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1. Om Midt-Troms friluftsråd 

Formålet med friluftsrådet er å arbeide for økt forståelse for friluftslivets 

betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftslivet. Friluftsrådet skal 

også arbeide for å sikre og utvikle regionens friluftsmuligheter. Gjennom aktivt å 

fremme friluftslivet og være ambassadører for naturopplevelse og fysisk 

aktivitiet, håper vi at så mange som mulig ønsker å ta del i friluftslivets gleder. 

1.1. Medlemmer 

Midt-Troms friluftsråd ble opprettet i 2006 som et interkommunalt 

samarbeidsorgan. Bak friluftsrådet står de fem kommunene Bardu, Målselv, 

Dyrøy, Sørreisa og Senja, som alle er representert med ett medlem i styret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Administrasjonen 

Administrasjonen i friluftsrådet består av friluftsmedarbeider Ingvild Blomseth 

Helgesen og daglig leder Tove Amundsen Fuglem. Begge er ansatt i 100% fast 

stilling. Friluftsrådet har kontor på Veksthuset på Setermoen, i Bardu kommune. 

Bardu kommune er vertskapskommune for friluftsrådet. 

 

1.3. Møteaktivitet 

I 2021 ble det avholdt fire ordinære styremøter i Midt-Troms friluftsråd, 

inkludert årsmøtet. 

 

1.3.21         Kommunehuset, Målselv  

26.4.21      Styremøte og årsmøte, Teams  

1.-2.9.21   Nordavindshagen, Dyrøy  

2.12.21     Veksthuset, Bardu 
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2. Kartlegging og informasjonstiltak 

2.1. Turkart Midt-Troms 

I 2021 har det vært arbeidet med revidering av de to eksisterende turkartene i 

Midt-Troms: kartblad Senja og kartblad indre Troms. Vi solgte turkart for vel 25 

000 kr. i 2021. Dette er mindre enn vanlig noe som skyldes at vi solgte ut de 

gamle kartene rimelig. Turkartene ble revidert i 2021 og gikk i trykken i 

desember. Vi har fått kr. 335 000 i spillemidler til prosjektet. 

2.2. Turinformasjonskart 

Årets turinformasjonskart ble trykket i 13 800 eksemplarer, og distribuert til alle 

husstandene i Midt-Troms i starten av juni måned. Nytt av året var kommunale 

utgaver av kartet. Kartet er en gave fra friluftsrådet til innbyggerne i våre 

medlemskommuner. Flere bedrifter etterspurte kartet for salg. 

2.3. Turbok for Senja og Midt-Troms 

Turboka ble revidert og 3. opplag var ferdig i trykken mai 2021. 

2.4. Friluftslivets ferdselsårer 

Bardu kommune 

- Tur- og friluftsruter som inngår i planen er registrert inn i nasjonal tur- 
og friluftsdatabase.  

- Stopp i prosjektet etter at kommunal pådriver i arbeidsgruppa sluttet i 
sin stilling i 2021. 

 
Dyrøy kommune 

- Arbeidsgruppa har kartlagt eksisterende turruter og gps-tracket disse.  
- Kommunen har informert om planarbeidet og invitert frivilligheten til 

møter.  
- Månedlige møter i arbeidsgruppa gjennom året. 

 
Målselv kommune 

- Friluftslivets ferdselsårer er en del av kommunedelplan for Idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv i Målselv kommune.  

o Planen ble sendt på høring med frist 29.01.2021. 
- Alle eksisterende turruter er registrert, men noen ruter gjenstår på 

tiltakslista. 
- Det har ikke vært arbeid i arbeidsgruppa i 2021, grunnet sykdom i 

arbeidsgruppa.  
 
Sørreisa kommune 

- I 2021 har det blitt arbeidet med å registrere tiltak. Arbeidsgruppa er i 
avslutningsfasen på tiltaksdelen. Det gjenstår gjennomgang og 
kvalitetssikring av grunneieravtaler.   

- Plan for friluftslivets ferdselsårer skal bli en del av Kommunedelplan for 
idretts og friluftsliv 2018-2021. Den må revideres ila 2022. 
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Senja kommune 

- Intern og ekstern kartlegging gjennomført. 
- Innhenting av innspill fra barnehager, skoler og helse/omsorg. 
- Revisjon av framdriftsplan og justering av mål. 
- Gjennomgang av intern/ekstern kartlegging – merknadsbehandling. 
- Prioritering av tiltaksliste og utarbeidelse av planforslag. 
- Påbegynt registrering i nasjonal base for tur- og friluftsruter. 

 

3. Aktivitet 

3.1. Friluftsskoler 

I 2021 planla og søkte vi midler til 8 friluftsskoler. På grunn av endringer hos 

arrangører og for få påmeldte, fikk vi ikke gjennomført alle friluftsskolene som 

planlagt.  

Gjennomførte friluftsskoler: 5 

- Bardu: to friluftsskoler (hvorav en vinter) 

- Dyrøy: to friluftsskoler  

- Senja: en friluftsskole. Denne var åpen for barn fra hele Midt-Troms. 

 

3.2. Friluftstiltak for personer med 

innvandrerbakgrunn 

Ikke et prioriterte tiltak i 2021.  

 

3.3. Friluftstiltak for mennesker innen 

psykisk helsevern 

Tiltak som søkte tilskudd:  

- Dyrøy: Brøstadbotn sanitetsforening: ukentlige turer og verdensdag for 

psykisk helse. 300 deltakere.  

- Målselv: kommunen, dagsenteret: ukentlige turer. 

- Senja: kommunen, dagsenteret: ukentlige turer, 559 deltakere. Utstyr til 

utlån. Markering av verdensdag for psykisk helse: Frisklivssentralen, 50 

deltakere. Mefjordvær bygdelag, 22 deltakere. Senjahopen Helselag, 11 

deltakere. 

 

3.4. Ungdomscamp 

I 2021 har vi gjennomført to ungdomscamper. 
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- Mars 2021: Vintercamp for ungdom over to dager. Dagsaktiviteter, ingen 

overnatting. 

- August 2021: Villmarkscamp i Dividalen over fem dager med 

overnatting. 

Sistnevnte var særlig ettertraktet og hadde lang venteliste. Dette 

tilbudet var et samarbeid med Ishavskysten friluftsråd. 

 

3.5. Bruk av utmarksressurser 

- Tiltaksmidler fra MD rettet mot ungdom. 

- Åtte planlagte tiltak, to avlyste på grunn av for få påmeldte. 

- Fire jegerprøvekurs (Bardu og Dyrøy) gjennomført. God etterspørsel og 

deltakelse. 

- Kurs for ungdommen i brenning av tjæremile. 

- Leirdueskyting og høstingsfokus på sommerskole. 

 

3.6. Læring i friluft 

14 skoler i Midt-Troms deltar å på læringsnettverket «læring i friluft». I løpet av 
2021 har flere nye skoler meldt seg på.  

- Antall lærer i nettverket: 25.  
- Antall elever fordelt på skolene; ca. 1600. 

 
Covid19 har ført til avlysning av flere kurs/aktiviteter planlagt for LIF.  

I tillegg til to nettverkssamlinger har friluftsrådet deltatt, tilbudt eller 

gjennomført en rekke kurs for nettverket i 2021: 

- Læring i vinterland, Tromsø 

- Nettverkssamling på teams 

- Rovdyrskole, Bardu 

- LIF- aktiviteter, Olsborg skole, Målselv  

- LIF – aktivitet, Senjahopen skole, Senja  

- Kurs i spiselige vekster 

- LIF-aktiviteter, Rossfjord skole, Senja  

- LIF-aktiviteter Kårvik skole  

- Ansattesamling – jobbe med FL 

- LIF- FL. Utviklingsprosjekt 

- LIF-aktiviteter ØBS og SMI-skola, Bardu  

- Nettverkssamling, Bardufosstun 

 

3.7. Sikker ferdsel i/på/ved vann 

- Tilhenger med utstyr kjøpt inn. Hengeren kan lånes ut til LIF-skolene som 

gjennomfører kurset «sikker ferdsel i, ved, på vann.   

- Først kurs som var datofestet 8.11. er utsatt til 6.april 2022 pga. 

coronasituasjonen.  
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3.8. TellTur og Ti på hjul 

Fire av fem medlemskommuner benyttet TellTur som elektronisk 

turregistreringsløsning i 2021. Senja kommune benyttet Ti på Topp gjennom 

Bedriftsidretten. TellTur er gratis for kommunene å benytte gjennom 

friluftsrådet.  

TellTur 2021 Registrerte 

turer (okt21) 

Brukere Flest turer av 

én bruker 

Best besøkte 

turmål 2021 

Bardu 

(4005 

innbyggere) 

2562 261 233 415 

(Gapahuken 

Toftaker) 

Målselv 

(6640 

innbyggere) 

2382 262 243 167 (Linken) 

Sørreisa 

(3464 

innbyggere) 

2429 184 319 900 

(Heiavarden) 

Dyrøy 

(1083 

innbyggere) 

407 101 123 78 

(Femvatnan) 

Senja (Ti på 

Topp) 

(14 851 

innbyggere) 

7709 481 - -  

 

3.9. Isfisketur 

På grunn av covid19-pandemien ble den tradisjonsrike isfisketuren til Altevatnet 

erstattet med dagstur med fisking i Nordlandsbåter på Bjorelvnes, Senja.  

 

3.10. Småfotan 

Gjennom prosjektet «Småfotan» tilbyr friluftsrådet turkort og tilbehør til alle 

barnehagene i Midt-Troms.   

I 2021 er det 786 nye påmeldte Småfota. Flere barnehager benytter fortsatt 

fjorårets kort, men i tillegg er det flere nye barnehager som har meldt seg på 

tilbudet i år. 
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3.11. Friluftsdager 

Flere planlagte friluftslivsaktiviteter i forbindelse med større arrangement i Midt-

Troms som Reistadløpet, Villmarksmessa og «Finnsnes i fest», ble avlyst på 

grunn av coronapandemien. Imidlertid fikk vi gjennomført alternative aktiviteter:  

- Aktivitetsdag for ungdomsskoleelever i Ånderdalen sammen med 

Ånderdalen NP, JFF med flere. 

- Aktivitet i forbindelse med brenning av Tjæremila i Bardu. 

- Arrangerte søppeldugnad i Setermoen sentrum med Forsvaret, Bardu 

kommune og Frivilligsentralen som viktige samarbeidsparter.  

- Gjennomføring av Mørketidsvandringen. i Senja sammen med 

Frisklivssentralen i Senja og Finnsnes Røde-kors. 
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4. Kanalisering og fysisk tilrettelegging 

4.1. Utstyr finansiert av spillemidler 

4.1.1. Bord og benker i friluftsområder  

- To tildelingsrunder: en på senvinteren og en høst 2021. 

- Turbenker er tildelt kommune eller frivillig lag/forening. MTF har 

sendt ut vedlikeholdskontrakt på benkene sammen med 

bekreftelse på tildeling.  

4.1.2. Grillhytte Olsborg 

Midt- Troms friluftsråd har bidratt til planlegging og søknad om spillemidler 

til bygging av grillhytte ved Olsborg skole, Målselv. 

4.1.3. Naturmøteplass Kirkeparken 

Midt-Troms friluftsråd har etter henvendelse fra Bardu ungdomsråd 

samarbeidet om planlegging av en naturmøteplass for ungdom og andre i 

Kirkeparken i Bardu. Midlene er brukt til bålpanne og sittegrupper.  

 

4.2. Nasjonal turiststi, Senja 

- Midt-Troms friluftsråd er innleid på oppdrag fra Senja kommune for 

å gjennomføre besøkstellinger for sommer/høst-sesongen 2021. 

- 2021 gav utfordringer med feilkilder: tallene for enkelte av tellerne 

viste urealistisk høye tall i august, september og oktober.  

o Dette gjelder for begge tellerne til Segla, samt telleren til 

Hesten.  

- Ved bruk i 2022 må man forsøke å flytte tellerne og bygge disse inn 

for å eliminere feilkildene fra 2021. Dette vil føre til noe 

ekstrakostnader.  

- Tallene for Barden x 2 og Husfjellet er komplette og viser stabile tall 

gjennom hele sesongen. Tallene fra nevnte tre turmål, viser en 

markant nedgang i besøk fra 2021.  

o Differansen i besøk fra fjoråret er hovedsakelig nedgang i 

registrerte passeringer i juli måned. Dette gjelder for alle 

tellerne unntatt Hesten, som har åpenbare feiltellinger i 

juli.  

 

4.3. Dagsturhytter 

- I fire av fem medlemskommuner er vi godt i gang med prosjekt 

dagsturhytte.  

- Målet var å få bygget 3 av de 5 dagsturhyttene i 2021, og ferdigstille 

de to siste i 2022. På grunn av lang saksbehandlingstid i 

kommunene mht. byggesaksbehandling, grundig forarbeid i forhold 

 

Nye turbenker i 

2021 

o Bardu: 7 turbenker 

o Sørreisa: 7 turbenker 

o Dyrøy:  9 turbenker 

o Målselv:       7 turbenker 

o Senja:        10 turbenker 
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til utvelgelsen av byggetomt og stort arbeidspress hos produsent 

Dividalslaft er prosessen noe forsinket. 

- MTF i har pr 31. 12.2021 betalt ut om lag kr. 1 155 000 i utgifter til 

prosjektet. Dette er forskudd på tre hytter til Dividalslaft og 

materialkostnader til dagsturhytta i Målselv. 

- Dividalslaft i Målselv oppfører tre dagsturhytter (Senja, Dyrøy og 

Sørreisa). Bardufoss videregående skole avd. byggfag oppføre 

dagsturhytta i Målselv som elevprosjekt. Det er ikke avklart hvem 

som bygger ei evt. dagsturhytte i Bardu.  

- Dagsturhytta i Målselv (Rustadfjellet) ferdigstilles før sommeren 

2022. Vedtak om kommunens egenandel (kr. 40 000) er gjort. 

Bardufoss ungdomsskole har ansvar for drift og vedlikehold.  

- Senja, Storvatnet i Silsandmarka: Senja ski har ansvar for drift og 

vedlikehold. Kommunal egenandel (kr. 40 000) er lagt inn i 

budsjettet.  

- Dyrøy, Hompan: Innsigelser fra reindriftsnæringen gjør at 

prosjektet har stoppet opp. Dyrøy kommune er i dialog med 

reindriftsnæringen og Statsforvalteren for å finne løsning. Vedtak 

om kommunens egenandel kr. 40 000 er gjort. Drift og vedlikehold: 

Dyrøy turlag. 

- Sørreisa, Furøya: Plasseringen er klar. Det gjenstår noe arbeid mht 

tinglysning av parkering og adkomst. Vedtak om kommunens 

egenandel (kr. 40 000) er gjort.  Avtaler om drift og vedlikehold er 

gjort med Furøya vel. 

- Bardu. Tomt ikke klar, vedtak om kommunens egenandel (kr. 

32 000) er gjort.  

Prosessen i kommunene har vært mer tidkrevende enn forventet. Selv om 

dagsturhyttene er små og blir betegnet som et lite prosjekt, har 

engasjementet vært stort, og det har vært mange og tidkrevende prosesser 

politisk og administrativt.  

 

5. Folkehelsesamarbeid 

- Forum for folkehelse og friluftsliv avholdt to møter i 2021, derav ett 

fysisk. Forumet er en fellesarena for de som jobber med friluftsliv 

og folkehelse i våre medlemskommuner. Årets møter viser et stort 

engasjement og mange gode ideer. 

- Tilbakemeldingene viser at tilskudd til kommuner og frivillige 

organisasjoner til mindre kostnadskrevende tiltak som bålved, 

kaffe, mat tilrettelegging, mm. er viktige. Disse tilskuddene skaper 

mye aktivitet for små midler. For MTF krever denne ordningen mye 

administrasjon, særlig med tanke på informasjon og rapportering.  

Bardu: kr. 17 000 

- Oppkjøring av skiløyper  

- Stimulering til bruk av TellTur  

- Innkjøp av skøyter  
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Dyrøy: kr. 15 000 

- Ung Ut 2021  

- Familieturer  

- Premier mørketidskalender  

Senja: kr. 52 000 

- 14-15 ulike tiltak  

- Mørketidskalender  

- Mørketidsvandring  

Målselv: kr. 48 000 

- Oppkjøring skiløyper  

- Innkjøp av skøyter  

- Premiering, søndagsturer mm 

Sørreisa: kr. 27 500 

- Oppkjøring av skiløyper  

- Lavterskelaktiviteter, TellTur, premiering mm (gjelder aktivitet i 

2020) 

- Innkjøp skøyeutstyr  

 

 

6. Oversikt over tiltak pr prosjekt i den enkelte kommune i 

2021 

Oversikten under viser direkte tilskudd og stipulerte kostnader i tiltak som administrasjonen har hatt i den 

enkelte kommune i 2020. Merk at oversikten ikke er komplett. Eksempelvis er ikke arbeidet knyttet til friluftslivet 

ferdselsårer med. 
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7. Regnskap 2021, budsjett 2022 

8.  

9.  

10.  

 

 



Årsmelding 2021 

14 
 

 

 


