Årsmelding
2020

Påskejakten. Foto: Bjørn Godal

Innhold
Tillitsvalgte og ansatte ............................................................................................................................................ 3
Tillitsvalgte fra kommunene ............................................................................................................................... 3
Konsultative medlemmer ............................................................................................................................... 4
Valgt ledelse........................................................................................................................................................ 4
Arbeidsutvalg.................................................................................................................................................. 4
Ansatte ....................................................................................................................................................................................... 5
Møteaktivitet.............................................................................................................................................................................. 5

Styremøter .......................................................................................................................................................... 5
Arbeidsutvalgsmøter .......................................................................................................................................... 5
Kontorforhold ............................................................................................................................................................................. 5
Antisutring .................................................................................................................................................................................. 5
Transport .................................................................................................................................................................................... 5
Fordeling tidsressurs på oppgaver (andel av helt årsverk) ......................................................................................................... 6
Viktige føringer for arbeidet i 2020 ............................................................................................................................................ 7

Saltenstrategiene 2016 – 2020 «Sammen gjør vi Salten til en attraktiv vekstregion» ....................................... 7
Friluftsrådenes Landsforbund, prinsipprogram 2014-2019 ................................................................................ 7
Nordland fylkeskommune, samarbeidsavtale, folkehelse .................................................................................. 7
Bærekraft ............................................................................................................................................................ 7
Arbeidsområder for Salten Friluftsråd i 2020 ............................................................................................................................. 8

1

Pedagogisk utviklingsarbeid ....................................................................................................................... 8
1.1

2

3

Skole og barnehage ........................................................................................................................... 8

Mestring ................................................................................................................................................... 11
2.1

Holdning, kunnskap og ferdigheter ................................................................................................. 11

2.2

Elektronisk turinformasjon .............................................................................................................. 13

2.3

Turbøker, kart og turkort ................................................................................................................ 15

Tilrettelegging og arealforvaltning ........................................................................................................... 16
3.1

Tilrettelegging ................................................................................................................................. 16

3.2

Arealforvaltning ............................................................................................................................... 18

3.3

Høringsuttalelser ............................................................................................................................. 19

4

Mindre oppgaver ..................................................................................................................................... 20

5

Representasjon ........................................................................................................................................ 20

6

Samarbeid med myndigheter og frivillige organisasjoner ....................................................................... 21

2

Tillitsvalgte og ansatte
Tillitsvalgte fra kommunene
Kommune
BEIARN til 04.06.20
Fra 04.06.20

BODØ til 04.06.20
Fra 04.06.20

FAUSKE til 04.06.20
Fra 04.06.20

Representant/vararepr

e-post

Rune Jørgensen
Vara: Linda Larsen

rune.joergensen@beiarn.kommune.no

Rune Jørgensen
Vara: Iris Skoglund

rune.joergensen@beiarn.kommune.no
irisskoglund123@gmail.com

Ida Maria Pinnerød
Vara: Ida Johnsen

ida.maria.pinnerod@bodo.kommune.no

Kristin Schjenken Andersen
Vara: Tom Karoliussen

kschjenkenn@gmail.com
karoliussen68@gmail.com

Nils-Christian Steinbakk
Vara: Kjetil Sørbotten

nilsdrift@yahoo.no
kjetil@sorbotten.com

Ola Ragnar Norheim Jenssen olejen@phs.no
Sandrarberg@hotmail.com
Vara: Sandra Rendall Berg
Cecilia Lundbakk
Vara: Geir Olsen

post@heimsjyen.no

Johanna Amundsen
Vara: Arne Sklett Larsen

johanna@gifas.no
arnesklett@gmail.com

Bente Melby Ness
Vara: Bård Løding

bentemness@gmail.com
bard.loding@nfk.no

Fra 04.06.20

Svenn-Egil Duollja
Vara: Bente Melby Ness

svenne.design@gmail.com
bentemness@gmail.com

MELØY til 04.06.20

Ola Arnfinn Loe
Vara: Randi Myrvang Næss

Ola.Arnfinn.Loe@meloy.kommune.no
Hamnborgv. 7, 8178 Halsa

Ola Arnfinn Loe
Anne Marit Oleen

Ola.Arnfinn.Loe@meloy.kommune.no
annemarit@vitar.no

Inger D. Monsen
Vara: Frank K. Heimdal

inger.monsen@rodoy.kommune.no
frakrist@gmail.com

Inger Monsen
Frank K. Heimdal

inger.monsen@rodoy.kommune.no
frakrist@gmail.com

Kim Mietinen
Vara: Leif Erik Tjønna

kimmietinen@hotmail.comVassbotnfjell,

Christian Ruså
Kim Mietinen

Chrrusaa@gmail.com
kimmietinen@hotmail.com

STEIGEN til 04.06.20

Morten Mehus
Vara: Kjersti Gylseth

kjetil@sorbotten.com
kjgyls@frisurf.no

Fra 04.06.20

Hans Einar Stendal
Kjersti Gylseth

hansestendal@hotmail.com
kjgyls@frisurf.no

Lars Kr. Evjenth
Vara: Turid J. Willumstad

Lars.evjenth@sorfold.kommune.no

Silje Sørfjordmo Paulsen
Daniel Koskinen

silje.paulsen@sorfold.kommune.no
koskinen.daniel@outlook.com

GILDESKÅL til 04.06.20
Fra 04.06.20

HAMARØY til 04.06.20

Fra 04.06.20

RØDØY til 04.06.20
Fra 04.06.20

SALTDAL til 04.06.20
Fra 04.06.20

SØRFOLD til 04.06.20
Fra 04.06.20
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Konsultative medlemmer

FNF Nordland
FNF Nordland
FNF Nordland
Statskog

Navn
Ylva Edvardsen
Gisle Sæterhaug
(adm FNF-Nordland)
Harald Rundhaug

e-post
y.e@njff.no
gisle.saeterhaug@FNF-nett.no
hru@statskog.no

Valgt ledelse
Arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget har hatt følgende sammensetning til 04.06.20:
• leder: Lars Kr. Evjenth (Sørfold)
• nestleder: Bente Medby Ness (Hamarøy)
• Ola Arnfinn Loe (Meløy)
• varamedlem: Cecilia Lundbakk (Gildeskål; til mai 2019), Kjetil Sørbotten (Fauske; fra
mai 2019)
• varamedlem: Rune Jørgensen (Beiarn)
Arbeidsutvalget har hatt følgende sammensetning fra 29.09.20:
• leder: Ola Arnfinn Loe (Meløy)
• medlem: Kristin Schjenken Andersen (Bodø)
• medlem: Hans Einar Stendal (Steigen)
• varamedlem - Silje Sørfjordmo Paulsen (Sørfold)
• varamedlem - Johanna Amundsen (Gildeskål)
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Ansatte
•
•
•
•
•

Faglig leder: Bjørn Godal, 1 årsverk
Prosjektleder: Annette Digermul Hals, 1 årsverk
Prosjektleder: Knut Berntsen, 0,84 årsverk
Øvrig innleid: 0,44 årsverk (friluftsskolen)
Kjøp at kontortjenester fra Salten Regionråd: 0,1 årsverk

Møteaktivitet
Årsmøtet
Årsmøtet i Salten Friluftsråd ble avholdt Teams, 04.06.2020.

Styremøter
Det er avholdt to møter i styret i Salten Friluftsråd:
•
•
•

Styremøte 01.20: Teams, 06.05.20 kl 1800 -2000.
Styremøte 02.20: Storjord, Saltdal kommune, 28.- 29.09, 2020. 8 av 15 overnattinger ute.
Styremøte 03.20: Teams, 04.11.20 kl 1800-1930

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

AU-møte 01.20: Regionrådets lokaler, Sjøgata 27, Bodø kommune,
AU-møte 02.19: Teams, kl 1800-1945, 22.10.20

Kontorforhold
Faglig leder Bjørn Godal har kontorsted Steigen Rådhus, Leinesfjord.
Prosjektleder Annette Digermul Hals har kontorsted Teamgården/Sjøgata 27 i Bodø, sammen med
Regionrådet.
Prosjektleder Knut Berntsen har kontorsted i bilen og på Nesna.

Antisutring
Det er ikke registrert sutreavvik i Salten Friluftsråd i 2020.
Årets antisutrehelt 2020 ble først utnevnt i 2021 pga Covid 19.

Transport
Ansatte i friluftsrådet har totalt:
• Antall flyreiser: 4, en nedgang på 22 fra 2019.
• Antall hurtigbåtreiser: 18, en nedgang på 15 fra 2019
• Kjørt bil: 18 763 km en nedgang på 16 604 km fra 2019 passasjer 120 en nedgang på
1 078 fra 2019
• Tatt tog: 0 km, en nedgang på 3 661 km fra 2019
• Tatt buss: 0 km, en nedgang på 1 350 km fra 2019
5

Fordeling tidsressurs på oppgaver (andel av helt årsverk)
Ansatt/innleid

Oppgave
Bjørn

Administrasjon
Faglig leder

Annette

Knut

0,19

0,07

ÅV Merknad
Andre

0,23

Prosjektledere

0,59
0,23

Fra Salten Regionråd

0,26
0,10

0,10
0,71

Helsefremmende barnehage og skole
Robuste Salten-onga

0,10

Helsefremmende skole

0,02

0,44

0,46

0,02

0,05

0,08

Full Fræs

0,01

Forsøk med friluftslivsfag, Knut Hamsun VGS

0,02

Ibsens ripsbærbusker

0,10

0,02
0,05

0,05
1,00

Mestring (motivasjon, kunnskap, ferdigheter)
Basecamp Salten

0,02

Friluftsskoler

0,18

0,03
0,01

0,02
0,44

0,65

Friluftsferdigheter

0,02

0,01

GodTur.no/Ut.no

0,02

0,02

0,04
0,04

TellTur.no/55 forførende

0,05

0,10

0,15

Egen nettside, facebook, instagram

0,02

0,02

0,04

Turkart

0,06

0,06
0,49

Tilrettelegging, arealforvaltning og høringsuttalelser
Sykkel i Salten

0,13

#kofførsittinne

0,04

0,13

Friluftslivets ferdselsårer

0,24

0,20

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder, oppfølgende oppgaver

0,00

0,05

Sikring av eiendommer til friluftslivsformål i regionen/UU

0,00

0,01

Høringsuttalelser

0,01

0,06

0,14

0,01

0,03
0,59

Mindre oppgaver/Øvrige oppgaver
Nordlandsruta
Ordførerens tur

0,05
0,05

0,05

Andre små oppgaver

0,05

0,15

SUM

1,00

1,00
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0,21

0,26

0,03

0,15
0,10

0,84

0,54 3,38

Viktige føringer for arbeidet i 2020
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»
Salten friluftsråd er et fast underutvalg av Salten Regionråd. Salten friluftsråd vil derfor synliggjøre
hvordan Salten friluftsråd bidrar til realisering av mål i Saltenstrategiene.
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
I årsmeldingen er det poengtert hvilke av disse pkt. tiltakene svarer på.
Mer om Saltenstrategiene finner du her.

Friluftsrådenes Landsforbund, prinsipprogram 2014-2019
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 friluftslivsarbeidet. 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 plan er Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025. For prosjekter som har direkte
finansiering med bakgrunn i handlingsplanen, er dette nevnt spesielt.
Handlingsplan for folkehelse kan dere lese her.

Bærekraft
Bærekraft skal være et bærende element i Salten friluftsråd sitt virke. Innen friluftsliv er det spesielt
transport, utstyr og slitasje som er utfordrende elementer. Friluftsrådet skal søke å redusere/minimerer
fotavtrykket både i prosjektgjennomføring og resultatene av de arbeidene friluftsrådet er involvert.
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Arbeidsområder for Salten Friluftsråd i 2020
1

Pedagogisk utviklingsarbeid

1.1
1.1.1

Skole og barnehage
Robuste Salten-onga
Kort beskrivelse
Salten friluftsråd videreførte i 2020 satsingen “Robuste Salten-onga”, helsefremmende
barnehager i Salten. I 2020 endret satsningen seg fra å være et lærende nettverk for et par
ansatte i en – to barnehager i hver medlemskommune, til at friluftsrådet tilbyr kursrettede tiltak
for alle ansatte i medlemskommunene. Dette skyldes både økonomiske hensyn og covid-19.
Målet med den nye satsningen er å kunne nå alle ansatte i løpet av en tre – års periode,
gjennom å tilby kurs i tre til fire kommuner i året. I 2020 har vi gjennomført kurs for alle
barnehageansatte i Gildeskål, i Sørfold for ansatte i Løkta og Straumen barnehage og alle
ansatte i Rødøy.
Forankring av tiltaket
Tiltaket er forankret i Regional folkehelseplan Nordland 2018 – 2025 målområde 5 og i
kommunenes samarbeidsavtale om folkehelsearbeid med Nordland fylkeskommune. Tiltaket
er en oppfølging av Strategisk målområde A og C i Saltenstrategiene og i friluftsrådenes
landsforbundsprinsipprogram (prinsipp nr. 4 og 7).
Vurdering av bærekraft
Gjennom å styrke barns oppvekstsvilkår slik at de er bedre rustet til å mestre livets
utfordringer vil sikre en bærekraftig samfunnsøkonomi. Prosjektet krevde at SF besøkte
kommunene. Dette medføre noe bruk av bil.
Finansiering
Tilskudd fra miljødirektoratet via NFK og FL gjennom satsningen læring i friluft.
I perioden har Salten friluftsråd:
• ledet tiltaket Robuste Salten-onga.
• gjennomført tre kurs i tre kommuner.
• arbeidet med idé- og aktivitetshefte knytta til ny rammeplan for barnehagen.
• arbeidet med prosjektet «Ibsens ripsbærbusker og andre buskvekster» med utgivelse av
heftet «Bær(e)kraft».
• fulgt opp enkeltbarnehager og enkeltkommuner etter behov
• formidle og drøfte barnehagesatsing i Friluftsrådenes Landsforbunds nettverk “Læring i
friluft”
• bidratt til å implementere “helsefremmende barnehager”, jfr anbefaling fra Nordland
fylkeskommune
• hatt oppfølgende kontakt med administrativ barnehageledelse i deltakende kommuner
• være medlem i arbeidsgruppa for helsefremmende skoler og barnehager i Nordland
nedsatt av Folkehelsealliansen Nordland.
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1.1.2

Helsefremmende skole
Kort beskrivelse
Basert på erfaringene fra samarbeidsprosjektet om Helsefremmende skoler i Nordland mellom
friluftsrådene, Nordland fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen, videreførte Salten friluftsråd
satsningen på skolene i Salten. Satsningen har et bredt helsefremmende perspektiv.
Overordnet mål i arbeidet rettet mot skolen er en helsefremmende hverdag for alle
grunnskoleelevene, mer og bedre uteaktivitet, samt at barn og unge skal kunne lære og
beherske de grunnleggende friluftsferdighetene. Friluftsrådet har i år forsøkt å støtte opp om
grunnskolenes arbeid med å skape en helsefremmende skolehverdag for alle barn i Salten.
Året har blitt brukt til å utvikle en mer strukturerte samarbeidsform med alle de 64
grunnskolene i våre 10 kommuner.
Rådet har ikke lyktes med å oppnå ekstern finansiering av arbeidet, noe som gjøre at
administrasjonen nå arbeider intenst med å søke løsninger på hvordan dette skoleretta
arbeidet kan videreføres etter 2020.
Forankring
Arbeidet er forankret i årsmøtet. Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A, B og C i
Saltenstrategiene. Arbeidet er oppfølging av tiltak i NFK sin handlingsplan for folkehelse pk.
5.1 og i FLs prinsipprogram pk. 4. 7. og 8. Tiltaket er også forankret i kommunenes
samarbeidsavtale om folkehelsearbeid med Nordland fylkeskommune.
Finansiering
Tilskudd fra NFK. Det undersøkes også mulighet for Interreg Nord prosjekt. Brukt av
oppsparte midler for å gjennomføre satsningen.
Vurdering av bærekraft
God helse for alle elever vil bidra både til å sikre en bærekraftig samfunnsøkonomi og en
befolkning som har gode liv og kan bidra til verdiskaping og samfunnsutviklingen i alle
lokalsamfunn. Satsningen krevde besøk/kurs hos Salten-kommunene. Dette medførte mye
bruk av bil. Bærekraftregnskap forventes likevel å vise stort overskudd.
I perioden har Salten friluftsråd:
• vært en pådriver for satsningen helsefremmende skoler i Salten
• møter med skoleledelsen/rektorene i kommunene
• kurs for hele personalet på enkeltskoler både fysisk på skolen eller via Teams
• utviklet rammeplaner for uteområdene ved skoler i samarbeid med de ansatte
• utviklet og invitert til deltakelse i aktivitetstilbudet Full fræs
• utviklet planer for- og invitert til deltakelse i "Utviklingsforum helsefremmende skole".
• stimulert til utvikling og anvendelse av det kart- og nettbaserte pedagogiske verktøyet
«Stedsbasert læring».
• deltatt i «læring i friluft»-nettverk i regi av Friluftsrådenes Landsforbund
• bidratt med gjesteforelesninger og innledninger der og når det har vært aktuelt
• vært medlem i arbeidsgruppa for helsefremmende skoler og barnehager i Nordland
nedsatt av Folkehelsealliansen Nordland.
• Planlagt 9 seminarer hvorav kun 3 ble gjennomført (6 avlyst pga. covid-19)
• Utarbeidet to tipshefter til bruk i barnehager og skoler
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1.1.3

Full Fræs i Salten
Kort beskrivelse
FULL FRÆS er en uhøytidelig konkurranse mellom ungdomskolene i Salten der deltakende
lag skal vise sine ferdigheter i ulike friluftsøvelser. Friluftsøvelsene 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.
Målgruppe ungdom i ungdomsskolealder. Tiltaket sees i sammenheng med prosjekt 1.1.2
Helsefremmende skole.
Forankring av tiltaket
Arbeidet er forankret i vedtak fra årsmøte 2019. Tiltaket er en oppfølging av Strategisk
målområde A og C i Saltenstrategiene.
Vurdering av bærekraft
God helse for alle elever vil bidra både til å sikre en bærekraftig samfunnsøkonomi og en
befolkning som har gode liv og kan bidra til verdiskaping og samfunnsutviklingen i alle
lokalsamfunn. Friluftsrådet vurderte behovet for reise og vektla oppgaver som krevde lite
utstyr og gir lite avfall.
Finansiering
Tilskudd fra NFK. Arbeidstiden finansieres i all hovedsak av friluftsrådet.
I perioden har Salten friluftsråd:
• søkt eksterne prosjektmidler til gjennomføring
• Gjennomført FULLFRÆS arrangement i 10 skoler i Salten.
• Gitt ut 48 fullfræs kasser til skoler i Salten slik at de selv har kunnet gjennomført
arrangement.
• Utviklet 20 nye oppgaver til bruk for skolene selv.

1.1.4

Forsøk med friluftslivsfag, Knut Hamsun videregående skole
Kort beskrivelse
Friluftsrådet hadde prosjektledelsen i arbeidet med å etablere forsøket med friluftslivsfag ved
Knut Hamsun videregående skole i Hamarøy. Første forsøksår startet høsten 2013.
Forsøksperioden gikk ut 2017/18, men skolen kan nå ta opp elever inntil endelig avklaring av
om læreplanene tas inn i det nasjonale læreplanverket eller ikke. For at læreplanene skal
innlemmes i det nasjonale læreplanverket, er det avgjørende at forsøket lykkes. Målgruppe:
Ungdom på videregående skole.
Forankring av tiltaket
Arbeidet er forankret i vedtak fra årsmøte 2019. Tiltaket er en oppfølging av Strategisk
målområde A, B og C i Saltenstrategiene.
Vurdering av bærekraft
Friluftsrådet har kun hatt en reise knyttet til tiltaket og arbeidet for at bærekraft og lite
ressurskrevende friluftsliv blir bærende elementer i den framtidige læreplanen.
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Finansiering
Arbeidstid og reiseutgifter er finansiert av friluftsrådet.
I perioden har Salten friluftsråd:
• bidra i arbeidet med forsøket skal resultere i permanente læreplaner, blant annet gjennom
møte med kunnskapsministeren og statssekretær i Bodø
• bidratt til videreføring av tilbudet ved Knut Hamsun vgs der det har vært naturlig

2

Mestring

2.1

Holdning, kunnskap og ferdigheter

2.1.2

Basecamp Salten
Kort beskrivelse
Basecamp Salten et samarbeid mellom Salten friluftsråd, Nordland fylkeskommune,
kommunene i Salten og frivillige friluftsorganisasjoner v/FNF Nordland. Campen arrangeres en
gang i året og legger opp til et vidt spekter av aktiviteter med hovedvekt på allsidig friluftstilbud
og lokal kultur i den kommunen som arrangerer. Campen har som formål å gi ungdom en
arena for mestring og sosialt samvær. I 2020 ble Basecamp Salten arrangert i Gildeskål
kommune med 90 deltagere fordelt på seks kommuner. Arrangørsted for 2021 er Rødøy
kommune.
Forankring av tiltaket
Tiltaket er forankret i Regional folkehelseplan Nordland 2018 – 2025 målområde 5. Tiltaket er
en oppfølging av Strategisk målområde A og C i Saltenstrategiene og i friluftsrådenes
landsforbundsprinsipprogram (prinsipp nr. 4 og 7.).
Vurdering av bærekraft
Tiltaket krevde at deltakerne reiste fra sine bostedskommuner til arrangørsted. SF oppmuntret
til valg av kollektivtrafikk og buss der det er mulig.
Finansiering
Salten friluftsråd sitt bidrag er finansiert av spillemidler via Friluftsrådenes landsforbund.
I perioden har Salten friluftsråd:
• bidrattt til Basecamp Salten-arrangement i 2021
• tatt hovedansvaret for erfarings-/planleggingsmøte Basecamp Salten høsten 2020
• laget promoteringsfilm for Basecamp Salten for bruk i fremtidige arrangement
• vært en pådriver for å utvikle konseptet og tilpasse det dagens ungdom
• bidratt til at ungdom involveres i konsepttilpasningen
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2.1.3

Friluftsskoler
Kort beskrivelse
Friluftsskoler er fritidstilbud for barn i alderen 10 – 13 år, over 3 til 5 dager, inkludert minst en
overnatting. Det er med noen få obligatoriske friluftstema, men det meste av innhold
bestemmes utfra lokale ressurser og lokale ønsker. I 2020 ble det arrangert friluftsskoler i alle
ti medlemskommunene og over 350 barn deltok i Salten fordelt på 15 skoler.
Forankring av tiltaket
Tiltaket er forankret i Regional folkehelseplan Nordland 2018 – 2025 målområde 5. Tiltaket er
en oppfølging av Strategisk målområde A og C i Saltenstrategiene og i friluftsrådenes
landsforbundsprinsipprogram (prinsipp nr. 4 og 7.).
Vurdering av bærekraft
Friluftsskolene arrangeres nært hvor folk bor og krever lite transportutslipp. Det å fremme god
helse og sosiale arenaer hos barn og ungdom, hvor de får videreutvikle sine ressurser og
utnyttet sitt potensiale sikrer en bærekraftig samfunnsøkonomi og verdiskapning i
lokalsamfunnene.
Finansiering
Tiltaket er spillemiddelberettiga. Salten friluftsråd koordinerte og sendte samla søknad til
Friluftsrådenes Landsforbund.
I perioden har Salten friluftsråd:
• fulgt opp kommuner som gjennomførte friluftsskoler i 2020
• lagt til rette for erfaringsutveksling og videreutvikling av konseptet friluftsskoler
• invitert alle Salten-kommunene til å arrangere friluftsskoler i 2020 og bidratt aktivt med
skoler i de kommunene som ikke arrangerer selv

2.1.4

Kurs i ulike grunnleggende friluftslivsferdigheter
Kort beskrivelse
De ansatte i friluftsrådet har bred friluftslivserfaring. I tillegg har friluftsrådet utviklet ulike
pedagogiske opplegg knyttet til formidling av kunnskapen. Friluftsrådet ønsker å styrke
kursaktiviteten med lærere, barnehageansatte og miljøarbeidere i kommunene.
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A, B og C i Saltenstrategiene. Målgruppa
for tiltaket er barn og ungdom og eldre i alle lag av befolkningen.
Forankring av tiltaket
Arbeidet er forankret i vedtak fra årsmøte 2019. Tiltaket er en oppfølging av Strategisk
målområde A, B og C i Saltenstrategiene.
Vurdering av bærekraft
Friluftsrådet har vurdert behovet for reiser i prosjektgjennomføringen og arbeide for at
bærekraft er et tema i kursene og vektlegge tematikk som støtter opp om nærfriluftsliv, bidrar
til en mer robust befolkning og aktiviteter som i seg selv setter lite miljøavtrykk. Tiltaket sees i
sammenheng med Helsefremmende skole og Robuste Salten-onga
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Finansiering
Finansiert av FL sine folkehelsemidler.
I perioden har Salten friluftsråd:
• søkt finansiering for gjennomføring av utvalgte kursserier
• gjennomført kurs for miljøarbeidere i Bodø.

2.2

Elektronisk turinformasjon

2.2.1

GodTur.no og Ut.no
GodTur.no er en felles turportal for turinformasjon for Statskog, friluftsrådene og en del andre
organisasjoner. Informasjonen i denne portalen speiles nå på UT.no. Det er et mål å legge ut
all nett- og kartbasert turinformasjon fra Salten friluftsråd her. Målgruppa for tiltaket er den
friluftsinteresserte, voksne befolkningen i regionen og tilreisende.
Forankring av tiltaket
Arbeidet er forankret i vedtak fra årsmøte 2019. Tiltaket er en oppfølging av Strategisk
målområde A, B og C i Saltenstrategiene.
Vurdering av bærekraft
Friluftsrådet vil kritisk vurdere behovet for reiser under revisjonsarbeidet og arbeide for å
vektlegge nærturforslag, innarbeide informasjon om kollektivtransport i turforslagene. Den
nettbaserte informasjonen kan bidra til mer nærferie.
Finansiering
Det har ikke vært utgifter knyttet til tiltaket i 2020.
I perioden har Salten friluftsråd:
• ingenting

2.2.2

TellTur og 55 forførende friluftsmål
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 tillegg til 55 forførende friluftsmål, brukes Telltur.no av Rødøy, Meløy, Gildeskål,
Bodø, Steigen og Hamarøy. Målgruppa for tiltaket er den friluftsinteresserte, voksne
befolkningen i regionen og tilreisende. I 2020 hadde vi 2263 aktive brukere og 435 turmål.
Forankring av tiltaket
Arbeidet er forankret i vedtak fra årsmøte 2019. Tiltaket er en oppfølging av Strategisk
målområde A og C i Saltenstrategiene.
Vurdering av bærekraft
Friluftsrådet har vurdert behovet for reiser under arbeidet. Informasjon om kollektivtransport er
innarbeidet i turforslagene. Et av målene med 55 forførende er å bidra til mer nærferie og
kanaliseres trafikken til steder som tåler bruken. Arbeid som støtter opp om dette bør
prioriteres.
Finansiering
Utgiftene knytter seg til arbeidstid og kjøp av bilder og tjenester. Prosjektet er finansiert av
Friluftsrådenes landsforbund og Nordland fylkeskommune. Deler av arbeidstiden er finansiert
av friluftsrådet.
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I perioden har Salten friluftsråd:
• samarbeidet med Friluftsrådenes Landsforbund, medlemskommunene og frivillige
organisasjoner om bruk og utvikling av TellTur.no
• videreutviklet bilde- og videoarkiv på 55 forførende
• vurdert fysiske tilretteleggingstiltak på 55 forførende i samarbeid med kommunene
• arbeidet med utgivelse av turbok/praktbok basert på 55 forførende
• videreført samarbeidet med Visit Bodø og Nordland fylkeskommune om 55 forførende

2.2.3

Egen nettside www.salten.no/friluftsradet og sosiale medier
Kort beskrivelse
Salten friluftsråd har en egen nettside, Facebook-side og Instagramkonto. 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.
Hensikten er også å vise frem bredden i friluftslivet.
Forankring av tiltaket
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A, B og C i Saltenstrategiene. Tiltaket er
forankret i Regional folkehelseplan Nordland 2018 – 2025 og i friluftsrådenes
landsforbundsprinsipprogram (prinsipp nr. 4,5. 8. og 10.).
Vurdering av bærekraft
Tiltaket krever lite/ ingen miljøutslipp. Arbeide for at bærekraft og lite ressurskrevende friluftsliv
blir promotert gjennom SF sine kanaler.
Finansiering
Innenfor SF sitt budsjett.
I perioden har Salten friluftsråd:
• fortsette aktiv bruk av Instagram for presentasjon av bilder på nett.
• aktivt å formidle relevante nyheter på rådets Facebookside
• bruke nettsiden for relevant prosjektinformasjon
• vurdere samspillet mellom nettløsningen og en elektronisk trimkasseordning for best mulig
måloppnåelse.
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2.3

Turbøker, kart og turkort

2.3.1

Revisjon/nyutgivelse av turbøker i Salten
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.
Turboka for Hamarøy, Steigen og Sørfold er på det nærmeste utsolgt. Turboka for Fauske og
Saltdal er utsolgt. Det samme gjelder turboka for Beiarn, Skjerstad, Gildeskål og Meløy. Boka
for Bodø gis ut av Bodø og Omegns Turistforening. Målgruppa for tiltaket er den
friluftsinteresserte, voksne befolkningen i regionen og tilreisende.
Forankring av tiltaket
Arbeidet er forankret i vedtak fra årsmøte 2019. Tiltaket er en oppfølging av Strategisk
målområde A, B og C i Saltenstrategiene.
Vurdering av bærekraft
Friluftsrådet vil kritisk vurdere behovet for reiser ved oppfølging og arbeidet for å vektlegge
nærturforslag, innarbeide informasjon om kollektivtransport i turforslagene i eventuelle
revisjoner. Turbøkene kan bidra til mer nærferie.
Finansiering
Friluftsrådet har ikke hatt utgifter knyttet til kommunale turbøker i perioden.
I perioden har Salten friluftsråd:
• det er ikke tatt initiativ til nye turbøker i 2020

2.3.2

Tur- og friluftskart
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.
Både Steigen og Hamarøy kommuner ønsker utgivelse av nye turkart. Arbeidet i Steigen
startet. Hamarøy ønsker et nytt turkart som tar utgangspunkt i grensene for den nye
kommunen. Kartene vil inngå i Salten friluftsråds turkartserie. Målgruppa for tiltaket er den
friluftsinteresserte, voksne befolkningen i regionen og tilreisende.
Forankring av tiltaket
Arbeidet er forankret i vedtak fra årsmøte 2019. Tiltaket er en oppfølging av Strategisk
målområde A og B i Saltenstrategiene.
Vurdering av bærekraft
Friluftsrådet vil kritisk vurdere behovet for reiser ved oppfølging og arbeidet for å vektlegge
nærturforslag. Turkartene kan bidra til mer nærferie.
Finansiering
Kroneutgiftene til nytt turkart for Steigen er noe underfinansiert. Disse utgiftene skal dekkes
inn gjennom framtidig salg. Friluftsrådet dekker egne lønnsutgifter i prosjektet.
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I perioden har Salten friluftsråd:
• bidratt med prosjektledelse, datainnhenting, kvalitetssikring og tilrettelegging til nytt turkart
for Steigen. Arbeidet er sluttført
• bidratt med salg/distribusjon av turkart i regionen
• bidratt til søknader om prosjektfinansiering til nytt turkart for Hamarøy

2.3.3

Turkort
Kort beskrivelse
Salten friluftsråd forsetter satsningen på turkort. Turmålene som er med i 55 forførende
friluftsmål og Sykkel i Salten vil bli prioritert.
Forankring av tiltaket
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A, B og C i Saltenstrategiene. Tiltaket er
forankret i Regional folkehelseplan Nordland 2018 – 2025 og i friluftsrådenes
landsforbundsprinsipprogram (prinsipp nr. 4,5. 8. og 10.).
Vurdering av bærekraft
Tiltaket krever lite miljøutslipp. Vurdert brukt av bærekraftige materialer i utgivelsen av
turkortene.
Finansiering
Layout og trykking finansiert av NFK fylkeskommunale midler og arbeidstiden finansieres i
hovedsak av SF.
I perioden har Salten friluftsråd:
• tatt initiativ til utgivelser av turkort i Sørfold, Gildeskål, Hamarøy og Bodø.
• fulgt opp hver enkelt kommune ifht nye turmål
• søkt ekstern prosjektfinansiering

3

Tilrettelegging og arealforvaltning

3.1

Tilrettelegging

3.1.1

Sykkel i Salten
Målet med prosjektet er å legge bedre til rette for tur- og turistsykling i hele Salten. Arbeidet
skjer i tett samarbeid med Visit Bodø Målgruppa for tiltaket er sykkelinteresserte barnefamilie
og voksne i regionen og tilreisende. Prosjektet går ut 2021.
Forankring av tiltaket
Arbeidet er forankret i vedtak fra årsmøte 2019 og i regionrådet. Tiltaket er en oppfølging av
Strategisk målområde A, B og C i Saltenstrategiene.
Vurdering av bærekraft
Friluftsrådet har hatt et minimum av reiser knyttet til prosjektet i 2020. I arbeidet vektlegges
sykkel som miljøvennlig transport og arbeidet skal bidra til mer nærferie i regionen.
Finansiering
Grunnfinansiering av prosjektet er sikret gjennom tilsagn fra Nordland fylkeskommune og
IRIS-fondet. Friluftsrådet dekker deler av egne lønnsutgifter.
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I perioden har Salten friluftsråd:
• hatt prosjektledelsen i prosjektet
• bidratt friluftslivsfaglig i henhold til prosjektbeskrivelsen
• laget turbeskrivelse for naturskjønne sykkelturer, sykkel og sjøsprøyt og fjellveisykling
• Fått laget promoteringsfilmer for alle konseptene
• Hatt 5 ambassadører på hver sine konsept som har beskrevet, tatt bilder og vurdert de
enkelte konseptene
• Covid har lagt klare begrensninger på arbeidet

3.1.2

FantaSTI/Barna turløyper
Samordnet, ikke tidsavgrenset, satsing på turruter i Salten. Salten friluftsråd skal være en
pådriver og en kompetansebank for kommunene i arbeidet og koordinere og stimulere til
etablering og god drift av turrutene i regionen. Målgruppa for tiltaket er hele befolkningen i
regionen og tilreisende. Tiltaket vil i størst grad treffe de som allerede er friluftsinteresserte
Forankring av tiltaket
Arbeidet er forankret i vedtak fra årsmøte 2019. Tiltaket er en oppfølging av Strategisk
målområde A og C i Saltenstrategiene. Det er avtalefestet gjennom samarbeidsavtalen med
Folkehelseavdelingen i Nordland fylkeskommune.
Vurdering av bærekraft
Friluftsrådet har ikke hatt reiser knyttet til satsingen i 2020. I arbeidet vektlegges bostedsnære
turruter. Arbeidet skal bidra til mer nærferie i regionen.
Finansiering
Friluftsrådet har dekt deler av egen lønn knyttet til satsingen i 2020.
I perioden har Salten friluftsråd:
• hatt noe faglig veileder for kommunene i arbeidet
• etablert to ro- og padletavler i Rødøy

3.1.3

Nordlandsruta
Nordlandsruta er en ca. 650 lang tursti som går langs grensa mellom Norge og Sverige
gjennom Nordland. Ruta går gjennom et samisk kulturlandskap og tre samiske språkområder.
Seks turistforeninger driver hver sin del av turstien på norsk side mens foreningen Laponia
verdensarvområde driver turstien på svensk side. Turistforeningene driver 26 turhytter langs
ruta. De resterende 16 drives av private. På svensk side drives hyttene av Laponia Turisme
som er et selskap eid av samebyene.
Prosjektet revitalisering av Nordlandsruta skal på en bærekraftig måte øke den natur – og
kulturbaserte verdiskapningen både innen friluftsliv og reiseliv.
Salten friluftsråd har prosjektlederansvaret
Forankring av tiltaket
Arbeidet er forankret i vedtak fra årsmøtet. Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde
A og C i Saltenstrategiene.
Vurdering av bærekraft
Friluftsrådet vil kritisk vurdere behovet for reiser ved oppfølging. I arbeidet vektlegges
bærekraft. Arbeidet vil bidra til mer langreising.
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Finansiering
Prosjektet er 100% finansiert gjennom eksterne prosjektmidler. Oppstarten er finansiert av
midler fra Statskogordningen.
I perioden har Salten friluftsråd:
• påtatt seg eierskapet og prosjektledelsen
• etablert prosjektorganisasjonen
• revitalisert facebooksiden til Nordlandsruta
• startet opp arbeidet med å etablere gode nettverk knyttet til ruta
• startet opp arbeidet med å beskrive overnattinger og delstrekk l
• startet opp interregprosjekt på registrering og formidling av kulturminner langs den sørlige
delen av ruta
• arbeidet aktivt for å øke finansieringen av prosjektet

3.2

Arealforvaltning

3.2.1

Helhetlig plan for friluftslivets ferdselsårer
Helhetlige planer for friluftslivets ferdselsårer er anleggsoversikter og prioriteringslister for
traseer i kommunene som har betydning for friluftsrelatert ferdsel. Salten friluftsråd har
utarbeidet den nasjonale metodikken på feltet og laget en veileder for planarbeidet i
samarbeid med Miljødirektoratet. Arbeidet kan koordineres og innarbeides i kommunedelplan
for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Målgruppa for tiltaket er hele befolkningen i regionen og
tilreisende.
Forankring av tiltaket
Arbeidet er forankret i vedtak fra årsmøte 2019. Tiltaket er en oppfølging av Strategisk
målområde A og C i Saltenstrategiene. Det er avtalefestet gjennom samarbeidsavtalen med
Folkehelseavdelingen i Nordland fylkeskommune.
Vurdering av bærekraft
Friluftsrådet har hatt minimalt med reiser ved oppfølging av prosjektet i 2020. I arbeidet
vektlegges bostedsnære turruter. Arbeidet skal bidra til mer nærferie i regionen.
Finansiering
Utlegg og deler av egen arbeidstid finansiers gjennom eksterne prosjektmidler fra Nordland
fylkeskommune. Friluftsrådet vil dekke deler av egne lønnsutgifter.
I perioden har Salten friluftsråd:
• Ferdselsåreplanen for Steigen er sluttført
• Ferdselsåreplanen for Hamarøy, Bodø og Meløy er under arbeid
• Arbeidet er startet opp i Saltdal og forespørsel sendt til Fauske og Sørfold.
•
kartdatabasene for traktorvei/sti og tur- og friluftsruter er oppdatert i Steigen. Det er jobbet
aktivt med datasettene i Meløy, Hamarøy og Bodø
• Covid har lagt klare begrensninger på arbeidet

18

3.2.2

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. Målgruppa for tiltaket er hele befolkningen i regionen og tilreisende. Tiltaket vil i
størst grad treffe de som allerede er friluftsintresserte.
Forankring av tiltaket
Arbeidet er forankret i vedtak fra årsmøte 2019. Tiltaket er en oppfølging av Strategisk
målområde A og C i Saltenstrategiene. Det er avtalefestet gjennom samarbeidsavtalen med
Folkehelseavdelingen i Nordland fylkeskommune.
Vurdering av bærekraft
Friluftsrådet vil kritisk vurdere behovet for reiser ved oppfølging. I arbeidet vektlegges
bostedsnære turområder.
Finansiering
Friluftsrådet har ikke hatt utlegg knyttet til arbeidet i 2020.
I perioden har Salten friluftsråd:
• Spilt inn revisjon av kartleggingen i forbindelse med høring av planstrategien i
kommunene
• bidratt til gjennomført revisjon i Meløy kommune
• bidratt til god forankring og bruk av kartleggingen hos nasjonale, regionale og lokale
forvaltningsorgan
• Covid har lagt klare begrensninger på arbeidet

3.2.3

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. Tiltaket vil i størst grad treffe de som
allerede er friluftsinteresserte.
Forankring av tiltaket
Arbeidet er forankret i vedtak fra årsmøte 2019. Tiltaket er en oppfølging av Strategisk
målområde A og C i Saltenstrategiene.
Vurdering av bærekraft
Friluftsrådet vil kritisk vurdere behovet for reiser ved oppfølging. I arbeidet vektlegges
bostedsnære turområder.
Finansiering
Friluftsrådet har kun hatt lønnsutgifter. Disse er dekt over eget budsjett.
I perioden har Salten friluftsråd:
• spilt inn sikring av startpunkt på 55 forførende som aktuelle sikringsobjekter i kommunene

3.3

Høringsuttalelser
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.
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3.3.1

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 til alle medlemskommunenes arbeid med planstrategiene, kommuneplanen
(samfunnsdel og arealdel),

3.3.2

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:
• gitt innspill til ny forskrift for anadrome vassdrag

4

Mindre oppgaver
I perioden har Salten friluftsråd:
• Gjennomført Ordførerens tur i alle medlemskommunene og produsert videoer og artikler
fra alle turene. Alle ordførerturene ble gjennomført på en av de 55 forførende turmålene i
kommunen
• Arbeidet med prosjektet «Ibsens ripsbærbusker og andre buskvekster» med utgivelse av
heftet «Bær(e)kraft». 44 barnehager deltar i prosjektet.
• #kofførsittinne – aktivitetskonkurranse under nedstigningen i pandemien.
• Påskejakt – telltur konkurranse
• Ausvika prosjekt. Friluftsrådet fikk 800 000,- til å gjøre det statlige sikrede området
Ausvika i Bodø, mer tilgjengelig for personer med bevegelseshemming. Det holdes nå på
med byggesøknader og anbudsinnhenting.
• vært aktiv og synlig i media, men noe mindre pga Covid.

5

Representasjon
I perioden har Salten Friluftsråd deltatt i:
• Ledersamling, Friluftsrådenes Landsforbund, 14.-15.02.2020.(Ola Arnfinn Loe og Bjørn
• Rådsmøte, Nordland nasjonalparksenter. (Annette Hals)
• Referansegruppe til besøksstrategi Junkerdal nasjonalpark og Saltfjellet Svartisen
nasjonalpark (Annette Hals, Bjørn Godal)
• Deltatt i to møter i arbeidsgruppa for suksessrike friluftsaktiviteter i regi av FL (Annette
Hals)
• Deltatt i 4 møter arbeidsgruppa om grunnleggende friluftsferdigheter i regi av FL (Knut
Berntsen)
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6

Samarbeid med myndigheter og frivillige organisasjoner
Salten Friluftsråd har videreført samarbeid med (uprioritert rekkefølge):
• Medlemskommunene
• 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
• Forbundet KYSTEN
• BOT, + turistforeningene/turlagene i Nordland som er involvert i Nordlandsruta, DNT nasjonalt og
Svenska turistforeningen
• Padleklubben Den stille fjerding
• Rett kurs
• Nordlandsmuseet
• Selsøyvik gamle handelssted
• LHL
• Stiftelsen Laponia verdensarvområde
• Västerbotten Museum, Sijti Jarnge og Helgeland Museum. ?
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