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Innledning 

2017 er et veldig spesielt år for Ishavskysten friluftsråd, for i år blir vi hele 10 år! Vi er unge sammenlignet med mange av landets 

25 andre friluftsråd, men vi føler oss nokså gamle og erfarne i vårt eget fylke. Dette skal vi blant annet feire med friluftsfester i 

alle medlemskommunene og kombinerer dette i enkelte kommuner med den årlige og populære ordførerturen. Bli med å feire 

med oss! 

Etter et år med bare en i administrasjonen, da Tine Marie har vært ute i mammapermisjon, blir vi nå for første gang i 

Ishavskystens historie to fast ansatte i 2017. Vi har derfor mye på gang i 2017! Vi skal selvfølgelig videreføre suksesstilbudene 

Friluftsliv for alle og Friluftsskolene, etter nok et år med mye positive tilbakemeldinger og høye deltakerantall. Fra mai til 

oktober vil frivillige lag og foreninger tilby svært varierte aktivitetsdager, som er lavterskel, gratis, og åpne for alle. Friluftsskolene 

er vi så godt fornøyde med, at vi arrangerer to friluftsskoler i to av våre medlemskommuner i år. I Lyngen blir det to i løpet av 

sommerferien, mens det i Tromsø blir en i vinterferien i tillegg til den i høstferien.  

Ti på hjul, turkonkurransen for hjulbrukere fortsetter vi selvfølgelig også med, og konkurransen skal få en skikkelig oppgradering 

i løpet av året. Helt atskilt fra dette prosjektet men likevel i sammenheng, ønsker vi å kartlegge tilgjengeligheten for 

rullestolbrukere i våre medlemskommuner. Metoden gjøres etter veileder fra Kartverket, og resultatet vil gi kommunene en 

god oversikt over hvor tilgjengelige de tilrettelagte friluftsområdene er. Dette er viktig informasjon å bringe videre for å kunne 

gjøre forbedringer, kanskje er det bare små tiltak som må til for å gjøre området tilgjengelig for alle? Resultatet kan også brukes 

for å informere om friluftsmulighetene for denne viktige målgruppen. For å utføre kartleggingen må vi ansette en prosjektansatt 

som vil reise rundt på befaring i medlemskommunene og kartlegge tilgjengeligheten i friluftsområdene våre. 

Vi fortsetter også å jobbe med statlig sikring, videreføring av verdikartlegginga, samt arbeidet med å produsere flotte 

turkartpakker for Storfjord og Karlsøy kommuner. 

Vi har flere små og store tilretteleggingsprosjekter i samarbeid med andre som vi gleder oss til. Infotavler langs vegene i 

Karlsøy kommune, merking og skilting av løypa opp Vasstind på Kvaløya, oppgradering av postkassetrimtilbudene i Lyngen, 

klopping av Dronningsstien på Vannøya i Karlsøy, tilrettelegging i Lyngseidets grønne hjerte Prestelvparken, infotavler på Fløya i 

Tromsø og infotavler langs Kaldslettstien i Tromsø. 

Vi skal selvsagt fortsette å jobbe med informasjon om friluftsliv. I slutten av april må dere alle holde utkikk etter 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 også fortsette å 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. 

Et siste spennende prosjekt vi har lyst å nevne er at vi skal hjelpe Tromsø kommune med å skrive forvaltningsplan for 

Tromsømarka. Gjennom dette får vi muligheten å bidra til et av landets mest ambisiøse og spennende friluftsprosjekter - å sikre 

hele Tromsømarka på sikt! 

Handlingsplanen er på ingen måte skrevet i stein. Alt avhenger på tilsagn av omsøkte midler, men her er det selvsagt også 

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 ideene deres 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 :)  
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 Følgende prosjekter vil Ishavskysten friluftsråd 

og medlemskommunene jobbe med i 2017: 

Friluftsliv for alle 
et aktivitetsrettet friluftstilbud til barn og unge  
 
 

«Friluftsliv for alle» er et spennende, allsidig og inkluderende aktivitetstilbud fra mai til 

oktober. Arrangementene er åpne for alle, med hovedfokus på barn i alle aldre. Målet er å 

ha det gøy ute i naturen, lære lavterskel friluftsliv samtidig som man er i fysisk aktivitet.  

 

Sammen med alle medlemskommunene, og frivillige lag og foreninger, vil friluftsrådet fortsette 

suksessen med «Friluftsliv for alle» i 2017. I 2016 var det rundt 1 160 deltakere i de fem 

kommunene Balsfjord, Karlsøy, Storfjord , Lyngen og Tromsø, hvorav ca 45 % voksne og 55 % 

barn/ungdom. I 2017 blir det 4. året «Friluftsliv for alle» arrangeres i Tromsø og Balsfjord, og 3, 

året i de øvrige medlemskommunene Karlsøy, Lyngen og Storfjord. Tilrettelagte friluftsaktiviteter er absolutt noe som lokker 

innbyggerne ut på tur, om det så er barnefamilier, ungdom, nye landsmenn eller besteforeldre med barnebarn. Friluftsrådet har 

utstyrsbaser i kommunene, og utstyr derfra kan brukes i aktiviteter og turer.  

 

Nytt for 2017 er at vi lager en felles aktivitetskalender for alle medlemskommunene. Dette vil gjøre at innbyggerne kan se hele 

spektret av muligheter, og stimulere til å besøke friluftsarrangement også i nabokommunene. 

Vi skal: 

 Samarbeide med frivillige lag 

og foreninger og arrangere 

lavterskel friluftsaktiviteter  

 Koordinere «Friluftsliv for 

alle» i alle 

medlemskommunene 

 Lage en felles 

aktivitetskalender som 

sendes ut til alle elevene på 

skolene ila april, og legges ut 

på offentlige steder rundt om 

i kommunene 

 Bistå med markedsføring av 

aktivitetene  
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Friluftsskoler 
tilbud til barn og ungdom i fellesferien 
 
Friluftsskolene har blitt et fast, årlig og svært populært tilbud i alle våre medlemskommuner. I friluftslivets år startet vi 

opp med friluftsskoler i Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Tromsø. Året etter var også Karlsøy med. I år vil vi  utøke enda 

mer, med hele to friluftsskoler i Tromsø og i Lyngen 

kommune.  

 

Friluftsskolen vil foregå i fellesferien (vinter-, sommer- eller 

høstferie), være 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. Konseptet Friluftsskole er utviklet av Den norske turistforeningen og 

Friluftsrådenes Landsforbund. Friluftsskolen skal først og fremst være en positiv og morsom opplevelse for deltakerne. Målet er å 

gi deltakerne en lystbetont introduksjon til friluftsliv, som skal legge grunnlaget for varige friluftsvaner.  

 

I år blir første året vi arrangerer friluftsskole to ganger i løpet av året i en og samme kommune. I Lyngen kommune vil det bli 

arrangert en friluftsskole i begynnelsen av sommerferien, og en i slutten av sommerferien. I Tromsø vil det, i tillegg til den 

tradisjonelle høstferieskolen, også arrangeres en i vinterferien. Vinterferieskolen er åpen for ungdom 13 - 17 år, til forskjell fra de 

andre som retter seg i hovedsak til barn mellom 10 - 13 år. 

Vi skal: 

 Arrangere friluftsskoler i alle 

medlemskommunene i fellesferien 

 Friluftsskolene arrangeres av 

friluftsrådet selv (Tromsø), eller i 

samarbeid med kommunene og lag/

foreninger (øvrige kommuner) 

 I Tromsø og Lyngen blir det to 

friluftsskoler i løpet av 2017 

 

Kurs, konferanser og seminar 
der friluftsrådet deltar og/eller arrangerer 
 
 

I løpet av 2017 deltar vi i og/eller arrangerer en rekke kurs, konferanser og seminar. Sikringsseminar i Tromsø og Harstad 

9. - 10. mai, landskonferanse for friluftsliv i Bergen 8. - 9. juni, ansattsamling i FL i oktober, og friluftskonferanse 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. 
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Ti på hjul 
friluftsrådets alternativ til Ti på topp 
 

Det er mange av oss som bruker hjul i hverdagen, som rullestol, rullator eller 

barnevogn, og dette er en turkonkurranse for denne store målgruppen. Ti 

turmål i våre fem medlemskommuner har vært med i Ti på hjul siden starten i 

2015. I 2017 skal vi utvide med enda flere turmål og bedre 

registreringssystem.  
 

Vi startet prosjektet i 2015, og i 2016 ble alle ti turmål oppgradert med postkasser 

og turbøker. I 2017 ønsker vi å tilby enda flere turer, for å gi enda flere varierte og 

spennende naturopplevelser. Den gamle brosjyren skal byttes ut med et bedre og 

mer oversiktlig turhefte. I tillegg ønsker vi å gjøre registreringen enklere både for 

brukerne og for oss som administrerer turkonkurransen, ved å innføre elektronisk 

registrering gjennom Telltur. Logoen er alt oppgradert, fra å kun ha inneholdt en 

rullestol, til å nå vise alle tre brukergrupper. 

 

Kartlegging av tilgjengelighet 
for rullestol i friluftsområdene  
 

 

Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og 

miljøvennlige aktiviteter i nærmiljøet og i naturen ellers. Gjennom å kartlegge tilgjengelighet 

i friluftslivsområder får kommunene et godt verktøy over hva man har, og hva som kan 

forbedres. 

 

Våren og sommeren 2017 ønsker vi å  ansette en prosjektansatt for å kartlegge tilgjengelige 

friluftslivsområder etter veilederen som er utarbeidet av Kartverket. Fra verdikartleggingen av 

kommunenes friluftslivsområder har vi allerede god oversikt, og denne kartlegging vil gi en god og 

svært detaljert oversikt over hvor tilgjengelige de områder man nå markedsfører som 

«tilgjengelige» faktisk er. Metoden er i hovedsak utarbeidet av Kartverket, Norges 

Handikapforbund Trøndelag og Friluftsrådenes Landsforbund.  

 

Kartmaterialet med tilhørende informasjon vil kunne nyttes i geografiske 

informasjonssystemer i arealplanverktøy i kommuner, utarbeiding av tiltaksplaner for 

universell utforming, ved statistikkproduksjon eller som informasjon til publikum. 

Vi skal: 

 Utvide turkonkurransen Ti på hjul med flere turmål,  elektronisk turregistrering, bedre turhefter og mer målrettet 

markedsføring. 

Vi skal: 

 Ansette en  sommervikar for 

å utføre kartlegging av 

tilgjengelige friluftsområder i 

våre medlemskommuner i 

løpet av sommeren 2017 
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Statlig sikra friluftslivsområder 
friluftsliv for alltid 
 
 

Det er 13 statlig sikra friluftslivsområder i våre medlems-

kommuner, 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 2017 er det søkt midler på tilrettelegging i Skrivarholmen, Juksavatn, 

Sandvika, Årøya og Sandørneset. I Tromsø er det statlig sikra 

friluftslivsområdene godt ivaretatt av kommunens egne ansatte, men 

friluftsrådet er mer enn gjerne behjelpelige om det er ønskelig fra 

kommunens side. 

Omsøkte tiltak på vegne av friluftsrådet i sikrede friluftsområder i medlemskommunene 2017   

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) 

Skrivarholmen, Balsfjord kommune toalett for rullestol, søppeldunker og skilt 

Strupen/Juksavatn, Balsfjord kommune  båtutsett og flytebrygge, tilpasse toalett for rullestol, skilting, vannrør, vedskjul, 

forbedre eksisterende sti rundt vannet 

Sandvika, Lyngen kommune infotavler og skilt, div. tilrettelegging for bedre rullestoltilgjengelighet, bålplass 

Årøya, Lyngen kommune  forsterking av molo, oppussing grillhytte, registrering av kulturminner, badstue, 

informasjonstavle 

Sandørneset, Storfjord kommune opparbeiding p-plass, bålplasser, toaletthus for rullestolbrukere, tilrettelegge 

turveg for rullestolbrukere, søppelcontainer og skilt, informasjonstavler, 

forbedre innfartsvegen, båtutsett  

Vi skal: 

 Søke midler til tiltak i områdene i januar, og rapportere på utførte tiltak i oktober, for de kommuner som ønsker bistand  

 Etter evt tilsagn, følge opp at tiltakene blir utført etter planen 

 Skrive eller revidere forvaltningsplaner for de kommuner som ønsker dette 
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Vi skal: 

 Sammen med kommunene planlegge og gjennomføre flotte friluftsfester i 

medlemskommunene 

Ordførertur og friluftsfester 
Ishavskystens 10-årsjubileum sammen med ordførerne 
 

Ordførerturene har blitt en årlig tradisjon og en hyggelig fellestur i 

medlemskommunene. Dette er et positivt prosjekt som skaper mye positivitet 

i kommunene. I 2017 blir Ishavskysten friluftsråd 10 år. Vi vil markere dette 

med friluftsfester rundt om i kommunene, og for de kommuner som ønsker 

dette kombinerer vi festen med den årlige ordførerturen. 

 

Vi ønsker å gjøre ordførerturen til en skikkelig friluftsfestdag med flere uteaktiviteter. 

Naturquiz om allemannsretten, klatrejungel, kano/kajakk, seljefløytelaging, fiske, 

fjærebingo, lære hvordan lage bål på en trygg måte, humlevandring, og annet som 

kan tilpasses med tanke på  sted og de folk som ønsker å bidra med sin kunnskap.   

 

I Storfjord vil det bli arrangert en kombinert ordførertur og friluftsfest. Datoen er satt 

til søndag 11. juni, og stedet vil være nydelige Sandørneset, med mulighet for å gå 

en tur med naturquiz opp Langdalen. I Tromsø går friluftsfesten av stabelen fredag 

16. juni, ved Telegrafbukta. Ordførerturen i Tromsø vil sannsynligvis komme i 

tillegg, men ordføreren ønsker å bli med på begge satsningene.  I de øvrige 

kommunene gjenstår enda å spikre datoer, og de vil bli annonsert i god tid i forkant. 

 

Forvaltningsplan for Tromsømarka 
i tett samarbeid med Tromsø kommune 
 

Ishavskysten friluftsråd har blitt invitert med på det viktige arbeidet med å  skrive en forvaltningsplan for Tromsømarka. 

Vår rådgiver Maja  Kvalvik vil skrive planen i samarbeid med Tromsø kommune med  prosjektleder Henrik Romsaas i 

spissen. 

 

Bestillingen bygger på et vedtak fra Tromsø kommunestyre høsten 2015, og vi er svært 

glade for kunne bidra med å gjennomføre  dette viktige arbeidet.  Planen vil være en 

forlengelse av Tromsømarkaprosjektet, og avklare bruk, drift, investeringer, og fordeling av 

utgifter. Målet er at planen på sikt skal bidra med et av landets mest ambisiøse og 

spennende friluftsprosjekter - å sikre marka på Trømsøya  med hjelp av statlige midler. 

Vi skal: 

 Skrive forvaltningsplan for 

Tromsømarka i tett 

samarbeid med 

kommunen. 
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Friluftskartleggingen 
revidering og oppfølging 
 

Kartlegging og verdsetting av friluftsområdene i Lyngen, Tromsø, Balsfjord og Karlsøy er ferdig. Kommunestyrene tar 

kartleggingen til orientering i løpet av våren 2017, og gjør evt vedtak på bruk og oppfølging. I 2015 ble 

førstegangskartleggingen av friluftsområdene i Storfjord kommune ferdig. Da det er behov for å detaljkartlegge Storfjord 

slik at kartleggingen blir mer nøyaktig (jmf øvrige medlemskommuner), har friluftsrådet fått godkjent bruk av restmidler 

fra fylkeskommunen til å revidere Storfjord sin kartlegging. Normalt er det kun førstegangskartleggingen som kan 

dekkes av statlige midler.  

Da alle kommuner er ferdig kartlagt har vi en fantastisk database over friluftslivsområdene i våre kommuner. For hvert av de til nå 

ca 700 områdene, ligger det svært mye informasjon bak om bruk, tilrettelegging, verdier og mangler, som kan brukes for å finne 

ut hvilke tiltak som er best å legge inn hvor. Takket være denne kartleggingen, trenger 

ikke kommunene å bruke mange arbeidstimer på å utrede friluftslivsbruken hver gang det 

er tid for en dispensasjonssak eller annen arealsak.  

Etter at Storfjord sin kartlegging er revidert ønsker vi å lage et oversiktshefte over 

kommunenes indrefileter (A-områder), som kan fungere som turveileder og skryteliste 

over de fineste områdene i medlemskommunene. Det er i tillegg stor mangel på god 

turinformasjon digitalt for lavterskelturer i regionen. På sikt ønsker vi derfor å 

sammenstille den flotte og detaljerte informasjonen vi fått fra friluftskartleggingen for å 

presentere det online med kart som en turplanlegger, med tips på turområder, turmål 

med åpne gapahuker, lavvoer og hytter.  

  
 

mer smakfullt friluftsliv skal du lete lenge etter 
 

I 2016 startet de ti nordligste friluftsrådenes 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 uten kun per kommune - så 

man kan delta uten å være redd for at andre vil få vite om de hemmelige multemyrene.  
 

I 2017 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. I 2017 vil også Ut og Plukk utvides med søppelplukking, 

og vi gleder oss til å se mer søppelplukkaktivitet! 

Vi skal: 

 Revidere friluftskartleggingen 

i Storfjord kommune, slik at 

alle våre medlemskommuner 

får en like god oversikt over 

verdien i friluftsområder de 

forvalter. 

 Utarbeide et hefte med de 

viktigste friluftsområdene (A-

områder) i kommunene 

Vi skal: 

 Følge opp og 

markedsføre Ut og Plukk i 

våre medlems-kommuner 

for å få flere deltakere 
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Kaldslettstien 
informasjonstavler 
 
Ishavskysten friluftsråd inngikk i 2011 en 40 år avtale med 

grunneier om området. Avtalen gir friluftsrådet forvalteransvaret 

for den delen av eiendommen som er over Solstrandvegen 

(gårdsnr 18, bnr 16), i alt 800 daa. I avtalen ligger det en 

forpliktelse og ansvar hos friluftsrådet, for å ivareta områdets 

kvaliteter og verdier i et friluftsperspektiv.  

 

I 2017 skal vi følge opp tidligere tilrettelegging og rydding av stien med 

to informasjonstavler. 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.  

 
Turkartpakker i Storfjord og Karlsøy  
hele spektret av mulighetene på et kart 

 
I Balsfjord fikk alle husstander og hytteeiere en gratis turkartpakke i 2016, inklusive alle 

skoleklasser og barnehager. Turkartpakken ble svært godt mottatt, og vi gleder oss til å kunne 

jobbe for å gi samme tilbud til alle i Storfjord og Karlsøy også. 

 

I Storfjord er vi godt i gang med prosjektet. I tillegg til alle sporlogger kommunen sitter med fra 

tidligere, har frivillige brukt sommeren på å gå opp løyper som manglet sommeren 2016. Takket være 

denne iherdige innsatsen har vi nå levert inn GPS-sporlogger for alle merka turer i kommunen til 

kartprodusenten Mesterkart. Våren 2017 skal kartet ferdigstilles, 

brosjyre med turinformasjon lages, og så blir pakken sendt ut gratis til 

alle husstandene i kommunen. 

Prosjektet er finansiert med 

spillemidler som ble innvilget i 2015.  

 

I Karlsøy er det søkt spillemidler for 

å kunne sette i gang samme arbeid i 

år, med mål om å få turkartet ferdig 

rett før barmarkssesongen i 2018. 

Vi skal: 

 Lage turkart for 

Storfjord kommune 

som sendes gratis ut 

til alle husstander, 

hytteeiere, 

skoleklasser og 

barnehager. 

 Begynne arbeidet 

med et turkart for 

Karlsøy, med mål om 

ferdigstillelse i 2018. 

Vi skal: 

 Lage to informasjonstavler langs Kaldslettstien.  

 Utarbeide informasjon på nett om området. 

 Vedlikeholde stien 
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Informasjonsarbeid 
 

 
Turkort  

Turkort bidrar til økt aktivitet og trygghet på at man finner fram på turen. Alle turer som 

presenteres på turkortene er skiltet og merket etter merkehåndboka, den nasjonale 

merkeordningen som sikrer god standard. På kortene finnes kart med den graderte ruten, 

piktogram og informativ tekst.  

 

Vi fortsetter på vårt toårige turkortprosjekt, ved å lage flere turkort til våre kommuner. Sammen med 

medlemskommunene har vi valgt ut tre turer som går på stier som er (eller vil) merkes i henhold til 

merkehåndboka. I Karlsøy vil det i tillegg lages ytterligere tre turkort, som finansieres av 

Reiselivsprosjektet i kommunen.  

 

Friluftsrådet vil stå for å koordinere arbeidet med å samle inn info, og 

selve arbeidet med å legge inn turene, bilder og kart inn i malen gjøres 

av Petas Design. Alle turkort skal i 2017 også trykkes opp på engelsk 

og samisk, for å sikre at vi når ut bedre til alle innbyggere i  

medlemskommunene.  

 Felles turkalender 

For tredje året sammenstiller vi fellesturer i medlemskommunene i en turkalender som sendes 

ut gratis til alle husstander, og som skal ligge tilgjengelig på offentlige steder rundt om i 

kommunene. Takket være en rekke lag og foreninger som samarbeider med oss om dette, vil 

flere bli kjent med mulighetene i deres egen og i nabokommunene. 

 

Ved å få en fysisk kalender i posten, med fine bilder og enkel 

beskrivelse av turene mener vi i friluftsrådet at vi kan nå enda bredere 

og mer målrettet. Organiserte turer gjør det lettere å finne noen som 

man kan gå tur med selv. For å nå inaktive og barnefamilier ønsker vi 

tilby flere lavterskelturer og turer spesielt beregnet for familier og 

inaktive. Turkalenderne vil også deles ut hos Frisklivssentralene i 

medlemskommunene, samt være mulig å laste ned på hjemmesiden til 

friluftsrådet og medlemskommunene. For hver tur vil det bli informert 

om turens vanskelighetsgrad/lengde og om turen er tilpasset rullestol.  

Vi skal: 

 Lage flere turkort for alle medlemskommunene 

 Oversette eksisterende  og nye turkort til 

engelsk og samisk 

Vi skal: 

 Sammenstille 

gratis fellesturer i 

alle medlems-

kommuner i en 

turkalender 

 Sende ut 

turkalenderen til 

alle husstandene 
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Informasjonstavler i Karlsøy kommune 
for å vise mulighetene i øyriket  
 

Sammen med Karlsøy kommune og reiselivsprosjektet Troms Arcticpelago skal Ishavskysten friluftsråd forbedre 

tilgangen til informasjon om friluftslivsområder samt servicetilbud i kommunen. Dette skal gjøres gjennom produksjon 

av informasjonstavler, som skal settes opp på sentrale plasser i kommunen. Prosjektet vil forbedre kommunikasjonen 

og adkomsten i kommunen, minke unødvendig slitasje i sårbare naturområder, samt bidra til økt aktivitet og bedre 

folkehelse. Prosjektet vil i tillegg også kunne bidra til økt bolyst og vekst i kommunen. 

 

Det er planlagt å settes opp syv informasjonstavler totalt, på de mest 

sentrale og trafikkerte plassene i kommunen. Disse er: 

 Åbones (inngangsport til kommunen med bil) 

 Hansnes fergekai (Ringvassøya) 

 Mikkelvik (Ringvassøya) 

 Bromnes (Rebbenesøya) 

 Skåningsbukt (Vannøya) 

 Fergekaia på Karlsøya 

 Stakkvika (Reinøya) 

 

Informasjonstavlene vil vise både besøkende fra nabokommunene og 

lengre fra, samt kommunens egne innbyggerne, hvilke friluftslivsområder 

som er tilgjengelige og anbefalte, og dermed bidra til mer bruk av friluftslivsområdene. Tavlene vil vise et stort oversiktskart over 

bygder, veier og fergekaier, med turløyper, strender, fiskeplasser, gapahuker, samt serviceinstitusjoner og reiselivsbedrifter. 

 

Informasjonstavler på Fløya 
en oppfølging av løypemerkinga 
 

I 2015 merket friluftsrådet tre rundløyper på Fløya i Tromsø , med utgangspunkt fra 

Fjellheisen. Målet var å kanalisere de mange besøkerne for å unngå terrengskader i et 

område med svært mange sjeldne arter. I 2017 følger vi opp med to informasjonstavler, 

i et prosjektsamarbeid med Tromsø kommune og Nordnorsk botanisk forening. 
 

Den ene tavla skal plasseres inne i Fjellstua og vise en oversikt over rundløypene. En større 

tavle plasseres utendørs, og skal inneholde informasjon og kart over løypene, samt 

informasjon om botanikk, historikk etc.. 

Vi skal: 

 Sammen med Karlsøy kommune og Troms Arcticpelago produsere syv informasjonstavler som plasseres på innfartsveg og 

fergeleier, med informasjon om bl.a. friluftslivsmuligheter, reiselivsbedrifter og serviceinstitusjoner. 

Vi skal: 

 Lage to informasjons-

tavler på Fløya. En inne 

i fjellstua med info om 

merkede rundløyper. Og 

en utenfor med info om 

bl.a. løypene, botanikk 

og historikk. 
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Tilretteleggingsprosjekter 
i samarbeid med andre 

 Lyngen postkassetrim 
 

Lyngen kommune har to trimtilbud, med Lyngen fjelltrim og FYSAK-løypene. I mange år 

har tilretteleggingen av turløypene stått i ro, og det er nå tid for en oppgradering.  

 

Mange av postkassene er preget av alder og slitasje, informasjonen om de to tilbudene FYSAK og Fjelltrimmen er utdaterte, og 

for barn mangler det et tilbud. Derfor ønsker friluftsrådet og kommunen å oppgradere løypene med nye postkasser der det er 

behov, samt gjøre informasjonen  om de to trimtilbudene mer inspirerende og oversiktlig med et nytt turhefte. I tillegg er det 

planlagt å tilby barna i kommunens en egen trimkassekonkurranse, med morsomme bøker og kul logo, samt et inspirerende 

opplegg med bytteleker i kassene. 

 Prestelvparken  
 
På Lyngseidet pågår det for tiden det store stedsutviklingsprosjektet Lyngenløftet, og vi i friluftsrådet er glade for å 

kunne bidra med vår kompetanse i friluftsprosjektet.  Som et ledd i stedsutviklingsprosjektet har vitalisering av 

Prestelvparken høy prioritet, og det er også i dette område friluftsrådet har fått mulighet å bidra. 

 

Lyngseidets grønne hjerte Prestelvparken ligger midt på Lyngseidet og det er planlagt å gjøre området tilgjengelig for alle, og da 

med spesiell tanke på de som sitter i rullestol.  Vi planlegger å sette opp en grillhytte, samt flere benker og sittegrupper, som skal 

gjøre området mer tilgjengelig, innbydende, og kunne brukes på flere måter enn det det gjør i dag.  

 Turskilting Vasstind  
 
Per i dag finnes ingen løyper på Kvaløya som er merket etter standarden til Merkehåndboka. I samarbeid med Lauklines 

kystferie ønsker derfor friluftsrådet å merke og skilte turløypa som den første på Kvaløya. 

 

Turstien er merket tidligere, men merkinga er nå preget av forfall. Dette er et populært område for å gå tur, og det er stort behov 

for en oppgradering av merkinga, rydding av stien, og skilting. I forbindelse med dette ønsker vi også å trykke opp et turkort for 

løypa, som med den nye merkinga vil oppfylle kravene for å få sitt eget turkort. 

 Dronningstien 
 
På Vannøya i Karlsøy kommune går den spektakulære Dronningsstien, som fått sitt navn fra åpningen av stien av 

Dronning Sonja i 2012. I 2017 er det nå behov for å oppgradere løypa.  

 

Friluftsrådet samarbeider med Vannavalen bygdelag i dette prosjektet, som vil kloppe de våteste partiene og gjøre turen enda 

mer trivelig. 

Vi skal: 

 Følge opp omsøkte 

tiltak etter evt tilsagn i 

alle prosjekter 
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Ren kyst 
mot marin forsøpling i samarbeid med Tromsø kommune 
 
Det er stor fokus på marin forsøpling både nasjonalt og globalt, og i 2017 fortsetter 

vi samarbeidet med Ren kyst for å få ryddet flest mulig strender og for å få flere til å 

bli beviste 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 2017 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. 

 

 

Kommunale prosjekter 
videreføring fra 2016 
 
I 2016 brukte vi av vårt overskudd til friluftsprosjekter i medlemskommunene. I noen kommuner ble ikke pengene brukt 

opp, og dette skal gjøres i 2017. 

 

 Lyngen kommune har 60 000 igjen. Pengene skal gå til  Eidebakken skole, for å renovere uteplass/

bålplass som benyttes av elevene i skoletiden, samt tilrettelegging av adkomst for rullestolbrukere. 

 Tromsø kommune har 20 000 igjen. Pengene skal brukes til benker og ny klopping ved Rundvannet 

på Tromsøya. 

 I Balsfjord skal 30 000 brukes på båtutsettplass for å kunne bruke sin egen båt for å ta seg ut til det 

statlig sikra friluftsområdet Hjertøya.  

Sjømat i utekjøkkenet 
kurs med Norges sjømatråd 

Uavhengig av årstider, vær og føreforhold  er det stas med mat på bål. I et samarbeid med Norges 

sjømatråd skal Ishavskysten friluftsråd i 2017 for andre gangen arrangere kurs for lærere for å vise hvor 

enkelt det er å lage sunn og kjapp mat på bål, som ikke staves pølse. 

 

Kurset vil vise hvordan man kan tilberede sjømatlunsjen over bål eller grill, med fokus på hvordan barna 

kan involveres i matlagingen, og hvordan dette kan brukes som utgangspunkt for variert pedagogisk 

aktivitet. Det vil være fokus også på hele fisken, med studier av fiskens anatomi samt filetering og 

bearbeiding av hel fisk. Oppskriftene som vil læres ut er utviklet med tanke på at maten skal tilberedes 

med enkle forberedelser og enkelt utstyr. Kurset vil avholdes ved Telegrafbukta i Tromsø i løpet av mai, 

og lærere i alle medlemskommunene inviteres til å bli med. 

Vi skal: 

 Ha økonomiansvar for 

Ren kyst 

Vi skal: 

 Følge opp 

slik at 

planlagte 

tiltak blir 

gjennomført 

Vi skal: 

 Gjennomføre 

kurs for lærere 

om sjømat på 

bål og grill 
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 Budsjett 2017 

Hva Utgifter   Prosjektnavn  

Fastlønn 1 326 620   Faste utgifter 

Bil 100 000   Faste utgifter 

Abonnement/fagtidsskrifter/litteratur 10 000   Faste utgifter 

Telefon 9 000   Faste utgifter 

Bevertning 10 000   Faste utgifter 

Kurs/konferanseavgifter 40 000   Faste utgifter 

Husleie 102 000   Faste utgifter 

Faste avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 113 000   Faste utgifter 

Kjøregodtgjørelse  20 000   Faste utgifter 

Møtegodtgjørelse (styrehonorar) 18 000   Faste utgifter 

PC og utstyr til PC 15 000   Faste utgifter 

Vertskommune Balsfjord 15 000   Faste utgifter 

Informasjonsmateriale 30 000   Friluftsliv for alle 

Kjøregodgjørelse 20 000   Friluftsliv for alle 

Godtgjørelse lag og foreninger 90 000   Friluftsliv for alle 

Honorar ledere 100 000   Friluftsskoler 

Kjøregodtgjørelse/transport 14 000   Friluftsskoler 

Mat 35 000   Friluftsskoler 

Honorar ledere (Tromsø) 43 160   Friluftsskoler 

Annonsering/informasjon 2 500   Friluftsskoler 

Utstyr 3 340   Friluftsskoler 

Design og trykking av turkalender 170 000   Turkalender 

Design og trykking av turkort 96 110   Turkort 

Mesterkart 165 500   TurkartpakkeStorfjord 

Porto og andre fraktutgifter 50 000   Turkartpakke Storfjord 

Administrasjonskostnader 40 500   Turkartpakke Storfjord 

Administrasjonskostnader 70 736   Kartleggingsprosjektet 

Kjøregodtgjørelse 10 000   Kartleggingsprosjektet 

Bevertning 10 000   Kartleggingsprosjektet 

Godtgjørelse lag og foreninger 6 000   Kartleggingsprosjektet 

Informasjonshefte 50 000   Kartleggingsprosjektet 

Bevertning 20 000   Friluftsfester 

Annet inventar og utstyr 5 000   Friluftsfester 

Markedsføringsmateriale og annonsering 10 500   Friluftsfester 

Kjøregodtgjørelse 3 500   Friluftsfester 

Godtgjørelse lag og foreninger 15 000   Friluftsfester 

Klopper 20 000   Dronningstien 

Design av infotavle 7200   Fløya infotavler 

Trykking av tavle, materiale 14800   Fløya infotavler 

Infotavler, brosjyrer, postkasser 52 000   Informasjonstavler Karlsøy 

Design av tavler 3 600   Vasstind 

Trykking av tavler, materiale, skilt 59 600   Vasstind 

Grillplass, benker og bord inkl arbeid for oppsett 131 000   Prestelvparken 

Informasjonstavler 20 000   Sandvika 

Informasjonstavler 25 000   Sandørneset 

Informasjonstavle 15 000   Årøya 

Administrasjonskostnader 30 000   Ti på hjul 

Skilt 10 000   Ti på hjul 

Kjøregodtgjørelse 6 000   Ti på hjul 

Design ny logo 2 500   Ti på hjul 

Markedsføring og annonsering 7 500   Ti på hjul 

Design og trykk turhefte 12 000   Ti på hjul 
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Merknad: 

Friluftsrådet planlegger også å søke midler for å fortsette prosjektet Marin forsøpling i 2017. Da budsjettet for prosjektet enda ikke 

er avklart, kommer disse inntekter og utgifter inn i et revidert budsjett. 

Turkasser, turbøker, skilt, klistermerker 54 000   Turtrim Lyngen 

Design og trykk turhefter og logo 45 000   Turtrim Lyngen 

Konsulenttjenester 53 000   Infotavle KJFF 

Lønn kartlegger 32 000   Kartlegging tilgjengelighet 

Utstyr 5 000   Kartlegging tilgjengelighet 

Kurs/konferanseavgifter 10 000   Kartlegging tilgjengelighet 

Administrasjonskostnader 20 000   Kartlegging tilgjengelighet 

Midler til medlemskommunene (Tromsø, Balsfjord, Lyngen) 110 000   Kommunale prosjekter 

Tilskudd til andre 3 000   Ut og Plukk 

Forventet overskudd 96 108   

SUM UTGIFTER 3 683 774     

Hva Inntekter 

Administrasjonsstøtte FL 360 000 

Administrasjonsstøtte Troms fylkeskommune 200 000 

Medlemskontingent 1 159 268 

Friluftsliv for alle (FL) 70 000 

Friluftsliv for alle (Troms fylkeskommune) 70 000 

Friluftsskoler (FL) 165 000 

Friluftsskoler 33 000 

Turkalender (FL) 85 000 

Turkalender (Troms fylkeskommune) 85 000 

Turkort (Troms fylkeskommune) 96 110 

Turkartpakke Storfjord (spillemidler) 256 000 

Kartleggingsprosjektet (Troms fylkeskommune) 146 736 

Friluftsfester (FL) 27 000 

Friluftsfester (Troms fylkeskommune) 27 000 

Dronningstien (FL) 20 000 

Fløya infotavler (Troms fylkeskommune) 22 000 

Informasjonstavler Karlsøy (Troms fylkeskommune) 52 000 

Vasstind (Troms fylkeskommune) 63 200 

Prestelvparken (Troms fylkeskommune) 131 000 

Sandvika (Miljødirektoratet) 20 000 

Sandørneset (Troms fylkeskommune) 25 000 

Årøya (Miljødirektoratet) 15 000 

Ti på hjul (Sparebankstiftelsen) 68 000 

Turtrim Lyngen (Troms fylkeskommune) 99 000 

Infotavle KJFF 53 000 

Kartlegging tilgjengelighet (Kartverket) 62 000 

Kartlegging tilgjengelighet (midler fra fond) 5 000 

Sjømat i utekjøkkenet 3 000 

Kommunale prosjekter (overføre fra fond) 110 000 

Fødselspenger (NAV) 155 460 

SUM INNTEKTER 3 683 774 
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 Vi sees ute i friluft! 

 Hilsen oss i Ishavskysten friluftsråd 

 

 
 

 

Administrasjonen:  
Tine Marie Valbjørn Hagelin (daglig leder) og Maja Sjöskog Kvalvik (rådgiver friluftsliv) 

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:  


