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Salten Friluftsråd
Årsmelding 01.05.2012 – 30.04.2013
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
Grethe M Fjærvoll
vara: Morten Melå
Arne B Vaag
vara: Cecilie Amundsen
Elinor Kristiansen
vara:Cecilia Lundbakk
Ordfører Rolf Steffensen
vara: varaordfører 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
Osphaugv. 10, 8026 Bodø
Poppelv. 23, 8209 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

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

Erling Solvang
(adm FNF-Nordland)

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, fra
01.04.2013, med 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 på hotell Radisson Blu i Bodø, 15.06.2012.
Rådsmøter
Det er avholdt to møter i Salten Friluftsråd.
Det første rådsmøtet ble avholdt på Tuv, Saltstraumen i Bodø kommune, 02.03.05.2012.
Det andre rådsmøtet blei avholdt på Bolga i Meløy kommune, 30.-31.10.2012.
Arbeidsutvalgsmøter
Det er avholdt to møter i arbeidsutvalget til Salten Friluftsråd.
Første møtet blei avholdt i Salten Regionråds møtelokaler, Teamgården i Bodø,
14.09.2012.
Det andre møtet blei avholdt samme sted, 20.03.2013.

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.
Pr. 30.04.2012 var Friluftsrådenes Landsforbund paraplyorganisasjon for 21
interkommunale friluftsråd.
I perioden er det etablert to nye friluftsråd i Nordland; Helgeland friluftsråd og
Lofoten friluftsråd.
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Friluftsrådenes Landsforbund er medlemsfriluftsrådenes felles talerør overfor
nasjonale myndigheter og organisasjoner. Friluftsrådenes Landsforbund fordeler
statlig driftsstøtte til medlemmene og legger til rette for kompetanseutvikling.
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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.

1.1.1 Prosjekt STImuli – fra senga til Bestemorenga
STImuli - fra senga til Bestemorenga er en målrettet satsing i Bodø på bostedsnære
turløyper. Prosjektet startet opp 01.01.09 og skulle i utgangspunktet
vært avsluttet 31.12.12. Prosjektet er nå videreført ut 2016 og ny
prosjektleder er tilsatt
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, Bodømarkas venner, Statens vegvesen og
Salten Friluftsråd.
Engasjement i perioden:
 bidratt med STImuliprosjektet i Direktoratet for naturforvaltning sin
nærmiljøsatsing
 etablert mobil App i samarbeid med GodTur.no
 skiltet/merket 15 km turløype
 utarbeidet skiltplaner for ca 20 km
 startet oppgraderingen av 5,0 km jordvei til gruset turvei
 etablert ny gruset tursti på ca 0,7 km
 oppgardert 1 km jordvei til gruset turvei
 startet arbeidet med forlengelse av Bodøelv-elvepark
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inngått avtaler med grunneiere om bygging av Soløyvatnet rundt (ca 4,5 av 7 km)
fått vedtatt regulering av nødvendig del av Soløyvatnet rundt
prosjektert ny parkering og bruer for løype fra byen til Sjunkhatten nasjonalpark
måler endringer i bruk av løypene
en mastegradsstudent vurderer virkninger av prosjektet
laget vinterkart over de bynære delene av Bodø for bruk på tavler, turkort, kart og
annen relevant informasjon
produsert 5 turkort og 5 turtavler
fulldistribuert to turkort og en egen avis til hver husstand i Bodø
prosjektet har hatt 5 innlegg på konferanser/stormøter i perioden
bidratt overfor andre i å etablere tilsvarende prosjekt/tiltak i medlemskommunene
lagt grunnlaget for videreføring av STImuli-prosjektet til 2016 og ansatt
prosjektleder

Arbeidet har lagt beslag på 0,45 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
Friluftsrådet 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 natur- og friluftsinformasjon i
Hamsuns Rike
 gitt ut 8 turkort i regionen
 utfordret kommunene på tilretteleggingstiltak i 2013
 søkt midler til produksjon av ytterligere to turkort
for hver kommune, samt fire temafoldere på
turløyper
 startet arbeidet med sti- og løypeplan for regionen
Arbeidet har lagt beslag på 0,15 årsverk.
1.1.3 Turløyper i Salten (FantaSTIsk)
En ny, helhetlig satsing på tilrettelegging av turløyper i hele Salten. Satsingen
omhandler i utgangspunktet fot-, sykkel-, sykkel- og padle/roturer. Friluftsrådets rolle i
satsingen blir å være pådriver, faglig veileder og gjennomfører av
kommuneovergripende tiltak. Arbeidet med STImuli og På tur i Hamsuns Rike vil
innordnes i denne satsingen.
Engasjement i perioden:
 gjort arbeid for å igangsette satsingen
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1.2

finansiert og utformet kompetansegivende kurs for kommuneansatte i samarbeid
med UIN og Nordland fylkeskommune
gjennomført nettverksmøte for alle medlemskommunene om tilrettelegging av
turløyper og den nye tilskuddsordningen som er etablert i samarbeid mellom
Gjensidigestiftelsen og Nordland fylkeskommune.

Folkehelsetiltak retta mot barnehage og skole

1.2.1 Prosjekt Ut er in - barnehage
Det er tre grunner til at barnehagen er blitt svært viktig i folkehelsearbeidet:
 Med virkning fra høsten 09 har alle barn i Norge rett til barnehageplass i egen
kommune. De aller fleste barn går nå i barnehage.
 Barn som begynner i barnehagen når de er ett år, og har full plass, tilbringer ca.
10 000 timer i barnehagen.
 Barnehagetida representerer en viktig tidsfase for holdningsdanning.
Med dette utgangspunktet tok Salten Friluftsråd initiativ til en fireårig
folkehelsesatsing retta mot barnehagen.
Prosjektet starta opp i 2008, blei utvida noe i tid, og blei avslutta ved utgangen av
2012. Prosjektet var et lærende nettverk med tittel Ut er in – barnehage.
Kommunene oppnevnte følgende barnehager som prosjektbarnehager:











Reipå barnehage, Meløy
Glomfjord barnehage, Meløy
Storvik barnehage, Gildeskål
Barnas hus barnehage, Bodø
Maskinisten friluftsbarnehage, Bodø
Moldjord barnehage, avd. Tollå, Beiarn
Engan Gårdsbarnehage, Saltdal
Valnesfjord barnehage, Fauske
Straumen barnehage, Sørfold
Steigen barnehagen, avd. Leines

Hovedtema var fysisk aktivitet, naturopplevelse og
mat.
Prosjektet blei styrt av ei gruppe der Nordland
fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, RKK
indre Salten og deltakerkommune (Saltdal) var representert.
Engasjement i perioden:
 gjennomført 2 styringsgruppemøter: 22.05.2012, 25.10.2012
 gjennomført 2-dagerssamling for prosjektbarnehager fra Salten og Helgeland,
Storjord i Saltdal, 19.-20.09.2012, sammen med Polarsirkelen friluftsråd.
 snøformingsengasjement
samarbeidet med aktivitetssenteret Knaggen i Saltdal om
videreutvikling av snøformingssett for barnehager. Pr. 30.04.2013 er
det solgt over 100 sett til mottakere over hele landet.
delansvar for tema snøforming i barnehage og skole, samling for
friluftsråd, Trøndelag, 11.-12.03.13
tatt initiativ til utarbeidelse av temahefte: Snøforming i barnehage og
skole
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samarbeida om kriterier for ”helsefremmende barnehager” med RKK Salten og
Nordland fylkeskommune.
formidla erfaringer og idéer uformelt på kryss og tvers i nettverket samt i
Friluftsrådenes Landsforbunds nettverk Læring i friluft.
samarbeida med RKK Salten om regional barnehagekonferanse på Fauske,
16.11.2012, tema: perspektiv på sikkerhet
evaluert prosjekt Ut er in – barnehage internt ved bruk av spørreskjema til
deltakerkommuner, prosjektbarnehager og deltakere på storsamling på Storjord
samarbeida med RKK Salten om temadag ang videreføring av satsing på
helsefremmende barnehager, Fauske, 09.01.2013
lagt føringer for oppfølgende satsing på helsefremmende barnehager

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
o bidratt ved nasjonal lansering av Stedsbasert læring, Narvik, 16.10.2012
o samarbeida med RKK Salten og Friluftsrådenes Landsforbund om kurs i
Stedsbasert læring, Fauske, 06.03.2013.


Innledninger og foredrag. Engasjementet omfatter:
møte med repr. for Helsedepartementet, Bodø, 03.05.2012
innledning, konferanse, folkehelse, Målselv, Troms 05.06.2012
innledning og planl utearealer, Innhavet oppvekstsenter, Hamarøy19.06
innledning og planl utearealer, Ulvsvåg oppvekstsenter, Hamarøy24.09
innledning, nettverkskonf. diabetes, Helse-Nord, Bodø, 12.11.2012
samarbeid med Nordland legeforening om planlegging av Nordlandskonferanse, folkehelse – fysisk aktivitet, nov. 2013
Samarbeid med RKK Salten om kurs i Stedsbasert læring, Fauske,
06.03.13
innledning, temasamling, Ishavskysten friluftsråd, 18.03.13
innledning, grunnkurs for spesialisering allmennmedisin, forebyggende
helse, Nordland legeforening, Bodø, 08.04.13

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. Det er nå gitt tillatelse til forsøket fra
Kunnskapsdepartementet.
Forsøket starter i 2013 og går i 5 år. Det blir tatt opp tre kull på
16 elever.
Friluftsrådet 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.

7
Engasjement i perioden:
 bidratt i arbeidet med å få godkjent forsøket
 bidratt i arbeidet med lokale læreplaner friluftsliv
 deltatt aktivt i markedsføringen av tilbudet
 deltatt i strategisk arbeid knyttet til å få gjennomført forsøket

1.3

Kunnskapsgrunnlaget

1.3.1 PHD - STIpendiat: Tilrettelegging av turløyper i nærmiljøet. - Forholdet
mellom forvaltningen/organisasjonenes arbeid og folks motivasjon,
aktivitetsprofil og tilhørighet til eget hjemsted.
5-årig prosjekt (nyttår 2013 – ut 2017) hvor målet er å øke kunnskapsgrunnlaget
knyttet til virkningen av tilrettelegging av turløyper i nærmiljøet.
Arbeidet organiseres som et doktorgradsløp ved Universitet i Nordland i faget
Profesjonskunnskap.
Følgende tematikk vil bli undersøkt:
a. endringer/forskjeller i mål i friluftslivsforvaltningen og hvordan dette påvirker
strategi og tiltak som gjennomføres
b. hvordan motivasjon og aktivitetsnivå og fordeling i befolkningen endres som
følge av tilretteleggingstiltak og av mål/strategier i forvaltningen og
friluftsorganisasjonene
c. Hvordan befolkningens/befolkningsgruppers tilhørighet til bostedet påvirkes av
aktivitet i bostedsnære turløyper
Engasjement i perioden:
 startet opp PhD-arbeidet
Arbeidet har lagt beslag på ca 0,1 årsverk.

2

Motivasjon, stimulering, informasjon

2.1

GodTur.no
Nettstedet www.friluftskart.salten.no er lagt ned og Salten Friluftsråd har gått over til
GodTur.no. Dette er en nasjonal turportal 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
 koordinert innspill og arbeid i friluftsrådene mot GodTur.no
 prosjektleder for mobilapplikasjon. Dette er koordinert med arbeidet i STImuli
Arbeidet har lagt beslag på 0,05 årsverk totalt (må sees i sammenheng med STImuli –
arbeidet med App ligger inn der).
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2.2
Turbokengasjement
2.2.1 Skaffe oversikt over behov, ønsker og forutsetninger ang. revisjon/nyutgivelser av
turbøker i Salten.
Engasjement i perioden:
 holdt kontakt med 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 bidrag til finansiering.
Kommunene har ansvar for arrangementene.
Basecamp Salten har vært arrangert 12 ganger over de 11 siste årene, med totalt ca.
1 800 deltakere.
Engasjement i perioden:
 samarbeida med Sørfold kommune om Basecamp Salten 07.-09.09.2012, herunder
bidratt selv med jolleseiling
 tatt ansvar for erfaringsutveksling og videreutvikling, herunder møte i Bodø
07.11.2012
 samarbeida med Fauske kommune om planlegging av arrangement i Øvre
Valnesfjord i september 2013

2.4

Kurs i roing og seiling
Engasjement i perioden:
 gjennomført seil-/rokurs i to uker for Universitetet i Nordland
 gjennomført Seilopplæring på Basecamp Salten i Røsvik,
Sørfold (se 2.3)
Arbeidet har lagt beslag på ca 0,05 årsverk
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2.5

Ordførerens tur
1. året etter kommunestyrevalg tar Salten Friluftsråd
sikte på å utfordre medlemskommunenes nyvalgte
ordførere til ”Ordførerens tur”. Tiltaket er gjennomført i
2005 og 2008. Ordførerens tur er et konsept der
ordførerne inviterer på tur, og er turledere, i egen
kommune. Salten Friluftsråd koordinerer, følger opp
media og legger til rette for utgivelse av særtrykk av
turene.
Engasjement i perioden:
 samarbeida med alle ordførerne i Salten om
gjennomføring av Ordførerens tur 2012
 fotografert og skrevet artikkel til hver ordførertur. Merk: Elin Kvamme,
sykkelprosjektet i Saltdal, tok ansvar for turen i Saltdal.
 samarbeida med Avisa Nordland om avispresentasjoner
 utgitt særtrykk av alle turene; Ni turer i Salten, Ordførerne viser vei i sin kommune.

2.6

Nasjonal friluftslivskonferanse og 20-årsmarkering av Salten Friluftsråd
Salten Friluftsråd var 20 år 01.08.2012.
Engasjement i perioden:
 20-årsmarkering av Salten Friluftsråd inngikk i Landskonferanse friluftsliv, Salten,
14.-15.06.2012.
Salten Friluftsråd var arrangør i samarbeid med Salten Regionråd, Friluftsrådenes
Landsforbund og Nordland fylkeskommune.
Landskonferansen blei avholdt i Bodø, i tilknytning til både landskonferanse Bad,
park, idrett, Årsmøte i Friluftsrådenes Landsforbund og møte i Salten
Regionråd/Årsmøte i Salten Friluftsråd. Konferansen samlet 150 – 200 deltakere fra
hele landet. I konferansen inngikk middnattstur til Mjelle.

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
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naturforvaltning (DN-håndbok 25), og finansieres ved egeninnsats, midler fra
Nordland fylkeskommune og skjønnsmidler fra Fylkesmannen.
Arealene i samtlige Salten-kommuner er vurdert i forhold til friluftsbruk. 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 er nå avsluttet og gått over i en driftsfase der opprettinger, oppgraderinger og
ajourhold vil bli prioritert.
Alle kommunene oppfordres til å revidere kartleggingen en gang i hver planperiode.
Engasjement i perioden:
 kvalitetssikra alle kartleggingsdataene
 holdt 2 innlegg om kartleggingen utenfor egen region
 revisjon er starta opp i Hamarøy og Meløy
 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.
3.2

Sikring av eiendommer til friluftsformål i regionen
Gjennom STImuliprosjektet er det arbeidet med tre ulike sikringssaker, hvorav to er
avsluttet. Totalt er ca 25 ulike eiendommer berørt av arbeidet. Sikringen knytter seg til
Bodøeelv Elvepark, 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:
 innspill til Oppstartsmelding for forvaltningsplan, revisjon og utvidelse av
verneområdene i Saltfjellet
 innspill til: Høring – forvaltningsplan for Øya/Langholmen landskapsvernområde i
Gildeskål kommune

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 antisutreorganisajon
Engasjement i perioden:
 Valnesfjord nærmiljøutvalg blei utnevnt til Salten Friluftsråds
antisutrehelt 2012. De fikk sin honningkrukke under middagen i
Salten Regionråd, 22.11.2012.
 Det er ikke meldt avvik i friluftsrådet, verken blant tilsatte eller
tillitsvalgte.
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4.1.2 Videreutvikle Salten Friluftsråds bildearkiv
Engasjement i perioden:
 kontinuerlig oppbygging av arkivet
 oversendt 266 bildefiler til Nordland fylkeskommune til fri benyttelse
 oversendt ca. 200 bildefiler til NordNorsk Reiseliv AS
 foto til Ordførerens tur (se 2.5)
4.1.3 Være aktiv og synlig i media
Engasjement i perioden:
 Salten Friluftsråd har i perioden vært uvanlig kraftig eksponert i media.
AN har hatt flere forsideoppslag ang. STImuli.
AN, Ordførerens tur: dobbelside fra hver tur og forhåndsomtaler.
AN, artikkelserie, Innsikt, mars-juni 2013.
Mange oppslag i Saltenposten.
 Salten Friluftsråd har i perioden skrevet 18 nettnyheter.
 Det er utgitt egen STImuli-avis (utgitt av Bodø kommune)
 Salten Friluftsråd tok initiativ til fast innslag i NRK Nordland hver
torsdag; «Friluftsrådenes turtips» for påfølgende helg. Konseptet
innebærer ett turtips fra hvert friluftsråd i Nordland hver uke, totalt seks forslag. Hver
torsdag ca. kl. 14.30, blir en representant for friluftsrådene i Nordland intervjua av
NRK Nordland. Første sending var 14.02.2013.
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Engasjement i perioden:
medlem i pedagogisk ressursgruppe ved Nordland nasjonalparksenter
tilrettelagt for samling for alle friluftsrådene i Nordland og Nordland
fylkeskommune, ”Løns-smia”, Lønsdal i Saltdal, 03.-04.01.2013
mange innspill/uttalelser til NVE, oftest kun med henvisning til ”kartlegging og
verdisetting av friluftsområder” i aktuell(e) kommune(r)
bidratt i møte i Fauske kommune, 07.12.2012, ang. tidligere forsvarseiendom
Stemland/Nes
bidratt med innspill og råd ang. Fauske kommunes engasjement for etablering av
folkehøgskole i Øvre Valnesfjord, «Sjunkhatten folkehøgskole»

Representasjon
Engasjement i perioden:
Et utvalg oppgaver:
 Friluftsrådenes Landsforbund, Årsmøte, Bodø, 15.06.2012. Utsendinger fra Salten
Friluftsråd: Hans Einar Stendal (møteleder), Arne B Vaag og Elinor Kristiansen.
 Friluftsrådenes Landsforbund, Ansattesamling,19.-21.09.2012. Bjørn Godal deltok.
 Friluftsrådenes Landsforbund, Styreleder-/dagligledersamling, 14.-15.02.2013. Hans
Einar Stendal og Trond Loge deltok.
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Direktoratet for Naturforvaltning, Forum for friluftsliv, 31.01.2013. Trond Loge
deltok for Friluftsrådenes Landsforbund.
Nordland nasjonalparksenter, Rådsmøte, 24.05.2012. Trond Loge deltok.
Årsmøte Ishavskysten Friluftsråd, 18.03.2013, innledning i temasamling, Trond
Loge.

Samarbeid med myndigheter og frivillige organisasjoner
Salten Friluftsråd har videreført samarbeid med (uprioritert rekkefølge):
 Nordland fylkeskommune
 Friluftsrådenes Landsforbund
 de tre 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
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