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0 Administrasjon - arbeidstidsbruk 
0.1 Ansatte ressurs: 

Det legges opp til en arbeidskapasitet i Friluftsrådet på 2,15 årsverk fordelt slik: 

 Daglig leder, 0,95 årsverk (senior 0,05), kontorsted Rognan 

 Prosjektleder, 1 årsverk, kontorsted Bodø/Steigen 

 Kjøp at kontortjenester fra Salten Regionråd: 0,1 årsverk 
 

0.2 Fordeling tidsressurs på oppgaver 

 

Oppgaver Trond Bjørn   Andre Totalt  

Administrasjon          0,50 
Daglig leder 0,25       0,25 

Prosjektleder   0,15     0,15 

 Fra Salten Regionråd       0,10 0,10 

1. Pedagogisk utviklingsarbeid og kunnskapsgrunnlag                      0,45 
Barnehagesatsing 0,20       0,20 

Tiltak retta mot grunnskole 0,05       0,05 

Forsøk med friluftslivsfag, Knut Hamsun VGS   0,0x     0,00 

FULL FRÆS   0,20     0,20 

STIpendiat: Tilrettelegging i nærmiljøet. Motivasjon og faktisk aktivitet    0,xx     0,00 

Stevnemøte med kysten – en roforskningsferd fra Klepp til Steigen   0,xx     0,00 

2. Motivasjon, stimulering, informasjon og fysisk 
tilrettelegging 

        0,75 

GodTur.no         0,00 

TellTur.no 0,0x       0,00 

Egen nettside, facebook, instagram 0,01 0,03     0,04 

Turbøker 0,0x       0,00 

Turkart Sørfold   0,02     0,02 

Basecamp Salten 0,05       0,05 

Friluftsskoler 0,02       0,02 

Forprosjekt ang. fritidstiltak for innvandrere 0,05    0,05 

Roing og Seiling   0,0x     0,00 

Hvalgets kval   0,01     0,01 

Arikkelserie   0,05     0,05 

Kåring av kommunenes mest attraktive friluftslivsområder    0,01     0,01 

Bålhefte med praktiske tips og regelverk 0,05 0,05     0,10 

Ordførerens tur 0,02       0,02 

STImuli fra senga til Bestemorenga                                                                        0,01     0,01 

FantaSTI   0,05     0,05 

Sykkel i Salten   0,30     0,30 

Sykkelruta Polarsirkelen – Kjerringøy   0,02     0,02 

3. Dokumentasjon, sikring og formidling av friluftslivets 
interesser 

        0,20 

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder, oppfølgende oppgaver    0,05     0,05 

Sti- og løypeplaner   0,10     0,10 

Sikring av eiendommer til friluftslivsformål i regionen   0,01     0,01 

Involvering og uttalelser i nasjonale, regionale og lokale lov-, forskrift-, 
plansaker 

0,03 0,01     0,04 

4. Mindre oppgaver/Øvrige oppgaver                                                      0,29 
Andre små oppgaver 0,05 0,04     0,09 

Seniortiltak + AFP 0,20       0,20 

SUM  0,98 1,11 0,00 0,10 2,19 
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Viktige føringer for Arbeidsprogrammet 2016 -2017 
 
 

Saltenstrategiene 2012 – 2016 «Slagkraftige Salten» 
Saltenstrategiene er Salten Regionråds overordna strategiplan. Denne er under revisjon, men blir ikke 
vedtatt før høsten 2016. Vi vil derfor i denne programperioden forholde oss til den gjeldende. 
Salten Friluftsråd er et fast underutvalg av Salten Regionråd. Salten Friluftsråd vil derfor synliggjøre 
hvordan Salten Friluftsråd kan bidra til realisering av mål i Saltenstrategier. 
Tiltak i Salten Friluftsråds arbeidsprogram er derfor relatert til ulike strategiske mål. 
Målområder: 
A Livskvalitet og attraktivitet 
B Kunnskap, nyskaping og verdiskaping 
C Folkehelse og kultur 
D Kommunikasjonsløsninger og infrastruktur 
 
Mer om Saltenstrategiene finner du her. 

 

Friluftsrådenes Landsforbund, prinsipprogram 
Salten Friluftsråd er medlem i Friluftsrådenes landsforbund (FL) og har gjennom det forpliktet seg til å 
følge FLs prinsipprogram.  Hovedmålet er å arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som 
helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. FL arbeider for de interkommunale 
friluftsrådene, ivaretar samarbeidet med sentrale myndigheter og organisasjoner og arbeider for gode 
økonomiske vilkår i friluftsarbeidet. De arbeider for å fremme friluftslivets egenverdi og plass i 
samfunnet, allemannsretten, friluftsliv som del av miljøvernarbeidet, friluftsliv i barnehage og skole, 
friluftsliv i folkehelsearbeidet, friluftsliv som kulturarv og universelt friluftsliv.  
 
Hele prinsipprogrammet kan du lese her:  

 

 

 
Nordland fylkeskommune, samarbeidsavtale, folkehelse  
Salten Friluftsråd har undertegnet samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune angående 
folkehelsesatsing.  Avtalen har betydning for årlig administrasjonsstøtte fra fylkeskommunen.  
Avtalen gir også prioritet til midler til tyngre prosjekt/innsats på sentrale satsingsområder. 
Gjeldende Handlingsplan for folkehelse gjelder for perioden 2013 – 2017.  
For prosjekter som har direkte finansiering med bakgrunn i handlingsplanen, er dette nevnt spesielt.  
 
Handlingsplan for folkehelse kan dere lese her. 

 

 

 

 

http://salten.no/images/Salten%20Regionr%C3%A5d%202013/Saltenstrategier%202012-2016.pdf
http://friluftsrad.no/4295.156.Prinsipprogram.html
http://www.nfk.no/Filnedlasting.aspx?MId1=1101&FilId=20921
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Arbeidsområder for Salten Friluftsråd 2016 - 2017 
 
1  Pedagogisk utviklingsarbeid og kunnskapsgrunnlag 

 

1.1  Pedagogisk utviklingsarbeid 
1.1.1 Robuste Salten-onga. Helsefremmende barnehager 

Basert på erfaringer fra prosjekt Ut er in – barnehage, viderefører Salten Friluftsråd satsingen 
på helsefremmende barnehager. Satsningen skjer i nært samarbeid med Nordland 
fylkeskommune, RKK Salten og medlemskommuner. Alle de ni Salten-kommunene deltar i 
satsingen, og det er oppnevnt totalt 10 pilotbarnehager. 
Tiltaket er avtalefestet gjennom samarbeidsavtalen med Folkehelseavdelingen i Nordland 
fylkeskommune. 

 Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A og C i Saltenstrategiene. 
 
I perioden skal Salten Friluftsråd:        

 lede tiltaket Robuste Salten-onga i nært samarbeid med RKK Salten og Nordland 
fylkeskommune 

 gjennomføre 2-dagerssamling for de 10 pilotbarnehagene i samarbeid med tilsvarende 
nettverk i regi av Polarsirkelen friluftsråd 

 arbeide spesielt med tema “høsting” og legge opp til utarbeidelse av “høstings-hefte” i 
2015 (FÅ15) 

 prøve ut hengekøyer, spesielt bruk av hengekøyer for de minste barna som normalt sover 
litt i løpet av barnehagedagen. 

 følge opp forslag til tema og satsinger som framkommer i nettverket 

 følge opp enkeltbarnehager og enkeltkommuner etter behov 

 formidle og drøfte barnehagesatsing i Friluftsrådenes Landsforbunds nettverk “Læring i 
friluft” 

 tilstrebe arbeid med temaet “bål og bålmat i barnehagen” (FÅ15) 

 bidra til å implementere “helsefremmende barnehager”, jfr anbefaling fra Nordland 
fylkeskommune 

 
1.1.2 Tiltak retta mot grunnskole 

Bidra i utviklings- og stimuleringstiltak basert på erfaringer fra prosjektene Ut er in  og Ut 
er in – ung. Overordnet mål: mer og bedre uteaktivitet.  
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A og C i Saltenstrategiene.  
Tiltaket er avtalefestet gjennom samarbeidsavtalen med Folkehelseavdelingen i Nordland 
fylkeskommune. 

 
 I perioden skal Salten Friluftsråd: 

 stimulere til utvikling og anvendelse av det kart- og nettbaserte pedagogiske verktøyet 
”Stedsbasert læring», så snart teknisk løsning er god 

 bidra med gjesteforelesninger og innledninger der og når det er aktuelt 

 bidra til utvikling av temahefte snøforming knytta til Kunnskapsløftet (FÅ15), dersom dette 
prioriteres i nasjonal satsing 

 tilby skoler kurs i sikkerhet i sjø og vann (FÅ15) 

 delta i ”læring i friluft”-nettverk i regi av Friluftsrådenes Landsforbund 
 

1.1.3 Forsøk med friluftslivsfag, Knut Hamsun videregående skole 
Friluftsrådet hadde prosjektledelsen i arbeidet med å få etablert et forsøk med friluftslivsfag 
ved Knut Hamsun videregående skole i Hamarøy. Første forsøksår startet opp høsten 2013. 
Forsøksperioden går ut 2017/18, med en midtevaluering i 2015/16. For at læreplanene skal 
innlemmes i det nasjonale læreplanverket, er det avgjørende at forsøket lykkes.  
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A, B og C i Saltenstrategiene. 

 
I perioden skal Salten Friluftsråd: 

 bidra i arbeidet med forsøket i den grad skolen ønsker det 
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1.1.4 Full Fræs i Nordland 
FULL FRÆS er en uhøytidelig konkurranse mellom ungdomskolene i Nordland der deltakende 
lag skal vise sine ferdigheter i ulike friluftsøvelser. Bak konkurransen står friluftsrådene i 
Nordland, Statskog, Nordland fylkeskommune og Knut Hamsun videregående skole. 
Friluftsøvelsene som deltakerne møter i konkurransen er knyttet til relevante tema innenfor 
friluftsliv og kompetansemål i grunnskolens lærerplaner. Deltakende lag evalueres på 
grunnlag av ferdigheter, samarbeid og kreativitet. Tiltaket er en oppfølging av Strategisk 
målområde A og C i Saltenstrategiene. 
 
I perioden skal Salten Friluftsråd: 

 være prosjektleder for FULL FRÆS i Nordland 

 Gjennomføre regions- og fylkesfinaler i Nordland 

 Gjennomføre kurs for lærere som ønsker det i nordlige Nordland 
 

1.1.5 Null fræs i Salten  
Uteovernatting og hengekøyesatsing 
Salten Friluftsråd vil synliggjøre verdien av, og mulighetene for, overnatting ute i hengekøyer. 

I perioden skal Salten Friluftsråd: 

 i egen regi prøve ut hengekøyer til ulikt bruk og synliggjøre muligheter 

 låne ut hengekøyer 

 bidra med hengekøyer til barnehager (se også 1.1.1) 
 
 
 

1.2 Kunnskapsgrunnlaget 
1.2.1  PHD - STIpendiat: Motivasjon, tilrettelegging og faktisk aktivitet 

5-årig prosjekt hvor målet er å øke kunnskapsgrunnlaget knyttet til folks motivasjon for å gå på 
tur, faktiske turgåing og virkningen av tilrettelegging av turruter i nærmiljøet.   
Arbeidet organiseres som et doktorgradsløp ved Universitet i Nordland i faget 
Profesjonskunnskap.  
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde B og C i Saltenstrategiene.  
Tiltaket er avtalefestet gjennom samarbeidsavtalen med Folkehelseavdelingen i Nordland 
fylkeskommune. 

 
  Følgende tematikk vil bli undersøkt: 

a. historiens og gruppetilhørighetens betydning for vår lyst og begrunnelse for å gå på tur 

b. hvordan lyst og aktivitetsnivå påvirkes av tilretteleggingstiltak  

 I perioden skal Salten Friluftsråd: 

 gjennomføre PhD-arbeidet med tilfredsstillende framdrift 
 
1.2.2 Stevnemøte med kysten – en roforskningsferd fra Klepp til Steigen 

Sommeren 2017 skal Maria Almli og Bjørn Godal ro norskekysten fra Klepp i Rogaland til 

Steigen. Roturen på 700 nautiske mil vil mest trolig formidles via NRK-TV. Utover dette vil 

analyser, opplevelser og erfaringer fra roturen bli formidlet gjennom foredrag, bok, 

vitenskapelige artikler, samt i andre aktuelle medier. Roturen vil gjennomføres med 2 ½ roms 

tradisjonsbåter som hører hjemme på de ulike delstrekningene. Formålet med roturen er blant 

annet å fremskaffe ny kunnskap om fritidsbruk og friluftsliv på kysten, øke interessen for roing 

som friluftsform og vise dens kulturhistoriske forankring. I tillegg er det et mål at roturen skal 

øke interessen for Norges vestkyst som reiselivsmål for norske og utenlandske turister. 

I perioden skal Salten Friluftsråd: 

 forberede forskningsferden både praktisk, formidlingsmessig og faglig 

 søke finansiering til roprosjektet 
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2 Motivasjon, stimulering, informasjon og fysisk tilrettelegging 

  

2.1 Elektronisk turinformasjon 
Salten Friluftsråd har over lang tid drevet turinformasjon på internett. Hovedbasen for den type 
informasjon er nå GodTur.no. I tillegg har vi informasjon på egen nettside, 
salten.no/friluftsradet, og legger til rette for elektronisk turregistrering 
 

2.1.1 GodTur.no 
GodTur.no er en felles kartbase for turinformasjon for Statskog, friluftsrådene og en del andre 
organisasjoner. Det er et mål å legge ut all nett- og kartbasert turinformasjon fra Salten 
Friluftsråd her. Basen er den nest største turportalen i Norge. 
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A, B og C i Saltenstrategiene. 
 

 I perioden skal Salten Friluftsråd: 

 I den grad det er kapasitet, revidere, ajourholde og legge ut ny informasjon 

 bidra nasjonalt for å få etablert gode, felles forvaltningsløsninger for geografisk 
informasjon 

 bidra til å få til et godt samarbeid mellom GodTur.no og Ut.no 

 kontakte medlemskommunene med informasjon om info/lenking til Godtur info i hver 
enkelt kommunes nettside. 
 

2.1.2 TellTur Salten. Elektronisk turmålregistrering  
Friluftsrådenes Landsforbund legger til rette for utvikling av elektronisk turtellesystem. Tilgang 
til systemet tilbys alle medlemsfriluftsråd, og Salten Friluftsråd har kjøpt rett til bruk av 
systemet.  
I april 2014 arrangerte Salten Friluftsråd kurs for medlemskommunene i bruk av systemet. 
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A og C i Saltenstrategiene. 
  

 I perioden skal Salten Friluftsråd: 

 samarbeide med Friluftsrådenes Landsforbund og medlemskommunene, spes. 
frisklivssentralene, ang. bruk og utvikling av TellTur Salten.  

 Videreføre engasjementavtale med Cecilia Lundbakk som kontaktperson mellom 
medlemskommuner og Friluftsrådenes Landsforbund. 

 
2.1.3  Egen nettside www.salten.no/friluftsradet og sosiale medier 

Salten Friluftsråd har en egen nettside, FB side og Instagramkonto. Målet er å formidle 
aktiviteten i friluftsrådet ut til interesserte, motivere folk i Salten og tilreisende til å utøve 
friluftsliv i regionen og gi eller lenke videre til relevant turinformasjon for de som skal på tur.  
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A, B og C i Saltenstrategiene. 
 
 
I perioden skal Salten Friluftsråd: 

 fortsette aktiv bruk av Instagram for presentasjon av bilder på nett. 

 aktivt formidle relevante nyheter på rådets Facebookside  

 bruke nettsiden aktivt for relevant prosjektinformasjon 

  

 
2.2 Turbøker 

Salten Friluftsråd har lagt vekt på god turinformasjon over mange år. Arbeidet med turbøker 
har vært en viktig del av dette. Vi har ikke gitt ut noen bøker selv, men deltatt aktivt i 
utgivelsen av flere. Hovedvekten har vært lagt på det å få ut en heldekkende turbokserie for 
hele Salten, men i tillegg har vi vært med i både nasjonale, regionale og lokale turbokprosjekt. 

 
2.2.1 Revisjon/nyutgivelse av turbøker i Salten 

Salten Friluftsråd er engasjert i turbøker for Salten. Den ordinære turbokserien for Salten 
omfatter fire bøker. Over tid oppstår behov for revisjon og nyutgivelser.   
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A, B og C i Saltenstrategiene. 

 

http://www.salten.no/friluftsradet
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  I perioden skal Salten Friluftsråd: 

 bidra til oversikt over behov, vilje, evne til revisjon og nyutgivelser av turbøker i regionen 

 ta ansvar for flyfotografering for turbøker i Salten dersom det er ønske om det 
 
 

2.3  Turkart 
Salten Friluftsråd har et betydelig engasjement i turkart og planleggingskart. Kart er viktig for å 
synliggjøre turmuligheter og for sikkerhet/veiledning på tur.  
Salten Friluftsråd har et overordnet mål om, på sikt, å ha en turkartserie for hele regionen, i 
tillegg til et oppdatert (ca hvert 10. år) planleggingskart samlet for regionen – Friluftskart for 
Salten. 
 

2.3.1 Turkart Sørfold 
Sørfold kommune har fullfinansiert utgivelse av turkart for kommunen. Etter planen skal kartet 
gis ut i 2016. Salten Friluftsråd deltar i arbeidet, under forutsetning av at kartet lages med 
utgangspunkt i funksjonelle turområder og ikke utelukkende kommunegrenser.  Karet vil inngå 
i Salten Friluftsråds turkartserie.  
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A og B i Saltenstrategiene. 
 

 I perioden skal Salten Friluftsråd: 

 bidra som prosjektleder for kartutgivelsen 

 bidra med data til turkartet  

 bidra med praktisk innsats i den grad Sørfold kommune ønsker det 

 bidra i salg/distribusjon, dersom kommunen ønsker det 
 

 
2.4  Generell opplæring, veiledning og informasjon 

 
2.4.1 Basecamp Salten 
 Basecamp Salten er: 

 et samarbeid mellom Salten Friluftsråd, Nordland fylkeskommune, kommunene i Salten og 
frivillige friluftsorganisasjoner v/FNF Nordland  

 fritidsarrangement for ungdom fra og med 8. klasse til og med fylte 18 år 

 et mangfoldig tilbud som omfatter aktivitet, naturopplevelse og sosialt samvær 
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A og C i Saltenstrategiene. 
 
I perioden skal Salten Friluftsråd: 

 bidra til Basecamp Salten-arrangement i Meløy, september 2016 

 ta hovedansvar for erfarings-/planleggingsmøte Basecamp Salten høsten 2016 
 

2.4.2 Friluftsskoler 
Friluftsrådenes Landsforbund har tatt hovedansvar for utvikling av et konsept for “friuftsskoler”. 
Friluftsskoler er fritidstilbud for barn i alderen 10 – 13 år, over 3-5 dager, inkludert minst en 
overnatting, med noen få obligatoriske friluftstema. Det meste av innhold bestemmes utfra 
lokale ressurser og lokale ønsker. 
I Salten informerte, og inviterte, Salten Friluftsråd kommunene til “kommunale” friluftsskoler 
høsten 2015. Fem kommuner ønsket friluftsskoler i 2016; Meløy, Saltdal, Fauske, Sørfold og 
Steigen.   
Tiltaket er spillemiddelberettiga. Salten Friluftsråd koordinerer og sender samla søknad til 
Friluftsrådenes Landsforbund. 

 
I perioden skal Salten Friluftsråd: 

 følge opp kommuner som gjennomfører friluftsskoler i 2016 

 legge til rette for erfaringsutveksling og videreutvikling av konseptet friluftsskoler 

 invitere alle Salten-kommunene til å arrangere friluftsskoler i 2017 
 
2.4.3 Forprosjekt innvandrere 

Salten Friluftsråd ønsker å bidra i integreringsarbeidet, med spesiell fokus på innvandrerne 
som er på mottak.  



 
  

  

8 

Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A, B og C i Saltenstrategiene. 
 

I perioden skal Salten Friluftsråd: 

 vurdere engasjement i forprosjekt for helhetlig satsing på fritidstiltak retta mot flykninger 
med vekt på lokal kultur, ink. Friluftsliv. 

 
2.4.4 Kurs i roing og seiling 

Salten Friluftsråd har, i samarbeid med Nord universitet, kjøpt inn 5 ro-/seiljoller. Disse er 
plassert i Hamarøy og Bodø. Båtene lånes ut til allmennheten via Utstyrssentralen i Hamarøy 
og Mørkvedmarka skole og brukes i kursaktivitet i regi av Salten Friluftsråd.  
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A, B og C i Saltenstrategiene. 

 
I perioden skal Salten Friluftsråd: 

 gjennomføre kurs for lærere i den grad skoler i regionen etterspør det 

 ivareta nødvendig vedlikehold 
 
2.4.5  Samarbeid med frisklivssentraler i Salten 

Frisklivssentraler er kommunale kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært 
innenfor atferdsområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. 
Salten Friluftsråd skal samarbeide med frisklivssentraler i Salten med sikte på synliggjøring og 
utnyttelse av friluftslivets potensiale i frisklivssentraler.  
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A og C i Saltenstrategiene. 
 
I perioden skal Salten Friluftsråd: 

 være en samarbeidspart for frisklivssentralene i Salten ang. elektronisk turtellesystem 
TellTur Salten, med utgangspunkt i behov og forespørsler 

 
2.4.6 Artikkelserie i AN og andre aktuelle medier 

Til sommeren 2016 har Friluftsrådet inngått avtale om å skrive artikler om det å gå til Avisa 
Nordland en gang i mnd. Artiklene gjengis også i Magasinet UTE. 
 
I perioden skal Salten Friluftsråd: 

 levere en artikkel om gåing til AN innen angitt frist en gang pr mnd 
 

2.4.7 Kåring av kommunenes mest attraktive friluftslivsområder 
Etter oppfordring fra Klima og Miljøministeren har de fleste kommunene i Salten kåret sitt mest 
attraktive friluftslivsområde. Hvert område får tilrettelegging for ca 12.000 fra 
Friluftsrådet/Sparebank1 Nord-Norge. 
 
I perioden skal Salten Friluftsråd: 

 følge opp kommunene for å få gjort planlagt tilrettelegging i 2016 
2.4.8 Utarbeide nettinformasjon for bålbrenning og regelverk 

Det har kommet nye regler for bålbrenning og det er behov for betydelig kunnskapsspredning 
både om ulike bålteknikker, bruksområder og regelverk. Friluftsrådet ønsker å utarbeide 
nettinformasjon som retter seg mot skoleverket som et ledd i dette arbeidet. 
 
I perioden skal Salten Friluftsråd: 

 utarbeide nettinformasjon om bålbrenning  

 utarbeide et pedagogisk opplegg for bål som tema i grunnskolen 
 

2.4.9 Ordførerens tur 2016 
I anledning Friluftslivets år 2005 tok Salten Friluftsråd initiativ til “ordførerens tur”. 
Ordførerens tur er et opplegg der Salten Friluftsråd inviterer alle ordførere til å være turledere 
for en selvvalgt tur i egen kommune. Salten Friluftsråd koordinerer, legger opp til 
mediedekning og dokumentasjon. Den langsiktige intensjonen er at alle nyvalgte ordførere 
utfordres i etterkant av kommunevalg.  
Salten Friluftsråd har arrangert Ordførerens tur i 2005, 2008 og 2012.   
I perioden skal Salten Friluftsråd: 

 gjennomføre Ordførerens tur i tråd med oppsatte planer 

 gi ut heftet «Ordførerens tur 2016» 
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2.5   STI, løype, turrute og annen fysisk tilrettelegging  
 
2.5.1 Prosjektet STImuli – fra senga til Bestemorenga  

Fireårig prosjekt som er utvidet til åtte (2009-2016) for utbedring, etablering og informasjon om 
turløyper i Bodø. Prosjektet er videreført fra og med 2013 og utvidet med tur- og turistsykling. I 
tillegg er prosjektområdet utvidet til også å gjelde Saltstraumen og Kjerringøy. Bodø kommune 
overtar hele prosjektansvaret fra mai 2015. Salten Friluftsråd har derfor bare en rådgivende 
rolle i fortsettelsen.   
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A og C i Saltenstrategiene. 
 
I perioden skal Salten Friluftsråd: 

 bidra til koordinering mellom sykkelsatsingen i STImuli og Sykkelprosjektet i Saltdal/Sykkel 
i Salten 

 bidra i prosjektgruppe dersom prosjektet ønsker det 
 

2.5.2 FantaSTI Salten/Barna turløyper 
Samordnet, ikke tidsavgrenset, satsing på turruter i Salten. Salten Friluftsråd skal være en 
pådriver og en kompetansebank for kommunene i arbeidet og koordinere og stimulere til 
søknader fra kommunene til Turskiltprosjektet i Nordland. En videreføring av ”På tur i 
Hamsuns Rike”, fireårige prosjektet for utvikling av turmulighetene i nord-Salten, er lagt inn i 
denne satsingen og videreføres som avtalt ut 2015.  
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A og C i Saltenstrategiene.  
Tiltaket er avtalefestet gjennom samarbeidsavtalen med Folkehelseavdelingen i Nordland 
fylkeskommune. 
 
I perioden skal Salten Friluftsråd: 

 være en pådriver for å få i gang arbeid med tilrettelegging av turløyper i 
medlemskommunene (informasjon og fysisk tilrettelegging) 

 være en faglig veileder for kommunene i arbeidet 

 bidra til utarbeidelse av kommunale sti- og løypeplaner/turruteplaner 

 gjennomføre kommuneovergripende delprosjekt, for eksempel turkort 

 arbeide for at Barnas turløyper blir realisert i Hamarøy og at Sidesprang innlemmes  

 i samarbeid med medlemskommunene og Nordland fylkeskommune bidra til å 

styrke den uorganiserte aktiviteten generelt i arbeidet med kommunedelplaner for 

fysisk aktivitet og naturopplevelse.  
 

2.5.3 Sykkel i Salten 
Friluftsrådsmøtet i oktober 2013 drøftet igangsettingen av et felles sykkelprosjekt i Salten. 
Målet med prosjektet er å legge bedre til rette for tur- og turistsykling i hele Salten. Ideen ble 
tatt videre til Salten Regionråd som var positive til tiltaket og gjorde i sak 46/13 et enstemmig 
vedtak om å utrede igangsetting. Hovedprosjektetet vil være eid av Salten Regionråd og 
gjennomføres i tett samarbeid med reiselivet i regionen. Grunnfinansiering av prosjektet er nå 
sikret gjennom tilsagn fra Nordland fylkeskommune og IRIS-fondet. Prosjektoppstart blir i løpet 
av 2016. Prosjektet tar utgangspunkt i det som tidligere er gjort i regionen, sykkelprosjektet i 
Saltdal og STImuliprosjektet sitt arbeid med sykkel.  
Prosjektet er en oppfølging av pkt A og C i Saltenstrategiene. 
 

 I perioden skal Salten Friluftsråd:  

 bidra i organiseringen av prosjektet og vurdere om friluftsrådet skal ha prosjektledelsen 

 ved betydelig involvering, vurdere tilsetting av prosjektleder 

 bidra friluftslivsfaglig i prosjektet 
 

2.5.4 Sykkelruta Polarsirkelen – Kjerringøy 
Saltdal kommune har arbeidet godt med sykkelprosjektet i Saltdal, men arbeidet er ikke 
sluttført. Det er også igangsatt et initiativ for å koble sammen sykkelruta i Saltdal fra 
Polarsirkelen til Kjerringøy i samarbeid med STImuliprosjektet.  
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Prosjektet er en oppfølging av pkt A og C i Saltenstrategiene. 
 

 I perioden skal Salten Friluftsråd: 

 bidra med nærmere avgrensede oppgaver knyttet til sykkelprosjektet i Saltdal og sørge for 
en god koordinering av tiltak på hele strekningen fra Polarsirkelen til Kjerringøy 

 prioritere igangsettingen av fysisk arbeid på traseen fra Rognan til Breivika i Skjerstad 

 vurdere å ta ansvaret for et overordnet prosjektlederansvar for hele strekningen 

 koordinere dette med arbeidet med for- og et eventuelt hovedprosjekt, Sykkel i Salten 
 
 
   

3 Dokumentasjon, sikring og formidling av friluftslivets     
interesser 

 
3.1 Dokumentasjon av friluftslivets arealer og behov i regionen 

 
3.1.1 Kartlegging og verdisetting av friluftsområder  

Arbeidet med kartlegging og verdisetting av friluftslivsarealer i Salten er avsluttet. Det er viktig 
at kartleggingen holdes ”levende” og revideres i forbindelse med revisjon av kommuneplanens 
arealdel.  
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A og C i Saltenstrategiene. 
 
I perioden skal Salten Friluftsråd: 

 være en pådriver for at revisjon av kartleggingen i kommunene vurderes i forbindelse 
planstrategi, evt. gjennomføres i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. 
Arbeidet med revisjon bør også sees i sammenheng med turruteplanleggingen 

 bidra i arbeidet med fastsettelse av funksjonell strandsone, dersom kommunene ønsker 
det 

 fokus på kystfriluftsliv, inkludert friluftsliv på havet, vektlegges 

 bidra til god forankring og bruk av kartleggingen hos nasjonale, regionale og lokale 
forvaltningsorgan 

 
3.1.2 Sti- og løypeplaner/turruteplaner 

Sti- og løypeplaner er enkle anleggsoversikter og prioriteringslister for turruter i kommunene 
som noen har, eller ønsker å ta, et forvaltningsansvar for. Turruter som registreres i planen er 
de som er beskrevet av en ansvarlig organisasjon/det offentlige eller som det gjøres eller 
ønskes gjennomført tiltak i. Arbeidet koordineres og innarbeides i kommunedelplan for fysisk 
aktivitet og naturopplevelse. Arbeidet med Sti- og løypeplaner er avtalefestet gjennom 
samarbeidsavtalen med Folkehelseavdelingen i Nordland fylkeskommune. 
 
I perioden skal Salten Friluftsråd: 

 fullføre sti- og løypeplaner/turruteplaner for alle kommunene som ønsker det  

 tilrettelegge sti- og løypedataene etter nasjonal SOSI-standard 

 videreutvikle metodikk utfra erfaringer som gjøres 
 

3.1.3 Sikring av eiendommer til friluftslivsformål 
Sikring av eiendommer til friluftslivsformål er en prioritert oppgave nasjonalt. Salten Friluftsråd 
skal være en aktiv part i dette arbeidet i regionen. 
 
I perioden skal Salten Friluftsråd: 

 stimulere kommunene til å arbeide aktivt med sikringssaker 

 i den grad kommunene ønsker det, delta i utarbeidelsen av beslutningsgrunnlag for 

utvelgelse av aktuelle sikringsobjekter 

 etter en konkret vurdering av kapasitet, finansiering og nytteverdi for friluftslivet, bistå eller 

gjennomføre sikringssaker for kommunene 
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3.2  Involvering i nasjonale, regionale og lokale lov-, forskrift-, plan- og 
reguleringssaker 
Høringsuttalelser og involvering i ulike prosesser er en viktig, men ikke en stor del av Salten 
Friluftsråds virksomhet. Salten Friluftsråd prioriterer de sakene som har stor relevans for 
friluftslivet i regionen spesielt, men også nasjonale prosesser av stor betydning for friluftslivet 
mer generelt.  
 

3.2.1 Nasjonale og fylkeskommunale planer/reguleringer 
Innspill og uttalelser til nasjonale og fylkeskommunale prosesser knytter seg i all hovedsak til 
endringer i lovverk som har betydning for friluftsliv, naturvernsaker og fylkeskommunale 
sektorplaner.  Friluftslivskartleggingen er et viktig verktøy i saker som berører areal direkte. 
 
I perioden skal Salten Friluftsråd: 

 gi innspill og delta i til aktuelle fylkeskommunale og nasjonale prosesser, i den grad de 
oppfattes som sentrale for utøvelse av friluftsliv i regionen 

 
3.2.2 Regionale (Salten) og lokale planer 

Salten Friluftsråd gir innspill til planarbeidet i egne kommuner, men prioriterer bidrag i 
overordnede planer. Vi uttaler oss kun i saker som vi vurderer å ha en betydelig innvirkning på 
muligheten for utøvelse av friluftsliv. Salten Friluftsråds viktigste verktøy i saker som angår 
arealforvaltning er friluftskartleggingen. På grunn av rolle, saksomfang og kapasitet, går Salten 
Friluftsråd sjelden detaljert inn i enkeltplaner, men ønsker heller å bidra med faglige innspill i 
forkant av høring. Detaljplaner gir vi kun innspill til der disse vurderes som spesielt viktige for 
friluftslivet. 
 
I perioden skal Salten Friluftsråd: 

 gi innspill og høringsuttalelser til kommunenes planarbeid (kommuneplaner, 
kommunedelplaner og i spesielle tilfeller reguleringsplaner) 

  

 

4 Mindre oppgaver 
 
 I perioden skal Salten Friluftsråd: 

 utnevne årets antisutrehelt 

 arbeide videre med oppbygging av bildearkivet 

 være aktiv og synlig i media 
 
 

5 Øvrige oppgaver som kan gjennomføres ved behov og 
kapasitet  
 bidra til friluftslivskurs retta mot foreldre feks via helsestasjoner 

 Vurdere et initiativ til en helhetlig folkehelsesatsing i en medlemskommune med fokus på 
helhetlig, faktisk aktivitetspolitikk i et bredt samarbeid med andre aktuelle aktører. Her kan 
FNF sitt opplegg med Treningskompis inngå. Et slikt opplegg bør følgeforskes hvis det 
settes i gang. 

 prosjektledelse på større friluftslivsrealterte prosjekter i kommunene 

 arrangere seminar for medlemskommunene 

 holde innledninger og foredrag i medlemskommunene 

 stimulere til bygging av skjelterskjå 

 arbeide for oppstart av Salten Topp 8 

 informere om interkommunale friluftsråd utenfor egen region 

 engasjement i oppgaver som ikke forutses når arbeidsprogrammet legges 
 
 
 

---oo0oo--- 
 


