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Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd 01.05.10 – 30.04.11 
 
0 Administrasjon - arbeidstidsbruk 
 
0.1 Ansatte ressurs: 

Det legges opp til en arbeidskapasitet i Friluftsrådet på 2,4 årsverk fordelt slik: 
• Daglig leder, 1 årsverk, kontorsted Rognan 
• Prosjektleder, 1 årsverk, kontorsted Bodø 
• Kjøp at kontortjenester fra Salten Regionråd: 0,1 årsverk 
• Kjøp av fagtjenester eksternt: 0,3 årsverk 

 
0.2 Fordeling tidsressurs på oppgaver 
 

Oppgaver Årsverk 
Administrasjon  

- Daglig leder: 0,30 årsverk 
- Prosjektleder: 0,10 årsverk 
- Fra Salten Regionråd: 0,10 årsverk 

 
 
 
0,50  

1  Folkehelseprosjekt med utgangspunkt i Nordland fylkeskommunes 
Handlingsplan for folkehelse 2008 – 2011 

- STImuli – mellom senga og Bestemorenga: sti‐ og løypeprosjekt Bodø: 
0,25 årsverk 

- er in folkehelsearbeid i skole‐ og barnehagehage med vekt på prosjekt Ut 
– barnehage: 0,35 årsverk 

-  etablering av forsøk med friluftslivsfag Knut Hamsun videregående 
skole: 0,05 årsverk 

 
 
 
 
 
 
 
0,65 

2  Motivasjon, stimulering, informasjon 
- sjonalpark Turkart Sjunkhatten – Barnas na
- Friluftskart på nett: 0,1 årsverk 
- Revisjon/nyutgivelse av turbøker i hele Salten  
- fold: 0,1 årsverk (hvorav 0,05 Turbok for Hamarøy, Steigen og Sør

årsverk er innleid)  
- Tematiske turbøker i regi av andre 
- beid om evaluering: 0,1 årsverk Basecamp Salten, inkludert samar
- Kurs i roing og seiling 0,1 årsverk 

 
 
 
 
 
 
 
 
0,45 

3  Sikring av friluftslivets arealer i regionen 
- rt oppfølgende Kartlegging og verdisetting av friluftsområder, inklude

oppgaver: 0,30 årsverk (hvorav 0,25 årsverk er innleid)  
- Sikring av eiendommer til friluftslivsformål i regionen 
- Involvering og uttalelser i nasjonale, regionale og lokale plan‐ og 

naturvernsaker 

 
 
 
 
 
0,35  

4  Øvrige oppgaver  0,05 
A  Aktuelle oppgaver der samarbeidsmuligheter, økonomi, praktiske 
forhold mv avgjør hvilke som prioriteres 

0,40 

SUM   2,40 
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1 Folkehelsesatsing med utgangspunkt i Nordland fylkeskommunes 
 Handlingsplan for folkehelse 2008 – 2011 
 
1.1 Prosjekt STImuli – mellom senga og Bestemorenga 
 Fireårig prosjekt (2009-2012) for utbedring, etablering og informasjon om turløyper i 

Bodø. 
I perioden skal Salten Friluftsråd: 

• Være prosjektleder i prosjektet 
 
1.2 Folkehelsetiltak retta mot barnehage og skoler 
1.2.1 Prosjekt Ut er in – barnehage 
 Fireårig prosjekt med vekt på lærende nettverk for ti prosjektbarnehager i åtte 
 Salten-kommuner. Hovedtema: fysisk aktivitet, naturopplevelse og mat. 
 
 I perioden skal Salten Friluftsråd: 

• være prosjektleder 
• ta hovedansvar for 2-dagersamling i samarbeid med tilsvarende nettverk i regi 

av Polarsirkelen friluftsråd, juni 2010 
• delta i temasamling/temadag i prosjektbarnehager 
• følge opp prosjektbarnehagene ved behov 
• stimulere til dokumentasjon og medieksponering. Utvikle bildearkiv og 

stimulere til bildetaking og bildebruk i prosjektbarnehagene.  
• bidra til utprøving/iverksetting av egenevaluering i prosjektbarnehagene, i nært 

samarbeid med RKK Indre Salten. 
• samarbeide med Polarsirkelen friluftsråd om evt. evalueringsprosjekt i regi av 

Høgskolen i Nesna 
• bidra til formidling og idéer til barnehager i Salten utover prosjektbarnehagene, 

herunder samarbeide om kurs i Bodø høsten 2010 
• bidra faglig overfor tilsvarende barnehagenettverk i regi av Ofoten Friluftsråd 

og Vesterålen friluftsråd 
• formidle penger fra Nordland fylkeskommune til prosjektbarnehagene 
• vurdere, og evt. planlegge/gjennomføre større barnehagekonferanse(r) i 

Nordland basert på lærende nettverk i regi av de fire friluftsrådene i Nordland 
 
1.2.1 Tiltak retta mot skoler 

Ulike stimulerings- og informasjonstiltak basert på erfaringer fra prosjektene Ut er in 
 og Ut er in – ung. Det legges også opp til pedagogisk utviklingsarbeid basert på kart- 
og nettbasert ”Stedsbasert læring”.  

 
 I perioden skal Salten Friluftsråd: 

• ta initiativ til pilotarbeid ”Stedsbasert læring på nett” 
• bidra med gjesteforelesninger ved Høgskolen i Bodø 
• bidra med innledinger på kommunalt og regionalt nivå ved forespørsler 
• ta oppdrag/innlede for enkeltinstitusjoner dersom tiden tillater det 
• vurdere endringer/utvidelser på nettstedet www.uterin.salten.no. 
• delta i folkehelsenettverk oppretta av Friluftsrådenes Landsforbund 
• samarbeide med RKK Indre Salten om inrer-reg-prosjekt retta mot SFO 
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1.2.2 Forsøk med friluftslivsfag, Knut Hamsun videregående skole 

Friluftsrådet har prosjektledelsen i arbeidet med å få etablert et forsøk med 
friluftslivsfag ved Knut Hamsun videregående skole. Søknad om forsøk er nå sendt. 
Videre arbeid vil knytte seg til politisk strategisk arbeid og finansiering av forsøket.  
 
I perioden skal Salten Friluftsråd: 

• bidra i arbeidet med finansiering og realisering av forsøket 
 
2 Motivasjon, stimulering, informasjon 
  
2.1 Turkart Sjunkhatten – Barnas nasjonalpark 

I samarbeid med Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland har Salten 
Friluftsråd utarbeiet turkart for Sjunkahatten nasjonalpark – Barnas nasjonalpark. 
Turkartet er utarbeidet med tanke på at det skal motivere barn til bruk av kart.  
 
I perioden skal Salten Friluftsråd: 

• være prosjektleder og sluttføre prosjektet 
• sørge for pakking, distribusjon og lansering av kartet 
• skrive temaartikler knyttet til aktivitetstips i kartet 

 
2.2 Friluftskart for Salten på nett / nettbasert turinformasjon 

 Friluftskart for Salten på nett har vært i drift i 5 år. Løsningen brukes jevnt av mellom 
300 og 1000 unike brukere i måneden. Løsningen er nå utdatert og en oppgradering/ 
omlegging må gjennomføres. I tillegg har Friluftsrådenes Landsforbund inngått avtale 
med Statskog om et samarbeid om nettkartløsningen godtur.no. Salten Friluftsråd vil 
følge opp denne avtalen med å legge ut et utvalg turer på denne løsningen. Det er 
aktuelt å oppgradere løsningen som et ledd i profileringen av Salten eller legge 
løsningen over på Statskogs løsning GodTur.no (gratis løsning for Salten Friluftsråd). 
 
I perioden skal Salten Friluftsråd: 

• oppgradere data i løsningen i henhold til ny SOSI-standard 
• legge ut minimum 50 turer på godtur.no 
• arbeide for å få på plass en ny felles nettportal med minimum en annen part i 

regionen 
 
2.3 Turbok-engajement 
2.3.1 Revisjon/nyutgivelse av turbøker i hele Salten 
 Den ordinære turbokserien for Salten omfatter fire bøker. Over tid oppstår behov for 
 revisjon og nyutgivelser. 
 
  I perioden skal Salten Friluftsråd: 

• Bidra til oversikt over behov, vilje, evne til revisjon og nyutgivelser av 
turbøker i regionen. Utfra dette foreslå prioritering av innsats og utgivelser. 

 
2.3.2 Turbok for Hamarøy, Steigen og Sørfold 
 Prosjekt er reoppstartet med engasjert prosjektleder. 
 
 I perioden skal Salten Friluftsråd: 

• være samarbeidspart for prosjektleder 
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• bidra i arbeidet med kart 
• ha et særlig ansvar for temaartikler  

 
2.3.3 Tematiske turbøker i regi av andre 

Nordland fylkeskommune arbeider med to tematiske turbøker: Til sjøs i Nordland og 
Sykkelbok for Nordland. Salten Friluftsråd sitter i redaksjonskomiteen for begge bøkene. 
I tillegg utarbeides det turbøker og lignende fra mange ulike aktører som berører regionen 
og hvor det kan være viktig å kvalitetssikre innholdet. 

  
I perioden skal Salten Friluftsråd: 
• bidra i sluttføringen av Sykkelbok for Nordland 
• bidra i utarbeidelsen av ny Til sjøs i Nordland 
• korrigere faktaopplysninger i øvrige turbøker som vurderes som viktige for friluftsliv 

i regionen 
 

2.4 Basecamp Salten 
 Basecamp Salten er et konsept for interkommunale ungdomsarrangement i Salten. 
 
 I perioden skal Salten Friluftsråd: 

• bidra til Basecamp Salten-arrangement i Bodø, september 2010 
• ta hovedansvar for erfarings-/planleggingsmøte Basecamp Salten, høst 2010 
• samarbeide om ekstern evaluering av Basecamp Salten i regi av Valnesfjord 

Helsesportssenter. 
 
2.5 Kurs i roing og seiling 

Salten Friluftsråd har, i samarbeid med Høgskolen i Bodø, kjøpt inn 5 ro-/seiljoller. 
Disse skal plasseres i Hamarøy og Bodø. Båtene skal lånes ut til allmennheten via 
Utstyrssentralen i Hamarøy og Mørkvedmarka skole og brukes i kursaktivitet i regi av 
Salten Friluftsråd. 

  
I perioden skal Salten Friluftsråd: 

• gjennomføre kurs for studenter ved Høgskolen i Bodø 
• gjennomføre kurs for lærere og andre interesserte 

 
3 Sikring av friluftslivets arealer i regionen 

 
3.1 Kartlegging og verdisetting av friluftsområder  

 Det skal arbeides med kartlegging i følgende kommuner: Steigen, Bodø og Fauske. 
Som en oppfølging av kartleggingen skal det lages enkle sikrings- og sti-/løypeplaner 
for de kommunene som ønsker det. I tillegg arbeider Salten Friluftsråd med en 
veileder for Direktoratet for naturforvaltning om veien fra kartlegging og verdisetting 
til sikring. 
 
I perioden skal Salten Friluftsråd: 

• være prosjektkoordinator 
• være prosjektleder 
• koordinere og kvalitetssikre innsamling av data 
• bidra til utarbeidelse av enkle sti-/løypeplaner og sikringsplaner for de 

kommunene som ønsker det. 
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• ferdigstille utkast til veileder til Direktoratet for naturforvaltning 
• avslutte kartleggingsprosjektet 

 
3.2 Sikring av eiendommer til friluftslivsformål i regionen 

Sikring av eiendommer til friluftslivsformål er en prioritert oppgave nasjonalt. Salten 
Friluftsråd skal være en aktiv part i dette arbeidet i regionen. 
 
I perioden skal Salten Friluftsråd: 
• Stimulere kommunene til å arbeide aktivt med sikringssaker 
• delta i utarbeidelsen av beslutningsgrunnlag for utvelgelse av aktuelle 

sikringsobjekter, i den grad kommunene ønsker det 
• bistå eller gjennomføre sikringssaker for kommunene etter en konkret vurdering av 

kapasitet, finansiering og nytteverdi for friluftslivet  

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 ved 
utgangen av 2010. 
 
I perioden skal Salten Friluftsråd: 
• gi innspill og høringsuttalelser til aktuelle regionale og nasjonale plan- og 

naturvernsaker 
• gi innspill og høringsuttalelser til kommunenes planarbeid (kommuneplaner, 

kommunedelplaner og i spesielle tilfeller reguleringsplaner) 
  
4 Øvrige oppgaver 
  Dette er mindre oppgaver som må avsluttes eller som det tidligere er lagt føringer for. 
 
 I perioden skal Salten Friluftsråd: 

• utnevne årets antisutrehelt 
• arbeide videre med oppbygging av bildearkivet 
• være aktiv og synlig i media 
• bidra under åpningen av Sjunkhatten nasjonalpark – Barnas nasjonalpark 

 
A Aktuelle oppgaver der samarbeidsmuligheter, økonomi, praktiske 
 forhold mv  avgjør prioritering 
 
A 1 Kompetanseheving 

Pedagogisk kompetanse er viktig i Salten Friluftsråds virksomhet. Det er et ønske fra 
prosjektleder om å ta praktisk pedagogisk utdanning. Dette prioriteres dersom 
forholdene ellers ligger til rette for det. 
 

A 2  Sidesprang og rugekasser i Salten 
Salten Friluftsråd skal arbeide for å få etablert rundturer i tilknytning til de viktigste 
trafikkårene i regionen (Sidesprang). Løypene skal være korte, godt tilrettelagte og 
attraktive for å få trøtte bilister og andre ut på tur. Rugekassene skal ligge langs 
løypene og være steder for undring, refleksjon, avslapping og annet man måtte finne 
for godt å bruke tiden på… 
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A 3 Vandring i Hamsuns rike med naturlig tilknytta prosjekter 

Reiselivsaktører i Hamsuns rike og kommunene har ytret ønske om å få i gang en 
satsing på vandring i Hamsuns rike. Salten Friluftsråd har arbeidet for å få i gang et 
kartprosjekt for Nord-Salten. I tillegg har det hele tiden vært en hensikt å yngle 
prosjekter i tråd med STImuli-prosjektet i de øvrige medlemskommunene. Arbeidet 
med revisjon av nettkartløsning og tankene knyttet til Sidesprang og rugekasser i 
Salten kan også knyttes opp mot dette. Videre har Salten Friluftsråd lenge hatt en 
intensjon om å få i gang konkrete prosjektsamarbeid med reiselivsaktører i regionen. 
Det er derfor grunnlag for å arbeide for å få i gang et slikt prosjekt i programperioden. 

 
B Øvrige oppgaver som kan gjennomføres ved behov og kapasitet  

• prosjektledelse på større friluftslivsrealterte prosjekter i kommunene 
• arrangere seminar for medlemskommunene 
• holde innledninger og foredrag i medlemskommunene 
• stimulere til bygging av skjelterskjå 
• arbeide for vitalisering og utvidelse av Kystled Salten 
• arbeide for oppstart av Salten Topp 8 
• informere om interkommunale friluftsråd utenfor egen region 
• engasjement i oppgaver som ikke forutses når arbeidsprogrammet legges 

 


