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Enda et friluftsår står for tur og vi gleder oss til 

å gå i gang med alle de spennende prosjektene 
som fyller handlingsplanen du holder i hånda.  

Det er et prosjekt vi gleder oss ekstra mye til å 

starte opp, og det er Læring i friluft. Maja og 

Tine Marie får nemlig en ny kollega som skal 
lede skoleprosjektet de neste tre årene. 

Friluftsrådets nye fjes heter Toril Skoglund, og 

hun skal lede skoleprosjektet Læring i friluft på 

vegne av Ishavskysten friluftsråd de neste tre 
årene. Toril går fra jobben som friluftsrådgiver i 

Troms fylkeskommune. Toril vil lede 

skolenettverket hvor samtlige av 

medlemskommunenes barneskoler er hjertelig 
velkomne til å være med. Målet er å skape 

mere og bedre uteundervisning som en naturlig 

del av skolehverdagen. I tillegg skal skoler og 

barnehagers uteområder kartlegges slik at 
skolene og barnehagene vet hva slags 

elementer de har rundt seg som de kan bruke i 

undervisningen og til aktiviteter. Vi gleder oss 

til at Toril kommer på plass til sommeren!  

I år satser vi også tungt på skilting og merking 

av turstier og tilrettelegging i våre statlig sikra 

friluftslivsområder. Vi slår et slag for kyststiene i 

Tromsø kommune, og skal merke de to første 
kyststiene som en del av et større 

samarbeidsprosjekt med kommunen på 

merking av stier. Den vakre kyststien mellom 

Søvika og Buvika på Kvaløya og stien fra Hamna 
til Nordspissen skal merkes. Fjellene Buren, 

Tromsdalstind og Store Blåmann skal også 

merkes etter den nasjonale merkestandarden. 

Hele 14 merka stier på Vannøya skal få nye 
startskilt.  

Turkartet for Karlsøy kommune er nesten ferdig, 

og vi satser på at vi kan sende det gratis ut til 
alle husstandene i løpet av sommeren. Kartet 

vil gi en oversikt over alle de merka og umerka 

stiene i kommunen, samt alt av gapahuker, 

fiskeplasser etc. Kan man ønske seg en bedre 
sommergave?  

I år får også registreringsverktøyet TellTur et 

velfortjent løft. Det kommer en ny app som 

man kan registrere turene på, og friluftsrådet 
skal hjelpe Balsfjord, Karlsøy og Storfjord med 

turhefter for de merka turene som er med i 

TellTur. Ti på hjul, turkonkurransen for 

hjulbrukere, fortsetter i år også med registrering 
på TellTur og e-post. Et nytt turhefte kan hentes 

på rådhusene i kommunene i løpet av våren.  

Vi skal selvsagt arrangere friluftsskoler og 

ordførerturer i alle medlemskommunene våre. 
Dette har blitt en fast årlig tradisjon som skaper 

mye uteglede blant store og små.  

Når kalenderen viser julimåned tar Maja med 

seg sin struttende mage ut i mammapermisjon. 
Hun blir nemlig friluftsmamma til barn nummer 

to, så vi ønsker henne alt godt i den nye 

tilværelsen ut året. Tine Marie og Toril skal 

holde fortet mens Maja er borte.  

Husk at handlingsplanen ikke er et endelig 

dokument! Har du gode friluftsideer i ditt 

nærområde vil vi selvsagt høre fra deg.  

Vi gleder oss til enda et friluftsår i samarbeid 
med medlemskommunene og frivillige lag og 

foreninger.  

Vi sees ute i det fri! 
Hilsen Tine Marie, Maja & Toril 

 

FORSIDEBILDE: Fra friluftsskolen i Lyngen 2017. Foto: Tine Marie Valbjørn Hagelin 

BAKSIDEBILDE: Vinteridyll ved Prestvannet, Tromsøya. Foto: Henrik Romsaas 

ANDRE BILDER: Tine Marie Valbjørn Hagelin, Maja Sjöskog Kvalvik, Sjur Melsås, Henrik Romsaas, Åse Eriksen, Bo Eide 

TRYKKERI: Rådhustrykk i Tromsø 
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For 4. året på rad arrangerer vi friluftsskoler i alle 

våre medlemskommuner. Konseptet friluftsskole 
er et nasjonalt ferietilbud til barn og unge, og 

skal være et alternativ til f.eks. fotballskoler og 

andre dyre tilbud i fellesferiene.  

Friluftsskolen er et ferietilbud til barn og unge 
(alderstrinn varierer fra kommune til kommune), 
med et mål for øye: å ha det gøy ute i naturen, 
samtidig som man lærer om det enkle friluftslivet. 
Alle elevene vil lære å sette opp telt eller lavvo, 
planlegge og gjennomføre en ekspedisjon, lese og 
bruke kart og kompass og lære om vår plikt og 
rettighet allemannsretten. I tillegg har vi andre 
morsomme aktiviteter som humlevandring, kano– 
eller kajakkpadling, matlaging på bål, skileker/isfiske 
på vinteren, livet i fjæra etc. 

Friluftsskolen passer for alle, uansett om man er 
erfaren eller nybegynner.  

Fra vi startet i 2015 med friluftsskoler har prosjektet 
vært veldig populært, med mange påmeldte elever, 
gode tilbakemeldinger og fornøyde foreldre. For 
første gang i 2017 arrangerte vi vinterfriluftsskole i 

Tromsø kommune i 
tillegg til de "faste" friluftsskolene på barmark. 
Vinterfriluftsskolen ble en stor suksess som vi 
viderefører. Kostnadene blir litt høyere ved en slik 
skole, da det er flere forutsetninger som skal 
imøtesees for å kunne gjennomføre skolen. Vi ser at 
det er behov for transport til vinterfriluftsskolen, da 
alternative steder å ha skolen er utenfor 
bussforbindelsene.  

I Lyngen blir det også i år to friluftsskoler: en i starten 
av sommerferien og en på tampen av sommerferien. 
I Tromsø blir den andre friluftsskolen i høstferien slik 
den har vært de siste tre årene. I Storfjord blir det 
som "alltid" på Elvevoll med Vestre Storfjord 
Lysløypelag som medarrangør. Her har 
deltakerantallet alltid vært imponerende høyt, med 
rett over 40 påmeldte elever. I Karlsøy blir 
friluftsskolen arrangert av friluftsrådet og Karlsøy 
kommune, med tett samarbeid med lokale ildsjeler. I 
Balsfjord fortsetter vi det gode samarbeidet med 
BULA-huset om friluftsskolen.  

 

Arrangere følgende friluftsskoler: 

Tromsø: vinterferie (3 dager) og 

høstferie (3 dager) 

Lyngen: juni (4 dager) og august (3 

dager) 

Karlsøy: juni (4 dager) 

Balsfjord: juni (4 dager) 

Storfjord: juni (3 dager) 

 VI SKAL: 

Friluftsskoler 
- et ferietilbud på barnas premisser  

Friluftsskolen i vinterferien i Tromsø 
2018. Foto: Tine Marier V. Hagelin 

Følgende prosjekter vil Ishavskysten friluftsråd 

og medlemskommunene jobbe med i 2018: 

Friluftsskolen i sommerferien i Storfjord 
2017. Foto: Tine Marier V. Hagelin 
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Vi satser stort på skoler i år og ansetter en ny person i administrasjonen som skal lede skoleprosjektet 

Læring i friluft i alle våre medlemskommuner de neste tre årene.  

 

Stortingets vedtak om en time fysisk 
aktivitet hver dag integrert i fag i 
skoletiden kom på et perfekt tidspunkt 
for oss. Nemlig rett før vi utlyste 
stillingen etter en ny kollega som skal 
hjelpe våre medlemskommuner med 
nettopp dette viktige nasjonale vedtaket.  
Læring i friluft er et godt etablert 
nasjonalt skoleprosjekt som har som mål 
å skape mere og bedre uteundervisning 
på en naturlig måte. Og hva er vel et 
bedre klasserom enn naturen vår?  

 

 Etablere et GRATIS skolenettverk til alle skoler i friluftsrådets medlemskommuner (Tromsø, Lyngen, 

Balsfjord, Storfjord og Karlsøy) og tilby kurs- og kompetanseheving innen fysisk aktivitet og friluftsliv 
innenfor de pedagogiske rammene i skolen. 

 Med vår nye prosjektansatte skal vi lede skolenettverket de neste tre årene. 

 Dekke alle kostnadene til skolenettverket, utenom vikarutgifter.  

 Starte skolenettverket i august 2018. 

 VI SKAL: 

KORT OM LÆRING I FRILUFT 

 Læring i friluft er friluftsrådenes 
landsomfattende skolenettverk som har 
som hovedmål å skape mere og bedre 
uteundervisning i skolen.  

 Læring i friluft tar undervisningen ut av 
klasserommet og gir elevene fullverdig 
pedagogisk undervisning med naturen 
som klasserom. 

 Gjennom Læring i friluft får elevene 
kjenne, lukte, smake, lytte, berøre og se 
på det de skal lære. Elevene erfarer, ikke 
bare pugger seg fram til kunnskap.  

Mat og helse kan også læres utendørs!  
Foto: Tine Marie V. Hagelin 

Læring i friluft viser hvordan lærene kan la elevene erfare ute, ikke 
bare pugge seg fram til kunnskap inne. Foto: Tine Marie V. Hagelin 

- for mer og bedre 
uteundervisning i 

hverdagen 



5 

 

 

 

 
Nytt (digitalt) ansikt utad 
- ny hjemmeside, digitalt turinfokart, nettbutikk og Telltur 
 

 

Stadig mer informasjon etterspørres digitalt. I 2018 satser vi derfor 

stort på oppgradering av våre digitale plattformer.  

Vi jobber med ny hjemmeside, som skal tilpasses mobiltelefon og samtidig 
gjøres enklere og selvfølgelig flottere. På den nye hjemmesiden vil vi legge 
inn vår nye forvaltningsløsning som inkluderer et digitalt kart med 
friluftselementer som tilrettelagte turløyper, gapahuker, fiskebrygger og 
overnattingshytter. Vi satser også på nettbutikk og digital registering for 
deltakere til våre friluftsskoler. I tillegg vil vår nettbaserte turtrimtjeneste 
Telltur oppgraderes, med ny hjemmeside og mer brukervennlige 
registreringsmetoder. Telltur lanseres også som en app, i samarbeid med 
Norgeskart-appen.  

 

 Oppdatere 

hjemmesiden, inkludert 
lansere et digitalt 
turinfokart og nettbutikk 

 Lansere ny hjemmeside 

for turtrimplattformen 
Telltur 

 VI SKAL: 

 

Ny ansatt i administrasjonen som skal lede Læring i friluft! 

Toril Skoglund er vår nye prosjektleder som skal lede skoleprosjektet de 
neste 3 årene! Hun har tidligere jobbet med konseptet fra Læring i friluft, 
gjennom å holde flere kurs for lærere med mål om å bygge opp 
kunnskapsgrunnlaget i friluftsliv, erfaringsutveksling og nettverksbygging. 
Hun har også utviklet undervisningsopplegg for mer friluftsliv i skolen. Toril 
har bred relevant erfaring fra jobb som lærer i Tromsø, miljøvernrådgiver i 
Hamarøy, miljø- og friluftslivsrådgiver i Troms fylkeskommune, samt som 
leder for Midt-Troms friluftsråd, og vil være en fantastisk ressurs for 
kommunenes skoler. Vi gleder oss! 

Kartlegging av nærmiljøet til skoler/

barnehager – for flere læresteder utendørs 
 

 

I 2018 vil prosjektlederen for Læring i friluft også starte karleggingen 

av skoler og barnehagers uteområder og nærmiljøet etter malen til 

Stedsbasert læring.  

Stedsbasert læring er en metode for å lokalisere og ta i bruk læresteder som 
gir relevante og virkelighetsnær læring.  Kartleggingen vil registreres på «Kart 
i skolen» på nett og det vil lages et eget faktaark til hver skole/barnehage 
om undervisningsmuligheten i uteområdet og nærmiljøet ellers. 
Kartleggingen vil i tillegg brukes til å utvikle skolene og barnehagenes 
uteområder for å forbedre muligheten for utendørsundervisning. Dette 
prosjektet vil fortsette i 2019.  

 

 Starte kartleggingen 

skoler og barnehagers 
uteområder/nærmiljø 

 Registrere 

kartleggingen på nett 
og lage faktaark til 
hver skole/barnehage 

 VI SKAL: 



6 

 

 

Ti på hjul er turkonkurransen for alle som bruker 
hjul i hverdagen, enten det er rullestol, 

barnevogn eller rullator. Målet er å inspirere alle 

som gjerne vil ut på tur i våre flotte 

friluftsområder, men som av ulike årsaker ikke 
kan benytte seg av Ti På Topp tilbudet. 

Vi startet prosjektet i 2015, og i 2016 ble alle ti 
turmål oppgradert med postkasser og turbøker. I 
2017 ble konkurransen utvidet til 16 turer, et eget 
turhefte og bedre registreringsmuligheter med 
turkoder ved turmålet. I 2018 skal turheftet 
oppgraderes slik at det kan gjelde for mange år 
framover, i tillegg til at det blir enda flere turer. 

Turheftet sendes ut til alle helsestasjoner, 
omsorgsboliger, dagsenter, sykehjem og lignende i 
alle fem medlemskommuner. Heftet og turene skal 
fungere som inspirasjon til å komme seg ut på tur. 
Det vanker også premie til de ivrigste. 

Det finnes ikke noe nasjonalt system for gradering av 
turer for rullestolbrukere, så i 2017 lagde vi vårt eget 
graderingssystem tilpasset de tilrettelagte turene i 
medlemskommunene. I 2018 vil graderingssystemet 
gjennomgås på nytt, med stor hjelp av 
tilgjengelighetskartleggingen vi utførte i 2017. En 
god gradering er svært viktig for å føle trygghet ute 
på tur, som vil igjen bidra til at enda flere velger 
turer gjennom Ti på hjul! 

 

I 2016 startet de ti nordligste friluftsrådene prosjektet 
Ut og Plukk, som fungerer som en turtrimkonkurranse 
for bærplukkere. Etter en fin start fortsetter nå 
konkurransen som et etablert tilbud til alle som 
høster ute i våre skoger og fjellområder.  

På utogplukk.no registrerer bærplukkerne sin fangst, 
og kan sammenligne alle fangster eller per bærtype, 
med venner, med andre i kommunen, i fylket, eller 
bare med seg selv fra år til år. Ut og Plukk viser ikke 
plukkesteder men kun per kommune - så man kan 
delta uten å dele de hemmelige multemyrene. Alle 
som deltar kan bestille årets Ut og Plukk-krus. 
 

I 2018 vil vi fortsette markedsføringen av Ut og 
Plukk, for at flere skal oppdage at man gjennom 
disse gamle høstningstradisjonene 
kan gjøre turen i skog og mark 
artigere og stappfull av smakfulle 
opplevelser.  

 

 Lage nytt turhefte som vil vare i flere år 

framover 

 Se over graderingssystemet vårt, med hjelp 

av tilgjengelighetskartleggingen fra 2017 

 Inkludere enda flere turer i Ti på hjul 

 

 Følge opp og markedsføre Ut og Plukk i våre 

medlemskommuner for å få flere deltakere 

 VI SKAL: 
 VI SKAL: 

- friluftsrådets alternativ til 
Ti på topp 
 

 

- mer smakfullt friluftsliv skal du lete lenge etter 
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Kaldslettstien 
- regionens vakreste kulturlandskapssti  
 
 

Bare et steinkast fra Tromsø 

sentrum ligger en av regionens best 
bevarte kulturlandskaps-stier. 

Ovenfor Solligården på 

fastlandssiden snor vakre 

Kaldslettstien seg oppover et frodig 
kulturlandskap med blomsterenger, 

gamle bygninger og store 

bjørketrær. Hele stien er bygd for 

hånd mellom 1925 og 1930 av 
nybrottsmannen Alf Larssen.  

Friluftsrådet inngikk i 2011 en 40 år 
lang forvaltningsavtale med grunneier 
om stien og bygningene langs stien. 
Avtalen gir friluftsrådet forvalter-
ansvaret for den delen av eiendommen 
som er over Solstrandvegen, i alt 800 
daa. I avtalen ligger det en forpliktelse 
og ansvar hos friluftsrådet, for å ivareta 
områdets kvaliteter og verdier i et 
friluftsperspektiv.  
 

Ny gapahuk 
Det ble i 2014 etablert en bålplass rett 
over kraftledningen langs stien. Bål-
plassen er mye brukt av folk som bor i 
området. Rett bak bålplassen er det en 
fin plass for å sette opp en gapahuk, 
som er i perfekt gåavstand for 
barnefamilier. Friluftsrådet har fått midler til å 
designe og montere en gapahuk her i 2018. DREIS i 
Tromsø kommune har fått dette oppdraget på vegne 
av friluftsrådet.  

 

 

 

 Fjørtofthytta- byens nye dagsturhytte? 

Langs Kaldslettstien opp mot Sollidalsaksla 
ligger Fjørtofthytta som ble bygget i 1929. 
Hytta er i dårlig stand og er i dag sperret av. 
Friluftsrådet vil i 2018 se på mulighetene til å 
restaurere hytta eller rive den og bygge en ny. 
Vi vil invitere fagfolk med på befaring og søke 
midler fra enten fylket (spillemidler) eller fond 
til dette arbeidet.  

 

 Sette opp infotavle ved starten av stien og ved 

sommarfjøsen 

 Sette opp gapahuk ved grillplassen 

 Befare Fjørtofthytta og søke midler om restaurering/

bygging av ny hytte 

 VI SKAL: 

Sommerfjøsen er en av mange vakre, gamle bygninger 
langs Kaldslettstien. Foto: Tine Marie V. Hagelin 

Fjellbjørkeskog langs stien. 
Foto: Tine Marie V. Hagelin 

Fjørtofthytta på 1930-tallet. Ukjent fotograf. 
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Det er 13 statlig sikra friluftslivsområder i våre 

medlemskommuner, som eies enten av staten, 
kommunen eller gjennom servituttavtale på 

privat grunn.  Områdene er kjøpt opp enten med 

100 % eller 50 % statlige midler, og gjennom 

dette sikret for at allmennheten skal kunne drive 
et allsidig friluftsliv i områdene.  
 

I alle områder unntatt de i Tromsø kommune har vi i 
friluftsrådet bistått kommunene med å skrive nye 
eller revidere eldre forvaltningsplaner for områdene. 
En godkjent forvaltningsplan er nødvendig for å 
kunne søke  tilretteleggingsmidler, som dekkes med 
100 % av statlige midler. Vi har også hjulpet 
kommunene med å søke midler, og rapportere på 
utført arbeid.  
 

I 2018 vil vi bistå kommunene med å 

tilrettelegge i disse områdene: 

Hjertøya 
Hjertøya, innerst i Nordfjorden i Balsfjord, er en liten 
hjerteformet øy med få besøkere utenom de lokale. 
Øya er Balsfjord kommunes eneste sikra 
friluftsområde på en øy, og tilbyr et flott utfartsmål 
med friluftsrådets robåt som ligger tilgengelig for 
gratis utlån fra St Hans. Det har også blitt tilrettelagt 
med en enkel bålplass på øya, for å tilby en trygg 
plass å lage bål. I 2018 følger vi opp med infotavle 
om Hjertøya både på øya og ved båtutsettplassen på 
fastlandet, slik at flere skal finne veien til øyperlen i 
Nordfjorden. 

 

Sandørneset 
Alt det formelle er endelig på plass og Storfjord 
kommune har fått sitt første statlig sikra 
friluftslivsområde! Vakre Sandørneset på Elvevoll har 
med statlige midler blitt kjøpt opp og er nå ivaretatt 
for allmennheten i all fremtid. Miljødirektoratet har 
gitt tilskudd til Storfjord kommune og friluftsrådet til 
grunnleggende tilrettelegging i det nye statlig sikra 
friluftslivsområdet. Friluftsrådet har påtatt seg 
hovedansvaret med å koordinere tilretteleggingen, i 
tett dialog med kommunen. Området skal 
tilrettelegges for alle. Vi skal etablere parkeringsplass 
med merkede HC-plasser, bygge HC-toalett ved p-
plassen, etablere bålplasser med sittegrupper, samt 
lage to infotavler; en om friluftsområdet og en om 
friluftsmulighetene i området. 

 

 Bistå kommunene med søknader og 

rapportering 

 Følge opp at tiltakene blir utført etter 

forvaltningsplanen 

 Skrive eller revidere forvaltningsplaner for de 

kommuner som ønsker dette 

 Bistå i nye sikringssaker for de kommunene 

som ønsker dette 

 VI SKAL: 

Tøffe barn ved Sandørneset.  
Foto: Tine Marie Valbjørn Hagelin 

- friluftsliv for alltid 
Statlig sikra 

friluftslivsområder 
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Juksavatn 
Juksavatn i Strupen er et 
av Balsfjords kommune 
mest brukte 
friluftsområder, og i 2018 
fortsetter vi tilrette-
leggingen. Vi har søkt 
midler til å kjøpe inn en 
tilrettelagt flytebrygge for 
funksjonshemmede. 
Brygga kan benyttes for å 
komme seg inn og ut av 
kano, noe som vil øke 
tilgjengeligheten også til 
vannet betydelig. I tillegg 
er det søkt midler til 
opprustning av stien rundt 
vannet, for kloppematerial 
over myrområder og 
annen forsterkning i sårbare og  ulendte områder. 
Målet er at Juksavatn skal bli et selvsagt turmål for 
alle, og at funksjonshemmede som er avhengig av 
rullestol og/eller rullator, skal kunne ta seg en tur 
helt ut til Langnesodden på sikt. 

 

Skrivarholmen  
I Malangen ligger et tilrettelagt friluftsområde 
ukjent for mange, men slett ikke for elevene ved 
Sand skole. I en årrekke har skolen brukt 
friluftsområdet til sine uteaktiviteter, hele året. Etter 
at friluftsrådet har laget en forvaltningsplan for 
området, har det også vært mulig å søke statlige 
tilretteleggingsmidler. For å gjøre området 
tilgengelig også for funksjonshemmede, har det 
blitt tilrettelagt en turveg fra parkeringsplassen til 
rasteplassen i sørenden av Skrivarholmen. Denne 
ferdigstilles i løpet av 2018, og følges de 
kommende årene opp med toalett og grillplass for 
funksjonshemmede. Målet er at flere enn de lokale 
skal oppdage det tilrettelagte friluftsområdet, og at 
området skal være tilgjengelig for alle. 

Sikrede friluftsområder i medlemskommunene 

Balsfjord kommune 

 Skrivarholmen (kommunalt eid)    

 Strupen/Juksavatn (kommunalt eid)  

 Hjertøya (statlig eid)     

Karlsøy kommune 

 Haugland gård (kommunalt eid)   

Lyngen kommune 

 Sandvika (privat, sikret gjennom 
servituttavtale)  

 Årøya (kommunalt eid mellom Lyngen, 
Kåfjord og Storfjord)  

Storfjord kommune 

 Sandørneset (statlig eid)      

Tromsø kommune 

 Tromsdalen I (kommunalt eid) 

 Tromsdalen II (kommunalt eid) 

 Straumhella (kommunalt eid) 

 Sydspissen (kommunalt eid) 

 Fagereng (kommunalt eid) 

 Telegrafbukta/Folkeparken (kommunalt eid) 

Bærplukking og tur rundt vannet på friluftsrådets kombinerte 10-årsjubileumsfest og 
ordførertur ved Juksavatn i 2017. Turvegen er her for ujevn for rullestol, men på sikt 
skal også denne målgruppen få en tilgjengelig turveg i området. Foto: Maja S. Kvalvik 
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Rundt om i kommunene finnes det et hav av 

tilrettelagte turløper for både nye og gamle 
turgåere. Men uten kjennskap til disse, benyttes 

heller ikke tilbudene til sitt fulle potensiale. Det 

ligger mye folkehelse i det å rusle seg en tur. 

Derfor satser friluftsrådet i 2018 på at enda flere 
skal bli kjent med turmuligheten i våre 

medlemskommuner.  
 

Det er behov for nye turhefter i kommunene Karlsøy, 
Balsfjord og Storfjord kommuner. Vi tar utgangspunkt 
i heftet vi lagde i 2017 for Lyngen kommune, som 
ble svært godt mottatt og som har fått flere til å 
benytte seg av tilbudet. Vi ønsker spesielt å nå de 
som tidligere ikke har kjent til tilbudet grunnet 
manglende synlighet/kjennskap til de tilrettelagte 
løypene, samt de som av andre årsaker ikke har 
benyttet seg av tilbudet men som med et nytt, 
inspirerende hefte kan få ny motivasjon. For de som i 

tillegg ønsker å bli med i årets turtrimkonkurranse, 
presenteres årets topper på nett og som liste på 
offentlige steder rundt om i kommunene.  
 

Heftene vil være gratis, inspirerende med gode 
turbeskrivelser, kart og bilder, og utformes slik at de 
kan være gjeldene og brukes i mange år framover. 
For å nå alle, har vi derfor søkt midler for å også 
distribuere de nye turhefte til alle husstander i 
gjeldende kommuner. 

 

 Lage turhefter for turtrimmen i Balsfjord, 

Karlsøy og Storfjord, som sendes ut gratis 
til alle husstander i kommunene 

 VI SKAL: 

 

Vi fortsetter arbeidet med å lage infotavler til 

Karlsøy sine innbyggere og besøkere. 
 

I et samarbeid mellom friluftsrådet og 
Reiselivsprosjektet Troms Arcticpelago i Karlsøy 
startet vi i 2017 et prosjekt der vi utarbeider 
infotavler til sentrale steder i Karlsøy kommune. 
Målet med prosjektet er å gjøre det lettere å finne 
frem, ved å lett få tilgang til en oversikt over mulige 
fritidsaktiviteter og servicetilbud. Prosjektet vil ha 
stor positiv effekt for lokalbefolkningen gjennom å 
løfte og vise fram tilbudene som finnes i 
lokalsamfunnene og naturen rundt. Tavlene gjøres 
enkle og oversiktlige med hensiktsmessige kart og 
servicesymboler, som tilpasses hver øy. For å gjøre 
vedlikehold og oppdatering enkelt og rimelig lages 
det en turistbrosjyre, med utfyllende informasjon om 
kommunens servicetilbud og friluftsområder.  

Prosjektet er  
beregnet ferdigstilt  
til sommeren 2018. 

 

 Ferdigstille 

syv infotavler 
som settes opp på offentlige steder i 
Karlsøy kommune 

 Lage turistbrosjyrer som deles ut 

gratis på offentlige steder i 
kommunen, i tillegg til at de skal 
finnes tilgjengelige i postkasser ved 
infotavlene 

 VI SKAL: 

- i Balsfjord, Karlsøy 
og Storfjord 

Turhefter for en rekke 

turtrimtilbud  

Infotavler i Karlsøy kommune 
- vi viser mulighetene i øyriket 
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Kyststiene på Vanna 
- god merking for trygge rutevurderinger 

På ville og vakre Vannøya i Karlsøy kommune 

merkes det som aldri før. Dugnadsånden er i full 
sving ute på øya og mange av stiene er merket 

etter den nasjonale merkestandarden. Det 

gjenstår imidlertid litt for at stiene er fullstendig 

merket, og det skal friluftsrådet hjelpe til med.  

I 2018 skal det settes opp startskilt ved starten av 14 
merka stier på Vannøya. Skiltene er i henhold til den 
nasjonale merkestandarden, med navn på turen, 
lengde og gradering.  

 

Prosjektet skal gjennomføres i tett samarbeid med 
frivillige lag og foreninger på Vannøya og Karlsøy 
kommune. Friluftsrådet vil gjøre jobben med å 
bestille skilt og hjelpe de frivillige med å montere 
dem sammen med Karlsøy kommune. 

Målsetting med tiltaket 

 Vi ønsker å skape et helhetlig 

inntrykk av turmulighetene på 
Vannøya med like skilt som 
oppfyller kravene i 
merkehåndboka.  

 Gi tydelig og korrekt 

informasjon til turgåerne slik at 
de vet hvor stien starter, 
gradering av turen og kilometer. 
Dette er viktig info for at den 
enkelte kan gjøre en trygg 
vurdering de har ferdigheter for 
den enkelte tur. 

 

 Sette opp nye startskilt på 14 steder på 

Vannøya hvor de merka stiene starter. Stiene 
er merket etter den nasjonale 
merkestandarden.  

 VI SKAL: 

Frank Larsen viser opp noen av de nye 
skiltene. Foto: Tine Marie V. Hagelin 

Snart kan flere nyte utsikten fra 
Svartvatnet på Vanna. Foto: Åse Eriksen 

Det skal settes opp følgende 
startskilt: 

Skarbruna (2 steder) 
Skipsfjorden (2 steder) 
Susannabakkollen 

Vanntind 
Indianeren 
Torstind 
Algostind 
Kvalkjeften (2 steder) 
Durmålshaugen 

Tvinnaren 
Flyvatnet 
Svartvatnet 
Vikanakken 
Gamhaugen 
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Tromsø kommune er et populært turmål for 

norske og internasjonale turgåere, og med deling 
av fantastiske toppturbilder på sosiale medier 

øker interessen for Tromsøs spektakulære og 

nokså tilgjengelige fjelltopper for hvert år som 

går. Tilretteleggingen av disse toppene øker 
dessverre ikke i takt med populariteten, noe vi 

nå skal gjøre noe med.  

Med vårt arktiske klima er det ekstra viktig å 
tilrettelegge i forkant av turkonkurranser etc for å 
forhindre irreversibel slitasje på vegetasjonen. 
Nettopp denne problematikken har friluftsrådet satt 
fokus på den senere tiden. Vi har fått 
Bedriftsidrettskretsen i Troms og Finnmark og Tromsø 
kommune med på et samarbeidsprosjekt for å merke, 
skilte og forsterke de mest populære turmålene.  
 

Per dags dato har Tromsø kommune kun en sti som er 
merket etter den nasjonale merkestandarden på 
Kvaløya (merket i regi av Ishavskysten friluftsråd). På 
Tromsøya og fastlandet er det noen flere, og de er 
merket av Tromsø kommune eller Troms Turlag. Det 
er mange fjelltopper i kommunen som må 
tilrettelegges, og vi har nå i samråd med kommunen 
valgt ut fjelltopper som har store behov for å 
tilrettelegges i 2018. Dette er starten på et nytt 
trepartssamarbeid hvor kommunen og Ishavskysten 
skal samarbeide med Bedriftsidrettskretsen om 
bærekraftig og langsiktig tilrettelegging av Ti på topp.  
 

 
Vi starter i 2018 med 3 topper, for å få på plass gode 
samarbeidsrutiner før vi øker til 5 turmål i 2019. Vi vil 
tilrettelegge 5 fjelltopper  hvert år fra 2019 fram til 
2022, med mål om at kun tilrettelagte turmål merket 
etter den nasjonale merkestandarden skal være 
kvalifisert til å inngå i Ti på topp. Dette for å forhindre 
unødvendig og irreversibel skade på naturen, samt at 
Bedriftsidrettskretsen bidrar med permanent merking 
av turløyper og ikke kun i konkurranseperioden.  

 

 Sette opp startskilt og infotavle på alle p-plasser 

der stien starter. 

 Sette opp retningsskilt underveis der det er 

behov. 

 Merke med rødmaling eller røde merkepinner. 

 Sette opp stedsnavn ved turmålet. 

 Klopplegge der det er slitt eller det kommer til å 

bli slitt.  

 VI SKAL: 

Store Blåmann på Kvaløya. 
Foto: Henrik Romsaas 

På tur opp Tromsdalstinden. 
Foto: Sjur Melsås 

Merking og skilting av toppturer i 

Tromsø    - for trygge veivalg og mindre slitasje 

I 2018 skal vi i samarbeid merke: 
 Tromsdalstind (svart) 

 Store Blåmann (svart) 

 Buren (rød)  



13 

 

 

Ishavskysten friluftsråd ønsker å slå et slag for 

den nordnorske kystnaturen og kystfriluftslivet. 
Toppturer har blitt en etablert friluftslivsaktivitet, 

men ikke alle kan gå oppover i ulendt terreng, 

og de små barneføttene som ser naturen for 

første gang vil kanskje heller se utover enn 
oppover?  
 

Kysten i nord er vill, vakker, tilgjengelig og 
spennende. Det er fugler, otere, nydelig utsikt og 
spennende svaberg. Selv om det mange steder er 
lett tilgjengelig å gå langs kysten, er det få som 
benytter seg av denne formen for fysisk aktivitet i et 
friluftsperspektiv her i nord. Er det fordi det ikke 
finnes merka kyststier og ingen har «tenkt tanken» 
på at man kan gå i fjæra? Dette ønsker Ishavskysten 
friluftsråd å gjøre noe med.  
 

Når vi ser hvor populære «Kyststiene på 

Vannøya» er i Karlsøy, er vi trygge på at 
kyststiene i Tromsø også vil slå an, og kanskje 
også klare å inspirere de som ikke syns at 
toppturer er noe for dem til å ta seg en tur ut. 
For en «rusletur» i fjæra er lavterskel og ikke 
forbundet med prestasjon eller krever 
stålkondis. For en barnefamilie må en tur 
langs kyststien være en ideell familietur, for 
her er ikke målet en topp men selve kysten 
og den er der umiddelbart. Barna kan se, 
oppdage, berøre og sanse fra første skritt.  
 

Prosjektet er i samarbeid med Tromsø kommune. Vi 
har inngått en avtale om at vi sammen skal merke 
og skilte minimum 7 kyststier de neste 4 årene. 
Friluftsrådets nye prosjektansatte vil ha ansvaret for 
dette prosjektet.  

 

 Merke kyststrekningen fra Søvika til Buvika på Kvaløya: dette er et veldig populært utfartssted for 

barnefamilier. I Søvika ligger det en nydelig og tilgjengelig strand som er godt besøkt, men langs hele 
kyststien finnes strender, mange ukjente for de fleste. Det er store friluftsmuligheter i dette området, 
både langs fjæra og små fjellknauser som kan bestiges av barneføtter. Turen på 7 km går i lettgått og 
spennende terreng. Vi ønsker å skilte og merke denne kyststrekningen, slik at besøkende blir gjort 
oppmerksomme på mulighetene som er i området.  

 Merke kyststrekningen fra Hamna til Nordspissen på Tromsøya: Det er få fjæreområder igjen på 

Tromsøya pga utbygging. Fra Hamna og til Nordspissen er det en mer eller mindre intakt fjære som 
egner seg som en kyststi på 3 km. Langs stien får man utsikt over mot Kvaløya og det er på mesteparten 
av strekningen godt skjermet for støy fra bilveien. Vi skal merke stien med startskilt og infotavle fra 
begge steder. Det går rutebuss til begge startstedene. 

 VI SKAL: 

Søvika er et godt besøkt utfartsmål.  
Foto: Tine Marie V. Hagelin 

Ved å merke kyststien fra Søvika til Buvika vil flere 
oppdage strendene som ligger langs denne 
strekningen. Som her, i Buvika. Foto: Maja Kvalvik 

Merking og skilting av kyststier i 

Tromsø     - vi slår et slag for kyststiene! 
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Turkart Karlsøy, Lyngen og Tromsø 
– vi lager turkart som aldri før om dagen 

Turkart Karlsøy 

Allerede før turkartet til Storfjord gikk i trykken i 

mai 2017 startet vi jobben med et tilsvarende 

turkart for Karlsøy kommune. Vi fikk tilsagn på 

spillemiddelsøknaden i 2017, så da var det bare å 
hive seg rundt. Sammen med engasjerte ildsjeler fra 
alle kommunens øyer og ansatte i 
kommuneadministrasjonen, kartla vi alle merka og 

umerka stier som måtte med på turkartet 
barmarkssesongen 2017. (Og så merket vi noen flere 
stier i samme slengen.) MesterKart lager kartet for 
friluftsrådet, og målet er at turkartet skal være klart 
til sommeren 2018.  

 

Turkart Tromsø og Lyngen 

Ishavskysten friluftsråd ønsker å lage 
et helhetlig turkart for Tromsø og 

Lyngen kommuner som viser alle 

merka og umerka stier i kommunene 

på et vannfast 1: 50 000 kart. En 

kartmappe per kommune. Per dags dato 
har ikke Tromsø og Lyngen kommuner et 
eget turkart for sin kommune som viser 

alle stier og løyper. Turkartet er en del av 
en turkartmappe som har en omfattende 
turbrosjyre med info om kommunene, 
friluftsliv, verneområder, skikk og bruk i 
naturen og beskriver de ti mest populære 
turmålene i hver kommune. 

Turkartmappa skal ære en gratis gave til innbyggere i 
kommunen, pluss skoler og barnehager.  

Målet med slike turkart er å inspirere folk til å bruke 
naturen i hverdagen, samtidig som man sikrer at de 
ferdes på en trygg måte med et korrekt turkart. 
Turkart viser tydelig hva som finnes av stier, 
gapahuker, bålplasser, fiskevann etc i nærheten av 
der folk bor. Et slikt kart vil gjøre dørstokkmila enda 
kortere for å bruke naturen i hverdagen og i helgene.  

Disse kartmappene er flerårige prosjekter. Det er søkt 
spillemidler og kommunal finansiering av 
prosjektene.  

Arealplanlegger Bertil Birkeland i full sving 
med å merke stier. Foto: Tine Marie Hagelin 

 

 Ferdigstille turkartet i Karlsøy og sende det ut 

gratis til alle husstandene i kommunen 

 Starte arbeidet med turkart i Lyngen og Tromsø: 

kartlegge hvilke stier som må med på kartet, GPS-
tracke stiene 

 VI SKAL: 

På Vannøya finnes et imponerende antall 
merka stier.  Kart: Ishavskysten friluftsråd 
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Det er stor fokus på marin forsøpling både 

nasjonalt og globalt, og i 2018 fortsetter vi 
samarbeidet for å få ryddet flest mulig strender 

og for å få flere til å bli bevisste på dette globale 

miljøproblemet. 
 

 
 
 
 

 
Siden 2015 har vi samarbeidet med Tromsø kommune 
sitt Ren kyst-prosjekt, der friluftsrådet har 
administrert økonomien. Det vil også i 2018 bli 
arrangert strandryddedager med skoleklasser og 
andre, og fokuseres på formidling gjennom foredrag, 
informasjonsmateriell og ikke minst, det å skjønne 
problematikken gjennom å se og oppleve den i 
praksis. 

 

Ordførerturer 
- alle inviteres med på tur sammen med sin ordfører 

 
Ordførerturer har blitt en årlig tradisjon hvor 

medlemskommunenes ordførere inviterer sine  

innbyggere med på tur. Noen ordførere har sine 

favorittplasser som de besøker år etter år, mens andre 
velger ny tur for hvert år.  

Hovedmålet med disse turene er å ha det gøy, møte nye folk og 
også oppleve nye friluftsområder i kommunen. Og finnes det en 
bedre plass å bli kjent med sin ordfører enn ute i friluft med 
naturen som kulisser? 

 

 Ha økonomiansvar for 

    Ren kyst 

 

 Arrangere ordførertur der 

ordføreren tar rollen som turleder. 
Invitasjon lages og spres på sosiale 
medier, og på turen deltar 
ordfører, friluftsrådet, og gjerne 
også kontaktperson og andre 
kommuneansatte.  

 VI SKAL: 

 VI SKAL: 

Ren kyst har jobbet mot marin 
forsøpling siden 2011. De mest 
engasjerte barna har vært med å 
ryddet omtrent like lenge.  
Foto: Bo Eide 

Ren kyst 
- mot marin forsøpling i samarbeid med Tromsø kommune 
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I løpet av 2018 deltar vi i og/eller arrangerer en 

rekke kurs, konferanser og seminar.  

Vi deltar på landskonferanse for friluftsliv i Alta 13-
15.juni, ansattsamling i FL i oktober, og er 
medarrangør for den årlige friluftssamlingen i fylket i 
november.  

 

Vi gjennomfører også presentasjoner i forbindelse 
med andre organisasjoner sine møter for å fortelle 
om friluftsrådet og friluftslivets muligheter, i tillegg til 

kommunestyremøter og i andre kommunale utskott/
avdelinger. 

 

Humlevandring 
- vi sprer kunnskap om bamsene i insektenes verden 
 
For andre gangen arrangerer 

Ishavskysten friluftsråd 
humlevandring i sommer.  Gå ikke 

glipp av turen som vil lære deg mer 

om menneskets viktigste 
livsledsagere og 

samarbeidspartnere.  
 

Humla er rund og lodden, fargerik og 
lett å bli glad i. Helt gratis og 
med iherdig arbeidsinnsats sørger de 
for at våre avlinger bestøves hvert 
eneste år. Humla er avhengig av 
blomster for å få i seg pollen og nektar, 
og blomstene er ofte avhengige av 
humlene for å bli bestøvet. Og vi 
mennesker er igjen avhengige av at 
humla bestøver våre matplanter. På 
grunn av arealendringer og 
sprøytemidler er verdens viktigste 
summetone truet.  
 
Friluftsrådet skal i sommer for andre 
gangen arrangere den populære 
humlevandringa. Her vil deltakerne 
blant annet lære om humlas fascinerende biologi, hvordan 
de vanligste humleartene ser ut, samspillet mellom 
blomster og humler samt hva som truer humlene og hva vi 
kan gjøre for å hjelpe dem.  

 

 Arrangere gratis tur om humlenes verden. 

 VI SKAL: 

Humlevandring er en spennende 
tur som passer for hele familien. 
Foto: Maja Sjöskog Kvalvik 

Kurs, konferanser og seminar 
- der vi deltar og/eller arrangerer 
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Bli bedre kjent med 

Ishavskysten 

friluftsråd 

Vårt hovedmål er å skape mer  

og bedre friluftsopplevelser for alle  

innbyggerne i våre fem medlemskommuner  

Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø.  

Det skal være enkelt å komme seg ut, både i hverdagen  

og i helgene. Vår målgruppe er alle innbyggerne, men spesielt  

de som i dag ikke bruker friluftslivsområdene rundt oss som en kilde  

til fysisk aktivitet, rekreasjon, inspirasjon og læringsarena. Vi som jobber i  

friluftsrådet har ulik bakgrunn og ulike ansvarsområder, men vi jobber alle for å  

gjøre naturen mer tilgjengelig, attraktiv og en naturlig del av folks hverdag. 

 
T i n e  Ma ri e  V a l bj ø rn  H a g el i n  -  da gl ig  le d e r  

Tine Marie har vært friluftsrådets primus motor siden 2013. Hun er opprinnelig fra 
Oslo, men vakre, ville Nord-Norge har nå fanget denne friluftsentusiasten for alltid. 
Tine Marie har ansvaret for alt det administrative som må til for å drive et 
interkommunalt friluftsråd, men er også en ekspert når det kommer til å motivere 
både folk i gata (eller skisporet) og politikerne i kommunestyret til at friluftslivet er 
det aller, aller beste vi kan satse på for en god oppvekst og bedre fysisk og psykisk 
helse. Hun er altså flink med ord, og jobber derfor også blant annet med 
friluftslivsmotivasjon på papir, som turkort og turkart, turkalendere og turhefter, og 
lignende materiale som gir mer informasjon om friluftsmulighetene i Ishavskysten. 
 

Ma j a  S j ö s ko g  Kv a lv i k  -  fr i l u ftsl iv s råd gi v e r  

Maja er vår strukturerte finlender som begynte som prosjektansatt i friluftsrådet i 
2015, og ble raskt fast ansatt friluftsrådgiver. Fra å ha kartlagt og verdsatt alle 
friluftsområdene i medlemskommunene, har hun tatt over ansvaret for 
forvaltningsplaner og tilrettelegging i statlig sikra friluftslivsområder, kart-
framstilling og ulike tilretteleggingstiltak. Maja brenner spesielt mye for at også 
funksjonshemmede skal ha friluftsmuligheter. Hun har bl.a. vært prosjektansvarlig 
for våre satsninger på friluftsliv for funksjonshemmede, Ti på hjul og 
tilgjengelighetskartleggingen, og er den som skal følge opp kommunene for å se 
til at tilgjengeligheten i de tilrettelagte friluftsområdene forbedres, for å stimulere 
til økt bruk og aktivitet av alle i den varierte og unike naturen i nord.  
 
T o ri l  S ko g lu n d  -  fr i l u ft sl i vs rå dg i ve r  b a rn  & u ng e  

Toril er vår nye kollega som begynner hos oss i sommer. Toril skal først og fremst 
ta tak i vår nysatsning på skolenettverket Læring i friluft, samt andre uteskole- og 
leirtilbud for barn og unge i våre medlemskommuner. Hun har tidligere jobbet med 
konseptet fra Læring i friluft, gjennom å holde flere kurs for lærere med mål om å 
bygge opp kunnskapsgrunnlaget i friluftsliv, erfaringsutveksling og nettverks-
bygging. Hun har også utviklet undervisningsopplegg for mer friluftsliv i skolen. 
Toril har i tillegg bred erfaring fysisk tilrettelegging, og vil være ansvarlig for en 
rekke tunge tilretteleggingsprosjekter hos oss framover, som turkart for Lyngen og 
Tromsø og merking og skilting av kyststier og toppturer. Med erfaring fra jobb som 
lærer i Tromsø, miljøvernrådgiver i Hamarøy, miljø- og friluftslivsrådgiver i Troms 
fylkeskommune, samt som leder i Midt-Troms friluftsråd har hun alt et bredt 
nettverk, og være en fantastisk ressurs for våre fem medlemskommuner for å få 
inn mer fysisk aktivitet og friluftsliv i undervisningen.  
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 Budsjett 2018 
Prosjektnavn  Utgifter 

Faste utgifter Fastlønn 1 335 227,00 
Faste utgifter Prosjekt 224 284,00 
Faste utgifter Abonnement/fagtidsskrifter/ litteratur 15 000,00 

Faste utgifter Telefon 8 000,00 

Faste utgifter Bevertning 15 000,00 

Faste utgifter Kurs/konferanseavgifter 65 000,00 

Faste utgifter Husleie 102 000,00 

Faste utgifter Faste avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 130 000,00 

Faste utgifter Kjøregodtgjørelse  15 000,00 

Faste utgifter Møtegodtgjørelse (styrehonorar) 18 000,00 

Faste utgifter PC og utstyr til PC - inkl. programvare 35 000,00 

Faste utgifter Konsulenttjenester 15 000,00 

Faste utgifter Bil 50 000,00 

Faste utgifter Rollup og stativ til medlemskommunene 30 000,00 

Faste utgifter Turklær og utstyr til ansatte 30 000,00 

Faste utgifter Fotoutstyr  25 000,00 

Læring i friluft Trykksaker og informasjon 5 000,00 

Læring i friluft Lønn 224 284,00 

Læring i friluft Annet inventar og utstyr 10 000,00 

Læring i friluft Kjøregodtgjørelse  10 000,00 

Læring i friluft Innleid arbeidskraft til kurs 20 000,00 

Utstyr til kommunene Snøformsett og bålpanner 60 000,00 

Utstyr til kommunene Turutstyr Storfjord og Tromsø 36 000,00 

Juksavatn Flytebrygge 160 000,00 

Juksavatn Merking av sti rundt vannet 10 000,00 

Kyststier Tromsø Skilt, tavler og utstyr 40 000,00 

Kyststier Tromsø Kjøregodtgjørelse 5 000,00 

Skilting og merking toppturer Tromsø Skilt, tavler og utstyr 50 000,00 

Skilting og merking toppturer Tromsø Kjøregodtgjørelse 5 000,00 

Skilting Vannøya Startskilt 31 000,00 

TellTur-hefter Design og trykking av turhefter Balsfjord, Storfjord og Karlsøy  230 000,00 

Ren Kyst Remiks og andre avfallsselskaper 268 300,00 

Ren Kyst Reisekostnader ryddere 15 000,00 

Ren Kyst Workshop Framsenteret 30 500,00 

Ren Kyst Ryddepenger 141 000,00 

Ren Kyst Administrasjonskostnader 22 500,00 

Kaldslettstien Bygging og oppsett av gapahuk 75 000,00 

Turkartpakke Tromsø GPS og bevertning 18 000,00 

Turkartpakke Tromsø Kjøregodtgjørelse 4 000,00 

Turkartpakke Lyngen Annet inventar og utstyr 18 000,00 

Turkartpakke Lyngen GPS og bevertning 4 000,00 

Friluftsskoler Honorar ledere 184 000,00 

Friluftsskoler Kjøregodtgjørelse/transport 15 000,00 

Friluftsskoler Mat 55 000,00 

Friluftsskoler Informasjon 3 000,00 

Friluftsskoler Utstyr 6 000,00 
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 Inntekter 
Administrasjonsstøtte FL 390 000,00 

Administrasjonsstøtte Troms fylkeskommune 200 000,00 

Medlemskontingent 1 172 180,00 

Læring i friluft (FL) 50 000,00 

Læring i friluft (fylkeskommunen) 100 000,00 

Ti på hjul (TFK) 40 000,00 

Ti på hjul (Sparebankstiftelsen) 68 000,00 

Snøformsett og bålpanner (FL) 30 000,00 

Snøformsett og bålpanner (TFK) 30 000,00 

TellTur-hefter (FL) 115 000,00 

TellTur-hefter (TFK) 115 000,00 

Kaldslettstien SMIL 75 000,00 

Ren Kyst (Tromsø) 40 000,00 

Ren Kyst (friluftsrådet) 18 000,00 

Ren Kyst 419 300,00 

Administrasjonskostnader Turkart Karlsøy 58 000,00 

Spillemidler Turkart Karlsøy  250 000,00 

Skilting Vannøya (TFK) 31 000,00 

Toppturer Tromsø FL 50 000,00 

Kyststier Tromsø FL 50 000,00 

Juksavatn Mdir 170 000,00 

Friluftsskoler (FL) 185 000,00 

Friluftsskoler (TFK) 30 000,00 

Friluftsskoler (Tromsø kommune Fritid) 30 000,00 

Infotavle KJFF 53 000,00 

Fødselspenger (NAV) 217 539,00 

SUM INNTEKTER 3 987 019,00 

Turkartpakke Karlsøy Administrasjonskostnader 58 000,00 

Turkartpakke Karlsøy Porto og fraktutgifter 16 000,00 

Turkartpakke Karlsøy Design og trykking av turkart 176 000,00 

Ti på hjul Kjøregodtgjørelse 3 500,00 

Ti på hjul Turhefte 30 000,00 

Ti på hjul Annonse, reklame, informasjon  4 000,00 

Ti på hjul Premier 2 500,00 

Infotavle KJFF Trykkekostnader 30 000,00 

Ut og Plukk deltakeravgift 3 000,00 

Reinøya Klopper sti Nordeiddalen 20 000,00 

  Forventet underskudd -224 076,00 

 SUM UTGIFTER 4 211 095,00 

UTGIFTER 

INNTEKTER 
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 Vi sees ute i friluft! 
 Husk at livet er best ute 

 
 

Administrasjonen:  
Tine Marie Valbjørn Hagelin (daglig leder), Maja Sjöskog Kvalvik (friluftslivsrådgiver) og Toril Skoglund 
(friluftslivsrådgiver, barn og unge) 

Styret:  
Mona Pedersen (styreleder), Ragni Løkholm Ramberg (nestleder), Leif-Petter Lieng, Bente Rognli, Kåre 
Eriksen, Jens-Ingvald Olsen og Stein Valkoinen 

 

Rådhuset, Grønnegata 95, 9008 Tromsø 

Postboks 742, 9258 Tromsø 

post@ishavskysten.no 

993534587 

Besøksadresse:   

Postadresse:   

E-post: 

Organisasjonsnummer:  


