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Innledning 

I år blir året hvor engasjementet og friluftsinteressen skal videreføres etter Friluftslivets År 2015. Og for et år 2015 var- 
med friluftsaktiviteter fra januar til desember, med ordførerturer og mange nye, spennende friluftsprosjekter. 
Regjeringens mål med Friluftslivets År var å sikre varig deltakelse i friluftsliv. Vi i Ishavskysten leser det slik, at 2015 
skulle være startskuddet for at friluftsliv blir en naturlig del av folks hverdag i 2016 og fremover. Det skal vi i alle fall 
jobbe for! Og er det noe som skaper glede, trivsel, sosiale møteplasser og lystbetont fysisk aktivitet, ja, så er det nemlig 
friluftsliv. Jeg kan ikke huske å ha møtt på sure miner eller misfornøyde turdeltakere på noen av turene vi har vært med 
på å arrangere. Uansett vær, vind og tid på året, har jeg kun møtt på glade og ivrige folk i alle aldre. Naturen og frisk luft 
gjør noe med oss. På en god måte 

2016 blir et spennende år for oss i Ishavskysten friluftsråd. Etter nøyaktig tre år ved roret, gir daglig leder Tine Marie 
roret og kompasset videre til sin flinke kollega Maja. Men ikke for godt, nei, bare for et års tid. Tine Marie går ut i 
mammapermisjon 1. juni og gir da stafettpinnen og verdens beste jobb videre for en stund. Nye tanker, ideer og 
synspunkter vil tilføre friluftsrådet mye godt med Maja ved roret. Og det er ikke bare Tine Marie som skal ut i 
foreldrepermisjon. Vår egen friluftslivskoordinator Amund går ut i permisjon 1.april, og vi takker for flott samarbeid og 
innsats fra hans side.  

Vi har mye spennende på gang i 2016! Vi skal selvsagt videreføre «Friluftsliv for alle» i alle medlemskommunene, etter 
nok et år med høye deltakertall og ros og positive tilbakemeldinger. Fra mai til oktober kan barnefamilier være med på 
over 40 friluftsaktiviteter sammen med mange ulike lag og foreninger. Medlemskommunene er utrolig heldige som har 
så mange flinke og engasjerte lag og foreninger!  

Et annet prosjekt som ble starta i 2015 var Friluftsskoler. Vi tør påstå at det ble en stor suksess, hvor mange av elevene 
alt første dag på Friluftsskolen spurte om det ble Friluftsskole neste år også. Ja, selvsagt skal det bli det! Så vi klinker til 
og arrangerer Friluftsskole i alle medlemskommunene i år.  

I 2015 startet kollega Maja arbeidet med å kartlegge og verdsette alle friluftsområdene i Lyngen, Karlsøy, Tromsø og 
Balsfjord kommune. Hun kom kjapt og godt i gang fra start, og vil ferdigstille prosjektet i juni i år. Tenk at i sommer så vil 
alle de populære og vakre friluftsområdene våre være kartlagt og digitalisert. Det kaller vi en milepæl i arbeidet med å ta 
vare på kommunenes viktigste friluftsområder.  

Aktivitetsprosjektet «Ti På Hjul» skal selvsagt videreføres. I år blir det satt opp postkasser med bøker som deltakerne 
kan skrive seg inn i. Vi håper på stor og bred deltakelse i år, når konkurransen starter 1. mai. 

Vi skal selvsagt fortsette å jobbe med informasjon om friluftsliv. I slutten av april må dere alle holde nøye utkikk med 
postbudet, for da får dere alle deres egen turkalender som viser alle fellesturene som finner sted rundt om i vår vakre 
natur fra mai og ut året. Vi skal lage flere turkort for de merka turstiene i kommunene. Dem finner dere på rådhusene, 
bibliotek og andre møteplasser. Ta med deg et eksemplar til både deg og naboen. 

Vi gleder oss til å fortsette det spennende arbeidet sammen med medlemskommunene i 2016. Det har jo også kommet 
nye ordførere til i samtlige medlemskommuner, så hva med å bli med dem ut på deres ordførertur i år? Så kan dere bli 
enda bedre kjent med de nye «sjefene» og lære hva det er de vil jobbe med innen friluftsliv fremover.  

Handlingsplanen er på ingen måte skrevet i stein. Her er det selvsagt muligheter utover det som står listet opp her, så 
har du/dere gode ideer som dere ønsker hjelp til å samarbeide om i deres nærmiljø er vi bare en telefonsamtale unna. 
Bruk oss, snakk med oss og del med oss. Vi er her for dere og vi vil så gjerne bli kjent med alle kriker og friluftskroker i 
kommunene  

Vi sees ute i friluft! Godt friluftsår alle sammen! 

Hilsen oss i administrasjonen  

 



 

Følgende prosjekter vil Ishavskysten og medlemskommunene jobbe med i 2016:  

 

  «Friluftsliv for alle» - et aktivitetsrettet friluftstilbud til barn og unge 

Sammen med alle medlemskommunene, og frivillige lag og foreninger, vil friluftsrådet 
fortsette suksessen med «Friluftsliv for alle» i 2016. I 2015 var nesten 2100 store og 
små med på de 84 ulike arrangementene, så vi ser at tilrettelagte friluftsaktiviteter 
absolutt er noe som lokker barnefamilier ut på tur.  

«Friluftsliv for alle» er et spennende, allsidig og inkluderende aktivitetstilbud fra 
mars/mai til oktober. Målgruppen er barn i alle aldre, 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.  

Vi skal: 

- Samarbeide med frivillige lag og foreninger og arrangere lavterskel friluftsaktiviteter  
- Søke prosjektmidler til å finansiere aktivitetsdagene 
- Koordinere «Friluftsliv for alle» i alle medlemskommunene 
- Lage aktivitetskalendere som sendes ut til alle elevene på skolene ila april 
- Bistå med markedsføring av aktivitetene og på aktivitetsdagene ved behov 
- Rapportere på prosjektmidler 

 

 
 
 

 

 

 
 
 



 
Verdikartlegging av friluftslivsområder- prosjektet skal ferdigstilles 
 
Kartlegging og verdsetting av friluftsområdene i Lyngen, Tromsø, Balsfjord og 
Karlsøy er godt i gang. Prosjektleder Maja startet dette arbeidet i januar 2015 og 
vil ferdigstille prosjektet juni 2016. Det er ca. 320 kartlagte områder i Tromsø, ca. 
100 i Balsfjord, ca. 90 i Lyngen og ca. 80 i Karlsøy. Alle disse friluftsområdene vil 
bli verdsatt etter Miljødirektoratets veileder og få sin egen verdi. Etter 
verdsettingsarbeidet er ferdig vil alle områdene legges ut på kvalitetssikring, for 
deretter å legges ut tilgjengelig for allmennheten på Naturbase. Målet er å legge 
ut arbeidet på høring i april og ferdigstille prosjektet i juni. Rapportering med 
revisjon vil være klar til september/oktober.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turkartpakke Balsfjord og Storfjord 

Vi er godt i gang med dette prosjektet. Takket være iherdig innsats fra frivillige 
turfolk i Balsfjord og omland Turlag (BOT) så kunne vi levere inn GPS-sporlogger for 
alle merka turer i kommunen til kartprodusenten MesterKart. Samtidig jobbet vi med 
å lage brosjyra som skal være inne i kartmappa sammen med kartet. I løpet av 
vinteren 2016 blir kartet trykket opp i 4000 eksemplarer og sendt ut gratis til alle 
husstandene i kommunen. Hver skoleklasse vil også få hvert sitt kart. Vi søkte 
spillemidler til dette prosjektet i oktober i fjor, etter å ha fått avslag på søknaden fra 
2014. Grunnen til at vi fikk avslag var utelukkende pga av at det er store, dyre 
prosjekter foran Turkartpakka som skal finansieres. Får vi avslag i år, vil friluftsrådet 
søke på nytt i oktober i år og dekke kostnadene fortrykking og distribusjon. Når vi får 
spillemidler, vil de overføres friluftsrådet.  

I Storfjord var vi så heldige å få spillemidler i 2015, så vi er sikret finansiering. Vi vil 
følge arbeidsmetoden i Balsfjord i Storfjord i 2016: samarbeide med kommunen og 
lag og foreninger slik at alle merka stier og løyper blir gått opp med GPS. 
Friluftsrådet vil koordinere dette arbeidet, ha dialogen med MesterKart og stå for arbeidet med brosjyren. Designer 
Jann-Oskar Granheim har gjort den flotte designjobben med Balsfjordbrosjyren, så her vil vi fortsette å bruke han i 
Storfjord også. Målet er at innen året er omme, er alle stier i Storfjord gått opp og overlevert MesterKart og at arbeidet 
med brosjyren er ferdig. Så vil kartet deles ut til innbyggerne i Storfjord våren 2017.  

 



Friluftsskole i fellesferien i alle medlemskommunene  

Friluftsskolene ble en stor suksess i 2015, så dette ønsker friluftsrådet å videreføre som et fast, årlig prosjekt i alle 
kommunene våre. Friluftsrådet vil sammen med medlemskommunene fastsette rammene for friluftsskolen i hver enkelt 
kommune, da det kan variere fra kommune til kommune hva det er behov for. Friluftsskolen vil foregå i fellesferien 
(sommer eller høstferie), være fra 09.00-15.00 i enten 3, 4 eller 5 dager, og fokusere på det enkle friluftslivet: lære om 
allemannsretten og ferdselskultur, sette opp camp, lære om kart og kompass, ekspedisjon og andre friluftstemaer. Vi vil 
bruke kommunenes utstyrsbaser og vi vil invitere lag og foreninger til å være med å arrangere Friluftsskolen.   

 

 

 

 

 



Aktivitetskonkurransen «Ti På Hjul» i alle medlemskommunene 

I samarbeid med Tromsø Handikapforbund og våre medlemskommuner startet 

Ishavskysten friluftsråd startet aktivitetsprosjektet Ti På Hjul i 2015.  Prosjektet er ment 

som et alternativ til Ti På Topp. Det er mange av oss som bruker hjul i hverdagen, rullestol, 

rullator eller barnevogn, og dette er et prosjekt for denne store målgruppen. Ja, for hvorfor 

skal ikke de ha sin egen friluftskonkurranse? 

Ti På Hjul passer for deg som: 

 Bruker hjul i hverdagen (rullestol, rullator, barnevogn) og har lyst til å dra ut på tur i 
naturen 

 Ønsker å oppleve natur og friluftsområder i Lyngen, Tromsø, Balsfjord, Storfjord 
og Karlsøy kommune 

Det er valgt ut to tilrettelagte friluftsområder i hver medlemskommune som er med i Ti På Hjul. Det er følgende: 

Lyngen: Jægervatnet og Stortuva på Bensnes 
Tromsø: Skihytta og Tromsdalen 
Storfjord: Lulledalen og elvepromenaden i Skibotn 
Karlsøy: Skogsfjordelva og Vannøya 
Balsfjord: Juksavatn og skogsbua på Indre Mallangseidet 

Vi vil sette ut postkasser med bøker på hvert turmål. Konkurransen går fra 1.mai til 31.oktober. Målet er å besøke flest 
av de tilrettelagte friluftsområdene. Det vanker premie til de som har vært på flere enn 5 av de 10 turmålene, eller har 
vært på flere enn 10 turer totalt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Statlig sikring av friluftsområder 

Det er 9 statlig sikra friluftsområder i våre medlemskommuner. Dette er naturområder som er kjøpt opp av statlige 
midler og sikret for at allmennheten skal kunne drive et allsidig friluftsliv i disse områdene. Det er kommunene som har 
eieransvaret for områdene (utenom Hjertøya som eies av staten). I enkelte av disse områdene har friluftsrådet bistått 
kommunene med å oppdatere forvaltningsplanene for områdene, og hjulpet til med å søke midler til tilrettelegging i 
2016. Det gjelder Hjertøya og Skrivarholmen i Balsfjord. Her er det søkt om midler til tilrettelegging i år, hvor friluftsrådet 
har påtatt seg ansvaret med å lage infotavler til disse to områdene. I tillegg vil friluftsrådet være involvert i prosessen 
rundt Juksavatn friluftsområde. Blir det vedtatt at området skal tinglyses og sikres for friluftsliv, vil friluftsrådet hjelpe 
kommunen med å lage forvaltningsplan og søke midler til tilrettelegging i 2017.  



I tillegg vil vi ha møte med Lyngen kommune om hvilken rolle de ønsker at friluftsrådet skal ha i forvaltning og drift av 
Årøya og Sandvika. I Karlsøy har Karlsøy Jeger- og fiskerforening forvaltningsansvaret for Haugland gård på Hersøya. 
Friluftsrådet kan engasjeres ved behov.   

I Storfjord kommune er det et ønske å statlig sikre Sandørneset- et naturskjønt friluftsområde nede i fjæra på Elvevoll. 
Vi startet dette arbeidet i 2015, og vi vil i år ha møte med grunneier om oppkjøp og eventuelt starte arbeidet med 
forvaltningsplan og basis-tilrettelegging som toalett, bord og benker, og bålplass. Sandørneset blir forhåpentligvis 
Storfjord kommunes første statlig sikra friluftsområde.  

I Tromsø er de statlig sikra friluftsområdene godt ivaretatt av kommunens egne ansatte, men friluftsrådet er mer enn 
gjerne behjelpelige om det er ønskelig fra kommunens side.  

 
 

 
 

Ordførertur- en årlig tradisjon 
 

Nye ordførere på plass i alle medlemskommunene i 2016! 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 2016.  

I Karlsøy inviterer ordfører Mona Pedersen til fellestur den 12.juni. Turen går fra Grunnfjord til Dåfjord.  
Ordfører i Storfjord, Knut Jentoft, inviterer til fellestur den 12. juni kl.12.00. Turen går til Kielva i Skibotn og markerer 
åpningen av årets postkassetrim. 

Datoene for de andre turene er enda ikke fastsatt, men blir annonsert i god tid i forkant av hver tur.  

 

Kjøpe inn nytt turutstyr til utstyrsbasene 

  
Vi har vært så heldige å få 75 000,- fra Troms fylkeskommune til å kjøpe inn turutstyr til medlemskommunenes 

utstyrsbaser. Mange av kommunene er godt i gang med å kjøpe inn utstyr. Vi i friluftsrådet ønsker å investere 

tilsvarende beløp av vårt eget budsjett, slik at hver kommune kan kjøpe inn utstyr for 30 000,- 

 

Statlig sikra friluftsområder  

Strupen (Juksavatn), Balsfjord 

kommune 

Hjertøya, Balsfjord kommune 

Skrivarholmen, Balsfjord kommune 

Fagereng, Tromsø kommune 

Tromsdalen, Tromsø kommune 

Straumhella, Tromsø kommune 

Årøya, Lyngen kommune 

Sandvika, Lyngen kommune 

Haugland gård, Karlsøy kommune 



Alt utstyr som kjøpes inn skal være lavterskel utstyr. Det vil si at det skal være utstyr som de fleste kan bruke, 

uavhengig av friluftsferdigheter. Eksempler kan være: ski, staver, akebrett, telt, truger, pulk.  

 

Kommunene er forpliktet til å markedsføre dette tilbudet på sine hjemmesider. Turutstyret er gratis å låne.  

 

 

Informasjonsarbeid 
 

1. Turkort for turmål i medlemskommunene. I år skal vi (i samarbeid med kommunene) 
lage nye turkort.  
 
3 turkort i Tromsø 
3 turkort i Lyngen 
3 turkort i Balsfjord 
3 turkort i Storfjord 
I Karlsøy fortsetter vi påbegynt arbeid med 3 turkort 

Turkortene vil være tilgjengelig på sentrale plasser i kommunene: rådhus, bibliotek, 

skoler, hoteller, bensinstasjoner etc. I tillegg vil friluftsrådet stå for oversettelse av alle 

turkortene til engelsk og samisk. Vi har søkt Troms fylkeskommune om midler til dette.  

2. Turkalender for arrangerte turer i medlemskommunene. I fjor lagde vi vår 
første felles turkalender, som samlet over 150 turer som ble arrangert av nesten 
40 ulike lag og foreninger. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger fra alle 
kommunene, så dette ønsker vi at skal være en fast tradisjon at friluftsrådet 
sender ut turkalender før barmarksesongen. I år som i fjor vil vi bruke Fagtrykk 
Ide til å sette sammen kalenderen, trykke den og distribuere til alle husstandene i 
løpet av april.  

 

 

 

 

 

 

Dialog og møter med medlemskommunene- hvilken kurs skal vi ta i fellesskap?  

 
Friluftsrådet vil bruke 2016 på å etablere gode, langsiktige friluftsprosjekter i medlemskommunene i samarbeid med 

politisk og administrativ ledelse i kommunene. Trenger kommunene Lyngen, Tromsø og Karlsøy nye turkart? Hva med 

å etablere friluftsporter inn til de mest populære innfallsportene i kommunene? Som for eksempel Tromsdalen? Å få 

friluftsliv inn i skolen er noe friluftsrådet ønsker et felles samarbeid på. At vi får konseptet «Læring i friluft» inn i alle 

skolene, slik at vi kan etablere et velfungerende skolenettverk som gir kompetanseheving til alle skolene fra 2017. 

Skolelei ungdom opptar friluftsrådet. Er det flere friluftsområder som har behov for å bli statlig sikret? Universell 

utforming av populære friluftsområder- er det noe vi skal satse på fremover? Ta kontakt med oss, så legger vi en 

langsiktig plan for friluftsarbeidet til kommunen.  
 

 

 



Ren kyst 

Prosjektet Ren Kyst videreføres til 2016. I 2015 fikk vi 440 000,- fra Miljødirektoratet sammen med Tromsø kommune 
(Ren Kyst) til å lage en søppelfilm og rydde strender fri for søppel. Ren Kyst vil koordinere arbeidet med å rydde 
strender vår og sommer 2016, og rapportere på tildelte midler.  

 

Finansiering  

Friluftsrådet mottar årlig medlemskontingent fra sine medlemskommuner på 10,- per innbygger, pluss en grunnsum på 
25 000,- I tillegg får vi administrasjonstilskudd fra Troms Fylkeskommune, Miljødirektoratet og Friluftsrådenes 
Landsforbund. Prosjektmidler til de ulike prosjektene er i år søkt fra Troms fylkeskommune og Friluftsrådenes 
Landsforbund, i tillegg til prosjektene som videreføres fra 2015 som er støttet av Troms fylkeskommune og 
Miljødirektoratet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


