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     Handlingsplan 2014 



 
Innledning  

Handlingsplanen for 2014 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig 
leders arbeidsoppgaver. Handlingsplanen reflekterer kommunenes (felles) prioriteringer og ønsker for 
hva samarbeidet med friluftsrådet konkret skal handle om. Det vil være rom for 
omrokkeringer/omprioriteringer underveis. For å oppnå best mulig resultat og gi valuta for 
medlemskontingent-pengene er det viktig at planen forankres i medlemskommunene.  

Fokus på friluftsliv i et folkehelseperspektiv er et stort satsningsområde, og også det punktet i 
handlingsplanen som uløselig er knyttet til alle de andre områdene. Folkehelse er en rød tråd i 
handlingsplanen og det er dermed også viktig å inkludere dette i alt hva friluftsrådet jobber med, og 
informerer om den viktige sammenhengen, og den positive effekten vårt arbeid har på befolkningens 
folkehelse.  

For samtlige av prosjektene og drift av administrasjonen er det søkt ekstern finansiering. Gjennom 
friluftsordningene til Troms fylkeskommune, Friluftsrådenes Landsforbund og spillemiddelordningen er 
det søkt om totalt 1,4 millioner kroner. Videre vil både friluftsrådet og medlemskommunene gå inn med 
egeninnsats på prosjektene. I tillegg bidrar medlemskommunene med den faste årlige 
medlemskontingenten. Friluftsrådet er også en samarbeidspart i prosjekter hvor det enten er kommunen 
eller et vernestyre som er eier av prosjektet. Ekstern støtte, friluftsrådet og kommunens egeninnsats, 
pluss dugnadsinnsats utgjør en samlet sum på over 3,4 millioner kroner som genererer 
friluftslivsprosjekter i 2014. Prosjektene er avhengig av ekstern finansiering for å kunne gjennomføres i 
henhold planen.  

 

Blåsivatn, Lyngen. Foto: Oddrun Skjermstad Oversiktskart over Ishavskysten friluftsråd sine 
medlemskommuner 



 

Følgende prosjekter vil Ishavskysten friluftsråd jobbe med i 2014:  

  

1. Folkehelsearbeid i kommunene 
 

Ishavskysten friluftsråd hadde dialogmøter om folkehelsearbeid med medlemskommunene i 2013. I år 
vil friluftsrådet følge opp det igangsatte arbeidet: kontakt og dialog med kommunenes 
folkehelsekoordinatorer/frisklivssentraler, og videreføre og konkretisere samarbeidet. Arbeid knyttet til 
folkehelse er et stort felt og det er behov for å konkretisere dette i det videre arbeidet. Sammen med 
medlemskommunene vil friluftsrådet jobbe for at friluftsliv i et folkehelseperspektiv blir prioritert.  

Det er to konkrete prosjekter Ishavskysten friluftsråd vil jobbe med innen folkehelse i 2014:  

  

 Pilotprosjektet «Friluftsliv for alle» - et aktivitetsrettet friluftstilbud 

Sammen med medlemskommunene Tromsø og Balsfjord, og frivillige lag og foreninger, vil 
friluftsrådet tilby et spennende, allsidig og inkluderende aktivitetstilbud en fast dag i uka fra mai til 
oktober. Målgruppen er lite aktive barn, samtidig som det er åpent for alle. Friluftsrådet har 
utstyrsbaser i kommunen, og kan brukes i aktiviteter og turer. Målet er å ha det gøy ute i naturen, 
lære lavterskel friluftsliv samtidig som man er i fysisk aktivitet. Friluftsrådet vil ansette en 
prosjektmedarbeider som vil ha ansvar for gjennomføringen av Friluftsliv for alle (fra april-
desember).  

 

 

«Friluftsliv for alle» 

Hva: Et aktivitetsrettet frilufts-tilbud en fast dag hver uke (fra mai-oktober) 

Når: Etter skoletid 

Hvem: Lite aktive barn og unge 

Hvor: Friluftsområder i Tromsø og Balsfjord 

Hvorfor: Natur og friluftsliv er ikke bare gøy, det er god folkehelse! I naturen er det plass til 

alle, den skaper samhold, reduserer stress og gir bakkekontakt. Friluftsliv tilbyr individuelle 

utfordringer, skaper mestringsfølelse og gir en masse frisk luft og overskudd 

Arrangører: Ishavskysten friluftsråd, sammen med Tromsø/Balsfjord kommune og frivillige 

lag/foreninger 

 

 

 



 

  

 Folkehelsenettverk for medlemskommunene 

Friluftsrådet vil koordinere et nettverk for medlemskommunenes folkehelsekoordinatorer (eller 
personer som jobber med folkehelse). Her vil temaer og erfaringer drøftes og utveksles, diskutere 
mulige samarbeidsprosjekter. Det er mange flinke og engasjerte folk som jobber i de ulike 
kommunene, og dette vil kunne skape et tettere samarbeid med nabokommunene. Ambisjonen er å 
invitere til første samling høsten 2014. Deretter vil det være to samlinger i året.  

 

  

2.  

 

 

Læring i friluft er friluftsrådene og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) sitt nasjonale skoletilbud med mål 
om mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO. Ishavskysten friluftsråd etablerte et 
nettverk med fire lærere fra tre av medlemskommunene (Balsfjord, Karlsøy og Lyngen) i oktober 2013. 
Nettverket vil jobbe for å skape positive endringer i skolehverdagen på sine skoler, både for elevene og 
lærerne. Det fokuseres på mer uteskole, lavterskel-undervisningsmetoder hvor en får fysisk aktivitet inn 
i ordinær undervisning, samt faglig påfyll og erfaringsutveksling for nettverkets lærere.  

Nettverket har startet et pilotprosjekt, hvor målet er å lage et idehefte med eksempler på metoder for 
fysisk aktivitet i fag med mange praktiske eksempler. Ideheftet vil lanseres på neste nettverkssamling, 
hvor regionens skoler og landets friluftsråd også vil bli invitert.   

I 2014 vil Ishavskysten friluftsråd: 

o Arrangere nettverkssamling (lanseringskonferanse) den 24. april. Her vil ideheftet til nettverket 
lanseres. Skoler i regionen vil bli invitert, Midt-Troms friluftsråd sitt nettverk, pluss friluftsrådene 
som jobber med Læring friluft. Arrangementet vil bli holdt på Hellastua.  

o Arrangere nettverkssamling høsten 2014. Dato og tema er ikke fastsatt enda.  
o Oppdatere hjemmeside om prosjektet. Praktisk informasjon vil ligge tilgjengelig på nett. 
o Lage en informasjonsbrosjyre om Læring i friluft.  

Målet er at Tromsø og Storfjord blir med i nettverket.  



 

 

 

 

 

 

Ishavskysten sitt nyetablerte nettverk. Fra venstre: Viktor Strand (Hansnes skole), Lise-Berith Lian fra FL, Kent Are Amundsen (Sand 
skole), Terese Georgsen (Eidebakken skole), Rita Larsen (Eidebakken skole), og nederst: Tine Marie Hagelin (Ishavskysten friluftsråd).  

  

 

3.       Turkartpakke Balsfjord og Storfjord 
 
Sammen med Storfjord og Balsfjord kommune, lag og foreninger, 
vil friluftsrådet lage turkartpakker for disse to områdene. De 
andre tre kommunene har alt gode turkart over sine områder. 
Arbeidet med å utarbeide prosjektplan er satt i gang i begge 
kommunene, og selve arbeidet med å lage kartene vil starte 
våren 2014.  

Målet er at turkartpakkene vil sendes til trykk i løpet av vinteren 2014, og distribueres til husstandene og 
skolene før tursesongen 2015. Ishavskysten vil ansette en prosjektansatt som vil ha ansvaret for dette 
prosjektet.  

Turkartpakkene er inspirert av Midt-Troms friluftsråd.  

  

4.       Turmålsatsing 
 

Friluftsrådet har i samarbeid med kommunene bestemt seg for å jobbe sammen om konkrete frilufts-
prosjekter. Innen kategorien turmålsatsing vil det kunne være et spekter av ulike prosjekter. Lista er ikke 
endelig, da dialogen rundt samarbeidsprosjekter enda pågår i noen kommuner.  

  

Følgende prosjekter vil starte i 2014:  

 «Vedlikeholde Kaldslettstien» (Tromsø). Kaldslettstiene er 5 km lange, og strekker seg fra 
sørsiden av Sollielva og henger sammen med kommunens nyervervede friområde nord for 
Sollielva, samt Djupdalen og Tromsdalen på andre siden. Etter avtale med grunneier, tok 
friluftsrådet over forvalteransvaret for stien i 2011.    



I samarbeid med Tromsø kommune og andre, vil Ishavskysten friluftsråd jobbe for å 
gjennomføre/starte følgende tiltak i 2014: 

 Vedlikehold av stien. Slått av slåttemark og skjøtsel av trær rundt de gamle bygningene. Legge 
klopper på stien ved gammelfjøset (hvor bekken har laget et vått parti). Dette vil utføres i samarbeid 
med Tromsø kommune. Arbeidskraft vil bli leid inn for en del av tiltakene.  

 Informasjonsarbeid. Lage to informasjonsskilt. Et ved parkeringsplassen om selve turen med et 
oversiktskart, og et oppe ved bygningene om kulturhistorie, stedsnavn og biomangfold i området. 
Informasjon om Kaldslettstien på nett vil også utarbeides. Dette vil utføres i samarbeid med Tromsø 
kommune.  

 Utvide parkeringsplassen. Parkeringsplass for 5 - 6 biler ved Ostesteinen, over Solstrandvegen (i 
samarbeid med Eiendomsavdelingen i Tromsø kommune). Dette punktet er avhengig av samarbeid 
med Eiendomsavdelingen i kommunen.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 «Fløya» (Tromsø). Sammen med Tromsø kommune, Troms Turlag, FNF, Norsk Botanisk Forening 
Nord med flere, vil kommunen og friluftsrådet lage et pilotprosjekt på 
vedlikehold/informasjon/kanalisering av løypenettet i/rundt/på Fløya. Det er et stort behov for 
vedlikehold av stiene og kanalisering av ulike brukergrupper. Videre er dette en hot spot for 
spennende og sjeldne arter, et yndet turmål for turister og et av byens mest besøkte bynære 
friluftsområder. Friluftsrådet vil starte prosjektet sommer 2014, og invitere aktuelle parter til 
oppstartsmøte. Dette er et prosjekt som vil pågå over flere år.  

 

 «Ruste opp stien opp Rødtind» (Tromsø). Rødtind er en av byens mest populære og 
familievennlige topper i nærheten av byen. Stien opp bærer preg av å bli mye bruk. Mange av 
partiene er gjørmete og behovet for opprusting og vedlikehold av stien er stor. Friluftsrådet og 
Tromsø kommune vil samarbeide om å kloppe og vedlikeholde stien. Arbeidet startet i oktober 
2013, da starten av stien ble kloppet før ordførerturen. I 2014 vil resten av stien opp bli fikset, slik at 
Tromsøfolket kan gå tørrskodd til toppen til sommeren.  



 

 

  

 
 
 

 
 
 

 «Vandring i Lyngen» (Lyngen). Samarbeid med Lyngen kommune.  Prosjekt Vandring Lyngen har 
fått tilskudd fra Innovasjon Norge til å utvikle og markedsføre vandreløyper i Lyngen. Prosjekt 
Vandring i Lyngen har i dag grunneieravtale på 16 løyper. 13 av disse løypene er nå kartlagt og lagt 
ut på digitale kart. Det er laget merke/skiltplan og tiltaksplan på hver enkelt løype. Det har vært 
gjennomført en grundig prosess med informasjon til berørte parter, herunder grunneiere og 
bygdelag, samt innhenting av tillatelse fra et berørte grunneiere i kommunen. Målet er at disse 
løypene skal tilrettelegges til våren/sommeren (2014) med nødvendig rydding, merking og skilting. 
Løypene blir utviklet og tilrettelagt etter Din Tur’s standard som bygger på Innovativ Fjellturismens 
standard og følger merkehåndboka.  
 

 «Sør-Lenangsbotn» (Lyngen). Samarbeid mellom Lyngen kommune og Fylkesmannen i Troms. 
Verneområdestyret har innledet et samarbeid med Lyngen kommune og Ishavskysten friluftsråd for 
å samle parkering og informasjon på et sted, som ikke er i konflikt med reindriftas bruk av området. 
Området i Sør-Lenangsbotn blir innfallsport til tre verneområder. I tillegg til parkeringsplass med 
informasjon om områdene, skal det settes opp et toalett. Det skal merkes sti fra parkeringsplassen 
og opp til Aspvatnet. Det vil være behov for å bygge ei bro over elva. Det skal også merkes sti opp 
til Blåisvatnet. Lyngen kommune skal sette opp et fugletittetårn ved Sørlenangsbotn naturreservat 
med sti ned dit fra parkeringsplassen.  
 

5. Kommunale friluftslivskonkurranser  

Friluftsrådet vil for første gang arrangere kommunale friluftskonkurranser i alle sine medlemskommuner. 
Målet med prosjektet er å generere enda flere positive, inkluderende og aktivitetsskapende 
friluftsprosjekter i kommunene. Det settes av 20 000,- i hver kommune som vil fordeles på de tre beste 
prosjektene som involverer friluftsliv, fysisk aktivitet og er lavterskel. Prosjektet kan både være aktivitet 
eller fysisk anlegg. Lag/foreninger/organisasjoner/skoleklasser/kommunen kan søke om penger til å 
gjennomføre sitt prosjekt. Friluftsrådet sitt styre vil sammen med medlemskommunenes ordførere 
evaluere prosjektene og trekke de heldige vinnerne den 15.mai.  

 

Kriterier for å søke:  

 Lavterskel  
 Åpent for alle 
 Fremme fysisk aktivitet 
 Må gjennomføres i 2014 

Nye klopper på starten av stien Dagens sti: gjørmete og i dårlig stand 



Søknadsfrist: 1.mai. Send inn prosjektsøknad med budsjett til tinemarie@ishavskysten.no og merk 

mailen med «Kommunal friluftskonkurranse 2014» 

Vinnerne trekkes 15.mai 

Rapporteringsfrist: 15.desember  

  

6.       Verdikartlegging av friluftsområder 
 
I Ishavskysten friluftsråd sitt område er det mange populære og viktige 
friluftsområder. Per dags dato er disse ikke identifisert på kartet. 
Verdikartlegging av friluftsområder er et nasjonalt prosjekt, som har som mål å 
identifisere og verdivurdere friluftsområdene i hele Norge. Verdivurderinga vil gi 
3 klassifiseringer: lokalt, regionalt og nasjonalt viktig.  

Kartleggingsarbeidet i friluftsrådet sin region er startet, og i løpet av sommeren 
vil kartleggingen av Storfjord kommune ferdigstilles. Nina Figenschau er ansatt 
på engasjement for å utføre jobben. Verdikartleggingen av Storfjord vil være 
tilgjengelig på Tromsatlas. Friluftsrådet vil søke ekstern finansiering for å 
ansette en prosjektansatt som vil ferdigstille prosjektet i Tromsø, Karlsøy, 
Balsfjord og Lyngen kommune.  

 

 

7.       Universell utforming 
 

For at naturen og friluftsliv skal være for alle er det behov for at kommunene tilrettelegger noen 
naturområder universelt. Det er laget en liste over mulige områder i kommunene som egner seg for 
universell utforming, og friluftsrådet vil ta utgangspunkt i denne listen. Ambisjonen er at samtlige 
kommuner velger ut et område for tilrettelegging i løpet av 2014. For så å invitere med ulike 
representanter fra utpekte brukergrupper på befaring og ta del i prosjektet. Dette er en lang prosess, så 
2014 vil gå med til planlegging og befaring, og gjennomføring av selve tilretteleggingen i 2015.  

Følgende kommuner har valgt ut område for universell utforming: 

Tromsø: Hella. Storfjord: Njirran 

Friluftsrådet vil samarbeide med Tromsø og Storfjord kommune for å få de ovennevnte områdene 
universelt tilrettelagt. Videre vil friluftsrådet bistå Lyngen, Karlsøy og Balsfjord i å velge ut et område til 
tilrettelegging.  

 

mailto:tinemarie@ishavskysten.no


8.       Ordførertur- en årlig tradisjon 
 
Ordførerturene har blitt en årlig tradisjon og en hyggelig fellestur i 
medlemskommunene. Dette er et positivt prosjekt som skaper mye 
positivitet i kommunene.  

Sammen med ordførere og ansatte i kommunene vil friluftsrådet arrangere ordførertur i alle kommunene 
i 2014.  

Ansvarsfordeling mellom kommunen og friluftsrådet: 

o Kommunens ansvar: bestemme tur og fokus for turen, invitere og markedsføre turen, 
arrangere bevertning etc 

o Friluftsrådet: økonomisk støtte til prosjektet (setter av midler i budsjettet til hver kommune), 
og kan bistå med markedsføring på egne flater og opp mot media 

 

 

 

9.       Kurs og arrangementer i 2014 
  

 Sikkerhetskurs i kano og kajakk 

Sammen med medlemskommunene eier friluftsrådet mobile 
utstyrsbaser, hvor det enten er 8 kanoer eller kajakker, med 
sikkerhetsutstyr, til leie/utlån.  

Det vil arrangeres sikkerhetskurs i Balsfjord, Lyngen og Karlsøy i 2014.  

  

 Merkekurs 

Som tidligere år vil friluftsrådet arrangere merkekurs for 
medlemskommunene. Den nye merkehåndboka er nå ute, og alle som skal 
merke stier og løyper må følge merkestandarden. Troms fylkeskommune 
krever at folk som skal merke stier, må delta på merkekurs.  

Merkekurset vil arrangeres sammen med Troms Turlag. Det tas sikte på å 
arrangere kurset i distriktet dette året.  

 

 

 



 Åpning av Haugland gård, Hersøya 

I samarbeid med Karlsøy kommune, KJF, og vernestyret vil 
friluftsrådet markere åpningen av Haugland gård. Eiendommen 
Haugland gård er et statlig sikret friluftsområde som eies av 
Karlsøy kommune, hvor KJF har fått forvalteransvaret for 
eiendommen. KJF har jobbet i mange år med å vedlikeholde det 

gamle hovedhuset. I 2014 gjenstår det kun enkel vedlikeholdsarbeid før huset er klar for å leies ut til 
allmennheten. Dette ønsker friluftsrådet å markere. 

Den 20. juni vil samarbeidspartene arrangere en strandryddeaksjon på dagen, hvor vi vil invitere 
ulike lag/foreninger/kommunen/bedrifter til å ta i et tak. Så vil Kystvakta hente søppelet ut på 
ettermiddagen, deretter blir det felles middag og historiefortellinger om livet på Hersøya og om 
Baalsrud imponerende reise til Sverige. Troms fylkeskommune vil være blant de inviterte.  

 

 Friluftslivets uke 

Sammen med FNF og andre organisasjoner og friluftsråd vil 

Ishavskysten arrangere Friluftslivets uke. Vi vil samarbeide med 

medlemskommunene om arrangementer og bidra til å 

annonsere/markedsføre prosjektet.  

 

 

10. TellTur 

TellTur er en applikasjon for elektronisk turregistrering som er 
utviklet i samarbeid mellom Friluftsrådenes Landsforbund og et 
utvalg av friluftsråd som vil være blant de første til å ta i bruk 
løsningen. Her kan turgåere registrere sine besøk til turmål innen 
de ulike friluftsrådene og holde oversikt på hvordan egne og  

andres poeng akkumuleres gjennom sesongen.  

Friluftsrådet blir med i neste runde også, og er glad for å kunne tilby våre medlemskommuner denne 

portalen i 2014.  

 

11. Informasjonsarbeid/markedsføring 

Ny hjemmeside 

Friluftsrådet har signert avtale med Custom Publish om å lage og drifte ny hjemmeside. Custom Publish 
startet arbeidet med å lage ny hjemmeside i februar, og planen er at den nye hjemmesiden skal være 
på plass etter påske (skiftet april/mai). Ny logo vil da bytte ut den gamle, og hjemmesiden vil ha 



tilgjengelig informasjon om de ulike prosjektene våre, link til medlemskommunene, fine turbilder, turtips 
og annen friluftsinfo. Det vil være daglig leder som står for informasjonen som skal ut på hjemmesiden. 

Brosjyrer og informasjon om friluftsrådet 

Friluftsrådet vil jobbe for å bli mer kjent i medlemskommunene. Vi ønsker å være en naturlig 
samarbeidspart for kommunene, men også for lag og foreninger i medlemskommunene. Informasjon om 
friluftsrådet, samarbeidsmuligheter og tilskuddsordninger skal bli mer synlig i 2014.  

Friluftsrådet skal bruke media mer aktivt. Når prosjektene kommer i gang vil vi bruke media for å 
synliggjøre oss og arbeidet vi gjør.  

En informasjonsbrosjyre om friluftsrådet vil lages i februar, og distribueres i medlemskommunene og 
lag/foreninger.  

 

Andre prosjekter: 

Statlig sikra friluftsområder 

Arbeid med å statlig sikre nye friluftsområder krever mye arbeid. Både fra kommunens og friluftsrådets 
side. Friluftsrådet vil ikke gå i gang med arbeid om å sikre nye områder i 2014, da dette krever mye 
ressurser. Arbeidet med eksisterende handlingsplaner vil videreføres. Samarbeidet knytta til oppfølging 
av forvaltningsplan for Hersøya (i Karlsøy kommune) er godt i gang. Forvaltningsplanen vil oppdateres i 
starten av 2014. Arbeidet med Juksavatn i Balsfjord vil tas opp etter avklaringer med politisk ledelse i 
kommunen.  

Det er et behov for å oppdatere/revidere mange av forvaltningsplanene. Friluftsrådet vil starte dialogen 
med eierne av de områdene det gjelder i 2014.  

For de statlig sikra friluftsområdene som ikke har ferdig forvaltningsplan, må det avklares med 
kommunene hvordan dette arbeidet skal gjenopptas.  

Mobile utstyrsbaser 

Friluftsrådet har søkt om midler til å kjøpe inn turutstyr til medlemskommunene. Det er totalt søkt om 
134 500,-. Gis det tilsagn på søknaden, vil hver kommune kjøpe inn sitt turutstyr. Utstyret vil lånes ut 
sammen med de mobile utstyrsbasene.  

Skibotn Singletrack 

Friluftsrådet vil sammen med de andre aktørene diskutere veien videre for dette prosjektet, og avgjøre 
om dette vil være et av satsingsområdene til Storfjord kommune.  

 

  

 



Aktiviteter/råd/utvalg utenom prosjekter: 

o Rådgivende utvalg for Lyngsalpene landskapsvernområde 
o Kystsoneplan 
o Delta på kommunestyremøter 
o Referansegruppe for regional plan for Friluftsliv, vilt og innlandsfisk 
o Arbeidsgruppe folkehelse i Lyngen 
o Ti På Topp-utvalget 

  

Finansieringsordninger: 

Friluftsrådenes Landsforbund 

o Spillemidler 
o Egne midler 
o Ekstrastiftelsen 

Fylkeskommunale midler 

o FYSAK-midler 
o RUP-midler 

Administrasjonstilskudd: 

o Friluftsrådenes Landsforbund 
o Troms fylkeskommune 
o Medlemskontingent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budsjett 2014 

 

Hva 

 

Egeninnsats Kontantinnskudd 
friluftsrådet  

Totalbeløp 

Prosjekt-utgifter 

 

   

Friluftsliv for alle- Balsfjord 72.000,- 0 ,- 399 800,- 

Friluftsliv for alle- Tromsø 72.000,- 0,- 399 800,- 

Folkehelsenettverk (1. 
samling) 

22 500,- 15 000,- 37 500,- 

Kommunale 
friluftslivsprosjekter 

56 250,- 100 000,- 165 250,- 

Turkartpakke- Storfjord 45 000,- 65 000,- Ca. 550 000,- 

Turkartpakke- Balsfjord 45 000,- 80.716,-  586 750,- 

Kaldslettstien 27 975,- 0,- 55 950,- 

Bevar Fløya 67 500,-   

Vandring i Lyngen 22 500,- 0,- 351 900,- 

Mobile utstyrsbaser 20 000,- 0,- 134 000,- 

Læring i friluft 83 000,- 0,- 165 000,- 

Ordførertur 22 500,- 25 000,- 25 000,- 

Vedlikeholde Rødtind 11 250,- 10 000,- Ca. 120 000,- 

Innfallsport Sør-Lenangsbotn 22 500,- 10 000,- 258 400,- 

Sikkerhetskurs kano/kajakk 6250,- 11 500,- 19 000,- 

Merkekurs 12 500,- 0,- 21 000,- 

TellTur 33 750,- 30 000,- 63 750,- 

Friluftslivets uke 11 250,-   

Åpning av Haugland gård 11 250,- 10 000,-  

Ny hjemmeside 62 500,- 40 000,-  102 500,- 

Sum prosjektutgifter 727 475,- 397 216,- 3 455 600 

 

Faste utgifter 

 

   

Fastlønn inkl. sos.utgifter   606 438,- 

Engasjement inkl. sos.utgifter   340 000,- 

Engasjement   20 000,- 

Styrehonorar   18 000,- 

Abonnement/tellerskritt   30 000,- 

Serverleie   12 000,- 

Husleie   160 000,- 

Kontingent (FL)   40 000,- 

Kjøregodtgjørelse/reiseutgifter   45 000,- 

Faste avgifter/utgifter   70 000,- 



Bevertning (inkl. 
årsmøte/eiermøte) 

  30 000,- 

Kurs/konferanse   30 000,- 

Utstyr/materiale   30 000,- 

Sum faste utgifter   1 431 438,- 

 

Sum utgifter (prosjekt+faste) 

   

1 828 654,- 

 

Inntekter 

Faste inntekter 

   

FL   270 000,- 

Troms fylkeskommune   200 000,- 

Medlemskontingent   969 500,- 

Sum faste inntekter   1 439 500,- 

    

 

Prosjekt-inntekter 

 

   

Friluftsliv for alle- Balsfjord   48 000,- 

Friluftsliv for alle- Tromsø   48 000,- 

Verdikartlegging   62 500,- 

Utstyrsbaser   20 000,- 

Sum prosjekt-inntekter   178 500,- 

 

Sum inntekter 
(faste+prosjekt) 

   

1 618 000,- 

    

Egenandel  

Uforutsette kostander (dekkes 
av eget fond)  

  210 654,- 
 
90 000,- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når vi ser stjernehimmelen, når vi ser fjellet, kan vi føle oss meget små. 
Men dette er bare et overgangsstadium, for etter hvert som vi lærer 
fjellet å kjenne, så identifiserer vi oss med det. Fra å føle oss meget 
små, føler vi oss mye større. Vi blir slik vi opplever fjellet: stabil, sikker 
i det vi gjør. 

Arne Næss, professor i filosofi og fjellklatrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kontakt oss: 

post@ishavskysten.no 

Daglig leder: 

Tine Marie Hagelin 

Mobil: 95165131 

tinemarie@ishavskysten.no  
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