Årsmelding
2017

Turkasse ved Ulvsvågskaret, Hamarøy. Foto: Bjørn Godal

Tillitsvalgte og ansatte
Tillitsvalgte
Kommunerepresentanter oppnevnt i etterkant av kommunevalget høsten 2015
Kommune
Representant/vararepr Adresse
BEIARN
BODØ
FAUSKE
GILDESKÅL
HAMARØY
MELØY
SALTDAL
STEIGEN
SØRFOLD

Rune Jørgensen
Vara: Linda Larsen
Egil Mathisen
Vara: Ida Johnsen
Maria Dønnestad
Vara: Kjetil Sørbotten
Cecilia Lundbakk
Vara: Geir Olsen
Bente Melby Ness
Vara: Bård Løding
Ola Arnfinn Loe
Vara: Randi Myrvang Næss
Kim Mietinen
Vara: Leif Erik Tjønna
Morten Mehus
Vara: Kjersti Gylseth
Lars Kr. Evjenth
Vara: Turid J. Willumstad

Pb 1, 8118 Moldjord
Storjord, 8110 Moldjord
Hunstadveien 176 A., 8022 Bodø
Haugstuveien 11, 8010 Bodø
Sisikveien 19 D, 8207 Fauske
Bringsliveien 83, 8215 Valnesfjord
Sjømyra 20, 8140 Inndyr
Nes, 8290 Skutvik
Oppeid, 8294 Hamarøy
Åmnesv. 63, 8170 Engavågen
Hamnborgv. 7, 8178 Halsa
Sundby, 8250 Rognan
Vassbotnfjell, 8255 Røkland
Røssøyveien 5, 8289 Engeløya
Oterstien 10, 8285 Leines
Kvarv, 8226 Straumen
Furuveien 4, 8226 Straumen

Frivillige organisasjoner
FNF Nordland

Navn

Adresse

Medlem

Erling Solvang
Gisle Sæterhaug
(adm FNF-Nordland)

Loftfjellv. 7, 8614 Mo i Rana

Observatør

Eiaveien 5, 8208 Fauske

Valgt ledelse
Arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget har hatt følgende sammensetning:
• leder: Lars Kr. Evjenth (Sørfold)
• nestleder: Bente Medby Ness (Hamarøy)
• medlem: Egil Mathisen (Bodø)
• medlem med observatørstatus: FNF Nordland
• varamedlem: Cecilia Lundbakk (Gildeskål)
• varamedlem: Kim Mietinen (Saltdal)
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Ansatte
•
•
•

•

Faglig leder: Bjørn Godal, 1 årsverk
Prosjektleder: Trond Loge, 2/3 årsverk
Prosjektleder: Annette Digermul Hals ca 3/4 årsverk (ansatt fra 01.03. Inkl. fødselspermisjon
ca 1/4 årsverk)
Kjøp at kontortjenester fra Salten Regionråd: 0,1
årsverk

•
Møteaktivitet
Årsmøtet
Årsmøtet i Salten Friluftsråd ble avholdt på Støtt, Meløy
kommune, 08.06, 2017.

Rådsmøter
Det er avholdt to møter i Salten Friluftsråd:
•
•

Rådsmøte 01.17: Åmøy, Meløy kommune, 25.-26.04, 2017. 10 av 13 overnattinger ute.
Rådsmøte 02.17: Nordland kultursenter, Bodø kommune, 30.-31.10, 2017. 10 av 12
overnattinger ute.

Arbeidsutvalgsmøter
Det er avholdt to møter i arbeidsutvalget til Salten Friluftsråd.
•
•

AU-møte 01.17: Teamgården, Bodø kommune, 16.03, 2017
AU-møte 02.17: Teamgården, Bodø kommune, 28.09, 2017

Kontorforhold
Faglig leder Bjørn Godal har kontorsted Steigen Rådhus, Leinesfjord.
Prosjektleder Trond Loge har kontorsted i kontorfellesskap på Rognan, med Fagforbundet og
folkehelsekoordinator i Saltdal kommune.
Prosjektleder Annette Digermul Hals har kontorsted Teamgården i Bodø, sammen med resten av
Regionrådet.

Antisutring
Det er ikke registrert sutreavvik i Salten Friluftsråd i 2017
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Fordeling tidsressurs på oppgaver (andel av helt årsverk)
Bjørn Annette Trond Andre
Oppgaver
0,26

Administrasjon

0,1

Tiltak retta mot grunnskole/helsefremmende skole
Forsøk med friluftslivsfag, Knut Hamsun VGS

0,02

FULL FRÆS

0,06

0,46
0,50

0,05

0,05

0,08

0,20

0,28

0,04

0,05

0,09

1. Pedagogisk utviklingsarbeid og kunnskapsgrunnlag
Barnehagesatsing

Totalt

0,02
0,05

2. Motivasjon, stimulering, informasjon og fysisk
tilrettelegging

0,11

0,44
0,02

GodTur.no

0,01

0,01

TellTur.no

0,01

0,06

Egen nettside, facebook, instagram

0,02

0,01

0,01

0,04

0,01

0,02

0,03

0,01

0,02

0,04

Basecamp Salten
Friluftsskoler

0,01

Fritidstiltak for innvandrere

0,07

0,07

0,07

Roing og Seiling

0,04

Bål, praktiske tips og regelverk

0,01

FantaSTI

0,02

Barnas turløype

0,01

Sykkel i Salten

0,06

0,04
0,02

0,01

0,02
0,03

0,02

0,06

3. Dokumentasjon, sikring og formidling av friluftslivets
interesser

0,48

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder, oppfølgende oppgaver

0,01

0,01

Turruteplaner

0,25

0,25

Sikring av eiendommer til friluftslivsformål i regionen

0,01

0,08

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

0,01

0,01

0,18
0,04

0,02

0,34

4. Mindre oppgaver/Øvrige oppgaver
Andre små oppgaver

0,10

0,02

0,05

0,17

Møterunde med kommunene

0,06

0,04

0,01

0,11

Ansattesamling for Friluftsrådenes landsforbund

0,04

0,02

0,06

0,25

0,16

0,76

0,62

0,41
2,63

Permisjoner/sykemelding

SUM

1,10
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0,15

Viktige føringer for arbeidet i 2017
Saltenstrategiene 2016 – 2020 «Sammen gjør vi Salten til en attraktiv
vekstregion»
Saltenstrategiene er Salten Regionråds overordna strategiplan. Hovedmålet for strategiplanen er « Vi
skal skape verdier som bidrar til trivsel og velferd i Salten og nasjonalt, ved å være en attraktiv og
konkurransekraftig region i vekst»
For å realisere hovedmålet er det definert tre fokusområder som det skal satses ekstra på i Salten.
Dette er:
A. Attraktive Salten
Mål: Fremme Salten som en attraktiv region å bo, arbeide, drive næring i – og besøke
B. Kunnskapsbasert næringsutvikling
Mål: Bidra til å øke verdiskaping og sysselsetting, som gir et mer konkurransedyktig næringsliv
C. Infrastruktur
Mål: Styrke naturlige bo- og arbeidsområder, og Saltenregionen som et helhetlig
servicemarked
Salten Friluftsråd er et fast underutvalg av Salten Regionråd. Det er derfor naturlig å synliggjøre
hvordan Salten Friluftsråd bidrar til realisering av målene i Saltenstrategiene.
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.
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Arbeidsområder for Salten Friluftsråd i 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 kommuner. Alle de ni Salten-kommunene deltok i satsingen i 2017, og det var oppnevnt
totalt 10 pilotbarnehager. Disse var:
•
•
•
•
•
•
•
•

Beiarn: Moldjord barnehage
Bodø: Stordalen friluftsbarnehage og Jensvoll
barnehage
Fauske: Valnesfjord barnehage
Gildeskål, Inndyr barnehage
Hamarøy, Skutvik oppvekstsenter
Meløy: Neverdal barnehage
Saltdal: Rognan barnehage
Steigen: Steigenbarnehagen, Leines
Sørfold: Løkta barnehage

•
Tiltaket er avtalefestet gjennom samarbeidsavtalen med Folkehelseavdelingen i Nordland
fylkeskommune.
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A og C i Saltenstrategiene.
I perioden har Salten Friluftsråd:
ledet tiltaket Robuste Salten-onga i nært samarbeid med RKK Salten og Nordland fylkeskommune
•

•
•
•
•
•
•

gjennomført 2-dagerssamling høsten 2017 for de 10 pilotbarnehagene i samarbeid med
tilsvarende nettverk i regi av Polarsirkelen friluftsråd. Hovedtema: Den nye rammeplanen for
barnehagen, Helsefremmende barnehager i Nordland og Hvordan ta fagområdene ut?
samla inn og klargjort aktivitetstips fra barnehagene, med sikte på utgivelse av hefte
fulgt opp enkeltbarnehager og enkeltkommuner etter behov
bidratt til å implementere “helsefremmende barnehager”, jfr anbefaling fra Nordland
fylkeskommune.
kontakta alle medlemskommunene ang. viderføring av Robuste-Salten-onga
deltatt i arbeidsgruppe i regi av “Folkehelsealliansen i Nordland”
Gjort studier på aktivitet, motorikk og helseparametere i Stordalen friluftsbarnehage og
Valnesfjord barnehage i forbindelse med masteroppgave
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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 har Salten Friluftsråd:
• i samarbeid med Friluftsrådenes landsforbund utarbeidet et idéhefte, med
undervisningsopplegg knyttet til høsting:
Høsting – En smak av tradisjon og muligheter
• søkt om finansiering og igangsatt prosjektet
Helsefremmende skole i Nordland

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 har Salten Friluftsråd:
• bidratt i arbeidet med evaluering og
markedsføring av forsøket
• bidratt i det politiske/strategiske arbeidet for fortsatt opptak til linja inntil permanens er endelig
avklart
• bidratt i prosessen mot permanent godkjenning av læreplanene

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 friluftslivsøvelser. Bak konkurransen står friluftsrådene i Nordland,
Statskog, Nordland fylkeskommune og Knut Hamsun videregående skole. Friluftslivsøvelsene 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 har Salten Friluftsråd:
• vært prosjektleder for FULL FRÆS i Nordland
• gjennomført 4 regionfinaler i nordfylket og fylkesfinalen for Nordland i Hamarøy i Samarbeid
med Polarsirkelen friluftsråd og lokale friluftsråd
• jobbet for finansiering av Full Fræs i 2018

1.1.5 Null Fræs i Salten
Uteovernatting og hengekøyesatsing. Salten Friluftsråd vil synliggjøre verdien av, og mulighetene for,
overnatting ute i hengekøyer.
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I perioden har Salten Friluftsråd:
• i egen regi prøvd stimulert til uteovernatting i forbindelse med egne møter
• lånt ut hengekøyer til de søm ønsket det
• bidratt med hengekøyer til barnehager (se også 1.1.1)

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
Salten friluftsråd arbeider for at det blir etablert en felles turportal i Norge.
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A, B og C i Saltenstrategiene.
I perioden har Salten Friluftsråd:
• Ikke hatt noen aktivitet

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.
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A og C i Saltenstrategiene.
I perioden har Salten Friluftsråd:
• samarbeidet med Friluftsrådenes Landsforbund og medlemskommunene via engasjert
person, Cecilia Lundbakk, ang. bruk og utvikling av TellTur Salten
• utvidet Telltur.no til Steigen og Bodø
• Startet arbeidet med å få etablert en felles telltur-konkurranse for Salten.

2.1.3 Egen nettside www.salten.no/friluftsradet og sosiale medier
Friluftsrådet har en egen nettside og bruker facebook og Instagram. 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.
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I perioden har Salten Friluftsråd:
• brukt Instagram for presentasjon av friluftsmuligheter i Salten
• brukt egen Facebook-side for løpende informasjon og dialog med interesserte

•
2.2

brukt nettsiden for presentasjon av aktiviteten i friluftsrådet og turmuligheter i regionen

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.
I perioden har Salten Friluftsråd:
• bidratt til oversikt over behov, vilje, evne til revisjon og
nyutgivelser av turbøker i regionen. Ingen nye
bokprosjekter påbegynt i perioden.
• bidratt med to kapitler i jubileumsårboka, Vilt, vått og
vakkert for Bodø Kajakklubb. Kapitlene omhandler,
Vær, bølger og strøm og Mat fra fjæra.

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, 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 Steigen og Hamarøy
Det gjenstår to kart hvis Friluftsrådet skal ha en heldekkende kartserie for regionen; Steigen og
Hamarøy. Begge kommunene har signalisert ønske om revisjon av sine turkart. Salten Friluftsråd vil ta
en aktiv rolle i dette arbeidet under forutsetning av at kartene lages med utgangspunkt i funksjonelle
turområder og ikke utelukkende kommunegrenser. Kartene vil inngå i Salten Friluftsråds turkartserie.
Tiltaket er en oppfølging av fokusområde A og B i Saltenstrategiene.
I perioden har Salten Friluftsråd:
• bidratt med tilbudsgrunnlag og spillemiddelsøknad for igangsetting av kartprosjekt i Steigen
• avklart framdrift på nytt turkart i Hamarøy med utgivelse når kommunen slår seg sammen med
Tysfjord vestside 01.01.20.

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
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•
•

fritidsarrangement for ungdom fra og med 8. klasse til og med fylte 18 år
et allsidig tilbud som omfatter aktivitet, naturopplevelse og sosialt samvær

Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A og C i Saltenstrategiene.
I perioden har Salten Friluftsråd:
• bidratt til Basecamp Salten-arrangement i Bodø, september 2017.
• tatt ansvar for erfarings-/planleggingsmøte Basecamp Salten høsten 2017
• samarbeidet med Hamarøy kommune om planlegging av Basecamp Salten arrangement i
2018

2.4.2 Friluftsskoler
Friluftsrådenes Landsforbund har tatt hovedansvar for utvikling av et konsept for “friluftsskoler”.
Friluftsskoler er fritidstilbud for barn i alderen 10 – 13 år, over 3-5 dager, med noen få obligatoriske
friluftslivstema. Det meste av innholdet bestemmes utfra lokale ressurser og lokale ønsker.
Fem kommuner gjennomførte friluftsskoler i 2017: Meløy, Gildeskål, Saltdal, Sørfold og Steigen.
Tiltaket er spillemiddelberettiga. Salten Friluftsråd koordinerer og sender samla søknad til
Friluftsrådenes Landsforbund.
I perioden har Salten Friluftsråd:
• fulgt opp kommuner som planla/gjennomførte friluftsskoler i 2017
• lagt til rette for erfaringsutveksling og videreutvikling av konseptet
• invitert alle Salten-kommunene til å
arrangere friluftsskoler i 2018

2.4.3 Integrering av innvandrere gjennom
friluftsliv
Salten Friluftsråd ønsker å bidra i
integreringsarbeidet, med spesiell fokus på
innvandrere i regionen.
Arbeidet er planlagt å være et treårig prosjekt i
samarbeid med KUN. Prosjektet har som mål å
starte opp et lærende nettverk med frivillige
organisasjoner og de fra kommunen som arbeider
med integrering. Det er ønskelig at det skal
prøves ut ulike metoder for å få innvandrere aktivt
inn i organisasjonsliv og aktiviteter. Tilslutt skal det
utformes en metodebok med suksesskriterier og hva som ikke fungerte, slik at andre organisasjoner
og personer skal få inspirasjon og flere verktøy for selv å gjøre et integreringsarbeid. Det er også tenkt
å arrangere en erfaringskonferanse. Tiltaket er en oppfølging av fokusområde A og B i
Saltenstrategiene.
I perioden har Salten Friluftsråd:
• utformet prosjektsøknad i samarbeid med KUN til Extra-stiftelsen og Gjensidigestiftelsen for
finansiering av et treårig prosjekt. Prosjektsøknaden fikk avslag, men fornyes i mars 2018.

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.
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I perioden har Salten Friluftsråd:
• Gjennomført to ukeskurs for Nord Universitet

2.4.5

Samarbeid med frisklivssentraler i Salten

Frisklivssentraler er kommunale kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor
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 fokusområde A og B i Saltenstrategiene.
I perioden har Salten Friluftsråd:
• ikke hatt noen aktivitet

2.4.6

Utarbeide pedagogisk opplegg om bålbrenning og regelverk

Det har kommet nye regler for bålbrenning og det er behov for betydelig kunnskapsspredning både
om ulike bålteknikker, bruksområder og regelverk.
Tiltaket er en oppfølging av fokusområde A i Saltenstrategiene.
I perioden har Salten Friluftsråd:
• utarbeidet en artikkelserie om bål, bålbrenning og mat på bål
• startet arbeidet med å et pedagogisk opplegg for barnehage og skole knyttet til bålbrenning

2.5

STI, løype, turrute og annen fysisk tilrettelegging

2.5.1

FantaSTI Salten /STImuli

Samordnet, ikke tidsavgrenset, satsing på turløyper i Salten. Salten Friluftsråd skal være en pådriver
og en kompetansebank for kommunene i arbeidet Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A
og C i Saltenstrategiene.
Tiltaket er avtalefestet gjennom samarbeidsavtalen med Folkehelseavdelingen i Nordland
fylkeskommune.
I perioden har Salten Friluftsråd:
• vært en pådriver for å få i gang arbeid med tilrettelegging av turløyper i medlemskommunene
(informasjon og fysisk tilrettelegging)
• bidratt med faglig veileder overfor kommunene i arbeidet
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2.5.2

Barnas turløype

Barnas turløyper er korte turløyper med et pedagogisk opplegg og overnattingshytter spesialutviklet
for formålet. Hyttene har en særegen arkitektur og er tilpasset ungenes behov. Her er det de voksne
som må tilpasse for sin bruk. Det er søkt spillemidler til etablering av Barnas turhytte i Hamarøy
(Draget/Glimma). Det er gitt spillemidler til etablering av et tun med to overnattingshytter i tilknytning til
det det draget mellom Glimma og Kaldvågfjorden. Sparebank 1 har gitt 100.000 til formålet.
I perioden har Salten Friluftsråd:
• fått avklart byggetillatelse for barnas turhytte
• hatt dialog med Knut Hamsun vgs, byggfag om oppsetting av hyttene (de sliter med
kapasiteten for bygging)
• søkt midler til utarbeiding av pedagogisk opplegg knyttet til turen til hyttene (avslått)

2.5.3

Sykkel i Salten

Målet med Sykkel i Salten er å legge bedre til rette for tur- og turistsykling i hele Salten. Prosjektet ble
igangsatt 01.01.17. Prosjektet tar utgangspunkt i det som tidligere er gjort i regionen, sykkelprosjektet
i Saltdal og STImuliprosjektet sitt arbeid med sykkel.
Tiltaket er en oppfølging av fokusområde A og B i Saltenstrategiene.
I perioden har Salten Friluftsråd:
• bidratt til å få enighet mellom tilretteleggere og Statens vegvesen om skilting langs offentlig vei
• avklart hvilke ruter som skal prioriteres i prosjektet
• generelle prosjektavklaringer og veiledning

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 har Salten Friluftsråd:
• vært en aktiv pådriver for at revisjon av kartleggingen i kommunene vurderes i forbindelse
planstrategi, evt. gjennomføres i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel
• bidratt til igangsetting av kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Skjerstadfjorden
• bidratt til god forankring og bruk av kartleggingen i kommunen
• brukt kartleggingen aktivt i høringsuttalelser i arealsaker

3.1.2 Turruteplaner
Turruteplaner 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 Stiog løypeplaner er avtalefestet gjennom samarbeidsavtalen med Folkehelseavdelingen i Nordland
fylkeskommune.
I perioden har Salten Friluftsråd:
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•
•

utarbeidet manus til veileder for helhetlig planlegging av friluftslivets ferdselsårer for
Miljødirektoratet
bidratt i utarbeidelse av kommunale sti- og
løypeplaner/turruteplaner i Steigen, Bodø,
Hamarøy og Gildeskål

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 har Salten Friluftsråd:
• kartlagt tilgjengeligheten (Universell utforming) til 17 friluftsområder i alle
medlemskommunene utenom Bodø Kommune
• stimulert kommunene til å arbeide aktivt med sikringssaker
• bidratt i sikrings/arealavklaringssaker i Fauske (Kvalhornet parkeringsplass)

•

bidratt kommunalt erverv ved Engenbreen

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 har Salten Friluftsråd:
• bidratt med innspill til:
o lovverk ang. bålbrenning, dialog Norsk brannvernforening
o lovverk ang bærplukking, reportasje NRK Nordland

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 har Salten Friluftsråd:
• gitt innspill og høringsuttalelser til kommunenes planarbeid, primært kommuneplaner

4

Mindre oppgaver/andre oppgaver

I perioden har Salten Friluftsråd:
• utnevnt årets antisutrehelt; Øivind Holthe, Saltdal
•

startet opp prosjektet «Den naturlige spaserstokken» i regi av rådsmedlemmene
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•
•
•
•
•

5

videreutviklet bildearkivet
holdt ulike forelesninger og friluftsliv, forvaltning og folkehelse på Nord Universitet
vært aktiv og synlig i media, både NRK, fagtidsskrift og regionale aviser
gjennomført møter med alle medlemskommunene (politisk/administrativ ledelse, frivillige org)
arrangert ansattesamling for Friluftsrådenes landsforbund i Steigen/Bodø i sept.

Representasjon

I perioden har Salten Friluftsråd deltatt i:
• Friluftsrådenes Landsforbund, Årsmøte, Bergen, 09.06, 2017.
Utsendinger fra Salten Friluftsråd var Bente Medby Ness og Annette Digermul Hals
• Ledersamling, Friluftsrådenes Landsforbund, 09.-10.02.2017. Deltakere: Bente Medby Ness og
Bjørn Godal
• Rådsmøte, Nordland nasjonalparksenter, 26.05.2017. Deltaker: Trond Loge

•
6

Møter, Rådgivende utvalg, Midtre Nordland Nasjonalparksenter. Deltaker: Trond Loge

Samarbeid med myndigheter og frivillige organisasjoner

Salten Friluftsråd har videreført samarbeid med (uprioritert rekkefølge):
• Nordland fylkeskommune
• Friluftsrådenes Landsforbund
• de seks øvrige friluftsrådene i Nordland
• Knut Hamsun videregående skole
• Statskog SF
• Visit Bodø
• Forum for natur og friluftsliv i Nordland
• Nordland nasjonalparksenter
• Valnesfjord Helsesportssenter
• Nord Universitet
• RKK Salten
• Kompetansesenteret KUN
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