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Styrelederen har ordet
Friluftsliv i ei krise
Koronaen har latt oss kjenne på stengsler,
usikkerhet og ensomhet. Den har gjort
betydningen av friluftsliv både mindre og
større.
-Mindre fordi store samfunnsstrukturer og
verdier er satt på prøve, folk har mistet
levebrød, fått varige mén og gått bort.
-Større fordi friluftsliv har gitt uvurderlige
rom uten stengsler, vært et sted å føle
trygghet og mestring, et sted å møtes.
I friluftsrådet har vi kjent en skrekkblandet
fryd over at så mange har kommet ut. Fryd
over alle som tatt del i gleden, men skrekk
over følgene på de mest besøkte stedene.
En lærdom for oss alle, er hvor viktig
friluftsliv er i krisetid, som kunnskapsbase
for en robust befolkning, kilde til livskvalitet
og tilhørighet, fysisk- og psykisk helse. Det
gir arbeidet vårt mening. Vi kjenner det
best i skole og barnehage. Der møter vi
alle og framtiden.
Aldri har vel slagordet vårt stått seg bedre:
Koffør sitte inne når alt håp e ute!
Ola Arnfinn Loe, styreleder

Årets antisutrehelt
Olaug Olsen gjør Givær til en trygg havn
for alle som bor og kommer dit. Hun er
fosterforelder, beredskapshjem, har 4Hog Inn på Tunet-gård, driver vannverk og
tar imot båten, arrangerer konserter,
menighetsmøter og leier ut rorbu. Alt på ei
øy med 14 fastboende!
I en tid der kommunikasjonene utfordres
bidrar hun til et levende samfunn der du
kan komme på dagsturer og overnatting.
Hun informerer og skryter av Givær i
sosiale medier. Hun er en SKIKKELIG
antisutrer
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Administrasjon
Årsverk fordelt på hovedarbeidsområder
1,4
1,2
1

0,8
0,6
0,4
0,2
0
Administrasjon

Barnehage og skole

Fritid prioriterte grupper

Turstimulering

Arealforv. og veiledning

Ansatte
Totalt 4 årsverk:
Faglig leder: Bjørn Godal, 1,1 årsverk
Prosjektleder: Annette Digermul Hals, 1,0 årsverk
Prosjektleder: Knut Berntsen, 1 årsverk (prosjektfinansiert: Nordlandsruta og skole)
Øvrig innleid: 0,8 årsverk (prosjektfinansiert: friluftsskolen og Full fræs)
Kjøp at kontortjenester fra Salten Regionråd: 0,1 årsverk

Sutring
Det er ikke rapportert om noen sutreavvik i organisasjonen i 2021.

Transport
Ansatte i friluftsrådet har totalt:
2019

2020

2021

26 stk

4 stk

6 stk

33 stk

18 stk

32 stk

35.667 km

18.763 km

15.989 km

3.661 km

0 km

1.404 km

1.350 km

0 km

180 km
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Styret 2021
Tillitsvalgte fra kommunene
Kommune
Beiarn
Bodø
Fauske
Gildeskål
Hamarøy
Meløy
Rødøy
Saltdal
Steigen
Sørfold

Representant
Rune Jørgensen
Kristin Schjenken Andersen
Ola Ragnar Norheim Jenssen
Johanna Amundsen
Svenn-Egil Duollja
Ola Arnfinn Loe
Inger Monsen
Christian Ruså
Hans Einar Stendal
Silje Sørfjordmo Paulsen

Vararepresentant
Iris Skoglund
Tom Karoliussen
Sandra Rendal Berg
Arne Sklett Larsen
Bente Melby Ness
Anne Marit Oleen
Frank K. Heimdal
Kim Mietinen
Kjersti Gylseth
Daniel Koskinen

Konsultative medlemmer
FNF Nordland: Ylva Edvardsen og Gisle Sæterhaug (adm)
Statskog: Harald Rundhaug

Arbeidsutvalg
Leder: Ola Arnfinn Loe (Meløy)
Medlem: Kristin Schjenken Andersen (Bodø)
Medlem: Hans Einar Stendal (Steigen)
Varamedlem: Silje Sørfjordmo Paulsen (Sørfold)
Varamedlem: Johanna Amundsen (Gildeskål)

Møteaktivitet
Møte
Årsmøte Salten friluftsråd
Styremøte 01.21
Styremøte 02.21
Styremøte 03.21
Arbeidsutvalgsmøte
Arbeidsutvalgsmøte

Sted
Teams
Teams
Engeløya, Steigen
Teams
Regionrådets lokaler, Bodø
Teams

Tid
03.06.21
04. – 05.05.21
21. – 22.09.21
25.10.21
15.02.21
09.03.21

4

Årsmelding 2021

Økonomi
Friluftsrådets økonomi er basert på en grunnfinansiering på driften og prosjektmidler. Driften
er finansiert gjennom kontingent fra medlemskommunene, samt driftsstøtte fra Nordland
fylkeskommune og staten. Den kommunale kontingenten utgjør i 2021 ca hver 8. krone av
inntektene til rådet. Med en grunnbemanning på 2,1 årsverk, er driften i 2021 underfinansiert
med ca 100.000 pr år. Dette dekkes gjennom prosjekt. Årsomsetningen i friluftsrådet var i
2021 8,25 mill. I 2021 var overskuddet på 1,5 mill. Dette er høyt fordi store prosjekt ble
avsluttet i 2021, mindre reising/møter pga covid og unormalt høye inntekter på salg (0,4
mill). Driftsfinansiering er avgjørende for å kunne skape den aktiviteten vi har på prosjekt.

Finasiering total aktivitet

Finansiering drift (faste inntekter)
5%

13%

20%
13%
48%

74%

Kommunal kontingent
Øvrige driftsinntekter
Prosjektinntekter

27%

Fylkeskommunalt driftstilskudd
Statlig driftstilskudd
Kommunal kontingent
Prosjektbidrag (inndektning driftsunderskudd)

Viktige føringer for arbeidet 2021
Saltenstrategiene 2020 – 2024. Salten friluftsråd
er et fast underutvalg av Salten Regionråd.
Salten friluftsråd bidrar derfor til realisering av
mål i Saltenstrategiene. Les mer her.
Friluftsrådenes Landsforbund (FL) sitt
prinsipprogram 2020-2024. Salten friluftsråd er
medlem i FL og har gjennom det forpliktet seg til
å følge FLs prinsipprogram. Les mer her.
Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025.
Salten friluftsråd har en samarbeidsavtale med
Nordland fylkeskommune knyttet til
folkehelseseplanen. Avtalen er knyttet til
administrasjonsstøtten fra fylkeskommunen.
Avtalen gir også prioritet til prosjektmidler.
Gjeldende plan kan dere lese her.
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Barnehage og skole
Vi bidrar til at grunnskolene og barnehagene i Salten gir alle
barn og unge en helsefremmende hverdag. Vårt fokus er å gi
personalet og lærerne inspirasjon, tips og metoder gjennom
planmessig arbeid, kurs og nettverksarbeid. Læring i friluft står
sentralt i arbeidet med mer og bedre uteaktivitet.

60%

Prosentfordeling på timer i arbeidsfeltet

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Helsefremmende barnehage Helsefremmende skole

Full fræs

Bokashi i skolen
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Tiltak

Tall for 2021

Helsefremmende barnehage
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehager.
Les mer her.

0 barn

Nettverksamling

50 ansatte

4 kurs

Fl og Nfk

7 kurs

Fl og Nfk

5 planer
uteområde

Helsefremmende skole
Pedagogisk utviklingsarbeid i skoler.
Les mer her.

50 elever

Nettverksamling

540 ansatte

2 planer
uteområde

3 kronikker

Fullfræs
Uhøytidelig friluftskonkurranse i skolen.
Les mer her.

270 barn

20 arr.

0,1 årsv.
innleid

Fl og Nfk
fk

Bokashi i skolen
Miljøprosjekt i skolen. Les mer her.
6 skoler
ungdom

Nfk
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Fritid prioriterte grupper
Vi prioriterer barn, ungdom og eldre i vårt fritidstilbud. Fokuset
er lavterskel aktivitet, trygge sosiale rammer, mulighet for
mestring, utvikling av gode holdninger, kunnskaper og
ferdigheter i friluftsliv tilpasset våre områder.

100%

Prosentfordeling på timer i arbeidsfeltet

50%

0%
Friluftsskole

Basecamp Salten

Mestring for eldre
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Tiltak

Tall 2021

Friluftsskole
Fritidstilbud i ferietid for barn i
skolealder. Les mer her.

492 barn

22 skoler

0,7 årsv.
innleid

Fl, bufdir
og Nfk

0 ungdom

0 aktiviteter

Fl og Nfk

Avlyst pga.
korona

Bodø

Fl og Nfk

Basecamp Salten
3 dagers aktivitetscamp for ungdom i
Salten. Basecampen går på omgang
mellom medlemskommunene. Les mer
her.

Mestring for eldre
Vedhogstprosjekt i friluftsområder for
pensjonerte menn og kvinner. Les mer
her.

10 stk

12 arr.
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Turstimulering
Vi arbeider for god turinformasjon både på nett, kart, turkort og
turbøker. Målet er å sikre god informasjon som stimulerer bredt
i befolkningen. Fokus er rettet mot lavterskel aktivitet og
kanalisering av trafikk til steder som tåler eller tilrettelegges for
å tåle forventa bruk.

80%

Prosentfordeling på timer i arbeidsfeltet

60%
40%
20%
0%
Sykkel i Salten Turkart Steigen

Turkort

Nordlandsruta

Telltur

55 Forførende

Ro- og
padleruter
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Tiltak

Tall 2021

Sykkel i Salten
Dokumentasjon og markedsføring av
tursykkelmulighetene i Salten. Tett
samarbeid med Visit Bodø. Prosjektet
ble ferdigstilt i 2021. Les mer her.

1.200 km
turforslag

Kart
web
ut.no

1kart

1 hefte

19 ulike
28 500 stk

Hamarøy
Fauske
Rødøy

Nfk, IRISfondet

Turkart Steigen
Nytt turkart i målestokk 1:50.000 for
Steigen utgitt i 2021. Opplag 1.500.

Spillemidler

Turkort
Enkle kort for gratis utdeling som
synliggjør turmulighetene. Kortene
deles gratis ut.

Nfk

Nordlandsruta
Nordlandsruta er en ca. 650 km lang
tursti som går langs grensa mellom
Norge og Sverige gjennom hele
Nordland. Friluftsrådet har ansvar for et
prosjekt som skal blåse liv i ruta. Les
mer her.

2 bøker

Kart
web
ut.no

1 bok

267
turgåere

Store
nettverk

Statskog,
Interreg,
Samf.løft
Fl og Nfk

1.331
turer

Fl og Nfk

55 forførende friluftsmål
55 utvalgte turmål i Salten, 5-7 turmål i
hver av medlemskommunene.
Turmålene markedsføres i et samarbeid
mellom kommunene, Visit Bodø og
friluftsrådet. Les mer her.

Telltur
Kart, turbeskrivelser på app og nett med
elektronisk turregistrering og
konkurranser. Les mer her.

3294
turgåere

577
turmål

163.185
turer

180 km

12 ruter

7 tavler

Nfk

Ro- og padleruter
Risikovurderte og kvalitetssikra ro- og
padleruter ruter etter nasjonal standard.
Les mer her.
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Arealforvaltning og veiledning
Tilgang på areal, er avgjørende for å kunne utøve friluftsliv.
Derfor prioriterer vi å bidra med godt kunnskapsgrunnlag og
dokumentasjon av friluftslivets interesser i arealsaker. I tillegg
veileder vi kommuner, næringsliv, privatpersoner og andre i
saker som angår allemannsrett og bærekraftig
besøksforvaltning.

80%

Prosentfordeling på timer i arbeidsfeltet

60%

40%
20%
0%
Friluftskartlegging

Ferdselsåreplan

Høringsuttalelser

Faglig veiledning
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Tiltak

Tall 2021

Friluftskartlegging
Fagkartlegging av friluftslivets
arealinteresser og bruk som grunnlag
for arealplanlegging og disponering. Les
mer her.

1 kartl.

Bodø

Miljødir. og Nfk

3 Planer
plplaner
Moø

1.700 km sti Miljødir. og Nfk
oppdatert i
grunnkart

Ferdselsåreplan
Ferdselsåreplanarbeidet gjennomføres
som kommunale planprosesser.
Hovedoppgavene er: Revisjon av stier
og traktorveier i kart, etablering av mål
for arbeidsfeltet, analyser og tiltaksplan.
Les mer her.

Sikringstiltak
Sikring betyr at staten eller kommunen
overtar eiendomsretten eller inngår en
varig avtale med grunneier for å sikre
allmennhetens tilgang på viktige
friluftsområder med betydelig bruk.

Ingen tiltak i 2021

Høringsuttalelser
Uttalelser til ulike planer i kommunene,
fylkeskommune og statlige etater.

6 uttalelser

Faglig veiledning
Faglig støtte av kommunene, andre
etater og organisasjoner på friluftsloven,
plan- og bygningssaker,
besøksforvaltning, reiseliv og friluftsliv
generelt.

Rundskriv
byggesak
og P-avgift

Studie
besøksforv.

Bærekraftig
reisemål
Bodø
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Salten friluftsråd, avd. Steigen
Bjørn Godal, faglig leder
bjorn.godal@salten.no
Besøksadresse: Steigen Rådhus,
Leinesfjord
Postadresse: Sjøgata 27, 8006 Bodø
Mobil: 950 68 985
Salten friluftsråd, avd. Bodø
Annette Digermul Hals, prosjektleder
annette.hals@salten.no
Adresse: Sjøgata 27 (1.etg), 8006 Bodø
Mobil: 480 26 694

Nordlandsruta og Helsefremmende skole
Knut Berntsen, prosjektleder
knut.berntsen@friluftsradet.no
Mobil: 917 78 767

Salten friluftsråd
Salten friluftsråd arbeider i og for kommunene fra og med Rødøy i sør, til og
med Hábmer/Hamarøy i nord. Rådet ble opprettet i 1992. Friluftsrådet har
pr. i dag 3 fast ansatte. Styret består av èn valgt representant fra hver av de
ti medlemskommunene. I tillegg har styret to konsultative medlemmer. Dette
er FNF- Nordland med to representanter og Statskog - Nordland med en
representant. Salten friluftsråd er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund
sammen med 27 andre interkommunale friluftsråd i Norge.
Formålet med Salten friluftsråd er å øke forståelsen for friluftslivets
betydning, arbeide for bedre friluftslivskultur og utbredelse av friluftslivet,
samt sikre og utvikle regionens friluftsmuligheter.

14

