Arbeidsplan 2018
I friluftsrådets ”Handlingsplan for friluftsliv i Trondheimsregionen” er det vedtatt visjon og målsetting for
friluftsliv i Trondheimsregionen:

Friluftsliv for alle
Alle skal i sin hverdag ha gode muligheter til å drive
friluftsliv som en helse- og trivselskapende, naturvennlig
fritidsaktivitet.
Trondheimsregionens Friluftsråds oppgave er i
samarbeid med medlemskommunene,
fylkesfriluftsnemnda og andre interesserte å arbeide
for
● sikring, tilrettelegging og drift av områder
for friluftsliv
● større forståelse for friluftsområdenes
betydning, bedre friluftskultur og øke
utbredelsen av friluftsliv

For å drive friluftsliv må vi ha arealer og områder
hvor vi kan gå på tur, drive forskjellige
friluftsaktiviteter og oppleve naturen.
Friluftsområder må sikres gjennom planarbeidet i
medlemskommunene, fylkeskommunen og statens
forvaltning av statlig eiendom. Friluftsrådet vil
arbeide for sikring av friluftsområder i uttalelser og
medvirkning i plansaker og planarbeid.

Med utgangspunkt i ”Handlingsplan for friluftsliv i Trondheimsregionen” og ”Strandsoneplan for
Trondheimsregionen” vil følgende prosjekter og oppgaver vil bli vektlagt i 2018:
SIKRING:
STRANDSONEPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN og Temaplan for Trondheimsfjorden
Medvirke til sikring og ivaretakelse av foreslåtte arealer.
FØLGE OPP OG BIDRA I AKTUELLE SIKRINGSPROSJEKTER I REGION
Følge opp arbeidet med sikring av regionale friluftsområder sammen med kommunene.
FLATHOLMAN – Malvik
Følge opp arbeidet med tilrettelegging på Flatholman friluftsområde sammen med tursti i område, som en del
av regionens sammenhengende kyststi.
SVEAN / MODDEN I KLÆBU
Følge opp tilrettelegging av sikrede områder
STAVSJØEN - Malvik
Arbeide for at området rundt Stavsjøen og inn i Malvikmarka tilrettelegges og ivaretas som friluftsområder.

PLANARBEID:
KOMMUNEPLANER, KOMMUNEDELPLANER, REGULERINGSPLANER M.M.
Gi råd til medlemskommunene og ivareta allmennhetens friluftslivsinteresser i uttalelser til planer som berører
friluftslivets interesser.

HANDLINGSPLANER FOR FRILUFTSLIV I MEDLEMSKOMMUNENE
Medvirke i rullering, revidering og gjennomføring av planer og tiltak for friluftsliv i
medlemskommunene. Herunder også sykkelstier for å synliggjøre sykkelvei/sti tilbudet i regionen.
NY ENERGI og planer for vannkraft og vindkraft. Ivareta friluftsinteressene i saker som omhandler vannkraft
og vindkraft utbyggingssaker. I tillegg til å vurdere aktuelle overføringslinjer og disses betydning for det
allmenne friluftsliv. Følge opp aktuelle saker.
HANDLINGSPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONENS FRILUFTSRÅD
Gjennomføre revisjon av handlingsplan for friluftsliv i Trondheimsregionen 2018 - 2025
REGIONALE TUR- og TURSKILØYPER - Klæbu, Malvik, Melhus, Selbu, Skaun og Trondheim
Følge opp oversikten over regionale turskiløyper. Arbeide for at det gis støtte til løypepreparering fra statlige
tilskuddsordninger. Friluftsrådet skal bidra i arbeide for å få etablert sammenhengende tur- og turskiløyper
mellom markaområdene i regionen.
VANNBRUKSPLANER og TILRETTELEGGING VED VASSDRAG
Medvirke til at det lages flerbruksplaner for - og tilrettelegging langs vann og vassdrag i regionen.
STENGSLER SOM HINDRER ALLMENNHETENS FRIE FERDSEL
Medvirke til at medlemskommunene registrerer stengsler og skilt som hindrer allmennhetens frie ferdsel og får
fjernet de som er i strid med friluftslovens bestemmelser om sjikanøse stengsler. Bidra til å få registrert
beitegjerder i utmark som ikke lenger er i bruk og anmode kommunene om å få disse fjernet.
FORVALTNINGSPLANER OG VERDIFASTSETTELSE OG KARTLEGGING AV FRILUFTSOMRÅDER
Bidra inn mot og følge opp kartlegging og verdifastsettelse av friluftsområder i fylket. Ved behov bidra
ovenfor kommunene i arbeidet med enkle forvaltningsplaner for de regionale friluftsområdene slik at alle ilp av
2018 har gjennomført en verdikartlegging.
TILRETTELEGGING:
UNIVERSELL UTFORMING
Følge opp kartleggingen av tilretteleggingen for bevegelseshemmede og synshemmede i de regionale
friluftsområdene i samarbeid med fylkeskommune og NHF Trøndelag, og bidra i å utarbeide enkle
handlingsplaner for universell utforming i områdene. Vurdere kontinuerlig kartlegging av andre friluftsområder
i regionen.
VASSFJELLET - Klæbu, Melhus og Trondheim
Vassfjellet er et viktig høyfjellsområde for hele regionen. Ivaretakelse av allmennhetens friluftsinteresser og
nødvendig tilrettelegging vil skje i henhold til komunnenes friluftsplaner. Friluftsrådet skal aktivt medvirke til
at friluftslivets interesser blir ivaretatt og at tiltak samordnes.
JÅRAKJØLEN/SKAUNAKJØLEN - bidra til økt oppmerksomhet og tilrettelegging i området.
SVEAN FRILUFTSPARK/MOODDEN FRILUFTSOMRÅDE - Klæbu
Medvirke i videreføring av tilretteleggingen ved Hyttfossen, Svean og Moodden: tursti, parkering og
informasjon. Herunder også en videreutvikling av Nidelvstien gjennom Klæbu fra Trondheim til Selbusjøen.
MIDTSANDTANGEN - Malvik
Delta i det fortløpende arbeidet med tilrettelegging, opparbeiding og forvaltning av området.
JERVFJELLET – Malvik og Trondheim. Svært viktig friluftsområde i Trondheimsregionen som må ivaretas i
henhold til tidligere skisserte planer.
Arbeide for bedre tilrettelegging for friluftsliv i området. Dette i tråd med tidligere skisserte verneplan.
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AKTIVITETSTILTAK:

MER UTEAKTIVITET OG LÆRING I FRILUFT
Opprettholde aktiviteten ut mot skole og barnehage. Derigjennom å styrke satsinga på lærende nettverk i skole
og barnehage. Mer uteaktivitet og læring i friluft satses på ved å styrke skolens arbeid med fysisk aktiv læring
og stortingets vedtak om en times fysisk aktivitet daglig. Gjennomføre kurs og idésamlinger med betydning for
personell i barnehager, SFO, skoler og andre for å øke uteaktiviteteten blant barn og unge. Aktivitet mot
minoritetsgrupper inkluderes i arbeidet. Økte ressurser må på plass for å realisere ønsket og nødvendig aktivitet.

Arbeide for å få på plass økt bemanning på permanent basis i arbeidet med aktivitetsrettede tiltak,
spesielt rettet mot kompetanse heving med betydning for barn/unge og nye landsmenn.
NATURLOS Videreutvikle i samarbeid med andre naturlige samarbeidspartnere Naturlostilbud i
Trondheimsregionen, hvor eksisterende tilbud innlemmes. Tilbud rettet mot våre nye landsmenn innlemmes.
FRILUFTSDAGER Arrangere friluftsdager i medlemskommunene: Høstdag ved Haukvatnet, Høstdag i
Vassfjellet, Friluftsdag på Grønneset, Friluftsdag ved Stavsjøen, Friluftsdag i Klæbu og Friluftsdag i Selbu.
ORDFØRERENS TUR Medvirke til at det arrangeres ”Ordførerens tur” i medlemskommunene.
TURKART Oppfordre til å dra på tur med våre turkart: ”Turplanleggingskartet Friluftsliv i
Trondheimsregionen”, ”Langs Nidelvas bredder”,”God Tur i Vassfjellet”,”God tur på statsgrunn i
Malvik/Trondheim”,”På tur i Nordmarka i Klæbu”,”På tur i Strindamarka”,”På tur i Brungmarka.” Påvirke til
at det startes opp arbeid med flere motivasjonskart og revidering av friluftskart i kommunene.
FRILUFTSLIV SOM TRIVSELSKAPENDE OG HELSEFREMMENDE AKTIVITET
Delta og støtte aktivitetstiltak og prosjekter som fokuserer på friluftsliv som trivselskapende
og helsefremmende aktivitet i regionen.
TURLØYPER OG TURPOSTER Medvirke til etablering/videreføring og utvikling av tur-/ski løyper i
medlemskommunene. Bidra til bedre og ensarta skilting i regionen i tråd med merkehåndboka og
merkeprosjektet. Medvirke til bedre tilrettelegging for syklende.
INFORMASJON:
Informere politikere/administrasjonene i medlemskommunene om friluftsrådet arbeid og mulighetene for
friluftsliv i regionen. Gjennomføre kommunevise møter på høyest mulig politisk nivå i medlemskommunene.
Spre informasjon om mulighetene for friluftsliv i regionen, allemannsretten, friluftslivets betydning og bedre
friluftskultur. Friluftsliv som viktig helsefremmer for alle.
Utveksle informasjon med og mellom medlemskommunene, fylkeskommune og samarbeidspartnere.
Utveksle informasjon med andre friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund.
Videreutvikle og forbedre Internett-sidene i samarbeid med FL (www.friluftsrad.no/trondheimsregionen/),
egen Facebook og Instragram konto. Ta i bruk nyutviklet hjemmeside.
MØTER:
Delta på Årsmøtet i Friluftsrådenes Landsforbund 2018 og Friluftskonferansen 2018.
Delta på FLs fellessamlinger og relevante treffsteder.

Gjennomføre nødvendig arbeid og tilrettelegging i forbindelse med friluftskonferansen 2019 som
arrangeres av Trondheimsregionens friluftsråd med samarbeidspartnere.
Holde fellesmøter og befaringer i og med medlemskommunene. Daglig leder skal invitere seg inn i folkevalgt
organ i alle medlemskommunene for å informere om friluftsrådets arbeid og motta innspill.
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Samarbeide og utveksle informasjon med Trøndelag fylkeskommune.
Holde kontakten med fylkeskommunen, fylkesmann og andre relevante samarbeidspartnere og samarbeide om
fremme av friluftslivsaktiviteter.
ØKONOMISK STØTTE TIL FRILUFTSFORMÅL
Fordele økonomisk støtte til friluftsformål i medlemskommunene og følge opp gjennomføringen av
prosjektene/tiltakene.
Bidra til bedre kjennskap, samordning og prioritering av aktuelle tiltak og støtte til friluftsformål.
Arbeide for at Trøndelag fylkeskommune øker tilskuddene til friluftsformål i regionen og tilskuddene til drift
/vedlikehold av de regionale friluftsområdene. Arbeide for at Trøndelag fylkeskommune øker støtten til
Trondheimsregionens Friluftsråd.
Øke medlemskontigenten fra medlemskommunene for økt aktivitet i friluftsrådets region.
Arbeide for at staten øker sine tilskudd til tilrettelegging/drift av regionale friluftsområder.
Arbeide for at det gis tilskudd fra de statlige friluftslivsmidlene til løypepreparering av
regionale skiløyper (turløyper) ved storbyene.
Påvirke og informere medlemskommunene til å bruke og søke støtte fra spillemidlene til frilufts- og
nærmiljøanlegg, og informere om de ulike tilskuddsordningene, og større bidrag fra medlemskommunene til
friluftsformål.
DIVERSE:
Samarbeide i aktuelle saker og delta som observatør i Forum for natur og friluftsliv i Sør-Trøndelag og andre
relevante organisasjoner.
Følge opp sammen FL, arbeidet med ulike Stortingsmeldinger med betydning for friluftsliv og folkehelse, og
andre relevante meldinger, endringer i støtteordninger o.l. og å holde medlemskommunene orientert.
Som medlem av Friluftsrådenes Landsforbund delta i forbundets arbeid for styrking av det
allmenne friluftsliv. www.friluftsrad.no
Påvirke medlemskommuene til å sikre drift og vedlikehold av friluftsområder/-tiltak i de årlige budsjetter.
Organisere dugnad på friluftsområdene på Munkholmen.

TRONDHEIMSREGIONENS FRILUFTSRÅD ble etablert i 1978 etter at Trondheim og omland
friluftsråd som ble etablert i 1936 ble avviklet. Rådet er et interkommunalt samarbeidsorgan for
Trondheimsregionen bestående av kommunene Klæbu, Malvik, Melhus, Selbu, Skaun og Trondheim. I
regionen er det ca. 240.000 innbyggere og rundt 30.000 studenter.

Trondheimsregionens Friluftsråd, Tempevegen 22, 7004 Trondheim
Tlf. 911 12 177
e-post: friluftsradet.postmottak@trondheim.kommune.no
hjemmeside: www.friluftsrad.no/trondheimsregionen/
Trondheimsregionens Friluftsråd

@trondheimsregfriluft #utitrøndelag
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