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1. Midt-Troms friluftsråd   
1.1 Medlemmer   

Midt-Troms friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan mellom de fem kommunene 

Bardu, Målselv, Dyrøy, Sørreisa og Senja. Friluftsrådets styre består av følgende fem 

representanter.     

   

Kommune   Representant/ vararepresentant   Kontaktinfo   

Bardu   

Sten-Åge Nikolaisen Vara:  

Stian Strømseth    

sten-age@hotmail.com 

stian@stromseth.no   

Dyrøy   

Roger Tronstad   

Vara: Siv Irene Larsen   

rogertronstad@gmail.com 

sivirenelarsen@gmail.com   

Målselv   

Espen Prestbakmo (nestleder)   

Vara: Berit Nymo   

espen@offtrackexperience.com  

beritnymo@outlook.com   

Sørreisa   

Hanne Fredriksen (leder) Vara:  

Kim Vegard Johansen   hannfre@online.no kim@toyogboy.no   

Senja   

Sissel Haugslien   

Vara: Per Henriksen   

sisselhaugslien@gmail.com  

permidt@online.no   
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1.2 Administrasjonen   
Ingvild Blomseth Helgesen er ansatt som 100% fast stilling friluftsrådgiver fra 3.juni 2020.   

Tove Amundsen Fuglem er daglig leder i 100% stilling.    

Thomas Sørmo har arbeidet i 50 % stilling fra 1.1. – 30.6. som prosjektmedarbeider for «Friluftslivets 

ferdselsårer». Fra 1.7. – 31.12. har han arbeidet med prosjektet i 100% stilling.   

Friluftsrådet har kontor på Veksthuset i Bardu.    

   

1.3 Møteaktivitet   
Det har vært avholdt fire ordinære styremøter i friluftsrådet i løpet av året:    

29.1.2020   Nordavindshagen, Dyrøy   

27.4.2020   Digitalt styremøte på Messenger (grunnet Covid19)   

Styremøtet var forberedende møte til årsmøtet som ble gjennomført samme dag kl. 09.00 – 10.00 på 

Teams.   

7.-8.9.2020   Furøy, Sørreisa   

3.12.2020   Senjastua, Senja   
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Styret og administrasjonen deltok på «Ordførerens tur, Sørreisa» i forbindelse 
med styremøte 7.-8.september.  

   

2. Informasjonstiltak   
   

2.1 Turkart for Midt-Troms    
Turkartene for Midt-Troms er fortsatt populære. I 2020 har det vært solgt kart for over 63 000 kr.    

Spesielt turkartet over Senja selger godt. Det ble søkt om spillemidler til revidering av turkartene for 

Indre Troms og Senja i 2020. Søknaden ble godkjent, men på grunn av covid-19 og andre 

prioriteringer fikk vi ikke tilsagn. Søknaden fornyes i 2021, og det arbeides med revidering av 

turkartene som planlagt. Data fra kartlegging og registreringer fra ferdselsåreprosjektet er et viktig 

utgangspunkt i revideringen.   

   

2.2 Turbok for Senja og Midt-Troms   
Turboka selges fortsatt godt, og i 2020 ble trykt opplag utsolgt fra alle våre leverandører, samt 

produsent. I 2020 har Midt-Troms friluftsråd fått ca.kr. 40 000 som er vår andel av fortjenesten av 

salget i 2020.     

   

2.3 Webside og sosiale medier   
MTF sine hjemmesider finnes på www.midttroms-friluftsrad.no mens facebook-siden finnes på 

https://www.facebook.com/midttromsf. Vi har også Instagram-konto kalt @midttromsfriluftsrad. 

Friluftsrådet bruker spesielt facebook-siden aktivt når vi ønsker å formidle nyheter om kurs, turer og 

aktiviteter og annet stoff om friluftsliv. Vi forsøker også å dele ulike friluftstilbud og nyheter fra våre 

medlemskommuner. I 2020 har vi også hatt mer fokus på å publisere saker på våre websider og 

dirigere noe trafikk dit, via FB og Instagram.   
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2.4 Mediekontakt   
Friluftsrådet opplever at lokalpressen er positiv til å skrive 

om saker som vi arbeider med, og det er grei oppslutning 

fra lokalpressen i forbindelse med utsendte 

pressemeldinger og artikler. Vi ser at saker om nye tiltak og 

prosjekter er enklere å selge inn til lokalpressen, enn 

gjentagende tiltak.   

   

2.5 Turinfokart   
Turinfokart ble trykt opp i 18 000 eks. hvorav ca. 14 000 ble 

distribuert til alle husstander i Midt-Troms. Kartet fikk 

temaet «Fire skatter», og viste nærturer i Midt-Troms   

kommunene, samt informasjon om turkonkurranser,  

friluftsskoler og generell friluftsliv-informasjon fra regionen 

på baksiden. Mye av det resterende opplaget ble distribuert 

ut til Forsvarets vernepliktige og en del ansatte ved 

Setermoen, Skjold, Rusta, Heggelia og Gumpen leir. Kartet 

ble godt mottatt i en tid der mange fikk ekstra god tid til å 

utforske nærnaturen (pga Covid19). Kartet ble også 

etterspurt fra enkelte reiselivsbedrifter.   
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3. Aktivitet   
Da Covid19-pandemien traff Norge måtte friluftsrådet enten avlyse eller flytte flere planlagte 

aktiviteter i første halvdel av 2020. Det å være ute i naturen har for mange vært en av få aktiviteter 

som kunne gjennomføres under pandemien. Administrasjonen har arbeidet hardt for å få tilrettelagt 

enda flere muligheter for fysisk aktivitet i nærområdene. Blant annet søkte vi om å få midler til 

oppkjøring av skiløyper, og vi gjennomførte også flere aktiviteter/ utfordringer for å få flere folk ut.  

Fra sommerferien og ut året, ble det heldigvis åpnet for å gjennomføre flere av våre planlagte 

arrangementer.   

3.1 TellTur, Ti på topp   
Fire av fem medlemskommuner benytter TellTur som turregistreringsløsning.    

Oversikt over elektroniske registreringer via TellTur 2020: 5531   

   

TellTur   
MidtTroms  

Dyrøy 

2019   
Dyrøy 

2020   
Sørreisa 

2019   
Sørreisa 

2020   
Bardu 

2019   
Bardu 

2020   
Målselv 

2019   
Målselv 

2020   

Turgåere   -   40   -   170   -   198   -   250   

Turer gått   116   84   381   2331   751   901   2525   2235   

   

Senja benytter Ti på Topp via Bedriftsidretskretsen.   

- Antall turmål: 40   

- Antall turgåere: 428   

- Antall turer gått: 5367   

   

Midt- Troms friluftsråd har deltatt i arbeidet med portalen TellTur.no siden 2014. Til tross for 

mangelfull utvikling i «back-office» fra Friluftsrådenes landsforbund, har Midt-Troms friluftsråd valgt 

å bli værende i samarbeidet. Bakgrunnen for dette er at flere av våre medlemskommuner har uttrykt 

ønske om å beholde løsningen av økonomiske hensyn, samt at en omlegging vil bli tid- og 

arbeidskrevende for administratorer i kommunene.   

Alle kommunene som tilbyr TellTur i Midt- Troms har fått tilbud om gratis refleksband eller 

nøkkelbånd som premier til barn i 2020.   

   

3.2 Folkehelsesamarbeid    
Friluftsrådet har bidratt med støtte til aktiviteter, og hatt nært samarbeid med de ulike kommunale 

frisklivssentralene. I 2020 har friluftsrådet tatt initiativet til 2 fellesmøter i forum for friluftsliv og 

folkehelse.    

Midt – Troms friluftsråd har videre hatt møte med alle kommunene v/ ordførere og andre i 

administrasjonene der tema har vært folkehelse og friluftsliv. Som resultat har kommunene 

opprettet arbeidsgrupper innen folkehelse og friluftsliv.    
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Tidlig på året arrangerte vi tre skikurs (Senja, Målselv og Bardu). I juni gjennomførte vi merke-kurs i 

samarbeid med Ånderdalen nasjonalpark på Senja. Sist på året søkte og fikk vi ekstramidler som 

skulle gå til løypekjøring der frivillige organisasjoner kunne søke om dekning av utgifter.    

   

3.3 Friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn   
I løpet av året har friluftsrådet støttet over 20 turer og arrangement som har vært gjennomført i 

Midt-Troms. Senja, Bardu og Sørreisa har gjennomført aktiviteter med økonomisk bidrag fra 

friluftsrådet. Videre har friluftsrådet støttet en rekke aktiviteter i regi av de enkelte   

flyktningetjenestene, bl.a. deltok administrasjonen på sommeravslutningen til voksenopplæringa og 

asylmottaket i Bardu. Der bidro vi med aktiviteter og informasjonsarbeid om lokalt friluftsliv. I tillegg 

har vi arrangert kanokurs (våtkortkurs) og skiteknikk-kurs med «internasjonal deltakelse».    

   

3.4 Friluftsliv og psykisk helse   
På grunn av koronapandemien har det vært noe mindre aktivitet enn planlagt, men det har vært 

viktig å prøve og opprettholdt aktiviteten så godt som mulig. Friluftsrådet arrangerte   

dagstur/dagskurs i kanopadling for dagsenteret for psykisk helse i Senja kommune i juni.  Videre har 

vi støttet ukentlige turer i regi av dagsentrene i Senja og Målselv. Totalt har det vært gjennomført 

143 turer.   

   

3.5 Aktiviteter for mennesker med funksjonsnedsettelser    
Den årlige isfisketuren i april måtte avlyses i tråd med gjeldende smittevernregler. Dette 

kompenserte vi ved å arrangere tre aktivitetsdager på Refsnes (Senja) for personer med 

funksjonsnedsettelse i august. Aktivitetsdagene var et samarbeid med NFU Senja lokallag. Til 

sammen deltok 55 personer fra kommunene i løpet av disse tre dagene på Refsnes. Aktivitetene var 

kanopadling, fisking, tur i Ånderdalen nasjonalpark, boccia og turer i nærområdet.    

   
3.6 Friluftsskoler og ungdomscamp   
I 2020 arrangerte og gjennomførte vi åtte friluftsskoler i Midt-Troms, i samarbeid med våre 

medlemskommuner. MTF arrangerte to av disse selv, samt at vi var en viktig bidragsyter på fire av de 

andre friluftsskolene.  Til sammen aktiviserte friluftsskolene i Midt-Troms 176 barn i 2020.    
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I vinterferien arrangerte vi ungdomscamp for deltakere i alderen 13-17 år, med fokus på 

vinteraktiviteter og ferdigheter innenfor friluftsliv vinterstid. Her deltok 12 ungdommer. På høsten 

arrangerte friluftsrådet sin første ungdomscamp med fokus på jakt, fangst og fiske med 12 deltakere.   

      
     

3.7 Læring i friluft   
I 2020 ble antallet deltagende skoler 

i LIF-nettverket økt fra fem til ni.  

Dette skyldes flere ting: 

markedsføring av tiltaket,   

Fagfornyelsen som ble gjeldende fra 

skoleåret 20/21 og gode skussmål 

og tilbakemeldinger fra de skolene 

som etablerte seg først som LIF- 

skole. MTF arrangerte tilsammen ni 

aktivitetsdager der alle lærerne i 

skolene deltok.    

Følgende skoler er med i LIF- 

nettverket:   

- Senja kommune: Vikstranda skole, Medby skole, Trollvik skole   

- Dyrøy kommune: Elvetun skole   

- Sørreisa kommune: Gottesjord skole, Skøelv skole, Sørreisa sentralskole   

- Målselv kommune: Olsborg skole, Bardufoss ungdomsskole   

Til tross for Covid19, ble det planlagt og gjennomført mange LIF-aktiviteter på/hos skolene i 

LIFnettverket, som digitalt spikkekurs, kanokurs, skikurs, samt kurs i orientering. I tillegg søkte 

friluftsrådet om midler til «koronatiltak» slik at vi kunne hjelpe skolene med tips om uteaktiviteter 

for hjemme-undervisning. Vi har også gitt ut materiell til 450 fuglekasser til skoler og barnehager. Det 

ble også påbegynt skolegårdskart/aktivitetskart til LIF-skolene.    
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3.8 Småfotan   
Prosjektet «Småfotan» var nytt av året, og rettet seg mot barnehager i Midt-Troms. Prosjektet ble 

administrert av friluftsrådet, men gjennomført av barnehagene som fikk tildelt turkort til alle barna 

som deltok. I tillegg ble «Småfotan» tilbudt til LIF-skolene. Totalt 1144 par «Småfota» deltok i 2020.   

      

3.9 Friluftsfersking   
Kurset «Friluftsfersking» var et prøveprosjekt i 

2020. Kursets formål var lavterskel opplæring i 

friluftsliv og overnatting ute for damer i alle 

aldre. Målsetning: Å skape trygge voksne som 

igjen vil ta med andre ut på tur. 6 påmeldte, 

etter frafall kun 3 deltakere. Kurset ble 

gjennomført i Sørreisa 29.-30.september.   

   

3.9 Utstyr   
Mesteparten av utstyret er til utlån fra vårt 

kontor på Setermoen, og er spesielt tiltenkt 

bruk på friluftsskoler/kurs, på turer/aktivitet for 

grupper som ikke har eget turutstyr og til utlån 

for elever som ikke har eget utstyr til bruk på 

skoleturer.  I 2020 ble det også handlet inn en 

del utstyr med tanke på  

vinterbruk/vinteraktiviteter. Oppdatert 

utstyrsliste fås hos administrasjonen ved 

forespørsel.   

   

3.10 Ordførerens tur   
Både Dyrøy og Sørreisa kommune fikk 

gjennomført «Ordførerens tur» på 

normalt vis i 2020, til tross for Covid19. 

Ordførerne i Målselv og Bardu 

kommune laget en digital vri, på 

oppfordring fra friluftsrådet, som vi 

kalte #pandemiogmørketid. Senja 

kommune fikk ikke gjennomført 

«Ordførerens tur» i 2020.    
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3.11 Bruk av utmarksressurser i Midt 

Troms   
I samarbeid med jeger og fiskeforeninger i 

Bardu, og Senja vgs. ble det holdt 6 kurs med 

fokus på jakt, fiske og fangst. Kursene ble 

gjennomført av friluftsrådet og lokale 

instruktører. Vi var blant annet ute i båt på 

havfiske, satt ut feller til fangst av mår/mink, og 

deltok på lokkejakt etter rødrev. Alle kursene 

var fullbooket, og det deltok rundt 100 

ungdommer i alderen 13-19 år.    

    

   

        

4. Tilrettelegging og planarbeid   
  

4.1 Friluftsporter, turveier og klopping   
Skilting   

I samarbeid med Rubbestad og Vikafjell grunneierlag (Senja kommune) ble det bestilt turskilt for 

skilting av rundløype i Rubbestad/Vangsvik-området i 2020. Løypa måler totalt 6,7km fra start til 

slutt, med flere turmål og avstikkere underveis. Grunneierlaget har hatt ansvaret for å skaffe 

nødvendige grunneierkontrakter til skiltingen, og de har også vedlikeholdsansvaret for skiltene (som 

bærer deres navn/logo). Skiltene settes opp vår/sommer 2021 av nevnte grunneierlag.    

Merking/rydding   

Friluftsrådet deltok sommeren 2020 på rydde- og 

merkedugnad av Strømsørstien (Bardu kommune). 

Stiryddingen var et samarbeid mellom Bardu kommune, 

Midt-Troms friluftsråd og Midt-Troms museum, i forbindelse 

med overføring av vedlikeholdsavtaler fra friluftsrådet til 

Bardu kommune.   

Klopping   

Det er kjøpt inn klopper som er fordelt til   

medlemskommuner som har meldt inn behov. Totalt er det 

kjøpt inn klopper for 2300 meter (etter søknad) i MidtTroms 

der lokale organisasjoner gjør en betydelig jobb for å legge 

disse ut i terrenget. Friluftsrådet hadde som mål å 

gjennomføre et kloppekurs i 2020. Dette fikk vi dessverre 

ikke gjennomført.   
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Turinfotavler   

Friluftsrådet utformet og produserte åtte ulike turinfotavler i 2020, fordelt på alle våre 

medlemskommuner. Tavlene ble utformet i samarbeid med kommunene, lokale ressurspersoner, 

frivillige foreninger og Forsvaret. Tavlene monteres i 2021 følgende steder: Bardu (Storlømyra og 

Artillerisletta), Målselv (Heggelia, Rustahøgda og Andselv), Dyrøy (Nordavindshagen?   

/kommunehuset), Sørreisa (Nordlia utfartsparkering) og Senja (Silsandmarka skistadion).    

   

4.2 Tilskudd til friluftsområder og aktivitet i friluftsområder i kommunene   
Alle kommunene søkte og fikk kr 8 000 hver for bruk til tilrettelegging eller aktivitetstiltak i 

kommunen.    

4.3 Statlige sikrede friluftsområder   
Hovedfokus på arbeidet med statlig sikrede friluftsområder har vært Gjeska på Senja. Det var Midt- 

Troms friluftsråd som søkte (12.1.2017) om midler til sikring og tilrettelegging i Gjeska. Det har vært 

arbeidet mye for å få gjennomført prosessen med sikring, men utfordringer i forhold til 

grunneieravtaler har forsinket prosessen. I 2020 har det vært flere møter mellom Midt-Troms 

friluftsråd, Senja kommune og Ånderdalen nasjonalpark. Miljødirektoratet har også vært med i 

dialogen, og de anbefalte at Senja kommune, i samråd med friluftsrådet, søker om omdisponering av 

midler og utvidet frist for rapportering av tilsagnsmidler. Etter det vil Miljødirektoratet forholde seg 

til Senja kommune som søker da de ønsker at kommunene skal ta et større ansvar i slike prosesser.   

4.4 Nasjonal turiststi   
Midt-Troms friluftsråd sitter i styringsgruppa til Nasjonal Turiststi. I 2020 monterte vi ut besøkstellere 

på oppdrag fra Senja kommune. Tellerne står plassert ved følgende turmål: Husfjellet (1), Segla (2), 

Barden (2) og Hesten (1). Til tross for store omveltninger i ferietrafikken grunnet Covid19, opplevde 

turmålene økning i besøk. Tellerne ble satt ut nesten tre uker senere enn i 2019 på grunn av store 

snømengder i fjellet. Vi opplevde feilkilder på to av tellerne de to siste månedene. Disse tallene ble 

luket ut.    
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4.5 Friluftslivets ferdselsårer   
I løpet av 2020 arbeidet 4 av 5 medlemskommuner med plan for friluftslivets ferdselsårer. 

Prosjektleder i Midt-Troms friluftsråd sitter i arbeidsgruppene for hver kommune, og har deltatt på 

alle møter. Friluftsrådet har en koordinerende og rådgivende rolle, men har også i stor grad bidratt 

med organisering av, og innsamling av data for kartlegging og registrering. Ved bruk av QGIS, samler 

og oppdaterer friluftsrådet alle kjente traséer og målpunkt i kommunene. Arbeidet resulterer i en 

god, oppdatert database over ferdselsårer som kommunene får tilgang til, blant annet via kartverkets 

nasjonale database for tur- og friluftsruter. Midt-Troms friluftsråd har fått gode tilbakemeldinger, og 

arbeidet benyttes som et eksempel overfor andre som arbeider med ferdselsåreprosjektet.    

Status    

- Bardu kommune har vedtatt prosjektplan, er ferdig med kartlegging av nå- status, arbeider 

videre med tiltak/prioriteringer og ferdigstillelse av ferdselsåreplanen. Tiltak/prioriteringer 

legges til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Vedtatt plan i 2021.   

- Målselv innlemmer ferdselsåreprosjektet i sin helhet som en del av kommunedelplan for 

idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Kartlegging og registrering av nå- situasjonen er ferdig, og 

det arbeides videre med bred medvirkning og analysering av tiltak i forhold til målsetningene 

med planen. Vedtatt plan i 2021.   

- Sørreisa har forankret prosjektplanen i planstrategien og legger tiltaksdelen inn i 

kommunedelplan. Ferdig med kartlegging av nå- status. Arbeider videre med bred 

medvirkning i forhold til tiltak/prioriteringer og ferdigstillelse av planen. Vedtatt plan i 2021.    

- Senja opprettet arbeidsgruppe og har forankret prosjektplan i planstrategien. Godt i gang 

med kartlegging av nå- status. Vedtatt plan i 2021.    

- Dyrøy kommune har sagt ja til å starte opp arbeidet med plan for friluftslivets ferdselsårer i 

januar 2021. Har startet opp med kartlegging og registrering av ferdselsårer.   

   

4.6 Dagsturhytter   
Friluftsrådet ønsker å sette opp ei dagsturhytte i hver av Midt-Troms kommunene. Dagsturhyttene 

skal være et nærturmål som vil være åpen for alle, og gir mulighet for rast og le/varme. Hyttene 

ønsker vi å plassere slik at de spiller på lag med terrenget i turområder med helårsbruk, gjerne på 

steder med god utsikt. Høsten 2020 ble det gjort et forarbeid i prosjektet der vi har laget 

prosjektplan og søknader. Dette resulterte i to tilsagn på til sammen kr. 800 000.    
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5. MTFs aktivitet / bidrag i den enkelte kommune   
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Oversikten over viser direkte tilskudd og stipulerte kostnader i tiltak som administrasjonen har hatt i den enkelte 

kommune i 2020. Oversikten er ikke komplett. Eksempelvis er ikke arbeidet knyttet til friluftslivet ferdselsårer med. 

  

    


