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          Salten, 20.05.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salten Friluftsråd, 
Årsmelding 01.05.09 – 30.04.10 
 
0 Tillitsvalgte og ansatte 
0.1 Medlemmer 
  
 Kommunemedlemmer 
 Kommunerepresentanter er oppnevnt i 

etterkant av kommunevalget høsten 2007. 
 Tabellen viser kommunerepresentanter pr. 30.04.10. 
 Merk:  
 Gildeskål endra representasjon 25.09.09 fordi oppnevnt representant, Bjørnar Andreassen, flytta ut av 
 kommunen. 
 

KOMMUNE REPR/VARAREPR ADRESSE 
BEIARN 
 

Anne Maren Wasmuth 
vara: Tom Antonsen 

Beiarn kommune, Pb 25,  8118 Moldjord 
Beiarn kommune, Pb 25,  8118 Moldjord 

BODØ 
 

Matti Jäntti 
vara: (ikke oppnevnt) 

Bodø kom. kulturkontoret, Pb 413, 8001 Bodø 
 

FAUSKE 
 

Arne B Vaag 
Vara: Åshild Uhre 

Poppelv. 23, 8200 Fauske 
Lyngv. 35, 8200 Fauske 

GILDESKÅL 
 

Cecilia Lundbakk 
Vara: Arne S Larsen 

8140 Inndyr 
8140 Inndyr 

HAMARØY 
 

Tone Rita Kristensen 
vara: Kjell Fredriksen 

Liland, 8290 Skutvik 
8290 Skutvik 

MELØY 
 

Heidi Solhaug 
vara: Jan Inge Karlsen  

8178 Halsa 
8149 Neverdal 

SALTDAL 
 

Ann Kristin Engan 
Vara: Finn Obert Bentsen 

Sundby, 8250 Rognan 
Jarbruv. 24, 8255 Røkland 

STEIGEN 
 

Hans Einar Stendal 
Vara: Asta Hansen 

8289 Våg 
Leirvikbogen, 8288 Bogøy 

SØRFOLD 
 

Lars Kr. Evjenth 
vara: Eva Lund Pedersen  

Kvarv, 8226 Straumen 
Seljeås, 8226 Straumen 

 
    Frivillige organisasjoner 
 

FNF Nordland NAVN ADRESSE 

Medlem Erling Solvang Loftfjellv. 7, 8614 Mo i Rana 
Observatør (adm FNF-Nordland) Storg. 39, 8200 Fauske 
Vara   
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0.2 Ledelse 

Arbeidsutvalg 
Arbeidsutvalget i Salten Friluftsråd hadde pr. 
30.04.10 følgende sammensetning: 

 leder: Hans Einar Stendal 
 nestleder: Ann Kristin Engan 
 medlem: Tone R Kristensen 
 medlem med observatørstatus: FNF Nordland 
 1.varamedlem: Matti Jäntti 
 2.varamedlem: Heidi Solhaug 
 

Administrasjon 
Trond Loge har vært tilsatt som daglig leder 
i full stilling med kontorsted Rognan. 
Bjørn Godal har vært tilsatt som prosjektleder i full stilling med kontorsted Bodø.  
Håvard Berg har vært leid inn på kartleggingsprosjektet (12% stilling). 
Salten Friluftsråd har kjøpt kontortjenester fra Salten Regionråd.  
 

0.3 Møteaktivitet 
Årsmøte 
Årsmøtet i Salten Friluftsråd ble avholdt på Flatøya Fyr, Steigen, 11.06.09. 
 
Rådsmøter 
Det er avholdt to møter i Salten Friluftsråd.  
Det første rådsmøtet ble avholdt på Engeløystua, Steigen, 05.-06.05.09. 
Det andre rådsmøtet blei avholdt på Valnesfjord Helsesportssenter, Fauske, 17.-
18.11.09. 
 
Arbeidsutvalgsmøter 
Det er avholdt to møter i arbeidsutvalget til Salten Friluftsråd. 
Det første blei avholdt på Arctic Wilderness Experience, Finnøya i Hamarøy, 01.-
02.10.09. 
Det andre blei avholdt i Salten Regionråds møtelokaler, teamgården i Bodø,  04.03.10. 
 
Møte med ”Rådmannsgruppa i Salten” 
Salten Friluftsråd, organisasjon og engasjement, var tema ved samling, 
Rådmannsgruppa, Kobbelv vertshus, 17.02.10. Administrasjonen i Salten Friluftsråd 
deltok. 
 

0.4 Annet 
0.4.1 Kontorforhold 

På Rognan har Salten Friluftsråd hatt kontorfellesskap med Fagforbundet i Kirkeg. 23, 
i tilbygg til kommunehuset på Rognan. 
I Bodø har prosjektleder Bjørn Godal vært samlokalisert med sekretariatet i Salten 
Regionråd, Prinsensgt.113 a, 8002 Bodø.   

 
0.4.2 Overbygning 

Salten Friluftsråd er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund.  
Pr. 30.04.10 var Friluftsrådenes Landsforbund paraplyorganisasjon for 20 
interkommunale friluftsråd.  
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Friluftsrådenes Landsforbund er de interkommunale friluftsrådenes felles talerør 
overfor nasjonale myndigheter og organisasjoner. Friluftsrådenes Landsforbund 
fordeler statlig driftsstøtte til friluftsrådene og legger til rette for kompetanseutvikling.   

 
 
1 Folkehelsesatsing med utgangspunkt i Nordland fylkeskommunes 

Handlingsplan for folkehelse 2008 – 2011 
 Fylkestinget i Nordland vedtok i desember 2007: 

Nordland fylkeskommune, Handlingsplan 
folkehelsearbeid 2008-2011. 

 De interkommunale friluftsrådene i Nordland er 
framhevet som sentrale aktører i handlingsplanen. 
Salten Friluftsråd vektlegger folkehelsearbeid med 
utgangpunkt i Nordland fylkeskommunes vedtatte 
plan og har underskrevet samarbeidsavtale om 
folkehelse med fylkeskommunen. Salten Friluftsråd 
satser særskilt på to flerårige tiltak; ett som 
omhandler turstier og turveier i Bodø, og ett som omhandler barnehagesatsing i hele 
Salten. Det er utarbeidet prosjektbeskrivelser for begge tiltakene. 

 
1.1 Prosjekt STImuli – mellom senga og Bestemorenga 

STImuli - fra senga til Bestemorenga er en målrettet satsing i Bodø på bostedsnære 
turløyper. Prosjektet startet opp 01.01.09 og avsluttes 31.12.12.  
 
Prosjektet har som mål å:  
• Gi en friskere og mer aktiv befolkning 
• Styrke tilhørigheten og kunnskapen knyttet til egne nærområder    
• Øke atraktiviten som bosted, studiested og reiselivsmål 
• Redusere miljøbelastningen av fritidsaktivitetene 
 
Konkret skal STImuli gi:  
• godt merkete og tilrettelagte rundturløyper mindre enn 500 m fra der folk bor. 
 
Salten Friluftsråd har prosjektledelsen. Arbeidet har en politisk styringsgruppe 
sammensatt av sentrale politikere i Bodø. Prosjektgruppa er satt sammen av personer 
fra Bodø kommune, Bodømarkas venner, Statens vegvesen og Salten Friluftsråd. 

 
Engasjement i perioden: 
• Utarbeidet skilt- og merkeprofil for Bodø kommune 
• Utarbeidet normal for turveier i Bodø kommune 
• Satt i gang produksjon av turskilt i metall ved Bodø Industri 
• Etablert et samarbeid med Bodø Industri om oppsetting av skilt 
• Prosjektert oppgraderingen av 5 km jordvei til gruset turvei 
• Oppgardert 2,5 km jordvei til gruset turvei 
• Skolert dugnadsgjeng i skogrydding 
• Satt i gang prosjektering av kyststien Bodøsjøen – Alstad 
• Avholdt grunneiermøter og startet planleggingen av Soløyvatnet rundt 
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• Utfordret velforeninger, borettslag, bedrifter og offentlige virksomheter osv på 
deltakelse i Min STImuli og STIadopsjon (avtaler med velforeninger/lolalutvalg, 
Forsvaret, Friskhuset)  

• Kjøpt inn utstyr for å måle bruk/bruksendring 
• Prosjektet har hatt 7 avisoppslag og 6 innlegg på konferanser/stormøter 
• Bidratt overfor andre å etablere tilsvarende prosjekt/tiltak i medlemskommunene 

 
Arbeidet har lagt beslag på 0,22 årsverk 

  
1.2 Folkehelsetiltak retta mot barnehage og skole  
1.2.1 Prosjekt Ut er in - barnehage 
 Det er tre grunner til at barnehagen er blitt svært viktig i folkehelsearbeidet: 

• De aller fleste barn går i barnehage. Med virkning fra høsten 09 har alle barn i 
Norge rett til barnehageplass i egen kommune. 

• Barn som begynner i barnehagen når de er ett år, og har full plass, tilbringer ca. 
10 000 timer i barnehagen. 

• Barnehagetida representerer en viktig tidsfase for holdningsdanning. 
 

Med dette utgangspunktet har Salten Friluftsråd tatt initiativ til en fireårig 
 folkehelsesatsing retta mot barnehagen. Prosjektet er et lærende nettverk og har tittel 
Ut er in – barnehage.  Kommunene har oppnevnt følgende barnehager som 
prosjektbarnehager: 

• Reipå barnehage, Meløy 
• Glomfjord barnehage, Meløy 
• Storvik barnehage, Gildeskål 
• Barnas hus barnehage, Bodø 
• Maskinisten friluftsbarnehage, Bodø 
• Moldjord barnehage, avd. Tollå, Beiarn 
• Engan Gårdsbarnehage, Saltdal 
• Valnesfjord barnehage, Fauske 
• Straumen barnehage, Sørfold 
• Steigen barnehagen, avd. Leines 

 
Hovedtema er: fysisk aktivitet, 
naturopplevelse og kost. 
Prosjektet styres av ei gruppe der 
Nordland fylkeskommune, 
Fylkesmannen i Nordland, RKK indre 
Salten og kommune (Saltdal) er representert. 
 
Engasjement i perioden: 
• gjennomført tre styringsgruppemøter; 19.08.09, 12.11.09 og 19.04.10. 
• gjennomført 2-dagers felles temasamling for nettverksbarnehagene i Salten og 

barnehager fra lignende nettverk i regi av Polarsirkelen friluftsråd; Storjord i 
Saltdal. 09.-10.09.09. Hovedtema: perspektiv på sikkerhet. 

• gjennomført kurs i ”naturklatrejungel”, Storjord i Saltdal, 15.-16.04.10. 
• fordelt tilskudd til enkeltbarnehager utfra kr. 40 000 i tilskuddsramme fra 

Nordland fylkeskommune til prosjektbarnehagene. 
• utarbeida et egenevalueringsystem for ”helsefremmende barnehager”, et samarbeid 

mellom RKK Indre Salten, Fylkesmannen i Nordland, Saltdal kommune og 
Maskinisten friluftsbarnehage. 
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• bidratt faglig til idépermen ”Barn i friluft” utgitt av Friluftsrådenes Landsforbund.  
• tatt initiativ til samarbeid med Polarsirkelen friluftsråd om ekstern evaluering i regi 

av Høgskolen i Nesna. 
• bidratt til etablering av tilsvarende lærende nettverk i regi av Ofoten Friluftsråd og 

Vesterålen friluftsråd, Skjomen, 26.-27.05.09 og bidratt faglig ved samling i 
Narvik 02.03.10.    

• formidla erfaringer fra ”Ut er in – barnehage” nasjonalt, Salten Friluftsråd og 
Engan gårdsbarnehage, ved konferanse, Naturfagsenteret,  Oslo, 08.-09.02.10. 

• formidla erfaringer og idéer uformelt på kryss og tvers i nettverket. 
• bidratt til finansiering av ”trelavvo” ved Leines barnehage ved spillemidler.  

 
1.2.2 Tiltak retta mot skoler 

Tiltaket omfatter ulike informasjons- og stimuleringstiltak basert på prosjektene Ut er 
in og Ut er in – ung. Det er ikke lagt opp til pedagogisk utviklingsarbeid i skole, men 
formidling, erfaringsutveksling, dokumentasjon og tilegning av ny kunnskap. 
 
Engasjement i perioden: 

• Innledning, Hordaland fylkeskommune, Bergen, 04.11.09 
• Innledning, Norsk Orientering, Hell, 

07.11.09  
• Foredrag, Norges Jeger- og fiskerforbund, 

årsmøte, Bodø, 13.11.09 
• gjesteforelesning ved Høgskolen i 

Bodø, 02.02.10 
• samarbeid om isfiskedag for Rognan 

barneskole og Rognan mottak, 
Fiskvågvatnet, Saltdal, 09.03.10. 

• innledning, forebyggende medisin v/ 
grunnkurs for leger, Nordland 
legeforening, Bodø, 22.04.10 

• 20-årsmarkering av Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark. Samarbeid om opplegg for 
4. trinn, Rognan barneskole, Nordre Bjøllåvatnet, 25.-27.08.09. 

• bidratt til omlegging av nettstedet www.uterin.salten.no til ny server 
• deltatt i folkehelsenettverk,” læring i friluft”, i regi av Friluftsrådenes 

Landsforbund  
• samarbeid med Friluftsrådenes Landsforbund om utvikling av kart- og nettbasert 

pedagogisk tilbud ”Stedsbasert læring på nett” 
• ”Den naturlige skolesekken”. Innspill til Friluftsrådenes Landsforbund og 

Nordland nasjonalparksenter. 
• Innspill til RKK Indre Salten, interregprosjekt retta mot Skolefritidsordning 

 
2 Motivasjon, stimulering, informasjon 
2.1 Turkart – Barnas nasjonalpark 

Salten Friluftsråd har påtatt seg ansvaret for å utarbeide et turkart for Sjunkhatten 
nasjonalpark – Barnas nasjonalpark. Kartet skal ha en utforming som retter seg spesielt 
mot unger og gis ut i forbindelse med den offisielle åpningen av parken 12.06.2010. 
Alle skolene i nærområdet får et klassesett med kart gratis.  

http://www.uterin.salten.no/
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Kartpakken består av et kart i målestokk 1:50.000 og seks utsnittskart i målestokk 
1:25.000. I tillegg har Tor Kvarv laget en tegning av området med maur i forskjellig 
aktivitet.  
Kartet produseres av Mesterkart og utgis av Salten Friluftsråd i samarbeid med 
Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland.  
 
Engasjement i perioden 
• Vært prosjektleder for hele kartprosjektet 
• Tilrettelagt all informasjon til kartet 
• Skrevet tekst og tilrettelagt med bilder 
• Tegnet avtale med kartleverandør 
• Tegnet avtale med trykkeri 
• Ansvarlig for all korrektur 
• Fulgt opp tegner Tor Kvarv 
 
Arbeidet har lagt beslag på 0,18 årsverk. 

  
 
2.2 Kartlegging og verdisetting av friluftsområder 

Kartlegging av friluftsområder er et samarbeidsprosjekt mellom Salten Friluftsråd og 
medlemskommunene. Kartleggingen bygger på modell utarbeidet av Direktoratet for 
naturforvaltning (DN-håndbok 25), og finansieres ved egeninnsats, midler fra 
Nordland fylkeskommune og skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Etter endt kartlegging 
vil arealene i samtlige Salten-kommuner være vurdert i forhold til friluftsbruk. Arealer 
som har attraksjon for friluftsliv vil bli kategorisert i forhold til ulik brukstype og 
verdi. Resultatene av kartleggingen legges ut på felles www.kart.salten.no.  
 
Kartleggingen var i utgangspunktet et treårig prosjekt fra 2005-2008. På grunn av 
etterslep, utvides nå prosjektperioden med minimum to år. 
 
Engasjement i perioden: 
• Det har pågått kartlegging i kommunene Bodø, 

Steigen og Fauske. 
• Arbeid er startet opp i Fauske i april 2009.  

Med dette er alle kommunene avsluttet eller i 
gang! 

• På grunnlag av kartleggingsarbeidet samarbeider 
Salten Friluftsråd og Direktoratet for 
naturforvaltning om en veileder på veien fra 
kartlegging til sikring.  

 
Arbeidet har lagt beslag på 0,15 årsverk totalt. 

 
2.3 Friluftskart for Salten på nett 

 Nettstedet www.friluftskart.salten.no er en turplanlegger i hovedsak bygd opp av 
 Friluftskart for Salten og turbokserien for Salten. Nettsiden har jevn bruk på mellom 
400 og 900 unike brukere i måneden.  

  
Engasjement i perioden: 
• fulgt opp driften av siden.  

http://www.friluftskart.salten.no/
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• furdert fornyelse av siden 
• tatt initiativ til samarbeid mellom Kultursamarbeid Salten, Salten Museum og 

reiselivsorganisasjonene i Salten om en felles nettkartløsning 
 
2.4 Basecamp Salten 

Begrepet Basecamp Salten med idé, innhold, prinsipper, samarbeidspartnere og 
bidragsytere, blei tatt i bruk av Salten Friluftsråd ved prosjekt ”Ut er in – ung” i 2000. 
I prosjektet er det, over tid, utvikla en enkel veileder, sist oppdatert i møte 02.12.09: 

 Basecamp Salten er: 
• et samarbeid mellom Salten Friluftsråd, Nordland fylkeskommune, 

kommunene i Salten og frivillige friluftsorganisasjoner v/FNF Nordland.  
• rusfrie fritidsarrangement for ungdom fra og med 8. klasse til og med fylte 

18 år 
• ent mangfoldig tilbud som omfatter aktivitet, naturopplevelse og sosialt 

samvær 
Salten Friluftsråd har ansvar for erfaringsutveksling, videreutvikling av konseptet, 
koordinering og bidrag til finansiering.  
Kommunene har ansvar for selve arrangementene. Det er hittil arrangert Basecamp 
Salten i alle Salten-kommunene, unntatt Bodø. Basecamp Salten har vært arrangert ni 
ganger over de åtte siste årene, med totalt ca. 1 200 deltakere.   

 
Engasjement i perioden: 

• samarbeida med Gildeskål kommune om Basecamp Salten 04.-06.09.09. 
• tatt ansvar for erfaringsutveksling og videreutvikling, møte, Bodø, 02.12.09. 
• samarbeida med Valnesfjord Helsesportssenter om større evalueringskonsept, 

herunder bidratt til finansiering. 
 

2.5 Landslinje friluftsliv, Knut Hamsun videregående skole 
Knut Hamsun videregående skole ønsker å etablere et landslinjetilbud i friluftsliv med 
vekt på folkehelse, miljø og kultur. For å utrede rammene og mulighetene, er det 
etablert et forprosjekt. Forprosjektet er finansiert av Folkehelse (Kultur- og 
miljøavdelingen) og Næringsavdelingen i fylkeskommunen. Finansieringen er gitt 
med bakgrunn i den viktigheten en slik etablering har for grunnopplæring og generell 
folkehelse, regional utvikling og næringsutvikling. 

 
Dagens læreplaner ivaretar ikke den faglige dybden som bør ligge i friluftslivsfag i 
videregående skole og eventuell landslinje i friluftsliv. Til grunn for et slikt tilbud, må 
det derfor etableres nye læreplaner for et Utdanningsprogram for studiespesialisering, 
programområde for friluftslivsfag. En slik etablering krever at det først gjennomføres 
et forsøk med slike læreplaner jf 
opplæringsloven kapittel 3. Det er 
Utdanningsdirektoratet som gir 
dispensasjon til et slikt forsøk. Elevene 
som blir med i forsøket vil få generell 
studiekompetanse på lik linje med de 
som tar idrettsfag på ordinær måte i 
dag.  
 
På grunnlag av den jobben som er gjort 
i forprosjektet, har Nordland 
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fylkeskommune nå søkt om et femårig forsøk. Hvis Utdanningsdirektoratet gir sin 
tillatelse, vil det tas opp tre kull på 16 elever. Første kull blir høsten 2011. Forsøket får 
ekstern evaluering. 

 
 Engasjement i perioden: 

• Prosjektledelse av forprosjektet 
• Organisert og gjennomført fagseminar i Oslo med ca 30 deltakere 
• Avholdt møter med aktuelle Stortingspolitikere 
• Utarbeidet forslag til læreplaner 
• Samlet støtte til arbeidet fra aktuelle støttespillere 
• Utkast til søknad med læreplaner, budsjett og argumentasjonsrekke oversendt 

Nordland fylkeskommune 
 
Arbeidet har lagt beslag på 0,14 årsverk 

 
2.6 Temaartikkel Sjunkhatten – Barnas nasjonalpark 

  
Engasjement i perioden: 
• Skrevet temaartikkel om ”Sjunkhatten - Barnas nasjonalpark” i Bodø og Omegns 

Turistforenings årbok høst 09. 
 
2.7 Turbokengasjement 
2.7.1 Skaffe oversikt over behov, ønsker og forutsetninger ang. revisjon/nyutgivelser av 

turbøker i Salten. 
 

 Engasjement i perioden: 
• Tatt initiativ til samarbeid om revisjon av turbok for Meløy, Gildeskål og Beiarn. 

Kontakt med Meløy kommune v/kultursjef. 
• Tatt initiativ til samarbeid om revisjon av turbok for Fauske og Saltdal med Saltdal. 

Kontakt med Saltdal kommune v/kultursjef. 
 
2.7.2 Turbok for Hamarøy, Steigen og Sørfold 

Salten Friluftsråd har hatt hovedansvar for prosjektbeskrivelse og har hatt 
 sekretærfunksjon i en innledende fase. Arbeidet kom i gang i 2006, men grunna 
manglende kapasitet i Sørfold kommune har det ikke vært framdrift i prosjektet. 

 
Engasjement i perioden: 

• Bidratt til finansiering av prosjektleder med midler fra Nordland fylkeskommune 
• Tatt initiativ til reoppstart av prosjektet  
• Engasjert prosjektleder 

• Lagt rammer for presentasjonsformen i boka 
• Lagt rammer for bruk av kart 
• Lagt rammer for framdrift og utgivelse 

 
2.7.3 Bidrag til ulike tematiske turbøker 

Nordland fylkeskommune arbeider med to tematiske turbøker: Til sjøs i Nordland og 
Sykkelbok for Nordland. Salten Friluftsråd sitter i redaksjonskomiteen for begge bøkene. 
I tillegg har Tun forlag gitt ut turbok (50 turer i Nord-Norge). 
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Engasjement i perioden: 
• Bidratt med innspill på traseer, korrektur og kartarbeid i Sykkelbok for Nordland 
• Bidratt i forhold til ideutforming for ny Til sjøs i Nordland 
• Korrigert faktaopplysninger i boka 50 Turer i Nord-Norge 

 
 
3 Øvrige oppgaver 
3.1.1 Avslutte påbegynte oppgaver eller videreføre oppgaver jfr gitte føringer 

 
Sikring av eiendommer til friluftslivsformål (sikringssaker) 
• Informasjon og drøfting i ulike sammenhenger, eks. i arbeidet med kartlegging og 

verdisetting av friluftsområder i medlemskommunene. 
 
Antisutrehelt 
• Salten Friluftsråds antisutrehelt 2009 er: Tverlandet mottak v/ Tone Hilde Birkelund. 

Den tradisjonelle honningkrukka blei overlevert under middagen ved Salten 
Regionråds 20-årsjubileum, Saltstraumen hotell 19.11.09. 

• Det er ikke rapportert avvik i administrasjonen eller i rådet. 
 
Forskningsprosjektet PROBUS 
• Deltatt i prosjektgruppa 
• Bidratt med data i forskningsarbeidet 
• Avsluttet prosjektet i 2009 

 
Bildearkiv 
• Kontinuerlig oppbygging av digitalt bildearkiv. 

Lagring av data i programmet Fotostation. 
 
Torgeirsjåen 
• Byggesett til ”Torgeirsjåen” – til minne om Torgeir Limstrand – til bruk for alle” blei 

frakta av 330-skvadronen til Hunstadtoppen 02.07.09.  Skjåen satt opp uten gulv 
03.07.09. Ungdommer bidro til golv mm i regi av Operasjon Dagsverk 20.10.09. 

 
 
4 Andre lavere prioriterte oppgaver der samarbeidsmuligheter, økonomi, 

praktiske forhold har avgjort prioritering 
 A 1 Turkart for nord-Salten 

• startet sonderinger for utgivelse av kart 
 

A 2 Sidesprang og rugekasser 
• Ingen sidesprang og ingen rugekasser (avvik jfr arbeidsprogram). 

 
A 3 Roferdigheter og roglede 

• Bidratt under Forbundet KYSTENs nasjonale rokampanje, lansert på Rognan 
09.-11.04.10. Arrangert ”Roknappen”, enkel ferdighetsprøve i roing. 

• Bestilt 4 robåter (Retro) fra Rana-plast. 
• Kjøpt inn 5 ro/seiljoller (Walker Bay) i samarbeid med Høgskolen i Bodø. 

 
B 2 Kystfriluftsliv 
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• arbeidet for utvidelse av ”Kystled Salten” 
• invitert aktuelle miljøer i Sørfold og Steigen til møter i Kystled Salten. 

God respons fra Røsvik skole og Salten veteranbåtlag.  
• stimulert til bygging og bruk av skjelterskjåer 

 
B 3 Åpning av Sjunkhatten – barnas nasjonalpark 

• søkt sentral Kystled-gruppe om kr. 30 000 til båter til Røsvik skole, bl. a. med 
sikte på bruk under åpning av nasjonalparken 12.06.10. 

• bidratt med innspill til arbeidet med åpningen av nasjonalparken 
 
C 1 Fritidssamling for ungdom med psykiske funksjonsnedsettelser 

Ansvar for måltid/mat på bål, samarbeid med FNF Nordland, Valnesfjord 
Helsesportssenter, 23.06.09.  
 

 
5 Høringsuttalelser og involvering i planarbeid 

• medlem i referansegruppe for: Valnesfjord Helsesportssenter, pilotprosjekt, 
Friluftsliv for funksjonshemmede – Sjunkhatten nasjonalpark 

• medlem i referansegruppe for digital formidling knyttet til Sjunkhatten nasjonalpark 
• medlem i pedagogisk ressursgruppe ved Nordland nasjonalparksenter 
• innspill til: Nordland fylkeskommune, forhåndshøring, regional plan om små 

vannkraftverk i Nordland, arealmessige vurderinger 
• tilrettelegging for samling for alle friluftsrådene i Nordland og Nordland 

fylkeskommune, ”Løns-smia”, Lønsdal des. 09 
• innspill til: kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse, Sørfold 

kommune  
• innspill til: Fauske kommune, rullering av kommuneplanens arealdel 

 
 
6 Representasjon  

• Friluftslivskonferanse, Arendal, 17.-19.06.09 
• Årsmøte Friluftsrådenes Landsforbund, 20.06.09 
• Ansattesamling, Friluftsrådenes Landsforbund, 01.-03.09.09 
• Folkehelsekonferanse, Fauske, 14.10.09 
• Temasamling friluftslivssatsing, Statskog, Fauske, 30.10.09 
• Forskningskonferanse, FRIFO, Oslo, 23.-25.11.09 
• Styreledersamling, Friluftsrådenes Landsforbund, 12.-13.02.10 
• Folkehelsekonferanse, Bodø, 16.-17.03.10 

 
 
7 Samarbeid med myndigheter og frivillige organisasjoner 
 Salten Friluftsråd har videreført samarbeid med (uprioritert rekkefølge): 

• Nordland fylkeskommune 
• Friluftsrådenes Landsforbund 
• de tre øvrige friluftsrådene i Nordland 
• Fylkesmannen i Nordland 
• Knut Hamsun videregående skole 
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• Statskog SF 
• Nordnorsk Reiseliv 
• Visit Bodø 
• Reiseliv i Hamsuns rike 
• Forum for natur og friluftsliv i Nordland  
• Nordland nasjonalparksenter 
• Valnesfjord Helsesportssenter 
• Høgskolen i Bodø  
• RKK Indre Salten   
      
 
 
Trond Loge 
dagl. leder 
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