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1. Friluftsrådet 
 
Trondheimsregionens friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan for friluftsliv i 
Trondheimsregionen bestående av kommunene Klæbu, Malvik, Melhus, Selbu, Skaun og 
Trondheim hvor det er rundt 240.000 innbyggere og ca. 35.000 studenter fra andre kommuner.  
 
Medlemskommunene oppnevner representanter til Trondheimsregionens friluftsråd for 
kommunestyrets funksjonsperiode. For perioden 2015-2019 er følgende representanter valgt: 
   
Representanter 

Bernt Ole Ravlum leder, Malvik kommune 
Latifa Nasser nestleder, Trondheim kommune 
Paal Christian Bjønnes Klæbu kommune 
Mikal Kvaal Melhus kommune 
Marit O. Grøtte Selbu kommune 
Espen Tørset Skaun kommune 
Lars Magnussen Trondheim kommune 
Geir Jarle Sirås Trondheim kommune 
 
 

Vararepresentanter 
Frank Schmiemann Malvik kommune 
Magne Njåstad Trondheim kommune 
Reidar Sether Klæbu kommune 
Kaare Qvenhild Melhus kommune 
Torger Sletner Selbu kommune 
Øystein Wiggen Skaun kommune 
Berit Nordseth Trondheim kommune 
Roar Aas Trondheim kommune 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Friluftsrådet har holdt 4 møter og 
behandlet 20 saker. Rådet har gitt 
uttalelse til ca. 50 ulike plansaker 
gjennom skriftlige innspill og 
deltagelse i plannettverk. 
 

 

 
 Fra venstre: Geir Jarle Sirås, Lars Magnussen, Mikal Kvaal, Marit O. Grøtte, 

Bernt Ole Ravlum, Latifa Nasser, Espen Tørset og Paal Christian Bjønnes. 

 

2. Administrasjon 
 
Trondheimsregionens Friluftsråd har sekretariat med en fast stilling og en 50% prosjektstilling 
første halvår. Friluftsrådet har samarbeidsavtale med Trondheim kommune som bistår med 
nødvendige kontorlokaler og kontorhold. Sekretariatet har kontor i tilknytning til Trondheim 
bydrift, Idrett, park og skog. Kontoret ligger i Tempevegen 22 i Trondheim. Daglig leder i 
2016 har vært Knut Erling Flataker. Ann Helen Helgemo Hynne har i første halvår 2016 vært 
prosjektansatt med ansvar for friluftsrådets satsing mot skole, barnehage og Den fysiske 
skolesekken. Stillingen deles i et 50/50% forhold mellom Trondheimsregionens friluftsråd og 
Sør-Trøndelag fylkeskommune. Arbeidsgiveransvaret er tillagt Sør-Trøndelag 
fylkeskommune. Siste halvår 2016 har Ann Helen Helgemo Hynne vært engasjert tilsvarende 
en 20% stillingsandel på oppfølging av prosjekter mot kvalitetsheving i skoleverket. 
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3. Sikring 
Strandsoneplan for Trondheimsregionen 
Strandsoneneplanen for Trondheimsregionen er en del av fylkesdelplanen ”Ny giv”. Friluftsrådet 
har bedt om at Sør-Trøndelag fylkeskommune utarbeider handlingsplan og plan for gjennomgøring 
av tiltak på bakgrunn av kartleggingsprosjektet for friluftsområder. Dette må ses på i sammenheng 
med utarbeidelse med nasjonal hanslingsplan for friluftsområder, et arbeid som er startet opp av 
fylkeskommunen og hvor friluftsrådet aktivt deltar. Spesielt er det viktig med gjennomføring av plan 
for sikring av arealer i strandsonen. Friluftsrådet har tatt opp at det burde lages en innlandsplan for 
vann og vassdrag i regionen. Innspill for ivaretakelse av arealgrunnlaget er spilt inn i arbeidet med 
IKAP, interkommunal arealplan og i relevante planer i kommunene. 
 

Friluftsrådet medvirker, påvirker og motiverer til aktuelle sikringssaker i regionen. 
Overordnet er friluftsrådet blant annet opptatt av å ivereta arealer for en sammenhengende kyststi 
gjennom regionen. 
 

Eksempler på sikrede friluftsområder. 

 
Midtsandtangen friluftsråmråde, Malvik kommune                     Svean friluftsområde, Klæbukommune 
 

 
Vikaengene, Selbu kommune                                                        Flatholman friluftsområde, Malvik kommune 
  
Det var fremsynte personer som stiftet Trondheim og Omlands Friluftsråd og sikret Vikhammerløkka som 
friluftsområde i 1936/1937.   
I beretningen om virksomheten fra september 1936 til november 1939 er det trukket denne slutningen (sitat): 
 

”Den tid Friluftsrådet hittil har virket må nærmest betraktes som en forsøkstid. Arbeidet har for en 
overveiende del samlet seg om å få utbygget friluftsstedet på Vikhammerløkka. Der er sikkert bade- 
og friluftssteder også på andre kanter som man bør prøve å få lagt inn under friluftsrådet, enten ved 
kjøp eller leie. Også på mange andre felter finnes det store oppgaver som venter på sin løsning. Her 
må det et samvirke til mellom stat, kommune, organisasjoner og interesserte privatpersoner for å 
føre disse oppgavene fram på en slik måte at folkehelsen kan bedres og at man kan nå målet og 
skape en sund sjel i et sundt legeme.” 
+ 

80 år etter disse fremsynte menns handlidlinger, kan vi godt si at utfordringene er på mange måter 
de samme, også i vår tid og lite ante vel datidens politikere hva de de satte i gang med tanke på 
sikring med betydning for nåtidens innbyggere. 
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4. Plansaker 
 
Handlingsplaner for friluftsliv i medlemskommunene  
Medlemskommunene har ved rullering av sine planer for idrett og friluftsliv gitt tilrettelegging og 
fremme av friluftsliv økt oppmerksomhet.  
Friluftsrådet har medvirket i planarbeidet hos kommunene på ulike vis og uttalt seg til planene som 
også ivaretar de regionale friluftsinteressene.  
 
Regionale planer 
Fylkeskommunale planer  
Dette er viktige planer for det regionale friluftslivet, hvor både aktivitet og arealer for utøvelse av 
friluftsliv må synliggjøres. Det er nødvendig å få en ”strandsoneplan” for vann og vassdrag i 
regionens innlandsområder, i tillegg til vedtatte strandsoneplan for Trondheimsregionen. 
Friluftsliv som helsefremmer og folkehelseaspektet må settes på dagsorden i alle overordnede 
planer, både kommunale og regionale planer.  
 
Kommuneplaner, arealdelsplaner, kommunedelsplaner og reguleringsplaner m. m  
Friluftsrådet har gitt innspill i ca. 50 plansaker: kommuneplaner, arealdelplaner, kommunedelplaner 
og reguleringsplaner m.m. i medlemskommunene som berører friluftslivets interesser. Friluftsrådet 
deltar i regionalt planforum for å ivarteta friluftsinteressene i regionen. 
 
Regionale turskiløyper – Klæbu, Malvik, Melhus, Selbu, Skaun 
og Trondheim.  
De regionale turskiløypene er viktige for friluftsaktiviteten vinterstid. 
Dette er positivt for den generelle folkehelsen i vinterhalvåret. 
Planer for sammenhengende turskiløyper mellom de ulike 
markaområdene er et mål det arbeides med. 
 
 

 
 

 
Stengsler som hindrer allmennhetens frie ferdsel 
Det er ønskelig at medlemskommunene kontinuerlig 
registrerer eventuelle stengsler og skilt som hindrer 
allmennhetens fri ferdsel og får fjernet de som er i 
strid med friluftslovens bestemmelser om sjikanøse 
stengseler. Det samme gjelder beitegjerder i utmark 
som ikke lenger er i bruk og få disse fjernet. 
Friluftsrådet mottar flere henvendelser og spørsmål 
om stengsler og hindringer i utmark og i 
strandsonen, også oftere i forbindelse med 
innlandsvann og vassdrag og de repektive 
kommuner varsles om slike saker. 

 

 
Forvaltningsplaner for ulike friluftsområder. 
For de fleste statlig sikrede friluftsområdene er det utarbeidet forvaltningsplaner. Planene som er 
utarbeidet av kommunene og friluftsrådet, vil bli grunnlag for forvaltning og drift av områdene, og 
de vil danne grunnlag for framtidige tilskudd fra statsmidlene. Friluftsrådet følger opp sammen med 
fylkeskommunen, kommunene der hvor forvaltningsplaner mangler og arbeider for at det skal 
utarbeides forvaltningsplaner for alle regionale friluftsområder i regionen.  
 
Nasjonal handlingsplan for statlige sikrede friluftsområder. 
Det ble startet opp arbeid med å kartlegge og verdifastsette friluftsområder i Sør-Trøndelag 
allerede i 2012, fylkeskommunen har hatt dialog med kommunene om kartlegging, og kommunene 
har delvi gjennomført verdifastsetting av friluftsområder i fylket. Det gjenstår fremdels kartlegging i 
enkelt kommuner og friluftsrådet bidrar ovenfor kommunene med å få gjennomført kartlegging. 
 
 
 



6 

 

Kyststi rundt Trondheimsfjordbassenget 
Friluftsrådet spiller inn når og hvor det aktuelt med å få etablert en 
sammengende kystled rundt Trondheimsfjorden, friluftsrådet har i mange 
år arbeidet med å få etablert en kyststi fra Orkanger til Stjørdal. Både 
Ladestien og Malvikstien er deler av dette arbeidet og arbeidet med en 
sammenhengende kystled pågår kontinuerlig. Deler av Malvikstien ble 
åpnet i 2016. 
  

Sykkelruter 
Friluftsrådet arbeider sammen med kommuner og grunneiere for å realisere tursykkelløyper i 
regionen. Sykkelsti prosjekt er under utvikling og arbeidet med ulike traseer er startet med midler 
blant annet fra Trondheimsregionens friluftsråd. Det er i regionen flere aktuelle tursykkelruter som 
bør utredes. 

 

5. Tilrettelegging 
  

Saltnestranda og Ølsholmen i Skaun kommune 
Ølsholmen er sikret og områdenene er under opparbeidelse og tilretteles som  
frlufts-/aktivitetsområder. 
 
Homlavassdraget – Malvik 
Vassdraget er vernet i samla plan for vernede vassdrag og 
området har blitt opprettet som et naturreservat. Arbeidet med å 
få på plass en forvaltningsplan for Homlavassdraget er 
pågående arbeid. Turstien, Homlastien fra Storfossen til 
Hommelvik  ryddes og utbedres årlig av Malvik kommune med 
tilskudd fra friluftsrådet.   
Svean / Moodden – Klæbu 
Det er foretatt tilrettelegging på området Svean og Moodden i Klæbu med å få bedret 
tilgjengelighet ned mot Nidelva, gapahuker og opprusting av stinettet i området. Det er en 
pågående sikringssak for områdene. 
 
Vikaengene og Årsøya – Selbu 
Vikaengene er sikret gjennom avtaler med grunneiere og 
området er opparbeidet for alle med universelt tilrettelagt sti og 
nytt toalettbygg, tilrettelegging har pågått. 

 
Stavsjøen – Malvik 
Grunneierne har opparbeidet tursti rundt Stavsjøen. En flott 
tursti har gjort området mer tilgjengelig. Området er også en 
hovedinngangport til Malvikmarka som er et viktig 
friluftsområde i regionen for tur og turskiløping, både med start 
fra Jervskogen, Hønstad, Sekkhølet. Dette er et 
befolkningsnært, mye brukt og viktig turområde i regionen. Det 
er viktig for hele regionen at området blir forvaltet og ivaretatt 
som et av regionenens viktige friluftsområder. Området er mye 
brukt av skoler og barnehager som utearealer og har siden 
FÅ2005, når tiltaket ble etablert, vært et positivt bidrag for økt 
helsefremming i regionen for mange.  
      

 
Noen friluftsområder er nevnt, men det har generelt vært stor aktivitet på tilrettelegging av 
friluftsområder i alle regionens kommuner. For en oversikt over viktige områder for friluftsliv, vises 
det til vedlegg i årsmeldingen. 



7 

 

6. Aktivitetstiltak 
 
Mer og bedre friluftsliv i Melhus-barnehagene 

 Ansatte fra fem barnehager i Melhus kommune deltar i «Lærende Nettverk i Friluft (LIF)», 
der målet er mer og bedre friluftsliv i barnehagen gjennom kunnskapsdeling og 
kompetanseheving av de ansatte i barnehagen. Nettverketsarbeidet ledes av 
Trondheimsregionens Friluftsråd i samarbeid med Grønt- Flagg Sør- Trøndelag. 
Evalueringen av nettverksarbeidet var utelukkende positiv med bland andre utsagn som; 
«Et godt nettverk som hjelper barnehager til å opprettholde fokus og bevissthet rundt det 
med friluftsliv og barnehage». 

 
Timeplanfestet friluftsliv. En naturlig del av norskopplæringen til voksne innvandrere.  

 Trondheimsregionens Friluftsråd har i skoleåret vært gjennomfører av Timeplanfestet 
Friluftsliv, en politisk bestilling fra Bystyret i Trondheim kommune, som omhandlet å ta i 
bruk friluftsliv som læringsarnea i norskopplæringen til elever ved Enhet for 
voksenopplæring og INN programmet. Voksenopplæringa har elever fra Trondheim, Klæbu 
og Malvik kommune. Samme modell er også statet opp via vosenopplæringa i Skaun 
Kommune. Bedre norskkunnskaper, kjennskap til eget nærmiljø og bedre folkehelse var 
viktige akspekter ved prosjektet. Prosjektetene har vært velykka. 

 
Klart det går- samarbeid med vernepleierutdanningen ved HiST 

 I 2014 innledet friluftsrådet et samarbeid med vernepleierutdanningen ved 
HiST. 20-30 3. års studenter fikk da «Klart det går»-kurs. Dette 
samarbeidet er videreført årrvist, og alle førsteårsstudenter får nå dette 
kurset før de går ut i praksis. Det også gjennomført Klart det går kurs for 
lærere, idrettsledere og voksne med  ansvar  for mennesker med 
funksjonsnedsettelse.  

 
Idépermer   
Det har i 2016 vært formidlet 14 idepermer om læring i friluft og 

barn i friluft. I tillegg er det populært for skolene å selv laste ned 

opplegg fra permen som er lagt ut på nett.  Idepermene er 

spredt til skoler, SFO, barnehager og utdanningsinstitusjoner. 
Permenes innhold og intensjon er også formidlet gjennom DFS.  
Vi håper at ideene til bruk av naturen i undervisningen iht. 
læreplanen skal øke uteaktivitet blant barn og ungdom både i 

skole- og fritiden. 
 

  

Den fysiske skolesekken www.denfysiskeskolesekken.no 
www.Facebook.com/DenFysiskeSkolesekken 
DFS har etter at egen ansatt prosjektleder sluttet, hatt noe mindre 
aktivitet. DFS skal opprettholdes og styrkes og gjennom 
midlertidige ordninger, fått økt aktivitet og mange i regionen har 
fått kompetanseheving og økt motivasjon fort mer og bedre læring 
utendørs. 
 

 

Naturlostilbud i Trondheimsregionen   
Friluftsrådet har de siste årene utarbeidet en egen Naturlos-
turkalender og koordinerer det rike turtilbudet i regionen og få 
arrangementene mer synlig for alle. I samarbeid med 12 lag og 
organisasjoner har det til sammen blitt gjennomført 61 
arrangementer med om lag 15 000 deltakere. 5263 deltok på 
guidede turer. Hovedsamarbeidspartnerer har vært Sør-
Trøndelag fylkeskommune og Trondhjems turistforening. 

 
 
 

 

 

http://www.denfysiskeskolesekken.no/
http://www.facebook.com/DenFysiskeSkolesekken
http://www.denfysiskeskolesekken.no/
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Trondhjems skiklub har med støtte fra friluftsrådet gjenomført  
12 søndagsturer i sommerhalvåret og 11 dagens løype i 
vinterhalvåret. Tolv ulike lag og foreninger har stått bak 
gjennomføringen av turene. Et variert og rikholdig turtilbud har 
vært tilgjengelig og ble godt mottatt. Friluftsrådet har selv 
arrangert 12 av arrangementene. Turkalenderen har vært å 
finne på hjemmesida til friluftsrådet og dedatofestede turene har 
vært lagt inn på www.godtur.no   

 
 

 
Ordførerens tur 2016 "På tur med ordfører`n" for 10. gang.  
Det er 10 år siden ordfører Rita Ottervik i Trondheim og ordfører Jon P. Husby i Skaun inviterte til 
sin første tur. Siden den gang har ordførerne i Trondheimsregionen gjennomført et mangfoldig 
turtilbud med sine innbyggere for blant annet å sette friluftsliv og økt aktivitet i fokus. 
Ordførerturene i Trondheimsregionen er i år arrangert for 10. gang og startet første gangen med at 
Trondheimsregionens friluftsråd utfordret ordførerne i friluftsrådets medlemskommuner til å bruke 
en ”Ordfører tur” som et ledd i markeringen av at Friluftsloven var 50 år i 2007 og siden den gang 
har friluftsrådet vært ute på 60 turer med ordførerne i regionen, i tillegg til dette imponerende 
antallet er det gjennomført flere fylkesordførerens turer. 
 
Det at ordførerne gjennom en tur, fremmer friluftsliv som en helsebringende, trivselskapende og 
miljøvennlig fritidsaktivitet i samsvar med Friluftslovens formål har blitt en populær aktivitet, hvor 
innbyggerne i tillegg til å dra på tur med ordføreren, treffer ordføreren for å kunne prate og ta opp 
aktuelle ting de er opptatt av.  
Ordførerne i friluftsrådets medlemskommuner Klæbu, Malvik, Melhus, Selbu, Skaun og Trondheim 
inviterer sambygdinger og andre ut på tur til sine utvalgte turmål. Ordførerturene er også en 
yppelig mulighet for å bli bedre kjent i eget og andre turområder i regionen, samt en flott mulighet 
til å treffe ordføreren under andre omstendigheter, når vi er ute på tur. 
 
Ordførerne i Trondheimsregionen går alltid foran og viser vei. Når de for 10. ende gang inviterte 
innbyggerne ut på tur for å dele sine turopplevelser, gjør de dette for å sette fokus tiltak som er 
godt for folkehelsa og ser at oftere ut på tur er et av de viktige helsefremmende tiltakene i 
kommunene.  
 
Turveier og turskiløyper er den viktigste arenaen for folk flest og den enkleste måten å stimulere 
alle til en bedre livskvalitet og bedret folkehelse. Det at ordførerne arrangerer turer for sine 
innbyggere er et signal om at disse kommunene ønsker å tilrettelegge bedre og øke fokuset på 
helsefremmende aktiviteter som dette er. 
 
Når ordførerne i Klæbu, Malvik, Melhus, Selbu, Skaun og Trondheim tar med seg folk ut på tur er 
dette helt i tråd med signalene som kommer fra helsemyndighetene. Hvis målet er å få flere i 
aktivitet og en bedre utjevning av helseforskjeller, samt bidra til økt integrering, må alle ta i et tak 
for å få motivert alle til å dra ut på tur, gjerne i sitt eget nærområde. 
 
Friluftsdagene 2016 
Det har vært god oppslutning om årets friluftsdager. Til sammen har om lag 4250 deltakere i alle 
aldere vært på dagene. Friluftsdagene er et ledd i aktiviteten for fremme av friluftsliv som en 
helsebringende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet, samt viktigheten av å ivareta og 
sikre områder til friluftsbruk og rekreasjon for fremtiden. Friluftslivets uke ble markert med en 
#nattinaturen både i Klæbu og Trondheim natta fra 3.til 4.september. 
Friluftsdagene er gjennomført takket være de frivillige organisasjonene som står for 
gjennomføringen og våre samarbeidspartnere: medlemskommunene, Statskog, Skogselskapet i 
Trøndelag. 
 

 Trondheimsregionens Friluftsråd      @trondheimsregfriluft  #utitrøndelag 

 

 

 
 

http://www.godtur.no/
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Friluftsdagen på Grønneset i Skaun 
Den tradisjonsrike friluftsdagen på Grønneset ved Ånøya i Skaun ble gjennomført i et flott 
sommervær med om lag 400 tilstedet på søndag 12 juni. Mange spennende aktiviteter var på 
programmet på flotte tilrettelagte Grønneset friluftsområde. Dagen startet med Grønneset 
stafetten kl. 12.00. Friluftsdagen arrangeres årlig av Skaun IL i samarbeid med 
Trondheimsregionens friluftsråd og Statskog, og mange lag og foreninger 
 

Friluftsdag ved Stavsjøen i Malvik 
På en flott søndag 28. august i sol, møtte om lag 750 menesker opp for å ta del i de mange 
aktivitetene som var tilrettelagt ved Stavsjøen i Malvik. Friluftsdagen som er et samarbeid mellom 
flere aktører, hadde tilbud om aktiviter både på vann og land og de fleste tok turen på naturstien 
før en kajakktur ventet. Etterpå smakte det med kopp kaffe fra Statskog. Friluftsdagen ble 
arrangert av Trondheimsregionens friluftsråd og Malvik Jeger og fiskeforening i samarbeid med 
Statskog, Hommelvik turnforening og Malvik padlegruppe.   
 
Friluftsdag i Klæbu  
Kulturuka i Klæbu kommune ble på tradisjonelt vis avslutta søndag 4. september med 
familiefriluftsdag på Teigen bygdemuseum ved Selbusjøen. Klæbu historielag hadde sammen med 
mange andre lag og foreninger lagt til rette for mye aktivitet og historie. Det møtte frem rundt 600 
mennesker, og for å gi de mange barna en smak av popcorn, ble det poppet til stor iver på stort vis 
i et badekar. Redningsselskapets ungdomsgruppe var tilstedet på Selbusjøen med redningsbåt og 
Elias båt. Klæbuspeiderne inviterte til en #nattinaturen #nattinaturentrøndelag fra lørdag til søndag. 
Arrangører av friluftsdagen er Klæbu historielag, Klæbu kommune, Trondheimsregionens 
friluftsråd, Statskog i samarbeid med mange ulike lag og foreninger. 
 
Friluftsdag ved Haukvatnet i Trondheim 
Høstdagen ved Haukvatnet på Byåsen i Trondheim smadret sin gamle deltakerrekord da 
arrangementet søndag 4. september samlet rundt 2000 personer.  
Høstdagen, som ble arrangert for 25. år på rad, er nå ett av Norges største kombinerte frilufts- og 
idrettsarrangementer som er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede.  
Aktivitetene er lagt til Haukvannet og den 2.3 kilometer lange og godt tilrettelagte løypa rundt 
vannet.  
Under årets arrangement fikk deltakerne blant annet prøve seg i fekting, kano, kajakk, fiske, 
bueskyting, skyting, klatring, lassokasting, boccia, familieorientering, natursti og stående padling. 
Arrangører av Høstdagen er Trondheimsregionens  Friluftsråd, Sør-Trøndelag Idrettskrets, Norges 
idrettsforbund og Forum for Natur og Friluftsliv i Sør-Trøndelag i samarbeid med Statskog, 
Trondheim Bydrift og en rekke lag og foreninger. 
 
Friluftsdag i Selbu 
Årets friluftsdag ved PMF i Selbu ble avviklet lørdag 10. septeber i et flott høstvær. Friluftsdagen 
har de senere år bare økt i popularitet og besøkende tok ivrigdel i de mange aktivitetene det var 
lagt til rette for. Det ble på tradisjonelt vis mulighet for å kjøpe grøt og det fører til at mange 
velger å ta middagen på skolen denne dagen. Tett på 400 mennesker var innom på PMF og 
mange registrerte seg for en tur i naturstien som gikk innom de mange postene med aktiviteter. 
Deltagerne kom fra både Selbu og nabokommunene og setter pris et arrangement hvor 
ideologien bak skolen med inkludering og toleranse blir fremhevet.  
Friluftsdagen arrangeres av Peder Morset folkehøyskole, Trondheimsregionens friluftsråd, Selbu 
kommune i samarbeid med lag og foreninger i Selbu.  
 
Høstdag i Vassfjellet  
Friluftsdagen ved Vassfjellhytta i Vassfjellet bokstavelig regnet bort for mange på søndag 11.9 og 
det store regnværet satte en stopper for en folkefest i Vassfjellet som dette bruker å være. Men, for 
de tøffingene som valgte å ta turen opp til Vassfjellhytta, smakte det ekstra godt med fersk bakst 
og noe å drikke inne i hytta. Det er spenning med allslags vær og når skodda ligger helt nede på 
myra og det bøtter ned med regn, gir også det en helt spesiell turopplevelse og blir ikke glemt så 
fort. En annerledes og bløt høstdag der mange tok turen ”opp fra trange dal” ble minnerik for de 
tett på 100 som våget seg ut. 

Friluftsdagen arrangeres av Melhus IL trim, Statskog og Trondheimsregionens friluftsråd. 
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Kart 
Turplanleggingskartet Friluftsliv i Trondheimsregionen er 
påstartet revisjon. Eksistrende motiveringskart i ” På tur i ” 
kartserien er utgitt for Nordmarka i Klæbu kommune, 
Brungmarka i Klæbu kommune, Strindmarka i Trondheim 
kommune, Malvikmarka, Vassfjellet, langs Nidelva og 
turplanleggingskart for Trondheimsregionen. I tillegg finnes 
turkart for Ladestien. Friluftsrådet arbeider for at alle 
medlemskommuner skal utgi nye eller revidere sine turkart, 
samt at det er målsetting i og få utarbeidet turplanleggingskart 
for Trondheim bymark og for Iladalen / Ilavassdraget. 
Turkartene Det er i 2016 delt ut ca. 10.000 eksemplarer av de 
forskjellige turplanleggingskartene friluftsrådet har. 
 

 

Dugnad på Munkholmen  
På en fin vårkveld mandag 9. mai ble en nyttig og trivelig 
dugnad på Munkholmen med omlag 75 deltagere 
gjennomført. Mye arbeid ble utført både innefor og utenfor 
murene, og som en del av den nasjonale strandryddedagen 
ble alle strandområdene klargjort for ny sesong. Lions, og 
andre venner av Munkholmen stilte som vanlig engasjert 
opp og klargjorde holmen slik at publikum kan nyte livet på 
Munkholmen til sommeren. 
Og også i år var Sandmoen mottak med og møtte opp med 
en stor gruppe som flittig tok del i dugnaden og fikk en flott 
og trivelig kveld på Munkholmen. Dette er et positivt bidrag 
til dugnaden og et flott eksempel på både inkludering og 
integrering i praksis. En stor takk til alle som deltok og 
gjorde dette mulig å gjennomføre. Dugnaden ble arrangert 
av friluftsrådet og Trondheim bydrift. 

 

 

 
VinterMalvik og SommerMalvik 
VinterMalvik ble arrangert i vinterfreien. Det ble gjennomført 6 ulike vinteraktiviteter i skolens 
vinterferie. Det har vært turer til Storlien, Meråker, Gammelvollstoggo på Vennafjellet og 
Jervskogen. Friluftsrådet har bidratt økonomisk til VinterMalvik og er en samarbeidspartner.   
 
SommerMalvik ble arrangert de tre første ukene av sommerferien. Friluftsrådet har bidratt i 
planleggingen av SommerMalvik, ved gjennomføringen av enkelte av aktivitetene samt bidratt 
økonomisk. De 18 aktivitetene under SommerMalvik har vært varierte, blant annet har det vært 
arrangert Paint ball, riding, fisking, topptur, frisbee, klatring og kiting. Til sammen benyttet 600 
barn, også med særskilte behov og nye landsmenn, seg av tilbudene under Vinter- og 
SommerMalvik og 11 ungdomsledere har vært i aksjon og fått med seg nyttig erfaring på veien 
videre. Nytt av året var at en del av SommerMalvik gjennomførte en 5 døgns gruppe utveksling 
finansiert av EU, (Erasmus+ prosjekt.) 40 deltagere i alder fra 15 – 18 år fra Portugal, Kypros, 
Kroatia og Norge deltok på International meeting for outdoor activites.  
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Dagens Løype 
Som et ledd i friluftsrådets arbeid for å fremme friluftslivsaktivitet støtter friluftsrådet Trondhjems 
Skiklub’s arbeid med Dagens løype på vinteren og Søndagsturen på sommeren. I 2016 ble det 
gjennomført 23 arrangementer og friluftsrådet støttet hvert arrangement med kr. 500,-. 

 

7. Informasjon / møtevirksomhet 
Informasjon om mulighetene for friluftsliv i regionen, friluftslivets betydning og bedre friluftskultur 
skjer ved distribusjon av turplanleggingskart, internett, facebook, instagram,  
e-post m.m. og ved kontakt med publikum pr. telefon eller e-post. Vi opplever stadig flere 
henvendelser pr. e-post om turkart og informasjon om turområdene. Det er også informert om 
tilbud gjennom den fysiske skolesekken og den kulturelle spaserstokken. 

 Trondheimsregionens Friluftsråd   @trondheimsregfriluft  
Friluftsrådets #utitrøndelag er benyttet nesten over 2000 ganger frem til dags dato.  
 
Mediene. Med glede noteres det at stoff relatert til friluftsrådet og friluftsliv relativt ofte er nevnt i i 
ulike medier. 
 
Internett. På www.friluftsrad.no/trondheimsregionen  er det informasjon om Trondheimsregionens 
friluftsråd, friluftsområder i regionen og aktivitetstiltak, nyheter og aktuelle saker for friluftssektoren 
med lenke til informasjon om  badeplasser og friluftsområder i regionen som ligger på 
informasjonsbasen www.godtur.no  
Friluftsrådet har informert om friluftsliv i regionen på ulike møter / arrangementer, samt i  
informasjons-/debattmøter. 
Trondheimsregionens Friluftsråd bruker Facebook og Instagram aktivt. @trondheimsregfriluft med 
hastag #utitrøndelag. 
 

Friluftsrådenes Landsforbunds (FL) 

FLs  årsmøte ble avviklet i Stavanger 8. juni. Bernt Ole 
Ravlum, Paal Christian Bjønnes og Latifa Nasser var 
Trondheimsregionens friluftsråds representanter. 
Prinsipp- og arbeidsprogram ble debattert og som et av 
hovedarbeidsområdene som danner grunnlaget for det videre 
arbeidet i kommende periode. Geir Jarle Sirås, Mikal Kvål og 
Marit O. Grøtte møtte som observatører. 
 
Friluftsrådet deltok også på den nasjonale frilufskonferansen 
som ble arrangert i Stavanger  6-8 juni 2016.  Der deltok i 
tillegg til friluftsrådets representanter daglig leder Knut Erling 
Flataker. 

 

 

 
 

         
  

http://www.friluftsrad.no/trondheimsregionen
http://www.godtur.no/
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Samarbeid med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
Friluftsrådet har god kontakt med fylkesmannsemebetet i  
Sør-Trøndelag. 

 
Samarbeidsavtalen med Sør-Trøndelag fylkeskommune 
Samarbeidsavtalen mellom Sør-
Trøndelag fylkeskommune og 
Trondheimsregionens Friluftsråd har 
fungeret godt.  
Det er gode samarbeidsrutiner med 
utveksling av kopier av uttalelser og 
annen informasjon vedrørende 
friluftsliv i regionen.   

  

9. Økonomi 
Trondheimsregionens Friluftsråd har hatt en omsetning på kr 3.342.586,- i 2016. 
Medlemskontingenten har i 2016 vært kr. 4,50 pr. innbygger i medlemskommunene, til sammen  
kr. 1.058.134,00,-  
Trondheimsregionens Friluftsråd har mottatt kr. 355 000 i tilskudd til administrasjon og drift fra 
Miljøverndepartementet via Friluftsrådenes Landsforbund (FL). For å motta administrasjonsstøtte 
forutsettes det egenfinansiering ved faste tilskudd eller medlemskontingent.  
Friluftsrådet mottok kr. 100.000,- i driftstøtte fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.  
 
Med medlemskontingenten og økte tilskudd fra fylkeskommunen vil friluftsrådet, 
medlemskommunene og regionen gjennom partnerskap være bedre rustet til å ivareta oppgavene 
med sikring, helsefremmende aktivitet og tilrettelegging av flere viktige regionale friluftsområder i 
kommende år, opprettholdelse av kvalitetene i eksisterende regionale friluftsområder/-tiltak, 
tilrettelegging, vedlikehold og drift av de regionale friluftsområdene/-tiltakene. Medlemskontigenten 
har stått uendret med kr. 4,50 pr. innbygger siden 2005 og for å møte utfordringene i en sterkt 
voksende region, bør medlemskontigenten til kommunene tas opp med målsetting om å øke 
denne. Økt medlemskontigent vil gjøre friluftsrådet bedre rustet til å koordinere, ivareta og bistå 
med friluftsfaglig kompetanse i en sterkt voksende region i årene som kommer.Overføringer av 
tilskudd fra friluftsrådet, fylkeskommunen, Friluftsrådenes landsforbund  og fellesprosjekter/-tiltak 
utgjør de største kostnadene friluftsrådet har utenom sekretariatdriften. 
 

Tilskudd til friluftsformål i regionen 
Søknadene om støtte er fra kommunenes side tilpasset de signaler som er gitt i det kommunale 
budsjettarbeid og ut fra informasjon om hvor mye midler som er til fordeling i de forskjellige 
tilskuddsordningene. Det er behov for økte midler til friluftstiltak både i kommunene og i ulike 
regionale prosjekter, gjennom de ulike tilskuddsordningene. Friluftsrådet arbeider for økt 
fylkeskommunalt tilskudd til regionale friluftsformål og for økt tilskudd fra staten gjennom 
Friluftsrådenes Landsforbund. 
 
Trondheimsregionens Friluftsråd har ved tildeling av støtte lagt vekt på prinsippene og vedtak i 
Arbeidsplan 2016. Friluftsrådet følger opp prosjekter og tiltak som får støtte, og sender felles 
rapport over prosjekter til bevilgende myndigheter. 
 
Gjennom ulike tilskuddsordninger er det gitt tilskudd til forskjellige friluftslivsprosjekter, oppfølging, 
drift og tilrettelegging for friluftsliv i Trondheimsregionen i 2016 på kr.1.736.000.- I tillegg er det gitt 
støtte via statsmidlene til tiltak i statlige sikrede friluftsområder i kommunene. 

 
Fra Trondheimsregionens friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund er det til sammen gitt 
tilsagn på kr. 1.046. 000,- til ulike friluftslivsprosjekter i 2016.  
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Tildelte tilskudd 2016 fra Trondheimsregionens friluftsråd 

Mer uteaktivitet og læring 30.000 

Høstdag ved Haukvatnet   20.000 

Høstdag i Vassfjellet  10.000 

Friluftsdag ved Stavsjøen  10.000 

Friluftsdag på Grønneset   10.000 

Familiefriluftsdag i Klæbu  10.000 

Friluftsdag Selbu 10.000 

Dagens løype / søndagsturen 20.000 

Ordførernes tur i Trondheimsregionen 10.000 

Tilskudd tilrettellging Malvikstien/Svartnesset 10.000 

Fellesprosjekter turistforeninga 40.000 

Naturlos 30.000 

Sommer-/Vinter Malvik 5.000 

Vedl og tilrettelgging ved friluftsområder Malvik 3.000 

Tilrettelegging og prep av skiløyper Malvik 10.000 

Tilrettelegging Langnesset / Foldsjøen friluftsområde Malvik 5.000 

Tilrettelegging Homlastien Malvik 5.000 

Tilrettelegging av aktivitetsområdet Svean / Mooden Klæbu 10.000 

Løypepreparering, leie og brøyting av p-plasser Klæbu 10.000 

Friluftsgruppe for psykisk utviklingshemmede Klæbu 4.000 

Friluftsgruppe psykisk syke og rusmisbrukere Klæbu 4.000 

Forbedring/vedlikehold Ladestien 20.000 

Forbedring/vedlikehold friluftsområdene Munkholmen 20.000 

Preparering 250 km turskiløyper Trondheim 20.000 

Drift av turskiløyper -preparering 40 km turskiløyper Skaun 10 000 

Tilrettelegging Infotavler og kart Skaun 5.000 

Forbedring/vedlikehold Grønneset friluftsområde Skaun 5.000 

Skaun kommune Prosjekt Turbaser og turportaler 10.000 

MelhusILTrim-vedlikeh,utbedrringer,oppkjøring løyper sommer/vinter Melhus 10.000 

Melhus kommune - prep. Turskiløyper i kommunen 10.000 

Jårakjøelen/Skaunakjølen  10.000 

Drift av turskiløyper Selbu kommune 10.000 

Vedlikehold og tilrettelegging ved friluftsområder bla Vikaengan Selbu 8.000 

Tilrettelegging ved Usmesjøen Selbu 5.000 
 
Tilskudd fra fylkeskommunen 
Trondheimsregionens friluftsråd har i 2016 fått bevilget kr. 120. 000 til tilskudd til friluftsformål fra 
Sør-Trøndelag fylkeskommune. Det ble søkt om kr. 318 000,- med en kostnadsramme på til 
sammen kr. 6 200 000.- 
Tilskuddet bidrar til å sikre arealer, tilrettelegging og stimulering til friluftsliv og økt folkehelse.. 
Tilskudd statsmidlene fra Sør-Trøndelag fylkeskommune 
Sør-Trøndelag fylkeskommune fordeler tilskudd til friluftstiltak i sikrede friluftsområder i 
Trondheimsregionen etter søknader fra kommunene. 
 

Til motivering/stimuleringstiltak bevilget Sør-Trøndelag fylkeskommune  kr. 570.000 til fellestiltak i 
regionen. Deriblandt friluftsdagene, ordførerens tur og friluftsfremmende aktiviteter i 2016.  
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Vedlegg 1   Regnskap 2016 

  
 Budsjett 2016   Regnskap 2016  

 Art Betegnelse på art              997.000            1.032.143  Noter 

10 Lønn og sosiale utgifter              675.000               679.118  
 1010 Fast lønn                40.000                  1.460  
 1040 Overtidslønn                 6.000               135.575   1.  

1050 Andre lønn og trekkp                80.000    -   2.  

1080 Godtgjørelse folkeva                82.000                87.830  
 1090 Pensjoninnskudd              114.000               128.160  

 1099 Arbeidsgiveravgift              958.000               172.513  
 11-2 Kjøp av varer og tjenester                20.000                  4.570  
 1100 Kontormateriell                25.000                38.134  
 1105 Undervisningsmateriell                20.000                17.714   3.  

1115 Matvarer              125.000              -400.574  
 1120 Samplepost annet forbruk                 5.000                  3.547   4.  

1130 Post, banktjenester                70.000               103.515  
 1140 Annonse, reklame                60.000                86.362   5.  

1150 Opplærng og kurs                40.000                12.017  
 1160 utg/godtgj. Reiser                40.000                48.570  
 1170 Transport/drfit av egne                  1.000                     454  
 1185 Forsikringer og utg              170.000               175.818  
 1190 Leie av lokaler og                  2.000                67.077  
 1195 Avgifter, gebyrer, kontigenter                20.000                15.309   6.  

1200 Kjøp og finansiell leasing              360.000                       -    
 1270 Konsulenttjenester                      -                 340.000  
 13             1.050.000               965.401   7.  

14 Overføringer                50.000                51.901  
 

1429 
Merverdiavgift som gir rett til 
mvakom.           1.000.000               789.000  

 1450 Overføringer til kommunen                124.500   8.  

1470             3.005.000            2.170.057  
   Kostnader                -5.000               -12.050  
 16 Salgsinntekter               -50.000           -2.272.401   9.  

17 Refusjoner          -2.710.000           -1.058.135  
 18 Overføringer           2.765.000           -3.342.586  
   Inntekter              240.000              -832.529  
 Totalt Faktisk resultat 2016 

 
            -389.770  

 

    Noter: 
    

  
1.*33.416 belastet 2017, årsak at Trheim kommune ikke har godkjent timer ved en feil, skulle vært på 2016 

 2.*inkludert godtg folkev og honnorar prosjektleder Gjensidigeprosjektet. Art 1050 og 1080 må ses sammen 
 3.*inkl timeplanfesta friluftsliv 

   4.*Forbruk på kr. 77438, inkl profileringtøy. Tilført mindreforbuk fra tidligere på kr. 478.012,- 
 5.*inkludert profileringsmateriell, sekker, t-skjorter m.v. 

   6.*inkl. kontingent FL kr.51.872,00, andre kontigenter og abb tidskrifter 
  7.*Drift av den fysiske skolesekken 1/2 år 

   8.*Art 1450 og 1470 må ses sammen. Kr 913500 + fordringer til kommunene 125000, til sammen 1.038.500 
 9.*ide permer, Læring i friluft og Barn i friluft 
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Vedlegg 2 

VEDTEKTER 

FOR 

TRONDHEIMSREGIONENS FRILUFTSRÅD 
 
 

§ 1. Medlemmer 
Trondheimsregionens friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan bestående av Klæbu, 
Malvik, Melhus, Selbu, Skaun og Trondheim kommune. Friluftsrådet er et eget rettssubjekt og 
kommunene er ikke ansvarlig for rådet sine plikter ut over den årlige medlemskontingent. 
 

§ 2. Formål 
Rådets oppgave er i samarbeid med fylkesfriluftsnemnd, regionplanrådet, kommuner og andre 
interesserte å virke for: 
 

A. Sikring, tilrettelegging og drift av områder for friluftsliv. 
B. Større forståelse for friluftsområdenes betydning, bedre friluftskultur og 
    utbredelse av friluftsliv. 

 

§ 3. Organisasjonsform 
Rådet består av 8 medlemmer. Kommunene Klæbu, Malvik, Melhus, Selbu og Skaun oppnevner 
hver 1 medlem med varamedlem, Trondheim kommune oppnevner 3 medlemmer med 
varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av kommunestyrene. Oppnevningen 
gjelder for kommunestyrets funksjonstid. Ved stemmelikhet er leders dobbelstemme avgjørende. 
 

Rådet velger selv blant sine medlemmer leder og nestleder, som ikke bør være fra samme 
kommune.  
 

Leder kaller inn rådet til møte når det anses nødvendig eller når et medlem forlanger det. Saksliste 
skal vedlegges innkallingen til møtet. Rådet er beslutningdyktig når minst 5 medlemmer er til stede. 
I alle saker av økonomisk karakter skal avgjørelsen skje med 2/3 flertall. Øvrige saker avgjøres 
med simpelt flertall. 
 

Over rådets forhandlinger føres protokoll. Protokollutskrift sendes medlemskommunene etter hvert 
møte. 
 

§ 4. Utvalg, komitèer, administrasjon 
Innen rådet kan det opprettes et arbeidsutvalg som skal bestå av leder og 2 medlemmer. De 
velges av rådet for 1 år av gangen. Arbeidsutvalget kan ikke treffe bindende avgjørelse 
medmindre rådet i forutgående møte har gitt fullmakt til dette. 
 

Rådet har anledning til å oppnevne komitèer og personer til å bearbeide spesielle saker. 
Rådet ansetter daglig leder og annen nødvendig hjelp innenfor det arbeidsprogram og budsjett 
som er vedtatt. 
 

Daglig leder skal ha ansvaret for den daglige ledelsen av rådet, og påse at de retningslinjer og 
planer som rådet har vedtatt gjennom budsjett og årsplaner blir fulgt. 
 

§  5. Økonomi 
For rådets virksomhet stilles opp: 
1. Driftsbudsjett for den løpende drift av rådets virksomhet, som finansieres ved kontingent fra 
medlemskommunene og mulige tilskott fra fylkeskommunen og staten. Kommunenes kontingent 
beregnes etter et bestemt beløp pr. innbygger pr. år, og i samsvar med folketallet ved årsskifte. 
Forslag til medlemskontingent må forelegges medlemskommunene til godkjenning. Budsjettet skal 
ferdigbehandles i rådet innen utløpet av november måned før budsjettåret.  
 

2. Grunnerverv/sikring/opparbeidelse. 
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Grunnerverv bør fortrinnsvis skje etter prioritering sett i fylkessammenheng. Saker om erverv av 
spesiell interesse kan tas opp av rådet og forelegges fylkesfriluftsnemda til uttalelse. 
 

Før avtale om grunnerverv inngås, skal vedkommende vertskommune ha høve til å uttale seg. 
 

Ved grunnerverv fordeles utgiftene slik: Etter fradrag i kjøpesummen av eventuellt statstilskott, 
belastes vertskommunen med en vertsandel på kr. 2,- pr. innbygger. Resten av beløpet fordeles 
på regionens kommuner proposjonalt med innbyggertallene.   
 

Utgiftene ved spesielle tilretteleggingstiltak skal normalt skje ved utligning i samsvar med folketallet 
ved siste årsskifte. 
 

Det forutsettes at alle muligheter for dekning av utgifter til erverv, sikring og eventuell 
opparbeidelse av områder ved tilskott fra stat, fylke eller andre prøves, og at det etter vedtak av 
rådet blir innført avgiftsordninger for bruk av arealer og anlegg der dette er mulig og rimelig, slik at 
kommunens tilskott kan holdes på et rimelig nivå. 
 

Rådet kan oppta lån eller på annen måte pådra medlemskommunene økonomiske forpliktelser 
etter forutgående godkjenning av medlemskommunene. 
 

3. Rådets regnskap føres av Trondheim kommunes regnskapskontor. Årsregnskapet revideres av 
kommunerevisjonen i Trondheim, hvoretter det legges fram for rådet til godkjenning sammen med 
årsmeldingen. Daglig leder anviser rådets regninger og utbetalinger. 
 

Godtgjørelse for reiser, diett, møte og tapt arbeidsfortjeneste følger Trondheim kommunes 
regulativ. 
 

§ 6. Vedtektsendringer 
Forandring av vedtektene kan bare besluttes i fulltallig møte med 3/4 flertall. Vedtektsforandringer 
må forelegges medlemskommunene til endelig godkjenning. 

 

§ 7. Utmelding av rådet - oppløsning av rådet. 
Dersom noen av medlemskommunene ønsker å melde seg ut, kan det skje så snart inneværende 
års kontingent er betalt, men etter gyldig kommunestyrevedtak. Et medlem som trer ut, har intet 
krav på noen del av rådets aktiva. 
 

Vedtak om oppløsning kan bare skje i fulltallig møte med 3/4 flertall, og må godkjennes av 
medlemskommunene. Vedtas oppløsning, blir rådets eiendommer og andre verdier overført til Sør-
Trøndelag fylkeskommune. Dog skal vertskommunene ha forkjøpsrett til rådets faste eiendommer. 
 

§ 8 
Disse vedtekter trer i kraft så snart de er godkjent av medlemskommunene. 
Vedtektene er godkjent: 

Malvik kommune   29. mars 1982 
Melhus kommune   1. juni 1982 
Skaun kommune   15. september 1982 
Trondheim kommune  16. desember 1982 
Klæbu kommune   24. februar 1983 

    Selbu kommune   6. mars 2008 
 
Vedtektene er justert etter vedtak i medlemskommunene våren 1989. 
Vedtektene er endret i møte den 20. april 1994, sak 11/94 og endringene er godkjent av 
medlemskommunene. 
Vedtektene er endret i møte den 9. januar 2002, sak 05/02 og endringene er godkjent av 
medlemskommunene. 
Vedtektene er endret i møte den 1.juli 2008, sak 22/08 og endringene er godkjent av 
medlemskommunene. 
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Regionale områder for friluftsliv Trondheimsregionen – 
oversikt 
 

Det skilles mellom friluftsområder/-tiltak som er beregnet å dekke lokale behov/bruk og  
områder/-tiltak som dekker regionale behov/bruk. 
  

Utmarksområdene i kommunene er helt sentrale områder for friluftslivsaktivitet: 
Malvikmarka, Mostadmarka, Strindamarka, Bymarka, Leinstrandmarka, Tillermarka, Nordmarka 
(Klæbu), Brungmarka, Flåmarka, Vassfjellet, Skjetnemarka (Melhus), Jårakjølen / Skaunakjølen, 
Øyberget, Djupsjøen, Børsmarka, Skaunakjølen og Skotterudkjølen – Ilfjellområdet.  
 
Strandområdene langs Trondheimsfjorden er viktige friluftsområder for turer og fiske. 
Det meste av disse arealene er utmark som ikke er opparbeidet/tilrettelagt. Her er det fri ferdsel 
for alle. Disse arealene brukes av innbyggerne i flere kommuner og betegnes som regionale 
friluftsområder. 
 
De områdene som er regionale friluftområder har nærmest gitt seg selv ut fra de tiltak 
friluftsrådet, medlemskommunene og regionale myndigheter har arbeidet for opp gjennom årene. 
Her er en kort informasjon om disse friluftsområdene/tiltakene: 
 
* Munkholmen Friluftsområde, Trondheim 
er et populært friluftsområde om sommeren. Her er det gode muligheter til å kombinere friluftsliv 
med kulturopplevelser. Rutebåt fra Ravnkloa fra medio mai til ut september. 
 
* Ladestien og de sjønære områdene på Lade, Trondheim 
som omfatter badeplassene Korsvika, Djupvika, Ringvebukta, Devlebukta og Rotvoll med 
parkeringsmuligheter og turstien fra Ormen Langes vei til Grilstadfjæra. Forlengelse av stien mot 
Malvik har kommet langt, selv om noe gjenstår. På Sponhuset i Ringvebukta er det servering. 
 
* Østmarkneset friluftslivsområde, Trondheim 
Området ble statlig sikret i 2006. Området ble offisielt åpnet i 2008 og er ryddet og opparbeidet 
som friluftsområde i tilknytning til Ladestien. 
 
*Tangen og Hansbakkfjæra badeplass, Trondheim 
er godt tilrettelagt også for funksjonshemmede med parkeringplass rett ved stranda. 
 
* Være badeplass, Trondheim 
Væresholmen er nok Trondheims beste badeplass ved fjorden. Plassen er spesielt tilrettelagt for 
funksjonshemmede med gelender ut i vannet. Parkeringsplass. 
 
* Hovedløypenetter i Bymarka, Trondheim 
som omfatter skiløyper og turstier/-veger: Wullumsgården - Skistua - Elgsethytta - Storheia - 
Grønlia - Lian - Rønningen - Heimdal - Lundåsen – Granåsen – Haukvatnet. Serveringsstedene: 
Rønningen, Grønlia, Elgsethytta, Skistua og Lavollen og utfartsparkeringsplassene i Fjellseterveien 
og Granåsen. 
 
* Hovedløypenettet i Strindamarka, Trondheim 
som omfatter skiløyper og turstier/-veger: Lohove - Bekken - Estenstadhytta - Liaåsen – På 
Brattsberg - Røstad – Stokkanbekken. På Estenstadhytta er det servering.  

Parkering er det på Lohove og Bekken. 
 
* Arboretet i Bymarka, Trondheim 
ligger like sør for Helkanseter. Arboretet har en samling av ca. 30 fremmedartede treslag. 
Tursti og rasteplasser.  
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* Lavollen kulturlandskap, Trondheim 
er den eneste av de gamle plassene i Bymarka der gårdsanlegget er bevart som helhet.  
 
* Haukvatnet idretts- og friluftsanlegg, Trondheim 
et anlegg som er tilrettelagt for sommer- og vinterbruk for funksjonshemmede med rullestolsti ca. 
2,3 km., fiske- og badebrygge, fiskeplasser og badeplasser. 
 
* Nidelvkorridoren, Trondheim og Klæbu 
med fiskesti ved Tiller og fiskesti/-brygge ved Nedre Leirfoss tilrettelagt for funksjonshemmede, og 
tursti fra Nedre Leirfoss til Tempe. Tursti fra Tanem bru til Gjelliftja. Svean Friluftspark med 
turstinett opp til Hyttfossen. Det arbeides med intensjon om samenhengende sti fra Trondheim til 
Selbusjøen. 
 
* Vassfjellet, Klæbu, Trondheim og Melhus 
Vassfjellet er Trondheimsregionens høyfjell. Fra Vassfjelltoppen som ligger på 710 m.o.h. er det en 
storslagen utsikt. Her er det mange turstier og et regionalt skiløypenett på ca. 28 km. og med 
lokale skiløyper i tilknytting til de regionale løypene. Parkeringplasser ved Skjøla, Vassfjellet 
skisenter, Langmyra, Kvål og Løvsethaugen. Servering på Vassfjellet skisenter og Vassfjellhytta i 
skisesongen og på høsten.   
 
* Jårakjølen / Skaunakjølen, Melhus og Skaun kommuner 
Markaområdene som ligger mellom Melhus og Skaun er attraktive og viktige regionale 
utfartsområder både sommer og vinter. Området er snøsikert og bra tilrettelagt. 
 
* Skiløypenett Nordmarka, Klæbu 
 Skiløypa i Nordmarka er en fin rundløype på ca. 15 km. Parkeringsplass ved Saksvikvollen i 
Trondheim og Gjenvollhytta i Klæbu. Servering på Gjenvollhytta i helgene om vinteren. 
 
* Svorksjøen friluftsområde og badeplass, Melhus 
Badeplass/friluftsområde, parkering, toalett, fiskemuligheter og båtutleie. Godt tilrettelagt for 
rullestolbrukere. Området er kombinert med campingplass. 
 
* Øysand, Melhus 
Badeplass/-strand som er kombinert med campingplass. Toalett, kiosk og P-plass. (privat drift).  
Gaulosen naturreservat og landskapsvernområde ved Gaulas utløp er nabo til badestranden. Dette 
området er et svært viktig bade-/friluftsområde og det siste intakte elveutløp i Trøndelag. 
 
* Friluftsområdene Horg Bygdatun, Melhus 
5 km. kultur og natursti og sti langs Gaulfossen hvor deler er lagt til rette for rullestolbrukere. 
Parkeringsplasser. 
 
 
* Melhussletta turstier, Melhus 
Dette er et godt tilrettelagt og viktig nærtur-/nærfriluftsområde i sentrum av Melhus med rike 
kulturhistoriske dimensjoner. Friluftsrådet har bidratt i etableringen av turstien som ble åpnet i 
1993. 
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* Seterdalen parkeringsplass, Melhus 
Utfartsparkeringsplass ved Svarthammeren for Skotterrudkjølen - Ilfjellområdet. 
 
* Elvekorridoren Gaula, Melhus og Trondheim 
Langs Gaula ligger det viktige områder for friluftsliv og naturopplevelse. Tiltak for å bedre 
adkomsten til områdene langs Gaula og sikring av arealer er foreslått i Flerbruksplanen og 
Kommunedelplan for Gaula i Melhus kommune som er under behandling. Naturvernområdene i 
Gaulosen er også viktige friluftsområder. 
 
* Grønneset Friluftsområde, Skaun 
Stort og flott tilrettelagt  aktivitetsområde med turstier og -veger, rullestolsti,  
bade-/fiskebrygge, naust, toalett, vann og P-plass. Muligheter for kanoleie.  
 

       
 
* Lyngen/Svenskrommet Friluftsområde, Skaun 

Turområde ved Børsa med fiskesti/-brygge for rullestolbrukere og parkering. 
 
* Friluftsområde ved Børsa båthavn, Skaun 
Området er kjøpt opp av kommunen og plan for tilrettelegging som badeplass og friområde er 
utarbeidet. 
 
* Saltnestranda / Buvikfjæra friluftsområde, Skaun 
Grøntområde i Buvikfjæra vest for Vigdas utløp med turveg og rasteplass. Parkering ved Vigda. 
 
* Fiskesti ved Vigda, Skaun for rullestolbrukere med fiskebrygger og parkering i Buvika 
 
* Løypenettet, Skaun 
Skiløyper og turstier i områdene ved  Buvika - Børsa - Skaun - Viggja og i området rundt 
Skaunakjølen. I vintersesongen er det servering på søndager ved Julvollhytta i  Børsa, , ved 
lagshytta på Buvikåsen, ved Pienehytta ved Djupsjøen i Buvikmarka, og ved  skihytta på Siljan - 
Viggja. Lisbetsætra er også åpen i helgene i sommerhalvåret.  
 
* Utfartsparkering, Skaun 
Utfartsparkeringsplassene ved Krokstadsætra, Kvernsjøen, Siljan, Ramsjøbu, Lisbetsætra, 
Åsbygda/ Våttån og Lyngstua. 
 
* Pilegrimsleia, Melhus, Skaun, Trondheim og Malvik, Selbu 
Pilegrimsleia Oslo-Nidaros-Stiklestad-Jamtland og den østre leia over Vassfjellet til Trondheim. 
Pilegrimsledene representerer en viktig del av sti-og turveinettet i regionen. 
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* Svean / Moodden , Klæbu 
Det er foretatt tilrettelegging på det sikrede området Svean og Moodden i Klæbu med å få bedret 
tilgjengelighet ned mot Nidelva, gapahuker og opprusting av stinettet i området. Et flott område 
egnet til allsidig aktivitet tett på Nidelva. 
 

    
      Svean bad i sine glansdager.                       Moodden friluftsområde. 

 

* Vikhammerløkka bade- og friluftsområde, Malvik 
Flott bade- og solingsområde på Vikhammer med p-plass og toaletter. På land er området 
tilrettelagt for rullestoler. 
 
* Midtsandtangen friluftslivsområde, Malvik 
Området ble sikret som statlig friluftslivsområde senhøstes 2005.  Området er ryddet og ble 
offisielt åpnet i 2007. Arbeidet med utforming av området har startet i dialog med det 
arkitektfirmaet som vant arkitektkonkuransen for utvikling av området. Området skal tilrettelegges 
for friluftsliv og som et referanseområde for universell utforming av friluftsområder. 
 

    
 
* Høybydalen friluftsområde, Malvik 
Et attraktiv og viktig område øst for Hommelvik med gode parkeringmulighet. Området er 
tilrettelagt med flere rund løyper for en hver smak alt fra skog-/myrterreng til gruset tursi. 
Pilegrimleia kommer gjennom området. 
 
* Løypenettet i Malvikmarka, Malvik 
Skiløypenett på ca. 35 km. turstier og utfartsparkeringsplasser på Hønstad p-plass, ved Abrahallen 
på Sveberg, fra Sekkhølet og Jervskogen skianlegg. Servering på Vulusjøhytta og Fjellstuggu på 
Jervfjellet i helgene i skisesongen. 
 
* Langneset og Foldsjøen Friluftsområde, Malvik 
Badeplass, tur- og fiskeområde ved Foldsjøen. Toalett og parkering.  
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* Stavsjøen friluftsområde, Malvik 
Stavsjøen ligger på Sveberg. Her er det p-plass, toalett, gapahuk og rasteplass også tilrettelagt for 
rullestolbrukere. Herfra går stier/tuveg og skiløyper inn i Malvikmarka. Lysløype til Jervskogen på 
ca. 8 km og 5 km løype på Jervskogen. Et av regionens viktigste utfartsområder og 
hovedinngangsområde for Malvikmarka, både sommer og vinter. Området er tilrettelagt med sti 
rundt Stavsjøen. Viktig nærturområde. 
 
* Homlavassdraget, Malvik 
med Homla Friluftsområde med tursti for rullestolbrukere, 2 fiskeplasser for rullestolbrukere og 
aktivitetsområde i Hommelvik. Tursti fra Hommelvik til Storfossen med flere rasteplasser. P-plasser 
i begge ender av stien. Homlavassdraget er vernet som naturreservat og er et helhetlig 
rekreasjonsområde fra fjorden til Foldsjøen. 
 
* Flatholman Friluftsområde, Malvik 
Badeplass og friluftsområde med parkeringsplass og toalett. Arbeidet med sikring av området har 
startet. Malvik kommune har kjøpt opp området av tidligere eier.  

 
Flatholman i Malvik kommune ble ervervet som offentlig eid friluftsområdet i 2011. 

 

* Malvikstien - Svartnesset, Malvik 
Hele Malvikstien er et prosjekt for å sikre 
tilgang til sjø og strand gjennom Malvik. Dette 
er er i tråd med friluftsrådets handlingsplan og 
strandsoneplan for Trondheimsregionen om en 
sammenhengende kyststi fra Trondheim til 
Stjørdal. Stien er delvis etablert og tilrettelagt. 
Parsell fra Hommelvik til Muruvik langs nedlagt 
trasse på Nordlandsbanen er under 
opparbeidelse. 

 
 
* Stasjonsfjæra Hommelvik, Malvik 
Området har en flott badestrand, stor parkeringsplass, stort solingsområde, bålplass med 
tilgjengelighet for rullestolbrukere, badematte for rullestolbrukere og toalett. 
 
* Turplanleggingskart  - Friluftsliv i Trondheimsregionen 
Kart med informasjon om friluftsområdene og aktivitetsmuligheter i regionen. 
 
* Turkart Vassfjellet 
Kart med informasjon om Vassfjellet, skiløyper og turstier. 
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* Turkart Langs Nidelvas bredder 
Kart med informasjon om natur og friluftsliv, og forslag til turer langs elva. 
 
* Turkart God tur i statsallmenningene i Malvik og Trondheim 
Karter viser turmuligheter i østre del av Malvikmarka og søndre del av Trondheim. 
 
* Turkart På tur i Nordmarka i Klæbu 
Kartet viser turmulighetene i Nordmarka med informasjon om natur og historie. 
 
* Turkart På tur i Brungmarka i Klæbu kommune 
Kartet viser turmulighetene i det spennende området inn mot Rensfjellet og inn mot Flåmarka i 
Melhus kommune. 
 
* Turkart På tur i Strindmarka i Trondheim kommune 
Kartet viser turmulighetene i Trondheims østområder. 
 

* Turkart Langs Ladestien 
Kart med informasjon om natur og friluftsliv langs fjorden. 

 
Friluftsrådets motiveringskart i ” På tur i ” kartserien er utgitt for Nordmarka i Klæbu kommune, 
Brungmarka i Klæbu kommune, Strindmarka i Trondheim kommune, Malvikmarka, Vassfjellet, 
langs Nidelva og turplanleggingskart for Trondheimsregionen. I tillegg finnes turkart for Ladestien 
og friluftskart for Skaun kommune som friluftsrådet har bidratt til. 
Friluftsrådet arbeider for at alle medlemskommuner skal utgi nye eller revidere sine turkart, samt at 
det er målsetting i og få utarbeidet turplanleggingskart for Trondheim bymark og for Iladalen / 
Ilavassdraget. Turkartene er i 2014 delt ut ca. 10.000 eksemplarer av de ulike turplanleggingskartene.  
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Klart det går…! 
 
Trondheimsregionens friluftsråd har i mange år hatt et godt samarbeid med vernepleierstudiet ved HiST, 
spesielt i gjennomføringen av høstdag på Haukvannet. Dette samarbeidet har blitt styrket ytterligere de siste 
årene, og vi har sett at; selvfølgelig går det!  
 

          
 
"Klart det går....!" er et kursopplegg for voksne som har ansvar for barn og unge med funksjonsnedsettelse.  
Med hjelp fra Dalane friluftsråd fikk Trondheimsregionens Friluftsråd kunnskap og selvtillit nok til å sette i 
gang med kursing selv, og har nå et kursopplegg tilpasset studenter ved vernepleierutdanningen ved HiST.  
I samarbeid med lærere ved studiet fikk alle 100 førsteårs studenter tilbud om Klart det går kurs, fordelt over 
fire kursdager. Kursene ble hold i Bymarka, i nærheten av markagården Lavollen. Studentene startet dagen 
fra Byåsen og hadde fått kart og anvisning om oppmøteplass. Nyttig for mange studenter som er ny i byen å 
gjøre seg kjent med en av inngangene til flotte friluftsområder i Trondheim bymark. Kurset er bygd opp i tre 
bolker: Deltakerne får kjenne på hvordan det er å være i fysisk aktivitet med funksjonsnedsettelse, «klassisk 
friluftsliv» og aktivitetstips. Flott høstvær og positive deltakere gjorde alle fire dagene til svært gode dager! 
Å selv ha kjent på hvordan det er å ha nedsatt funksjonsevne er en tankevekkende opplevelse for mange. 
Refleksjon etter øvelsene blir derfor en viktig bit av læringen i kurset. Hvordan kjennes det og ikke klare å 
henge med fordi pusten bremser deg? Hvordan er det å delta i leik når du ikke er like mobil som de andre? 
Mange gode diskusjoner og tanker kommer opp i etterkant av slike aktiviteter. 
Klassisk friluftsliv handler i denne sammenhengen om ly og le. Hvordan lager man en leirplass som kan 
fungere som ly når det regner eller blåser? Hvilke hjelpemidler kan brukes og hvordan leser man naturen? 
Bålet har også en viktig funksjon her. Både som varmekilde og til en plass å lage mat. 
 

                        
 

Aktivitetstips kan man aldri få nok av, og i «Klart det går» har vi mange tips vi prøver ut i praksis. Sanseløype 
med naturmaterialer, stafetter og rollespill. 
For å klare å dekke etterspørselen av ulike friluftskurs, kom vi i gang med et samarbeid med NJFF. NJFF 
Sør- Trøndelag har en ansatt som jobber ut mot skoler, og sitter på bred og relevant frilufts-kompetanse. 
Dette fikk vi satt i sammenheng med «Klart det går» kurset, og fikk dermed en stødig samarbeidspartner i 
gjennomføring av kurs. 
Både samarbeidet med HiST og NJFF håper vi kan fortsette også etter Friluftslivets år 2015. Vi gleder oss til 
fortsettelsen, og er trygge på at klart det går…! 
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Lærercamp 
 

  
 
Den Fysiske Skolesekken (DFS) og friluftsrådet har arrangert i samarbeid med LFF, NTNU og HiST 
«Lærercamp». På programmet stod uteskole, utesvømming, orientering, allemannsretten og natt i naturen. 
Kursdeltakerne var lærere som underviste i ulike fag på ulike årstrinn, fra 1. klasse til lærere på helse- og 
oppvekstfag i videregående.  

 
Kursdeltakerne om «uteskole»: 
Oppgavene er overførbare til mange fag, dermed kan det brukes av alle, uavhengig av hvor og hva du 
underviser i. Bra! 
Uteskoleopplegget var bra, og viste flere praktiske eksempler på hvordan fysisk aktivitet kan knyttes til ulike 
fag. 
Uteskole var veldig bra, og veldig motiverende. Praktiske oppgaver, som man fikk kjenne på selv, og da 
husker man de bedre, og kan formidle og bruke kunnskapen bedre. 

 
Kursdeltakerne om «utesvømming» 
Super økt, veldig matnyttig. Virkelig noe jeg kan bruke i undervisning 
Utesvømmingsbiten var veldig bra. Jeg fikk meg en del tankevekkere som jeg vil ta med meg til min skole. 
Jeg ønsker å endre praksisen ved min skole. 
Veldig bra med hvordan vi tenker sikring og aktiviteter rundt utesvømming og livredning. Kroppsøvingslærere 
tar nok organisering og aktivitetsvalg ved og i vann OK, men tror allmennlæreren kvier seg og har problemer 
med å tørre å bruke strandområder, vannkanten, osv. som en læringsarena. 

 
Kursdeltakerne om «orientering» 
Flott og solid opplegg. Bra tips til bearbeiding av aktivitetsvalget, i fag, etterpå! 
Kjempebra. Artig å få være med å lære om denne sporten, helt nytt for meg. 
Nyttige tips til hva som er greit å starte med når en går løs på orientering i skolen. Opplegget viste mange av 
mulighetene/variasjonene som finnes med orientering. 

 
Kursdeltakerne om «allemannsretten» 
Synes det var en grei gjennomføring. Å fordype seg i allemannsretten er vanskelig da loven ofte tolkes. 
Mange konflikter prøves i retten, grunnet dette. 
Gjennomgangen var lærerik og nyttig, synd at det ikke var internettilgang slik at vi fikk demonstrert nettsider 
det ble snakket om 

 
Disse tilbakemeldingene i tillegg til: 

 Veldig bra opplegg. Dette blir jeg å gi beskjed om til rektor. Jeg håper at dette blir gjennomført hvert 
år (helst på samme tidspunkt eller tidligere) og at rektor/rektorer prioriterer å sende lærere. Tommel 
opp til dere som gjennomførte! 

 Denne campen var svært bra, og bør spres ut til hele landet. 

 Burde være påbudt for alle lærer i Norge å delta! 

  
Har gjort at vi har bestemt å kjøre lærercamp videre fremover! Vi er klare for fortsatt samarbeid med årets 
samarbeidspartnere, og har allerede mange ideer til neste års kursopplegg.  
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Over 80 år med friluftslivssamarbeid i Trondheimsregionen 

Det interkommunale 
friluftslivssamarbeid startet i 
Trondheimsregionen ved 
etableringen av Trondheim og 
Omlands Friluftsråd 25. september 
1936. Trondheim, Strinda, Malvik, 
Byneset og Tiller kommuner var 
medlemmer. 
Trondheim og Omlands Friluftsråd 
var sterkt medvirkende til at 
Trondheim kommune i 1936 kjøpte 
NSB’s eiendom på Vikhammeløkka til 
friluftsområde. Det forhindret at 
området ble lagt ut til hyttebygging. 
Eiendommen ble straks stilt til 
rådighet for friluftsrådet som bade- og 
friluftsområde. Rådet hadde ansvaret 
for området til 1982 da Trondheim og 
Omlands Friluftsråd ble avviklet. 
Trondheimsregionens friluftsråd slik 
vi i dag kjenner det interkommunale 
samarbeidsorganet ble etablert 
23.februar 1978.   
 

 
Aktivitet på Munkholmen i Trondheim 

kommune 1936 

 
 
 

 
 

 
Vikhammerløkka i Malvik kommune på 1960-tallet. 

 
Trondheimsregionens friluftsrad består i dag av kommunene Klæbu, 
Malvik, Melhus, Selbu, Skaun og Trondheim. 
 
 

 
                      Vikhammerløkka i Malvik kommune 1937  

Det interkommunale samarbeid for friluftslivssektoren i Trondheimsregionen går helt tilbake til 
høsten 1936 ved opprettelsen av Trondheim og Omlands Friluftsråd.  
Den 25. september 1936 ble det holdt et møte hvor en rekke kommuner og forskjellige 
organisasjoner deltok, for å drøfte spørsmålet om å opprette Trondheimsfjordens Friluftsråd. 
Det er grunn til å tro at møtet fant sted fordi stadig flere, på samme måte som i Oslo hvor 
Oslofjordens Friluftsråd var stiftet i 1933, bekymret seg over at mulighetene for friluftsliv i 
Trondheimsfjorden skulle forverres; at bygging av hus og hytter på strandtomtene skulle redusere 
allmennhetens tilgang til fjorden. 
På møtet ble det oppnevnt et arbeidsutvalg som skulle planlegge det videre arbeidet for 
friluftsrådet hvor både kommuner og frivillige organisasjoner skulle kunne være 
medlemmer.Allerede i november 1936 tok Trondheim og Omlands Friluftsråd fatt på sin første sak: 
å sikre Vikhammerløkka i Malvik kommune som friluftsområde. De anmodet Trondheim kommune 
om å kjøpe området på 35 mål og om lag 900 meter strandlinje av Norges Statsbaner som var i 
ferd med å selge eiendommen og parsellere den ut til hyttetomter. 15. mai 1937 vedtok Trondheim 
formannskap kjøp av Vikhammerløkka for kr. 15.000,- og eiendommen  ble straks stilt til rådighet 
for friluftsrådet som opparbeidet, utviklet og driftet området.  
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Det var fremsynte personer som stiftet Trondheim og Omlands Friluftsråd og sikret 
Vikhammerløkka som friluftsområde i 1936/1937. Slutningen i beretningen fra friluftsrådets 
virksomhet fra september 1936 til november 1939 var (sitat): 
 

”Den tid Friluftsrådet hittil har virket må nærmest betraktes som en forsøkstid. 
Arbeidet har for en overveiende del samlet seg om å få utbygget friluftsstedet på 
Vikhammerløkka. Der er sikkert bade- og friluftssteder også på andre kanter som 
man bør prøve å få lagt inn under friluftsrådet, enten ved kjøp eller leie. Også på 
mange andre felter finnes det store oppgaver som venter på sin løsning. Her må det 
et samvirke til mellom stat, kommune, organisasjoner og interesserte privatpersoner 
for å føre disse oppgavene fram på en slik måte at folkehelsen kan bedres og at man 
kan nå målet og skape en sund sjel i et sundt legeme.”  
 

Det meste av det som her sies har også gyldighet også i vår tid og var fremtidsretede ord av 
fremsyndte menn i 1939.  
 
Trondheim og Omlands Friluftsråd tok også opp en rekke saker vedrørende Munkholmen som var 
et yndet utfartssted og badeplass etter at festningen var lagt ned i 1893, bl.a. publikums adgang til 
holmen. I brev av 7. mai 1956 ga Luftvernartellierigruppe Trøndelag adgang for publikum til 
områdene innenfor murene. Friluftsrådet ble ansvarlig for aktivitetene og driften, og arbeidet videre 
med å gjøre Munkholmen til et attraktivt utfartssted med restaurantdrift, toaletter og båttransport. 
 
Trondheim og Omlands Friluftsråd fikk sin betydning ved anlegg og drift av Vikhammerløkka 
friluftsområde og friluftsområdene på Munkholmen. Trolig var det krigen som begrenset 
utviklingsmulighetene. Etter sammenslåingen av kommuner i 1964 besto rådet av bare Trondheim 
og Malvik. Det ble en for snever plattform å stå på og den 11. november 1982 vedtok 
representantskapet å oppløse Trondheim og Omlands Friluftsråd. 
 
Ansvaret for videre drift av friluftsområdene på Vikhammerløkka og Munkholmen ble etter avtale 
overlatt til henholdsvis Malvik og Trondheim kommune. Trondheimsregionens Friluftsråd fikk 
ansvaret for at framtidig forvaltning og drift fremmet friluftslivets interesser.  
        

 
 

 

 
Munkholmen 1952 
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Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er et landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale 
friluftsråd. FLs hovedoppgave er å arbeide for styrking av det allmenne friluftsliv gjennom egne 
initiativ og ved å støtte arbeidet til tilsluttede friluftsråd. FL er et eget rettssubjekt og en frittstående 
enhet. 
Årsmøtet er FLs høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av juni. Årsmøtet består av 
3 utsendinger fra hvert av friluftsrådene, styret i FL og årsmøtets ordfører. Årsmøtet behandler 
regnskap, årsmelding, arbeidsplan, budsjett og velger styre og andre tillitsvalgte. 
Friluftsrådenes Landsforbund er frilufsrådenes fellesorgan og bidrar til alle 27 interkommunale 
friluftsråd i Norge som servise organ og faglig støttespiller. www.friluftsrad.no  

 Friluftsrådenes Landsforbund  
 
Hva er et friluftsråd? 
Et friluftsråd er et fast samarbeid mellom to eller flere kommuner og eventuelt organisasjoner om 
nærmere definerte felles friluftsoppgaver. Samarbeidet er formalisert gjennom vedtekter, årsmøte, 
styre, arbeidsprogram, budsjett, årsmelding og regnskap. Det fastsettes egen kontingent fra 
medlemskommunene til friluftsrådet (vanligvis som et kronebeløp pr innbygger). Friluftsrådet 
region Mandal er organisert som et interkommunalt selskap (IKS), mens øvrige friluftsråd formelt 
sett er foreninger med hjemmel i Kommunelovens § 27. 
 
 Hvorfor interkommunalt samarbeid om friluftsoppgaver? 

 Friluftsliv kjenner ikke kommunegrenser, - friluftsrådene utgjør naturlige regioner for utøving 
av friluftsliv og derved for arbeid med friluftsoppgaver.  

 Effektiv utnytting av ressurser  
 Regional prioritering, - friluftsliv blir satt på dagsorden i regionen  
 Kompetansesentra for friluftsliv: Mange kommuner er for små til å ha egne ansatte til å 

arbeide med friluftsliv. Interkommunalt samarbeid sikrer at regionen har kompetanse innen 
friluftsliv.  

 Utgiftsfordeling mellom kommunene: Kommuner med mange innbyggere bruker 
omegnskommunenes friluftsområder. Interkommunalt samarbeid der kontingenten er 
utlikna pr innbygger gjør at hele regionen bidrar til finansiering av tiltak i de områdene som 
brukes mest uavhengig av kommunegrenser.  

 Koordinere statlige, fylkeskommunale og kommunale midler 
 

Aktuelle oppgaver for friluftsråd 
 Sikring av arealer til friluftsformål  

o Være høringsinstans (bidra med friluftskompetanse) for ulike typer planer og 
utbyggingstiltak slik at friluftsverdiene kommer fram og blir belyst i beslutningsfasen.  

o Arbeide med grunneieravtaler for stier, skiløyper og turveier  
o Sikre arealer gjennom kjøp eller varige bruksavtaler 

 Tilrettelegging av friluftsområder  
 Drift av offentlige friluftsområder  
 Informasjon  

o Kart, brosjyrer, internett, turbøker, informasjonstavler m.m. 
 Aktivitetstiltak  

o Kurs for lærere i uteskole (Læring i friluft)  
o Uteskole for skoleklasser  
o Organiserer turer og ute-arrangement (naturlos)  
o Friluftsferie for barn og ungdom  
o Friluftstiltak for funksjonshemma, minoritetsgrupper og andre med særskilte behov 

 

http://www.friluftsrad.no/
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Trondheimsregionens Friluftsråd 

 
 

 

Ansattesamling FL på studenthytta Nordmarka i Oslo 

 

 
 Timeplanfesta friluftsliv og norsk opplæring i 

introduksjonsprogrammet for nye flyktninger 
 

 
Ordførertur i Trondheimmed eldste deltager på 98 år 

 

Ordførertur i Malvik med de ynste på laget 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

      
 

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 

mailto:friluftsradet.postmottak@trondheim.kommune.no
http://www.friluftsrad.no/trondheimsregionen

