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Til  
- medlemmene i Salten Friluftsråd 
- inviterte gjester til SF-møte 02/2016 
  - Nordland fylkeskomme, folkehelseavdeling v/Kari Hege Mortensen 
  -  Styremedlem i Friluftsrådenes Landsforbund Maria Almli 
  -  Statskog SF, Salten v/ Harald Rundhaug 
  - Midtre Nordland nasjonalparkstyre v/ Inge Sollund Ingvaldsen  
-      Beiarn kommune v/ adm kontaktperson Anne Maren Wasmuth  

 
 
 
  
 

 
referat 
møte i Salten Friluftsråd 
SF-møte 02.2016 
 
Sted: Beiarstua, Beiarn kommune 
Tid: 24.-25.10.2016 
 
Tidsramme 
mandag 24. oktober 
kl. 12.00 innkvartering, lunsj   
kl. 13.00 møte                
kl. 20.00 middag  
 
tirsdag 25. oktober 
kl. 08.00 frokost 
kl. 09.00      møte 
kl. 11.30   lunsj 
kl. 12.15    Takk for nå! 
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Deltakelse 

Navn og organisasjon delt middag overnatting merk 

Rune Jørgensen, Beiarn x X hengekøye  

Cecilia Lundbakk, Gildeskål x X hengekøye  

Bente Melby Ness, Hamarøy x X inne  

Ola Arnfinn Loe, Meløy x X inne  

Kim Mietinen, Saltdal x X hengekøye  

Kjersti Gylseth, vara Steigen x X hengekøye  

Lars Evjenth, Sørfold x X telt  

Erling Solvang, FNF Nordland x X hengekøye  

Gisle Sæterhaug, FNF Nordland, adm x X hengekøye  

Trond Loge, Salten Friluftsråd, adm x X inne  

Bjørn Godal, Salten Friluftsråd, adm x X hengekøye  

Harald Rundhaug, Statskog, Salten x X hengekøye  

Inge Sollund Ingvaldsen, 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 

x - - fra og med frokost tirsdag 

Sum 13 12   

 

 
Forfall 
inkluderer inviterte gjester: 
-Morten Mehus 
-Maria Almli 
-Egil Mathisen 
-Ida Johnsen 
-Maria Dønnestad 
-Nordland fylkeskommune 
-Anne Maren Wasmuth 

 
Innkalling, saker, møteledelse 

Det var ingen merknader til innkalling. Det var ingen saker til evt. 

Lars Evjenth ledet møtet. 

 

Takk til: 

 Rune Jørgensen for samarbeid om praktisk gjennomføring og tradisjonsmat; kjuuk til middag og 

elgsodd til lunsj. 

 Sju friske deltakere som sov i hengekøyer under åpen himmel. 

 En frisk deltaker som sov i telt 

 Ola A Loe som gikk fra Storglomvatnet i Meløy til Beiarstua. 

 
 
Referat 

 
1 Saker til informasjon 
 
SF-sak 15/16 
Godkjenning av referat fra SF-møte 01/2016 
 
      Vedtak: 
Referat fra SF-møte 01/2016 godkjennes. 
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SF-sak 16/16 
Referatsaker  
 
Forkortelser: 
SF: Salten Friluftsråd 
SR: Salten Regionråd 
FL: Friluftsrådenes Landsforbund 
FNF: Forum for natur og friluftsliv 
Mdir: Miljødirektoratet  
NFK: Nordland fylkeskommune 
FM: Fylkesmannen i Nordland 
KUD: Kulturdepartementet 
KLD: Klima- og miljødepartementet 

      Vedtak: 

 Referatsakene tas til informasjon 

 ang. a) ref fra SF-AU-møte.  Salten Friluftsråd, innspill til: Nordland fylkeskommune, forslag 
til planprogram, regional plan for vannkraft. Høringsuttalelsen fokuserer på kartlegging og 
verdisetting av friluftsområder og har følgende formulering: 
“Høring - forslag til planprogram - Regional plan om vannkraft 
Salten Friluftsråd er tilfreds med at friluftskartleggingen, som nå er gjennomført i hele fylket, 
skal legges til grunn for vurdering av friluftslivsinteressene i planen og senere 
utbyggingssaker.  
Kartleggingen i Salten ble gjennomført i perioden 2006 – 2014 og har vist seg å være et 
svært viktig og godt verktøy i arealforvaltningen.  
Utøvelsen av friluftsliv endrer seg over tid og omdisponering og endringer i annen 
arealbruk, påvirker mulighetene for å utøve friluftsliv. For at kartleggingen skal ivareta sin 
funksjon i framtiden og gi et reelt bilde av friluftsinteressene, er det derfor viktig med 
jevnlige revisjoner. Gjøres dette, er ikke arbeidsmengden knyttet til slike revisjoner stor. 
Friluftsrådet mener at slike revisjoner bør vurderes konkret i kommunene hvert fjerde år, i 
samband med at planstrategiene legges fram for kommunestyret. Det betyr ikke at 
kartleggingen må revideres, men at kommunene må gå gjennom innholdet og konkret 
vurdere om revisjon må foretas. Vi ber om at fylkeskommunen også vurderer et slikt krav 
for at kartleggingen som benyttes som grunnlag i dette planarbeidet og i senere 
utbyggingsaker. Konkret foreslår vi at dette kan formuleres: Før friluftskartleggingen 
benyttes som kunnskapsgrunnlag i planarbeidet og i konkrete vurderinger i 
utbyggingssaker, må revisjon av kartlegginger eldre enn fire år vurderes konkret av 
kommunene. Friluftsrådet kan bistå kommunene i dette arbeidet.” 
Møtet oppfordret til fokus på revisjon av kommunenes “kartlegging og verdisetting ..” 

 ang. h) Friluftslivstilbud Knut Hamsun.  
Nord Universitetet har lovet evalueringsrapport til 01.11.2016. 

 

2 Saker til orientering og drøfting 
 
SF-sak 17/16 
Sykkel i Salten - en samordnet satsing på tur- og turistsykling 
Orientering om status og framdrift ved Bjørn Godal. 
 
      Vedtak: 
Saken prioriteres i kommende arbeidsprogram. 
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SF-sak 18/16 
Salten Friluftsråd, arbeidsprogram 01.05.2016 – 30.04.2017. Status og prioriteringer. 
Arbeidsprogrammet blei gjennomgått i møtet. 
 
      Vedtak: 

 Ad 1.2.1 PHD-STIpendiat.  Arbeidet er pt lagt på is. 

 Ad 1.2.2 Stevnemøte med kysten. SF vil ikke bli involvert i tiltaket. 

 Ad 2.1.1 Vurdere opprydding av data friluftsrådet står ansvarlig for i GodTur.no 

 Ad 2.1.3 Vurdere utleggelse av eksempelsaker om sikring og andre relevante saker på  
               nettsiden 

 Ad 2.3.1 Turkart Sørfold. Skal være levert fra trykkeri 07.11.2016.  

 Ad 2.4.3  Planlegges prioritert i nov/des 2016. 

 Ad 2.4.8  Formidle til voksenopplæring og utdanningsinstitusjoner når informasjonen  
               foreligger 

 Ad 2.5.2 Ta Nordlandsruta inn som en del av FantaSTI  

 Ad 5.     Øvrige oppgaver som kan gjennomføres ved behov og kapasitet 
   Orientering om bærsatsingen “Utogplukk.no”  

     Vurdere en eller annen form for «Salten topp 8» 

  
 
SF-sak 19/16 
Innspill til aktuelle oppgaver i Salten Friluftsråd, arbeidsprogram 01.05.2017 – 30.04.2018 
Forslag til aktuelle satsingsområder og tiltak, bl. a. med bakgrunn i gjennomgang av status og 
prioriteringer i inneværende periode, drøfting av adm kapasitet og “medlemmenes gylne 5”. 

      Vedtak: 

 fokus på innvandrere 

 fokus på de minst aktive;  
eks. sjekke mulighet for kobling/bruk av SFs tilbud Telltur i FNFs tiltak “tur-og 
treningskompis”. 
vurdere tiltak for eldre inaktive  

 fokus på “kartlegging av friluftsområder” 
-oppfordring til kommuner om å vurdere revisjon i tilknytning til behandlingen av 
planstrategien 
-være særlig oppmerksom på kyst og viktige områder for barnehager og skoler 

 Vurdere utgivelse av et turkart for Gildeskål/Láhko nasjonalpark 

 fokus på sykkel 

 fokus på bål 

 vurdere å endre høstmøtene i SF til SF-møte dag én og temamøte dag to, der også 
kommunene v/ oppnevnte kontaktpersoner og frivillige organisasjoner inviteres med. 

 være aktiv ang. friluftsliv i naturvernområder. Utfordres SF til deltakelse i Rådgivende utvalg 
for Midtre Nordland nasjonalparkstyre, prioriterer SF deltakelse. 

 Ta initiativ til tettere kontakt med rådmannsgruppa og kommunestyrene 
 
  

SF-sak 20/16 
Problemstillinger ang. Salten Friluftsråds økonomi i 2017 
Muntlig orientering ved Lars Evjenth og Trond Loge.    
 
      Vedtak: 
Saken tas til orientering.  
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SF-sak 21/16 
Nasjonalparkene inn i framtida – friluftslivets posisjon 
Innledning ved nasjonalparkforvalter Inge Sollund Ingvaldsen, Midtre Nordland nasjonalparkstyre. 
Innledningen inkluderte omtale av Fylkesmannens tilrådning ang utvidelse av Saltfjellet – Svartisen 
nasjonalpark og revisjon av eksisterende verneområder. 
 
      Vedtak: 
Salten Friluftsråd viderefører engasjement knytta til friluftsliv i verneområder. 
 
 
SF-sak 22/16 
Medlemmenes gylne 5 
 
      Vedtak:  
Medlemmenes gylne 5 er til stor nytte og glede. 
 
 
SF-sak 23/16 
SF-møte 01.2017.  Tid og sted. 
 
      Vedtak: 
Møte i Salten Friluftsråd våren 2017 avholdes primært i Meløy.  
Tidsramme: 25.-26.04.2017. 
Rammer for høstmøte 2017 legges i vårmøte 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lars Kr Evjenth 

     leder 
          Trond Loge 
          dagl. leder 
 
gjenpart: 
- Salten Regionråd 
- Friluftsrådenes Landsforbund 
- kommunekontakter i Salten Friluftsråd 


