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Tillegg årsmelding 2016 
 
På grunn av rutineendringer legges årsmeldingene i Salten Friluftsråd om fra og med 
2017. For 2016 er allerede årsmeldingen fra 01.05.15 – 30.04.16 vedtatt i årsmøtet 
02.06.16. For å komme i rute til årsmelding på kalenderår, legger vi derfor fram et 
tillegg til denne årsmeldingen. Dette tillegget til årsmeldingen gjelder for 01.05.16 til 
31.12.16. For samlet aktivitet for 2016, må derfor dette tillegget sees i sammenheng 
med årsmeldingen for 2015/16 
 
Fra og med 2017, vil årsmeldingene vedtas fra 01.01 til 31.12 og dermed følge 
budsjettåret og de øvrige årsmeldingene i Salten Regionråd.  

 
 
0 Tillitsvalgte og ansatte 
0.1 Tillitsvalgte 
0.1.1  Kommunemedlemmer 
  
   Kommunerepresentanter oppnevnt i etterkant av kommunevalget høsten 2015 

Kommune Representant/vararepr Adresse 

BEIARN 
 

Rune Jørgensen 
vara: Linda Larsen 

Pb 1, 8118 Moldjord 
Storjord, 8110 Moldjord 

BODØ 
 

Egil Mathisen 
Ida Johnsen 

Hunstadveien 176  A., 8022 Bodø 
Haugstuveien 11, 8010 Bodø 

FAUSKE 
 

Maria Dønnestad 
vara: Kjetil Sørbotten 

Sisikveien 19 D, 8207 Fauske 
Bringsliveien 83, 8215 Valnesfjord 

GILDESKÅL 
 

Cecilia Lundbakk 
Geir Olsen 

Sjømyra 20, 8140 Inndyr 

HAMARØY 
 

Bente Melby Ness 
Bård Løding 

Nes, 8290 Skutvik 
Oppeid, 8294 Hamarøy 

MELØY 
 

Ola Arnfinn Loe 
Vara: Randi Myrvang Næss 

Åmnesv. 63, 8170 Engavågen 
Hamnborgv. 7, 8178 Halsa 

SALTDAL 
 

Kim Mietinen 
vara: Leif Erik Tjønna 

Sundby, 8250 Rognan 
Vassbotnfjell, 8255 Røkland 

STEIGEN 
 

Morten Mehus 
Kjersti Gylseth 

Røssøyveien 5, 8289 Engeløya 
Oterstien 10, 8285 Leines 

SØRFOLD 
 

Lars Kr. Evjenth 
vara: Turid J. Willumstad 

Kvarv, 8226 Straumen 
Furuveien 4, 8226 Straumen 

 
   Frivillige organisasjoner 

FNF 
Nordland 

Navn Adresse 

Medlem Erling Solvang Loftfjellv. 7, 8614 Mo i Rana 

Observatør (adm FNF-Nordland) Eiaveien 5, 8208 Fauske 

Vara   
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0.1.2 Ledelse 

Arbeidsutvalg 
Arbeidsutvalget har hatt følgende sammensetning: 

 leder: Lars Kr. Evjenth 
 nestleder: Bente Medby Ness 
 medlem: Egil Mathisen 
 medlem med observatørstatus: FNF Nordland 
 1. varamedlem: Cecilia Lundbakk 
 2. varamedlem: Kim Mietinen 
 

0.1.3 Møteaktivitet 
 Årsmøte 

Årsmøtet i Salten Friluftsråd ble avholdt på 
Hamsunsenteret, Hamarøy, 02.06.2016. 

 
Rådsmøter 
Det er, i perioden 01.05.2016 – 31.12.2016, 
avholdt et møte i Salten Friluftsråd. Møtet ble 
avholdt på Beiarstua i Beiarn 24. – 25. oktober.  
 
Arbeidsutvalgsmøter 
Det er avholdt ett møte i arbeidsutvalget til 
Salten Friluftsråd. 
Møtet blei avholdt på Bjørn Godal sin hytte ved Horndalsvatnet i Sørfold, 03.10.2016. 

 
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. 
Prosjektleder Bjørn Godal har hatt delt kontorløsning mellom Bodø og Steigen, 
Leienesfjord. Formell kontoradresse har vært samlokalisert med sekretariatet i Salten 
Regionråd, Prinsensgt.113 a, 8002 Bodø. 

 

 
0.2 Administrasjon - arbeidstidsbruk 

0.2.1 Ansatte ressurs: 
Perioden for denne årsmeldingen er: 01.05.16 – 31.12.16. Dette utgjør 2/3 av året, 
inkl sommerferie. Salten Friluftsråd har hatt en administrativ ressurs på 1,41 og 
årsverk fordelt slik: 

 Daglig leder, Trond Loge, 2/3 årsverk (0,67) 

 Prosjektleder, Bjørn Godal, 2/3 årsverk (0,67 

 Kjøp at kontortjenester fra Salten Regionråd: 2/30 årsverk (0,07) 
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0.2.2 Fordeling tidsressurs på oppgaver (andel av helt årsverk) 

Oppgaver Tidsbruk  

Administrasjon  0,48 

Daglig leder 0,25 

Prosjektleder 0,16 

 Fra Salten Regionråd 0,07 

1. Pedagogisk utviklingsarbeid og kunnskapsgrunnlag              0,37 

Barnehagesatsing 0,30 

Tiltak retta mot grunnskole 0,03 

Forsøk med friluftslivsfag, Knut Hamsun VGS 0,00 

STIpendiat: Tilrettelegging i nærmiljøet. Motivasjon og faktisk aktivitet  0,04 

2. Motivasjon, stimulering, informasjon og fysisk tilrettelegging 0,49 

GodTur.no 0,00 

TellTur.no 0,01 

Egen nettside, facebook, instagram 0,02 

Turbøker 0,00 

Turkart Sørfold 0,04 

Basecamp Salten 0,05 

Friluftsskoler 0,02 

Roing og Seiling 0,00 

Full fræs 0,12 

Arikkelserie 0,05 

Med bål i fokus 0,07 

Ordførerens tur 0,05 

STImuli fra senga til Bestemorenga                                                                      0,00 

FantaSTI 0,01 

Sykkel i Salten 0,04 

Sykkelruta Polarsirkelen – Kjerringøy 0,01 

3. Dokumentasjon, sikring og formidling av friluftslivets interesser 0,08 

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder, oppfølgende oppgaver  0,00 

Sti- og løypeplaner 0,03 

Sikring av eiendommer til friluftslivsformål i regionen 0,01 

Involvering og uttalelser i nasjonale, regionale og lokale lov-, forskrift-, plansaker 0,04 

4. Mindre oppgaver/Øvrige oppgaver                                              0,34 

Andre små oppgaver som ikke er stipulert 0,09 

Seniortiltak, sykemeldinger og permisjoner 0,25 

Ferie  

SUM  1,76 
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Viktige føringer for arbeidet i 2016 

 
 

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. 

 

 

http://salten.no/images/Salten%20Regionr%C3%A5d%202013/Saltenstrategier%202012-2016.pdf
http://friluftsrad.no/4295.156.Prinsipprogram.html
http://www.nfk.no/Filnedlasting.aspx?MId1=1101&FilId=20921
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Arbeidsområder for Salten Friluftsråd 01.05.16 – 31.12.16 
 
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. 
Disse er: 
- Beiarn: Moldjord barnehage 
- Bodø: Stordalen friluftsbarnehage og Jensvoll barnehage 
- Fauske: Valnesfjord barnehage 
- Gildeskål, Inndyr barnehage 
- Hamarøy, Skutvik oppvekstsenter 
- Meløy: Neverdal barnehage 
- Saltdal: Rognan barnehage 
- Steigen: Steigenbarnehagen, Leines 
- Sørfold: Løkta barnehage 
 
Tiltaket er avtalefestet gjennom samarbeidsavtalen med Folkehelseavdelingen i 
Nordland fylkeskommune. 

 Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A og C i Saltenstrategiene. 
 

I perioden har Salten Friluftsråd:        

 ledet tiltaket Robuste Salten-onga i nært samarbeid med RKK Salten og Nordland 
fylkeskommune 

 gjennomført 2-dagerssamling høsten 2016 for de 10 pilotbarnehagene i 
samarbeid med tilsvarende nettverk i regi av Polarsirkelen friluftsråd. Hovedtema:  

 fulgt opp enkeltbarnehager og enkeltkommuner etter behov 

 arbeidet med temaet “bål og bålmat i barnehagen”, eks heftet Mat i Salten (FÅ15) 

 bidratt til å implementere “helsefremmende barnehager”, jfr anbefaling fra 
Nordland fylkeskommune 

 deltatt i arbeidsgruppe i regi av “Folkehelsealliansen i Nordland” 
 
1.1.2 Tiltak retta mot grunnskole 

Bidra i utviklings- og stimuleringstiltak basert på erfaringer fra prosjektene Ut er in 
 og Ut er in – ung. Overordnet mål: mer og bedre uteaktivitet.  
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A og C i Saltenstrategiene.  
Tiltaket er avtalefestet gjennom samarbeidsavtalen med Folkehelseavdelingen i 
Nordland fylkeskommune. 

 
I perioden har Salten Friluftsråd: 

 Bidratt gjennom “Full fræs ..” Se  pkt 1.1.4 ang.  
 

 
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 
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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 
 

1.1.4 Full Fræs i Nordland 
FULL FRÆS er en uhøytidelig konkurranse mellom ungdomskolene i Nordland der deltakende 
lag skal vise sine ferdigheter i ulike friluftsøvelser. Bak konkurransen står friluftsrådene i 
Nordland, Statskog, Nordland fylkeskommune og Knut Hamsun videregående skole. 
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. Tiltaket er en oppfølging av Strategisk 
målområde A og C i Saltenstrategiene. 
 
I perioden har Salten Friluftsråd: 

 vært prosjektleder for FULL FRÆS i Nordland 

 Gjennomført 4 regionfinaler i nordfylket og fylkesfinalen for Nordland i Hamarøy 

 Fikk prisen Årets friluftsråd i Norge 2016 for tiltaket Full Fræs! 
 

 

1.1.5 Null fræs i Salten  
Uteovernatting og hengekøyesatsing 
Salten Friluftsråd vil synliggjøre verdien av, og mulighetene for, overnatting ute i hengekøyer. 

I perioden har Salten Friluftsråd: 

 i egen regi prøvd ut hengekøyer til ulikt bruk og synliggjøre muligheter 

 lånt ut hengekøyer til de søm ønsket det 

 bidratt med hengekøyer 
til barnehager (se også 
1.1.1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
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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 
Arbeidet har ikke kommet ordentlig i gang pga stor arbeidsmengde på andre felt. 

 tatt metodekurs i kvantitativ metode ved NTNU 

 Oppgaven er lagt på is inntil videre. Vil vurderes gjenopptatt i forbindelse med 
prosjektet «Stevnemøte med kysten» 
 

 

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 er lagt over på GodTur.no. Salten friluftsråd arbeider for at det 
blir etablert en felles turportal i Norge.  
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A, B og C i Saltenstrategiene. 
 

 I perioden har Salten Friluftsråd: 

 Ikke hatt noen aktivitet 
 
2.1.2 TellTur Salten. Elektronisk turmålregistrering  

Friluftsrådenes Landsforbund legger til rette for utvikling av elektronisk turtellesystem. 
Tilgang til systemet tilbys alle medlemsfriluftsråd, og Salten Friluftsråd har kjøpt rett til 
bruk av systemet.  
I april 2014 arrangerte Salten Friluftsråd kurs for medlemskommunene i bruk av 
systemet.  
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A og C i Saltenstrategiene. 
  

 I perioden har Salten Friluftsråd: 

 samarbeidet med 
Friluftsrådenes Landsforbund 
og medlemskommunene via 
engasjert person, Cecilia 
Lundbakk, ang. bruk og 
utvikling av TellTur Salten 

 
 
 

http://www.friluftskart.salten/
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2.1.3  Egen nettside www.salten.no/friluftsradet og sosiale medier 
Friluftsrådet har en egen nettside og bruker facebook og Instagram. Målet er å 
formidle aktiviteten i Friluftsrådet ut til interesserte, motivere folk i Salten og 
tilreisende til å utøve friluftsliv i regionen og gi eller lenke videre til relevant 
turinformasjon for de som skal på tur.  
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A, B og C i Saltenstrategiene. 

 
I perioden har Salten Friluftsråd: 

 brukt Instagram for presentasjon av friluftsmuligheter i Salten 

 brukt egen Facebook-side for løpende informasjon og dialog med interesserte 

 brukt 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. Spes. kontakt 
med Saltdal kommune, men ingen 
avklaringer 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 Turkart Sørfold 
Sørfold kommune har fullfinansiert utgivelse av turkart for kommunen. Kartet ble utgitt 
i november 2016. Salten Friluftsråd har deltatt i arbeidet. Kartet inngår i Salten 

http://www.salten.no/friluftsradet
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Friluftsråds turkartserie.  
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A og B i Saltenstrategiene. 
 
 

 I perioden har Salten Friluftsråd: 

 bidratt som bindeledd mellom kommune og kartprodusent 

 bidratt med korrektur, kartografisk utforming og levering 

 Bidratt med markedsføring og salg av kartet 
 

 
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 Meløy, september 2016. 

 tatt ansvar for erfarings-/planleggingsmøte Basecamp Salten høsten 2016 

 samarbeidet med Bodø kommune om planlegging av Basecamp Salten 
arrangement september 2017 

 
2.4.2 Friluftsskoler 

Friluftsrådenes Landsforbund har tatt hovedansvar for utvikling av et konsept for 
“friluftsskoler”. Friluftsskoler er fritidstilbud for barn i alderen 10 – 13 år, over 3-5 
dager, med noen få obligatoriske friluftstema. Det meste av innholdet bestemmes 
utfra lokale ressurser og lokale ønsker. 
Fire kommuner ønsket friluftsskoler i 2016; Meløy, Saltdal, Fauske, Sørfold og 
Steigen. 
Tiltaket er spillemiddelberettiga. Salten 
Friluftsråd koordinerer og sender samla 
søknad til Friluftsrådenes Landsforbund. 

 
I perioden har Salten Friluftsråd: 

 fulgt opp kommuner som 
gjennomførte/planla friluftsskoler i 
2016; Meløy, Saltdal, Fauske, Sørfold 
og Steigen 

 lagt til rette for erfaringsutveksling og 
videreutvikling av konseptet  

 invitert alle Salten-kommunene til å 
arrangere friluftsskoler i 2017 

 
 
2.4.3 Forprosjekt innvandrere 

Salten Friluftsråd ønsker å bidra i integreringsarbeidet, med spesiell fokus på innvandrerne 
som er på mottak.  
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A, B og C i Saltenstrategiene. 

 
I perioden skal Salten Friluftsråd: 
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 Igangsatt forprosjekt i samarbeid med KUN på et integreringsprosjekt rettet mot frilufts- og 
innvandrerorganisasjoner. 

 
 
 
2.4.4 Kurs i roing og seiling 

Salten Friluftsråd har, i samarbeid med Nord universitet, kjøpt inn 5 ro-/seiljoller. 
Disse er plassert i Hamarøy og Bodø. Båtene lånes ut til allmennheten via 
Utstyrssentralen i Hamarøy og Mørkvedmarka skole og brukes i kursaktivitet i regi av 
Salten Friluftsråd.  
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A, B og C i Saltenstrategiene. 

 
I perioden har Salten Friluftsråd: 

 ikke hatt aktivitet 
 
 
2.4.5 Artikkelserie i AN og andre aktuelle medier 

Til sommeren 2016 har Friluftsrådet inngått avtale om å skrive artikler om det å gå til Avisa 
Nordland en gang i mnd. Artiklene gjengis også i Magasinet UTE. 
 
I perioden har Salten Friluftsråd: 

 levert en artikkel om bål og mat til AN innen angitt frist en gang pr mnd 
 

2.4.6 Kåring av kommunenes mest attraktive 
friluftslivsområder 

Etter oppfordring fra Klima og 
Miljøministeren har de fleste kommunene i 
Salten kåret sitt mest attraktive 
friluftslivsområde. Hvert område får 
tilrettelegging for ca 12.000 fra 
Friluftsrådet/Sparebank1 Nord-Norge. 
 
I perioden har Salten Friluftsråd: 

 fulgt opp kommunene for å få gjort 
planlagt tilrettelegging i 2016 
 

2.4.7 Utarbeide nettinformasjon for 
bålbrenning og regelverk 

Det har kommet nye regler for bålbrenning 
og det er behov for betydelig 
kunnskapsspredning både om ulike bålteknikker, bruksområder og regelverk. Friluftsrådet 
ønsker å utarbeide nettinformasjon som retter seg mot skoleverket som et ledd i dette 
arbeidet. 
 
I perioden har Salten Friluftsråd: 

 startet forberedelsen av nettinformasjon om bålbrenning  

 startet utarbeidelsen av et pedagogisk opplegg for bål som tema i grunnskolen 
 

2.4.8 Ordførerens tur 2016 
I anledning Friluftslivets år 2005 tok Salten Friluftsråd initiativ til “ordførerens tur”. 
Ordførerens tur er et opplegg der Salten Friluftsråd inviterer alle ordførere til å være turledere 
for en selvvalgt tur i egen kommune. Salten Friluftsråd koordinerer, legger opp til 
mediedekning og dokumentasjon. Den langsiktige intensjonen er at alle nyvalgte ordførere 
utfordres i etterkant av kommunevalg.  
Salten Friluftsråd har arrangert Ordførerens tur i 2005, 2008 og 2012.   
 
I perioden har Salten Friluftsråd: 

 gjennomført Ordførerens tur i tråd med oppsatte planer 
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 påbegynt arbeidet med utgivelse av heftet «Ordførerens tur 2016» 

 

 
 
 
 
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. Høst 2015 overtok Bodø kommune prosjektet og har 
gjort det til en permanent satsing på turstier og løyper 
 
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A og C i Saltenstrategiene. 
 
I perioden har Salten Friluftsråd: 

 bidratt med veiledning overfor prosjektet i Bodø kommune  

 holdt foredrag om prosjektet for alle norske fylkeskommuner 
 
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 nord-
Salten, 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 Steigen 

 arbeidet for at Barnas turløyper innlemmes i arbeidet 
 
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: 

 Gjennomført oppstartsseminar for prosjektet 

 Sørget for formell oppstart av prosjektet 01.01.17 

 bidratt med innspill på sykkel i ulike fora 
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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)  

 bidratt i oppfølging av prosjekterende 
på sykkelsti fra Polarsirkelen til 
Kjemåga stasjon i Saltdal 

 bidratt i arbeidet med å få gang i 
arbeidet med sykkelsti fra Breivika i 
Skjerstad til grense Saltdal 

 

3 Dokumentasjon, sikring og formidling av friluftslivets 
interesser 

 
3.1 Dokumentasjon av friluftslivets arealer og behov i regionen 

 
3.1.1 Kartlegging og verdisetting av friluftsområder  

Arbeidet med kartlegging og verdisetting av friluftslivsarealer i Salten er avsluttet. Det 
er viktig at kartleggingen holdes ”levende” og revideres i forbindelse med revisjon av 
kommuneplanens arealdel. 
Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A og C i Saltenstrategiene. 
 
I perioden har Salten Friluftsråd: 

 vært en aktiv pådriver for at revisjon av kartleggingen i kommunene vurderes i 
forbindelse planstrategi, evt. gjennomføres i forbindelse med revisjon av 
kommuneplanens arealdel 

 bidratt til god forankring og bruk av kartleggingen hos nasjonale, regionale og 
lokale forvaltningsorgan 

 
 
3.1.2 Sti- og løypeplaner/turruteplaner 

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 



 
  

  

14 

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 andre generasjons plan for Steigen kommune 

 bidratt til standardisering av arbeidet i nasjonale og regional fora 
 

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 Meløy (Stia badeplass) 

 bidratt til kommunalt erverv ved Engenbreen 

 

3.2  Involvering i nasjonale, regionale og lokale lov-, forskrift-, plan- og 
reguleringssaker 

 
Høringsuttalelser og involvering i ulike prosesser er en viktig, men ikke en stor del av 
Salten Friluftsråds virksomhet. Salten Friluftsråd prioriterer de sakene som har stor 
relevans for friluftslivet i regionen spesielt, men også nasjonale prosesser av stor 
betydning for friluftslivet mer generelt.  
 

3.2.1 Nasjonale og fylkeskommunale planer/reguleringer 
Innspill og uttalelser til nasjonale og fylkeskommunale prosesser knytter seg i all 
hovedsak til endringer i lovverk som har betydning for friluftsliv, naturvernsaker og 
fylkeskommunale sektorplaner. Friluftslivskartleggingen er et viktig verktøy i saker 
som berører areal direkte. 
 
I perioden har Salten Friluftsråd: 

 bidratt med innspill til: 

o Fylkesmannen i Nordland, revidert vern, Saltfjellet 

o Nordland fylkeskommune, regional plan høstbart vilt og innlandsfisk 

o Nordland fylkeskommune, planstrategi 

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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4 Mindre oppgaver/andre oppgaver 

 
 I perioden har Salten Friluftsråd: 

 utnevnt årets antisutrehelt; Cecilia Lundbakk, Gildeskål 

 videreutviklet bildearkivet 

 vært aktiv og synlig i media, både NRK, fagtidsskrift og regionale aviser 

 ikke prioritert opplegg for profilering av «friluftslivsentusiaster» i Salten 

 prosjektleder har deltatt i nasjonal gruppe for standardisering av ro-leier 

 deltatt i oppstartgruppe for videreutvikling av “Nordlandsruta” 

 Det er ansatt ny prosjektleder i friluftsrådet med tiltredelse 06.03.17: Annette 
Digermul Hals 

 

5 Representasjon 

 
I perioden har Salten Friluftsråd deltatt i: 

 Friluftsrådenes Landsforbund, Årsmøte, Stavanger, 08.06.2016.  
Utsendinger fra Salten Friluftsråd var Bente Medby Ness, Trond Loge og Bjørn 
Godal 

 Landskonferanse friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund, Mo i Rana, 05.-
06.06.2015. Deltakere: Hans Einar Stendal, Elinor Kristiansen, Trond Loge og Bjørn 
Godal. 

 konferansier under middag på Landskonferansen for Friluftsliv: Maria Almli og Bjørn 
Godal 

 Ledersamling, Friluftsrådenes Landsforbund, 11.-12.02.2016. Deltaker: Trond Loge 

 Rådsmøte, Nordland  nasjonalparksenter, 26.05.2015.. Deltaker: Trond Loge 

 
6 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 

 Nord Universitet 

 Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling 

 RKK Salten   
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