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Salten Friluftsråd 

Årsmelding 01.05.2013– 30.04.2014 
 

0 Tillitsvalgte og ansatte 
0.1 Medlemmer 

  

 Kommunemedlemmer 
  

   Kommunerepresentanter oppnevnt i etterkant av kommunevalget høsten 2011 

 
KOMMUNE REPR/VARAREPR ADRESSE 

BEIARN 

 

Anne Maren Wasmuth 

vara: Otto John Navjord 

Beiarn kommune, Pb 25, 8118 Moldjord 

Beiarn kommune, Pb 25, 8118 Moldjord 

BODØ 

 

Grethe M Fjærvoll 

vara: Morten Melå 

Gen Fleischersg. 8, 8003 Bodø 

Osphaugv. 10, 8026 Bodø 

FAUSKE 

 

Arne B Vaag 

vara: Cecilie Amundsen 

Poppelv. 23, 8209 Fauske 

Furutoppen 3, 8209 Fauske 

GILDESKÅL 

 

Elinor Kristiansen 

vara:Cecilia Lundbakk 

8140 Inndyr 

8140 Inndyr 

HAMARØY 

 

Rolf Steffensen 

Kjersti S Hansen 

Oppeid, 8294 Hamarøy 

Oppeid, 8294 Hamarøy 

MELØY 

 

Randi Myrvang Næss 

vara: Ola A Loe 

Hamnborgv. 7, 8178 Halsa 

Åmnesv. 63, 8170 Engavågen 

SALTDAL 

 

Kim Mietinen 

vara: Kurt Johansen 

Sundby, 8250 Rognan 

Jarbruv. 24, 8255 Røkland 

STEIGEN 

 

Hans Einar Stendal 

vara: Maria Almli 

8289 Engeløya 

Saur, 8283 Leinesfjord 

SØRFOLD 

 

Lars Kr. Evjenth 

vara: Anne-Lise Lillegård 

Kvarv, 8226 Straumen 

Helland, 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   

 



 2 

 

0.2 Ledelse 

Arbeidsutvalg 

Arbeidsutvalget har, fra 03.05.12, hatt følgende sammensetning: 
 leder: Hans Einar Stendal 

 nestleder: Arne B Vaag 

 medlem: Elinor Kristiansen 

 medlem med observatørstatus: FNF Nordland 

 1.varamedlem: Randi Myrvang Næss 

 2.varamedlem: Lars Kr Evjenth 

 

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.  

Trygve Snøtun har vært ansatt som prosjektleder i full stilling i prosjekt STImuli, men 

hatt til sammen 0,2 årsverk pappaperm. Trygve har kontorsted Bodø kommune. 

Håvard Berg har vært leid inn på arbeidsfeltet: revisjon av kartlegging og verdisetting  

  av friluftsområder og sti- og løypeplaner. 

Salten Friluftsråd har kjøpt kontortjenester fra Salten Regionråd.  

 

0.3 Møteaktivitet 

Årsmøte 

Årsmøtet i Salten Friluftsråd ble avholdt i Bodø, 24.06.2013. 

 

Rådsmøter 

Det er, i perioden 01.05.2013 – 30.04.2014, avholdt ett møte i Salten Friluftsråd. Dette 

blei avholdt på Kobbelv vertshus, Sørfold, 22.10.2013. 

Merk:  

I forkant av perioden blei det avholdt møte 24.-25.04.2013 på Heimsjyen, Gildeskål. 

I etterkant av perioden er det avholdt møte 06.-07.05.2014, på Tranøy fyr, Hamarøy. 

 

Arbeidsutvalgsmøter 

Det er avholdt to møter i arbeidsutvalget til Salten Friluftsråd. 

Det første møtet blei avholdt i Salten Regionråds møtelokaler, Teamgården i Bodø, 

01.10.2013. 

Det andre møtet blei avholdt samme sted, 12.02..2014. 

 

 

0.4 Annet 

0.4.1 Kontorforhold 

På Rognan har Salten Friluftsråd hatt kontorfellesskap med Fagforbundet og 

”sykkelprosjektet i Saltdal”, Kirkeg. 23, tilbygg til kommunehuset på Rognan. 

I Bodø har prosjektleder Bjørn Godal vært samlokalisert med sekretariatet i Salten 

Regionråd, Prinsensgt.113 a, 8002 Bodø.   

Prosjektleder for STImuli, Trygve Snøtun, har hatt kontorsted Bodø kommune. 

 

0.4.2 Overbygning 

Salten Friluftsråd er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund.  

I perioden er det etablert to nye friluftsråd i Nordland; Helgeland friluftsråd og 

Lofoten friluftsråd. 



 3 

 

Friluftsrådenes Landsforbund er medlemsfriluftsrådenes felles talerør overfor 

nasjonale myndigheter og organisasjoner. Friluftsrådenes Landsforbund fordeler 

statlig driftsstøtte til medlemmene og legger til rette for kompetanseutvikling.   

Pr. 30.04.2014 var Friluftsrådenes Landsforbund paraplyorganisasjon for 24 

interkommunale friluftsråd.  

 

 

1 Folkehelsesatsing i Salten Friluftsråd med utgangspunkt i 

samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune 
 Fylkestinget i Nordland vedtok i desember 2007: Nordland fylkeskommune, 

Handlingsplan folkehelsearbeid 2008-2011. Handlingsplanen blei utvida til å omfatte 

år 2012, og Handlingsplan for perioden 2013 – 2016 er seinere vedtatt. 

 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 felt; turstier og turveier og helsefremmende 

barnehager.  

Salten Friluftsråd, mottok, sammen med Polarsirkelen friluftsråd, Nordland 

fylkeskommunes folkehelsepris 2014.  

 

1.1.1 Prosjekt STImuli – fra senga til Bestemorenga 

STImuli – fra senga til Bestemorenga er en målrettet satsing på bostedsnære turløyper 

i Bodø. Prosjektet startet opp 01.01.2009 og skulle i utgangspunktet vært avsluttet 

31.12.2012. Prosjektet er nå videreført ut 2016 med prosjektleder i full stilling. 

Prosjektleder hadde 50 % fødselspermisjon vår/sommer 2013 (til sammen 10 uker), 

samt ferieavvikling, og startet i 100 % 8. august.   

 

Prosjektet har som mål å: 

 Gi en friskere og mer aktiv befolkning 

 Styrke tilhørigheten og kunnskapen knyttet 

til egne nærområder 

 Øke attraktiviteten 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, Bodø friluftsforum, Visit Bodø og Salten Friluftsråd. 

 

Engasjement i perioden: 

 Bidratt med STImuliprosjektet i Miljødirektoratet sin nærmiljøsatsing 

 Oppgradert 5 km lysløype fra jordvei til gruset turvei 
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 Gjennom Min STImuli er det etablert/oppgradert over 3 km med turstier/-veier 

 Etablert over 3 km ny turvei, inkludert bruer og kryssinger ved Soløyvatnet mot 

Sjunkhatten nasjonalpark 

 Etablert ny parkeringsplass med plass til over 100 biler ved Soløyvatnet 

 Grunneieravtaler for realisering av Soløyvatnet rundt 

 Startet etablering av skiløype Soløyvatnet rundt 

 Jobbet med utforming av Sykkel i Salten 

 Startet arbeid med sykkelvei langs Skjerstadfjorden mellom Rognan og Skjerstad 

 Startet prosjektering av sykkelsti mellom Skautuva og Keiservarden 

 Tilrettelegging for avklaringer til treningsområde for terrengsyklister 

 Startet prosjektering av «Keiserstien» 

 Vært i dialog med kommune, fylkeskommune og Statens vegvesen angående 

skilting og merking for syklister  

 Produsert 5 turkort og 5 informasjonstavler 

 Bidratt overfor andre i å etablere tilsvarende prosjekt/tiltak i medlemskommuner 

og utenfor 

 Mastergradsstudent vurderer virkningene av 

prosjektet 

 

Arbeidet har lagt beslag på 0,8 årsverk + 0,2 

årsverk i fødselspermisjon for prosjektleder. I 

tillegg har Bjørn Godal jobbet 0,1 årsverk. 

 

1.1.2 På tur i Hamsuns Rike 

På tur i Hamsuns Rike er et prosjekt for: 

1. å øke regionens attraktivitet for egne og 

tilreisende turister 

2. å arbeide for økt fysisk aktivitet blant 

innbyggerne, med mål om bedret 

folkehelse 

3. økt bolyst, trivsel og livskvalitet 

4. bedre trafikksikkerhet 

Salten Friluftsråd har en overordnet prosjektlederrolle hvor en kun har et veilednings- 

og pådriveransvar. I tillegg tar friluftsrådet ansvar for konkrete oppgaver som er 

kommuneoverskridende. 

 

Engasjement i perioden: 

 vært en pådriver i prosjektet 

 utarbeidet profil for turfoldere i Hamsuns Rike 

 gitt ut 16  turkort i regionen 

 startet utarbeidelsen av tre foldere for topptur, vandring og innlandsfiske  

 utfordret kommunene på tilretteleggingstiltak i 2014 

 utfordret Sørfold og Hamarøy kommune på Barnas turløyper 

 løpende arbeidet med sti- og løypeplan for regionen 

 

Arbeidet har lagt beslag på 0,05 årsverk. 

 

1.1.3 Turløyper i Salten (FantaSTI) 
 En ny, helhetlig satsing på tilrettelegging av turløyper i hele Salten. Satsingen 
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omhandler i utgangspunktet fot-, sykkel-, sykkel- og padle/roturer. Salten Friluftsråds 

rolle i satsingen er å være pådriver, faglig veileder og gjennomfører av 

kommuneovergripende tiltak.  

Arbeidet med På tur i Hamsuns Rike samkjøres med denne satsingen.  

  

Engasjement i perioden: 

 Fordelt og fulgt opp nærmere kr 800.000,- til merking og skilting av turruter i 

Salten 

 Gjennomført tre samlinger og klargjort for den fjerde i kompetansegivende kurs 

for kommuneansatte. 18 studenter deltar på kurset. Hovedtyngden kommer fra 

Salten. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet. Salten Friluftsråd har 

prosjektledelsen og gjennomfører prosjektet i samarbeid med Nordland 

fylkeskommune og Universitetet i Nordland 

 Gjennomført praktisk merkekurs for alle som har fått midler fra Turskiltprosjektet 

 Vært faglig veileder for de som merker og skilter turruter i Salten 

 Tatt initiativ for å få igangsatt et felles Sykkel i Salten prosjekt 

 Søkt midler til utarbeidelse av 30 turkort i Salten 

 Gitt råd ang. forvaltning av Klungsetmarka, Fauske kommune 

 Arbeidet med sti og løypeplaner er i full gang: 

o Det har vært oppstartsmøter og underveismøter med Meløy, Sørfold, 

Fauske, Gildeskål og Bodø. 

o Hamarøy har fått sin sti- og løypeplan 

o Meløy er nesten ferdigstilt 

o Sørfold er under arbeid - datainnsamling 

o Fauske er under arbeid - datainnsamling 

o Bodø er under arbeid – datainnsamling 

o Gildeskål er under arbeid – datainnsamling 

o Saltdal – ikke startet opp 

o Beiarn – ikke startet opp 

o Steigen – ønsker ikke å delta foreløpig 

 

Arbeidet har lagt beslag på 0,24 årsverk (BG) + 0,12 engasjert prosjektmedarbeider på 

Sti- og løypeplaner. 

 

1.2 Folkehelsetiltak retta mot barnehage og skole  

1.2.1 Robuste Salten-onga, folkehelsesatsing i barnehagen 

Salten Friluftsråd ledet prosjekt Ut er in – barnehage, i perioden 2008 – 2012. 

Prosjektets formål var: helsefremmende barnehager i Salten. Internevalueringer av 

prosjektet og tilbakemeldinger fra deltakende kommuner ga grunnlag for videreføring 

av satsing på helsefremmende barnehager. Våren 2013 utarbeidet Salten Friluftsråd en 

satsingsplan med tittel “Robuste Salten-onga”.  Hovedtema er fysisk aktivitet, 

naturopplevelse og mat.  

Hovedsamarbeidsparter er: Nordland fylkeskommune, RKK Salten og Friluftsrådenes 

Landsforbund. Se Salten Friluftsråds nettside.  

Alle ni kommunene i Salten ønsket å være med, og alle har oppnevnt pilotbarnehage. 

Følgende barnehager er oppnevnt: 
- Beiarn: Moldjord barnehage 

- Bodø: Stordalen friluftsbarnehage og Jensvoll barnehage 

- Fauske: Hauan barnehage 

- Gildeskål, Inndyr barnehage 

- Hamarøy, Skutvik oppvekstsenter 
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- Meløy: Neverdal barnehage -

 -             Saltdal: Rognan barnehage -

 -            Steigen: Steigenbarnehagen, Leines -

  -            Sørfold: Løkta barnehage 

 

Engasjement i perioden: 

 Utarbeida tiltaksbeskrivelse for 

barnehagesatsingen Robuste  

Salten-onga 

 Oppretta nettverk med alle kommunene 

og oppnevnte pilotbarnehager  

 gjennomført 2-dagerssamling for 

pilotarnehager fra Salten og Helgeland, 

Storjord i Saltdal, 24.-25.09.2013, 

sammen med Polarsirkelen friluftsråd. 

 snøformingsengasjement 

- samarbeida med aktivitetssenteret Knaggen i Saltdal om videreutvikling 

av snøformingssett for barnehager.  

Pr. 30.04.2014 er det solgt ca 150 sett til mottakere i inn- og utland. 

- utarbeida temahefte: Snøforming i barnehage og skole, til bruk for alle 

landets friluftsråd 

 samarbeida om Helsefremmende barnehager, strategier og tiltak, med 

utgangspunkt i Folkehelsealliansen Nordland.  

 formidla erfaringer og idéer uformelt på kryss og tvers i nettverket samt i 

Friluftsrådenes Landsforbunds nettverk Læring i friluft. 

 lagt føringer for oppfølgende satsing på helsefremmende barnehager, inkludert 

satsinger i Friluftslivets år 2015. 

 innleda for samtlige barnehageansatte i Sørfold kommune, tema høsting, 

22.04.2014.  

 

1.2.2 Folkehelsetiltak retta mot grunnskole og SFO 

Tiltaket omfatter ulike informasjons- og stimuleringstiltak basert på prosjektene Ut er 

in og Ut er in – ung, herunder utvikling at ”Stedsbasert læring”, et redskap for 

systematisk bruk av nærmiljøet i det daglige læringsarbeidet.  

 

Engasjement i perioden: 

 samarbeid om pedagogisk utviklingsarbeid, ”Stedsbasert læring”, et nett- og 

kartbasert konsept for systematisk bruk av nærmiljøet i det daglige læringsarbeidet   

- gjort avtaler med skoler i Salten om bruk/videre kursing i Stedsbasert 

læring, så snart systemet fungerer teknisk tilfredsstillende. 

 Innledninger, foredrag og kurs. Engasjementet omfatter: 

- UIN, 04.11.2013 og 22.11.2013, gjesteforelesninger  

- UIN, 26.11.2013, innledning, kurs, nærmiljøsatsing, ansv SF v/Bjørn 

Godal 

- Bodø, Folkehelsealliansen Nordland, 12.11.2013, innledning 

- Bodø, Folkehelsekonferanse, 19.-20.04.2013, samarbeid med Nordland 

legeforening, om Nordlands-konferanse, Robust oppvekst , inkl. egen 

innledning 

- Fauske, innspill til Fauske kommune, nye Vestmyra skole, møter: 

18.12.2013 og 15.01.2014. 
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- Lofoten, oppdrag for Lofoten friluftsråd, 12.-13.03.2014.  

Innledninger i Moskenes, Leknes og Kabelvåg 

- Bodø, Grunnkurs for spesialisering allmennmedisin, forebyggende 

helse, Nordland legeforening, 07.04.2014, innledning 

 

1.2.3 Friluftsliv i videregående skole - Forsøk Knut Hamsun videregående skole 

Salten Friluftsråd har hatt prosjektledelsen på utarbeidelse av læreplaner og 

grunnlagsmateriell for søknad om forsøk med studieforberedende utdanningsprogram 

friluftsliv ved Knut Hamsun videregående skole. Forsøket startet høsten 2013 og går i 

5 år. Det blir tatt opp tre kull på 16 elever. Første året var fulltegnet. Andre opptak har 

14 førstevalgssøkere. Salten Friluftsråd har vært med i prosjektgruppa som har arbeidet 

fram mot forsøket.  

Forsøket åpner muligheten for at man kan få inn et tilbud om friluftsliv i videregående 

skole, på lik linje med det man har for idrett i dag.  

 

Engasjement i perioden: 

 markedsført tilbudet der og når det har vært naturlig 

 deltatt og hatt innlegg på åpningen av tilbudet 

 har hatt oppmerksomhet mot skolen og beredskap for å bidra dersom skolen eller 

Salten Friluftsråd har funnet det ønskelig 

 

1.3 Kunnskapsgrunnlaget 

1.3.1  PHD-STIpendiat: Motivasjon, faktisk aktivitet og tilrettelegging i nærmiljøet 
5-årig prosjekt (nyttår 2013 – ut 2017) hvor målet er å øke kunnskapsgrunnlaget knytta 
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  

Engasjement i perioden:  

 historisk kildestudium på det å gå på tur 

 metodisk utvikling 

 kurs i kvalitativ metode 

 6 foredrag og forelesninger om temaet 

 

Arbeidet har lagt beslag på ca 0,26 årsverk. 

 

 

2 Motivasjon, stimulering, informasjon 
2.1 GodTur.no 

 GodTur.no er den kartnettportalen Salten 

Friluftsråd legger ut sin nettbaserte 

turinformasjon på. Dette er en nasjonal turportal 
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og et samarbeid med blant andre Statskog SF, de 

andre friluftsrådene, Bedriftsidretten og Norges 

Jeger- og Fiskerforbund. Den gamle nettadressen er 

fortsatt i funksjon. 

  

Engasjement i perioden: 

 bidratt til videreutvikling av godtur.no 

 lagt ut noe mer informasjon fra 

friluftskart.salten.no på nettet 

 markedsført GodTur.no der og når det har vært naturlig 

 

 

2.2 Turbokengasjement 

2.2.1 Skaffe oversikt over behov, ønsker og forutsetninger ang. revisjon/nyutgivelser av 

turbøker i Salten. 

 

 Engasjement i perioden: 

 bidratt med innspill og informasjon til Saltdal kommune ang. evt. revisjon av På tur i 

Fauske og Saltdal. 

 

2.3 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 revidert høsten 2012. 

 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 

Salten Friluftsråd har ansvar for erfaringsutveksling, videreutvikling av konseptet, 

koordinering og medfinansiering.  

Kommunene har ansvar for arrangementene.  

Basecamp Salten har vært arrangert 13 ganger over de 12 siste årene, med totalt ca. 

1 700 deltakere.   

 

Engasjement i perioden: 

 samarbeida med Fauske kommune om Basecamp Salten 06.-08.09.2013, herunder 

bidratt selv med jolleseiling 

 tatt ansvar for erfaringsutveksling og videreutvikling, herunder møte i Bodø 

07.11.2013 

 samarbeida med Steigen kommune om planlegging av arrangement i september 

2014 

 utarbeida veiledningshefte Basecamp Salten. Illustrert utkast ferdig.  

 
2.4 Kurs i roing og seiling 

Salten Friluftsråd eier tre Walker Bay seiljoller. I tillegg kan vi disponere to joller eid av 

Universitetet i Nordland. Disse brukes til undervisning og kursing i kystrelaterte tema. 
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Engasjement i perioden: 

 gjennomført seil-/rokurs i to uker 

for Universitetet i Nordland 

 gjennomført kurs for ledere på 

Basecamp Salten og Valnesfjord 

helsesportssenter i bruk av 

seiljoller 

 gjennomført selvbergingskurs 

for Mørkvedmarka skole, som pilot for videre kursing av skoler i Salten 

 Ivaretatt nødvendig vedlikehold 

 

2.5 Mat på Tvers 

 Idé om tiltak som omhandler friluftsliv, høsting av matressurser som er allment 

tilgjengelige, og ulike kulturers utnyttelse av disse.  Tiltaket kan kombinere 

innvandreres behov for informasjon og motivasjon til høstingsbasert friluftsliv med 

innvandrere som ressurs med hensyn til ulike måter å anvende matråstoffer på. 

 

 Engasjement i perioden: 

 Utarbeida utkast til illustrasjoner som viser friluftsliv i Norge, med vekt på 

allemannsrett og høsting. 

 Søkt etter kilder til uvanlig bruk av matressurser som kan høstes med hjemmel i 

friluftsloven. 

 

2.6 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.  

 

Engasjement i perioden: 

 Gjennomført møter med Nordland fylkeskommune og alle seks 

frisklivssentralene i Salten; Bodø, Fauske, Hamarøy, Meløy, Saltdal og 

Sørfold. Gjensidig formidling av informasjon, ideer til endringer, utvikling, 

fellestiltak. 

Se også 2.7. 

 

2.7 Elektronisk turmålregistrering, tilbud til medlemskommunene 

Friluftsrådenes Landsforbund har initiert utarbeidelse av elektronisk turtellesystem for 

friluftsrådene. Alle friluftsråd tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund kan kjøpe rett til 

å bruke systemet. Systemet kan brukes som alternativ til utlagte turbøker der 

besøkende skriver navnet sitt, eller som et supplement til dette. 

 

Engasjement i perioden: 

 Salten Friluftsråd har kjøpt rett til å bruke systemet 

 Salten Friluftsråd har arrangert kurs i bruk av systemet, for alle 

medlemskommunene i Salten Friluftsråd pluss andre friluftsråd, Bodø, 

02.04.2014. Frisklivssentralene i Salten var spesielt invitert. 
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3 Sikring av friluftslivets arealer i regionen 
3.1 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- 2004). Arealene i samtlige Salten-kommuner er 

vurdert i henhold til veileder. Arealer som har attraksjon for friluftsliv er kategorisert i 

forhold til ulik brukstype og verdi. Resultatene av kartleggingen er lagt ut på en felles 

kartserver. Arbeidet med nykartlegging er avsluttet og gått over i en driftsfase der 

opprettinger, oppgraderinger og ajourhold prioriteres.  

Alle kommunene oppfordres til å revidere kartleggingen en gang i hver planperiode. 

 

Engasjement i perioden: 

 kvalitetssikra alle kartleggingsdataene. Alle data følger nå ny SOSI-standard (phu) 

 Kartleggingen i Salten er brukt som pilotdata i ny nasjonal database for 

friluftskartlegging. 

 holdt 2 innlegg om kartleggingen utenfor egen region 

 Hamarøy sine kartleggingsdata er revidert. Videre revisjon samkjøres med Sti- og 

løypeplanarbeiet. 

 Salten Friluftsråd deltar i prosjektgruppe for et fylkeskommunalt prosjekt på 

kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i resten av fylket.  

 

Arbeidet har lagt beslag på 0,02 årsverk totalt + 0,06 årsverk på engasjert 

prosjektmedarbeider. 

 

3.2 Sikring av eiendommer til friluftsformål i regionen 

 

Engasjement i perioden: 

Gjennom STImuliprosjektet er det arbeidet med tre ulike sikringssaker, som nå er 

underskrevet av grunneier og levert til tinglysning. Totalt er ca 27 ulike eiendommer 

berørt av arbeidet. Sikringen knytter seg til Soløyvatnet rundt og atkomstvei til 

Sjunkhatten nasjonalpark. 

 

3.3 Involvering i nasjonale, regionale og lokale plan- og naturvernsaker 

Innspill og uttalelser i plan- og naturvernsaker vil i all hovedsak gjøres som en 

oppfølging av friluftslivskartleggingen som skal være sluttført i alle kommunene i 

2011. 

 

Engasjement i perioden: 

 Ulike innspill til kommuner og tredjepart, i all hovedsak med henvisning til 

data fra kartlegging og verdisetting av friluftsområder i kommunene. 

 

 

4  Øvrige oppgaver 
4.1 Mindre oppgaver som må avsluttes eller som 

ligger i føringer som tidligere er lagt av 

friluftsrådet  

4.1.1 Salten Friluftsråd – en antisutreorganisasjon 
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Engasjement i perioden: 

 Meløy hestesportssenter blei utnevnt til Salten Friluftsråds antisutrehelt 2013. 

Utnevnelsen blei offentliggjort under middagen i Salten Regionråd, 21.11.2013. 

 Det er ikke meldt sutreavvik i Salten Friluftsråd, verken blant tilsatte eller 

tillitsvalgte. 

 

4.1.2  Videreutvikle Salten Friluftsråds bildearkiv 

 

Engasjement i perioden: 

 kontinuerlig oppbygging av arkivet 

 tatt initiativ til nytt lagringssystem 

 

4.1.3 Være aktiv og synlig i media 

 

Engasjement i perioden: 

 Avisa Nordland, noen kraftige oppslag, inkludert 3 helsider STImuli 16.11.2013 

 Avisa Nordland, artikkelserie, fire artikler i Innsikt, mars-juni 2013.  

 Saltenposten, bl.a. kraftig oppslag om Basecamp Salten. 

 Nettnyheter. Salten Friluftsråd har i perioden skrevet 12 nettnyheter. 

 NRK Nordland, friluftsrådenes turtips. Hver torsdag fram til utgangen av 2013. 

Ledet og koordinert et opplegg der alle friluftsrådene, på omgang, har presentert 

turtips for påfølgende helg. På lufta hver torsdag ca. kl. 14.30. 

Også andre innslag i NRK Nordland. 

 Salten Friluftsråds nettside er oppdatert og noe omstrukturert. 

 Bidratt i samarbeidet mellom friluftsrådene og Magasinet Friluftsliv. Artikkel om 

sikkerhet på is. 

 Molter. Div korrespondanse ang. artikkel i VG 26.07.2013. 

 Aftenposten og Stavanger Aftenblad, artikler om friluftsområder i Salten, etter 

initiativ fra Ishavskysten friluftsråd. 

 

4.1.4 Revisjon og nyutgivelse av Det store Saltfjellkartet 

Kartet blei utgitt i 2007 og utsolgt raskere enn forventet. Salten Friluftsråd har derfor 

startet arbeidet med revisjon og nyutgivelse av kartet. Målet er nyutgivelse sommer 2014. 

 

Engasjement i perioden: 

 Salten Friluftsråd har i perioden startet revisjon av Det store Saltfjellkartet.  

 

 

 

5  Høringsuttalelser og involvering i planarbeid 

 
Engasjement i perioden: 

 ”Løns-smia”, tilrettelagt for samling for alle friluftsrådene i Nordland og Nordland 

fylkeskommune, , Lønsdal i Saltdal, 27.-28.11.2013 

 Ulike innspill/uttalelser til NVE, oftest kun med henvisning til ”kartlegging og 

verdisetting av friluftsområder” i aktuell(e) kommune(r) 

 Forslag til ny forskrift om friluftsaktiviteter som krever særlig aktsomhet. 

Høringsuttalelse til DN.  
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6 Representasjon 
 

Engasjement i perioden: 
 Et utvalg oppgaver:  

 Årsmøte, Friluftsrådenes Landsforbund, Sandefjord, 14.06.2013.  

Utsendinger fra Salten Friluftsråd: Hans Einar Stendal og Elinor Kristiansen.  

 Landskonferanse friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund, Friluftslivets 

fellesorganisasjon, Direktoratet for Naturforvaltning, Sandefjord, 12.-14.06.2013. 

Deltakere: Elinor Kristiansen, Hans Einar Stendal, Trond Loge og Bjørn Godal. 

 Ansattesamling, Friluftsrådenes Landsforbund, Tysfjord, 17.-19.09.2013.  

Deltaker: Trond Loge. 

 Styreledersamling, Friluftsrådenes Landsforbund, 13.-14.02.2014.  

Deltaker: Hans Einar Stendal.  

 Åpning galleri og rådsmøte, Nordland nasjonalparksenter, 19.06.2013. 

Deltaker Trond Loge. 

 Generalforsamling, Gjensidigestiftelsen. Innlegg Bjørn Godal. 

 

 

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

 Nordland fylkeskommune 

 Friluftsrådenes Landsforbund 

 de fem øvrige friluftsrådene i Nordland 

 Fylkesmannen i Nordland 

 Knut Hamsun videregående skole 

 Statskog SF 

 Nordnorsk Reiseliv 

 Visit Bodø 

 Reiseliv i Hamsuns rike 

 Forum for natur og friluftsliv i Nordland  

 Nordland nasjonalparksenter 

 Valnesfjord Helsesportssenter 

 Universitetet i Nordland 

 RKK Salten   

      

 

 

 

---oo0oo--- 

 


