Driftsresultat	2011	 	 	
Resultat	5060	 kr.	148	936	 (Underskudd)	
-	Resultat	5061		 kr.	497	560	 (Overskudd)	
=Resultat	MTF	2011	 kr.	348	624	 (Overskudd)	
	 	 	 	 	
Driftsresultatet	2011	er	kr.	348	624	i	overskudd	 	 	
	
Bundet	driftsfond:	2.5100.500	Midt-	Troms	friluftsråd	 	 	
Fondets	størrelse	pr.		31.12.10	Kr.	Kr.517	745	
-Sørvika	brukt	i	2011	kr.	151	362	 	 	
+	driftsresultat	2011	kr.	348	624	
Fondets	størrelse	pr.	31.12.2011	er	kr.	715	007	
	 	 	
	 	 	
Bardu	28.02.2012	 	
	 	
	 	
Ole	Kroken																																	Åse	Sund	 	
Leder	friluftsrådet																				Økonomisjef	Bardu	kommune		
	
	 	 	
NB.	Pr	27.02.12	er	Bardu	kommunes	regnskap	ikke	ferdig	avlagt.	Det	kan	for	eksempel	bli	mindre		
endringer	på	grunn	av	avstemning	av	pensjon.	Eventuell	justering	vil	bli	avstemt	mot	bruk	av	fondet.		 	 	 	 		 	
	 	 	
	 	 	
	
	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 		

	 	
	 Kr.			
	 	
	 Kr.	
	 	
	
	
	
	
	
	

Inntektsfordeling	2011	
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