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Årsmelding 01.05.2014 - 30.04.2015
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0
0.1

Tillitsvalgte og ansatte
Tillitsvalgte

0.1.1 Kommunemedlemmer
Kommunerepresentanter oppnevnt i etterkant av kommunevalget høsten 2011
KOMMUNE

REPR/VARAREPR

ADRESSE

BEIARN

Anne Maren Wasmuth
vara: Otto John Navjord
Grethe M Fjærvoll
vara: Morten Melå
Arne B Vaag
vara: Cecilie Amundsen
Elinor Kristiansen
vara: Cecilia Lundbakk
Rolf Steffensen
vara: Kjersti S Hansen
Randi Myrvang Næss
vara: Ola A Loe
Kim Mietinen
vara: Kurt Johansen
Hans Einar Stendal
vara: Maria Almli
Lars Kr. Evjenth
vara: Anne-Lise Lillegård

Beiarn kommune, Pb 25, 8118 Moldjord
Beiarn kommune, Pb 25, 8118 Moldjord
Gen Fleischersg. 8, 8003 Bodø
Prinsens gt. 113B, 8005 Bodø
Kleivhamaren 6A, 8200 Fauske
Furutoppen 3, 8209 Fauske
8140 Inndyr
8140 Inndyr
Oppeid, 8294 Hamarøy
Oppeid, 8294 Hamarøy
Hamnborgv. 7, 8178 Halsa
Åmnesv. 63, 8170 Engavågen
Sundby, 8250 Rognan
Jarbruv. 24, 8255 Røkland
8289 Engeløya
Saur, 8283 Leinesfjord
Kvarv, 8226 Straumen
Helland, 8226 Straumen

BODØ
FAUSKE
GILDESKÅL
HAMARØY
MELØY
SALTDAL
STEIGEN
SØRFOLD

Frivillige organisasjoner
FNF
Nordland

NAVN

ADRESSE

Medlem
Observatør
Vara

Erling Solvang
(adm FNF-Nordland)

Loftfjellv. 7, 8614 Mo i Rana
Storg. 39, 8200 Fauske

0.1.2 Ledelse
Arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget har, fra 07.05.2014, 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

0.1.3 Møteaktivitet
Årsmøte
Årsmøtet i Salten Friluftsråd ble avholdt i Beiarn, 06.06.2014.
Rådsmøter
Det er, i perioden 01.05.2014 – 30.04.2015, avholdt to møter i Salten Friluftsråd. Det
første blei avholdt på Tranøy fyr i Hamarøy, 06.-07.05.2014. Det andre blei avholdt på
Storjord i Saltdal, 03.09.2014. I tilknytning til dette møtet blei det avholdt fellesmøte
mellom styret (rådet) i Salten Friluftsråd og styret i Polarsirkelen friluftsråd, samme
sted, 02.09.2014.
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Arbeidsutvalgsmøter
Det er avholdt ett møte i arbeidsutvalget til Salten Friluftsråd.
Møtet blei avholdt i Salten Regionråds møtelokale, Teamgården i Bodø, 09.03.2015.
Grunnen til kun ett arbeidsutvalgsmøte i perioden er uvanlig tidlig avholdelse av
rådsmøte høsten 2014.

0.1.4 Kontorforhold
På Rognan har Salten Friluftsråd hatt kontorfellesskap med Fagforbundet og
folkehelsekoordinator i Saltdal kommune, Kirkegt. 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.

0.2

Administrasjon - arbeidstidsbruk

0.2.1 Ansatte ressurs:
Salten Friluftsråd har hatt en administrativ ressurs på 3,2 årsverk fordelt slik:
 Daglig leder, Trond Loge, 1 årsverk, kontorsted Rognan
 Prosjektleder, Bjørn Godal, 1 årsverk, kontorsted Bodø
 Kjøp at kontortjenester fra Salten Regionråd: 0,1 årsverk
 Prosjektleder STImuli, Trygve Snøtun: 1,0 årsverk, kontorsted Bodø
 Prosjektmedarbeider Sti- og løypeplan/kartlegging: 0,1 årsverk (timebasis),
kontorsted Bodø
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0.2.2 Fordeling tidsressurs på oppgaver
Oppgaver
Administrasjon
- Daglig leder
- Prosjektleder
- Fra Salten Regionråd
1 – Pedagogisk utviklingsarbeid og kunnskapsgrunnlag.
s7
- Barnehagesatsing
- Tiltak retta mot grunnskole
- Forsøk med friluftslivsfag, Knut Hamsun VGS
- STIpendiat: Tilrettelegging i nærmiljøet. motivasjon, begrunnelser og
faktisk aktivitet
- UIN-Kurs i Nærmiljøkvaliteter og folkehelse med fokus på nærfriluftsliv
2 - Motivasjon, stimulering, informasjon og fysisk tilrettelegging. s: 9
- GodTur.no
- TellTur.no
- Turbøker
- Revisjon Det store Saltfjellkartet BG: 0,1 – Sjekk rapportering, TL 0,2
- Revisjon og fulldistribusjon Friluftskart Salten BG: 0,05 TL 0,10
- Turkart Sørfold
- Basecamp Salten
- Friluftsskoler
- Roing og Seiling
- Mat på tvers, innvandrere og matkultur
- Samarbeid frisklivssentraler
- STImuli fra senga til Bestemorenga
- FantaSTI
- Sykkel i Salten
- Sykkelruta Polarsirkelen – Kjerringøy
- Mediekampanje Friluftslivets år – NRK/AN (FÅ)
- Med bål i fokus (FÅ)
- Informasjonskampanje Allemannsretten (FÅ)
3 – Dokumentasjon, sikring og formidling av friluftslivets interesser.
s: 14
- Kartlegging og verdisetting av friluftsområder, oppfølgende oppgaver
- Sti- og løypeplaner
- Sikring av eiendommer til friluftslivsformål i regionen
- Involvering og uttalelser i nasjonale, regionale og lokale lov-, forskrift-,
plan- og reguleringssaker
Mindre oppgaver/Øvrige oppgaver.
s:16
Samarbeidsmuligheter, økonomi og praktiske forhold avgjør
Andre små oppgaver som ikke er stipulert
SUM
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Årsverk
0,50
0,25
0,15
0,10
0,34
0,25
0,05
0,01
0,03
0,15
1,73
0,0
0,05
0,0
0,30
0,15
0,0
0,06
0,02
0,05
0,01
0,01
1,0
0,2
0,01
0,0
0,05
0,0
0,0
0,37
0,1
0,25
0,01
0,01
0,00
0,1
0,16
3,20

Viktige føringer for arbeidet i 2014 -2015
Saltenstrategiene 2012 – 2016 «Slagkraftige Salten»
Saltenstrategiene er Salten Regionråds overordna strategiplan.
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 arbeid 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.
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Friluftslivets år 2015
I 2015 skal Friluftslivets år gjennomføres for tredje gang. Klima- og Miljødepartementet er
prosjekteier. Norsk Friluftsliv (tidligere Friluftslivets fellesorganisasjon) koordinerer tiltak og
har det praktiske oppfølgingsansvaret nasjonalt. Første gang Friluftslivets år ble gjennomført
var i 1993, sist gang i 2005.
Det overordna målet for Friluftslivets år i 2015 (FÅ15), er å gi friluftsliv økt oppmerksomhet
og tiltaket skal gi varige resultater gjennom økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av
befolkningen. Året skal gi økt bevissthet om friluftslivets positive effekter for folkehelsa og
øke bevisstheten om allemannsretten og de svært gode mulighetene alle i Norge har til å
utøve friluftsliv.
Hovedmålgruppene for året er barn, ungdom og barnefamilier.
Fundamentet i FÅ15 er lokal aktivitet i regi av ulike organisasjoner, lag og foreninger.
Små turer gir store opplevelser. I 2015 kommer nærmiljøet til å være et viktig
satsningsområde. Friluftslivet skal være enkelt og tilgjengelig, og aktivitetene skal gjenspeile
det. «Helårsfriluftslivet» skal spesielt profileres. Fritidsfiske og kulturminner vil også gis
ekstra oppmerksomhet. Økt synliggjøring av friluftslivet er et viktig mål for året.
Markedsføring og PR vil være viktige virkemidler for å fremme friluftsliv og deltakelse.
Tiltakene i Salten Friluftsråd sitt arbeidsprogram som er direkte lenket mot Friluftslivets år
2015, er merket (FÅ15).
Mer om friluftslivets år, finner du her.
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Arbeidsområder for Salten Friluftsråd 01.05.14 – 30.04.15
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
deltar i satsingen, og det er oppnevnt totalt 10 pilotbarnehager.
Følgende pilotbarnehager er oppnevnt:
Beiarn: Moldjord barnehage
Bodø: Stordalen friluftsbarnehage og
Jensvoll barnehage
Fauske: Hauan 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 for de 10 pilotbarnehagene, Storjord i Saltdal,
høsten 2014, i samarbeid med tilsvarende nettverk i regi av Polarsirkelen
friluftsråd
 gjennomført 2-dagerssamling for pilotbarnehagene, andre friluftsråd og lokale
ressurspersoner, våren 2015, Fleinvær i Gildeskål. Tema; matressurser i fjæra
 arbeide spesielt med tema “høsting” og lagt opp til utarbeidelse av “høstingshefte” i 2015 (FÅ15)
 fulgt opp forslag til tema og satsinger som framkom i nettverket
 fulgt opp enkeltbarnehager og enkeltkommuner etter behov
 formidlet og drøftet barnehagesatsing i Friluftsrådenes Landsforbunds nettverk
“Læring i friluft”
 arbeid med temaet “bål og bålmat i barnehagen” (FÅ15)
 deltatt på kurs om humler og humlekasser. Lagt føring for temaet humler på
storsamling høsten 2015
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.
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I perioden har Salten Friluftsråd:
 vært pådriver for utvikling og anvendelse av det kart- og nettbaserte pedagogiske
verktøyet ”Stedsbasert læring». Teknisk løsning er fortsatt ikke tilfredsstillende.
 holdt innledninger og foredrag. Her nevnes:
- innledning for Nordland fylkesting, Bodø, 21.04.2015
- innledning for Nordland legeforening, Grunnkurs C, forebyggende helse, Bodø,
27.04.2015
 stilt seg positiv til bidrag til utvikling av ulike temahefter ang. snøforming knytta til
Kunnskapsløftet (FÅ15)
 deltatt 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 har Salten Friluftsråd:
 bidratt i arbeidet med evaluering og markedsføring av forsøket
 bidratt i det politiske/strategiske arbeidet prosessen mot permanent godkjenning
av læreplanene

1.2

Kunnskapsgrunnlaget

1.2.1 PHD - STIpendiat: Motivasjon,
tilrettelegging og faktisk aktivitet
5-årig prosjekt (nyttår 2013 – ut 2018) 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 avtalefesta 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 har Salten Friluftsråd:
 prosjektleder har hatt permisjon fra arbeidet fra 1. sept. 2014 – sept. 2015 på
grunn av arbeidsmengde i friluftsrådets ordinære drift og personlige årsaker
 holdt innledninger/forelesinger om tematikken i Molde, Trondheim, Universitet i
Nordland (2x), for allmennleger og Arbeiderpartiets helsekomite i Bodø
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1.2.2 Kurs i nærmiljøkvaliteter og folkehelse, med fokus på nærfriluftsliv
Salten Friluftsråd har hatt ansvaret for et kurs i nærmiljøkvaliteter, folkehelse og
nærfriluftsliv på universitet. Kurset ble gjennomført i et samarbeid mellom Nordland
fylkeskommune, Universitet i Nordland og Salten Friluftsråd og er finansiert av
Helsedirektoratet. Kursdeltakerne har fått teoretisk input,
samtidig som de har gjennomført et konkret prosjekt i
egen kommune/ organisasjon.
Kurset har hatt deltakende kommuner fra hele Nordland
og Tromsø kommune, i tillegg til to friluftsråd.
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde B og
C i Saltenstrategiene.

I perioden har Salten Friluftsråd:
 gjennomført prosjektet/kurset og sørget for
avsluttende eksamen. 12 personer avla og besto
eksamen
 bidratt i evaluering av kursopplegget og igangsatt arbeidet med en veileder med
bakgrunn i gjennomførte studentprosjekter

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
www.friluftskart.salten.no ble delvis lagt over på GodTur.no. Det er et mål å legge ut
all nett- og kartbasert turinformasjon fra Salten Friluftsråd her.
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A, B og C i Saltenstrategiene.
I perioden har Salten Friluftsråd:
 ikke lagt ned innsats i å revidere, ajourholde og legge ut ny informasjon i denne
perioden
 har bidratt nasjonalt for å få etablert gode, felles forvaltningsløsninger for
geografisk informasjon
 bidratt til å få til et godt samarbeid mellom GodTur.no og Ut.no
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. Meløy kommune, kulturkontoret, påtok seg å være teknisk support for
kommunene i Salten i 2014.
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 i Meløy kommune ang. bruk og utvikling av TellTur Salten
 betalt årsavgift for bruk og vedlikehold av systemet
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2.1.3 Egen nettside www.salten.no/friluftsradet og sosiale medier
Friluftsrådet har en egen nettside og har i virksomhetsåret tatt i bruk sosiale medier.
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 har Salten Friluftsråd:
 tatt i bruk Instagram for presentasjon av bilder på nett
 etablert egen Facebook-side for løpende informasjon og dialog med interesserte
 etablert en ny nettside for presentasjon av aktiviteten i friluftsrådet og
turmuligheter i regionen

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.
I perioden har Salten Friluftsråd:
 bidratt til oversikt over behov, vilje, evne til revisjon og nyutgivelser av turbøker i
regionen
 samarbeidet med Fauske og Saltdal kommuner om revisjon av På tur i Fauske og
Saltdal. Det har ikke vært videre framdrift i perioden.
 sagt seg villig til å bidra med flyfotografering for turbøker i Salten, på konkrete
forespørsler. Det har ikke vært gjennomført flyfotografering i perioden.

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 Revisjon og nyutgivelse av Det store Saltfjellkartet
Det store Saltfjellkartet ble første gang utgitt i 2007. Det ble utsolgt etter seks år, men
er nå revidert og utgitt på nytt.
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A og B i Saltenstrategiene.
I perioden har Salten Friluftsråd:
 sluttført revisjonen av kartet
 lansert det nye kartet, januar 2015, og sørget for distribusjon/salg
 planlagt at ett eksemplar blir boret ned i grunnen foran Engenbreen 29. juli 2015
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2.3.2 Revisjon og fulldistribusjon av
Friluftskart for Salten
Friluftskart for Salten er et planleggingskart og
ble sist utgitt og fulldistribuert til alle husstander i
Salten i 2004. Det var kun få kart igjen av
opplaget og det var behov for å revidere
informasjonen.
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk
målområde A, B og C i Saltenstrategiene.
Tiltaket inngår i Salten Friluftsråds tiltak i FÅ15.
I perioden har Salten Friluftsråd:
 sørget for finansiering av revisjon og
fulldistribusjon av Friluftskart for
Salten
 tatt ansvar for revisjonen av innholdet
og oppsettet av kartet
 planlagt fulldistribusjon i Salten
forsommer 2015
2.3.3 Turkart Sørfold
Sørfold kommune har fullfinansiert utgivelse av
turkart for kommunen. Etter planen skulle kartet
gis ut i 2015. Salten Friluftsråd har sagt seg villig
til å delta i arbeidet, under forutsetning av at
kartet lages med utgangspunkt i funksjonelle turområder og ikke utelukkende
kommunegrenser. I tillegg er det ønskelig at kartet inngår som en del av Salten
Friluftsråds turkartserie.
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A og B i Saltenstrategiene.
I perioden har Salten Friluftsråd:
 ikke bidratt, pga. kommunal utsettelse av prosjektet

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 har Salten Friluftsråd:
 bidratt til Basecamp Salten-arrangement i Steigen, september 2014
 ferdigstilt veileder for Basecamp Salten
 tatt hovedansvar for erfarings-/planleggingsmøte Basecamp Salten høsten 2014
 samarbeidet med Saltdal kommune om Basecamp Salten arrangement juni 2015
2.4.2 Kurs i roing og seiling
Salten Friluftsråd har, i samarbeid med Universitetet i Nordland, 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
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Salten Friluftsråd.
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A, B og C i Saltenstrategiene.
I perioden har Salten Friluftsråd:
 gjennomført to ukeskurs for studenter i idrettsfag og friluftsliv
2.4.3 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.
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A, B og C i Saltenstrategiene.
I perioden har Salten Friluftsråd:
 ferdigstilt illustrasjonsserie om norsk friluftslivskultur, med vekt på høsting
2.4.4 Samarbeid med frisklivssentraler i Salten
Frisklivssentraler er kommunale kompetansesenter for veiledning og oppfølging
primært innenfor adferdsområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.
Salten Friluftsråd har samarbeidet 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 har Salten Friluftsråd:
 være en samarbeidspart for frisklivssentralene i Salten ang. elektronisk
turtellesystem TellTur.no Salten, med utgangspunkt i behov og forespørsler
 tatt initiativ til møte med nyoppretta frisklivssentral i Steigen
2.4.5 Spesielle tiltak knytta til Friluftslivets år 2015, FÅ15
Som et ledd i oppfølgingen av Friluftslivets år, har Friluftsrådet gjennomført noen
spesielle tiltak.
Tiltakene er en oppfølging av Strategisk målområde A og C i Saltenstrategiene.
Tiltakene er en oppfølging av FÅ15.
I perioden har Salten Friluftsråd:
 etablert et samarbeid med NRK Nordland om “Full fræs”,
ungdomsskolekonkurranse i Nordland, knytta til Friluftslivets år
 samarbeida om arrangement, oppstart Friluftslivets år 13.01.2015, i
Rensåsparken, Bodø
 gjennomført opplegg i opplæring i bålkultur, herunder kunnskapsformidling knyttet
til bålbrenning, medieinnspill og opplegg for barnehager på Fleinvær
 synliggjort bålsamtalen som kulturelt fenomen og samtaleform, bålsamtale,
politikere i Salten, oppstart Friluftslivets år Bodø, 13.01.2015 og samtale med
fylkesråd for Folkehelse og kultur Hild Marit Olsen juni 2014
 planlagt et informasjonsopplegg knytta til allemannsretten retta mot
medlemskommunene, høsten 2015
 prøvd ut vardebrenning med Hvalknoker som markering fram mot valget 2015.
(Hvalgets kval)
 temaartikkel i Avisa Nordland en gang i
måneden om ulike friluftslivsrelaterte tema.
Denne distribueres til alle friluftsråd i landet
og benytters gjennom de i regionale aviser
rundt i hele landet.

12

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.
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A og C i Saltenstrategiene.
I perioden har Salten Friluftsråd:
 vært prosjektleder i prosjektet
 bidratt til koordinering mellom sykkelsatsingen i STImuli og Sykkelprosjektet i
Saltdal
 bidratt med STImuliprosjektet i Miljødirektoratet sin nærmiljøsatsing
 bidratt med STImuliprosjektet i Nordland fylkeskommunes tursykkelsatsing
 koordinert åpning av Friluftslivets År 2015 i Rensåsparken
 ferdigstilt 3 km ny turvei fra Frosktjønna til Furumoen, 1200 m med toppdekke
 etablert 3,2 km skiløype fra Vegglivegen mot Skihytta
 sikret finansiering på opptil 2 millioner til sykkelvei Rognan-Skjerstad
 noe oppgradering mellom Maskinisten og Bestemorenga, ikke ferdigstilt
 900 m universelt utformet turløype (bredde 2,5 m) er etablert i Saltstraumen
 gjennom Min STImuli er det etablert/oppgradert rundt 2,5 km med turstier/-veier i
Hunstadlia, Krykja, Tverlandet og Misvær
 sikret finansiering til «Keiserstien», oppstart 2015
 produsert 4 nye turkort til prosjektet Musikalske Utsikter i samarbeid med
Musikkfestuka; Moloen, Keiservarden, Mjelle og Per Karlsatinden
 skiltet og merket Bodøelv elvepark fra rv 80 til Maskinisten, 5 km
 stiadopsjonsavtalen med Bodø Energi for Futelva sikret opprustning av 1150 m av
elvestien
 jobbet med grunneieravtaler langs resten av lysløypenettet i Bodømarka; Naustet
ved Soløyvatnet – Arlia og Golanhøyden – Skihytta
 sikret videreføring av prosjektet
 holdt innledning om prosjektet for Arbeiderpartiets helsekomite
2.5.2 FantaSTI Salten
Samordnet, ikke tidsavgrenset, satsing på turløyper 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 nordSalten, 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 og en oppfølging av FÅ15.
I perioden har Salten Friluftsråd:
 vært 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
 bidratt i utarbeidelse av kommunale sti- og løypeplaner/turruteplaner i Hamarøy,
Meløy, Steigen, Bodø og Sørfold
 gjennomført kommuneovergripende delprosjekt, blant annet produsert 18 turkort
 arbeidet for at Barnas turløyper og Sidesprang innlemmes i arbeidet
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arrangert kompetansegivende kurs ved UIN som omhandler temaet
bidratt i arbeidet med å få skiltet og merket stier ved Sjønstå gård
gjennomført 4 skilte-/merkekurs med til sammen 40 deltakere

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. Et eventuelt hovedprosjekt
vil være eid av Salten Regionråd og gjennomføres i tett samarbeid med reiselivet i
regionen. Salten Friluftsråd har påtatt seg utredningen og fått den finansiert fra
næringsavd. i Nordland fylkeskommune. 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 har Salten Friluftsråd:
 utarbeidet prosjektbeskrivelse med budsjett og finansieringsplan, organisering og
framdriftsplan
 har lagt til rette for vedtak om deltakelse fra medlemskommunene
 vært på studietur på Nordsjøruta for å høste erfaringer fra en av de mest etablerte
sykkelrutene i Norge
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. Fra 1. jan 2014 har
det ikke vært ansatt prosjektledelse på prosjektet i Saltdal. Det er aktuelt at Salten
Friluftsråd kan påta seg konkrete oppgaver knyttet til denne traseen.
Prosjektet er en oppfølging av pkt. A og C i Saltenstrategiene.
I perioden har Salten Friluftsråd:
 bidratt med til progresjon i sykkelprosjektet i Saltdal (Polarsirkelen – Rognan)
 prioritert grunnlagsarbeid for igangsettingen av fysisk arbeid på traseen fra
Rognan til Breivika i Skjerstad
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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.
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bidratt til god forankring og bruk av
kartleggingen hos nasjonale, regionale
og lokale forvaltningsorgan

3.1.2 Sti- og løypeplaner
Sti- og løypeplaner/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 Sti- og
løypeplaner er avtalefestet gjennom
samarbeidsavtalen med
Folkehelseavdelingen i Nordland fylkeskommune.
I perioden har Salten Friluftsråd:
 utarbeidet første generasjons planer for Hamarøy og Meløy
 videreutviklet metodikken i samarbeid med Steigen og Sørfold kommuner
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:
 stimulert kommunene til å arbeide aktivt med sikringssaker
 bidratt i sikrings/arealavklaringssaker i Gildeskål (Horsdal), Bodø (STImuli), Meløy
(Engenbreen) og Hamarøy (ved Hamsunsenteret)
 Det er ikke ervervet areal gjennom friluftsrådets aktivitet i virksomhetsperioden.

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.
I perioden har Salten Friluftsråd:
 bidratt på arbeidsseminar og med tekster til ny stortingsmelding om friluftsliv
(nærmiljø, Knut Hamsun VGS, høsting, båtfriluftslivshistorie og kystfriluftsliv)
 bidratt med tekst til ny stortingsmelding om folkehelse (eks. STImuli)

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.
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I perioden har Salten Friluftsråd:
 gitt innspill og deltatt i 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 har Salten Friluftsråd:
 gitt innspill og høringsuttalelser til kommunenes planarbeid, primært
kommuneplaner
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Mindre oppgaver
I perioden har Salten Friluftsråd:
 utnevnt årets antisutrehelt; Ketil Erdal og Eva Hanssen, Steigen
 arbeidet videre med oppbygging av bildearkivet
 vært aktiv og synlig i media, både NRK og regionale aviser
 ikke prioritert opplegg for profilering av «friluftslivsentusiaster» i Salten
 etablert ny nettside med utvida og omstrukturert innhold
 bidratt i ulike initiativ fra andre, for eksempel arbeidsgruppe Nærmiljø i
Folkehelsealliansen, konfliktavklaringer i forhold til arealbruk (Fauske, Bodø,
Gildeskål)
 tatt initiativ til “friluftsskoler” i Salten; fulgt opp Fauske, Sørfold, Saltdal og Meløy
som ønsker friluftsskoler i 2015
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6

Representasjon
Engasjement i perioden:
Et utvalg oppgaver:
 Årsmøte, Friluftsrådenes Landsforbund, Kristiansand, 13.06.2014.
Utsendinger fra Salten Friluftsråd: Arne B Vaag.
 Landskonferanse friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund, Kristiansand, 12.13.06.2014. Deltakere: Arne B Vaag, Trond Loge og Bjørn Godal.
 Ansattesamling, Friluftsrådenes Landsforbund, Ålesund og omland, 17.-19.09.2014.
Deltakere: Trond Loge og Bjørn Godal.
 Ledersamling, Friluftsrådenes Landsforbund, 12.-13.02.2015. Deltakere; Hans Einar
Stendal og Trond Loge.
 Rådsmøte, Nordland nasjonalparksenter, 04.06.2014. Deltaker Trond Loge.
 Temasamling om Friluftslivets år Gardermoen 12.02.2015. Deltaker: Bjørn Godal
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Samarbeid med myndigheter og frivillige organisasjoner
Salten Friluftsråd har videreført samarbeid med (uprioritert rekkefølge):
 Nordland fylkeskommune
 Friluftsrådenes Landsforbund
 de fem øvrige friluftsrådene i Nordland
 Knut Hamsun videregående skole
 Statskog SF
 Reiseliv i Hamsuns rike
 Forum for natur og friluftsliv i Nordland
 Nordland nasjonalparksenter
 Valnesfjord Helsesportssenter
 Universitetet i Nordland
 RKK Salten
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