Nord-Troms friluftsråd

Årsrapport for 2017
1. Styre og administrasjon
Nord-Troms Friluftsråd ble stiftet 06.11.14. Styret har siden årsmøtet 27.06.17 bestått av:
•
•
•
•

Kjell Kr. Johansen og Anne Bårdseth, Kvænangen kommune
Ola Dyrstad og Herborg Ringstad, Nordreisa kommune
Frode Langstrand, Skjervøy kommune
Levin Mikalsen (leder )og Silje Hovdenak (nestleder), Kåfjord kommune

Ekstraordinært årsmøte
Gjennomført 27.09.17 der vedtektene ble endret når det gjelder sammensetting årsmøte og
oppnevning av styre. Heretter er det ordførerne som utgjør årsmøtet.
Styremøter
Det er i løpet av perioden gjennomført flg. styremøter:
28.02.17 - (telefonstyremøte)
27.09.17 – Storslett
Administrasjonsgruppa
Denne har bestått av:
•
•
•
•

Hanne Henriksen, Nordreisa kommune
Rita Mathiesen, Skjervøy kommune
Gerd Steinnes Nilsen, Kåfjord kommune
Inger Helene V. Svendsen, Kvænangen kommune (til høsten 2017). Ble ikke erstattet

Arbeidsgruppa har gjennomført en rekke arbeidsmøter og telefonmøter i løpet av året.
Administrasjon
• Hugo Tingvoll er ansatt som daglig leder i 60 % stilling.
2. Samarbeid og kontakt med medlemskommunene
• Regelmessige møter/telefonmøter med arbeidsgruppa
• Kommunemøte gjennomført med Kvænangen (27. sept.).
• Bålmøte gjennomført med Nordreisa kommune (4. okt.) og Skjervøy
kommune (19. okt.)
• Friluftsforum Nord-Troms gjennomført på Storslett (10. mai).
• Annen jevnlig kontakt med medlemskommunene.
• Longyearbyen lokalstyre har vært invitert med i samarbeidet. De har foreløpig
vedtatt å ikke bidra til å etablere et felles friluftsråd for Nord-Troms og
Finnmark.
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3. Nettside og sosiale medier
• Fra 1.225 følgere på Facebook (pr. 11/4-16) til 1.397 (pr. 04/04-17) og 1.591
(pr. 16/3-18).
• Det er etablert flere (arbeids)grupper på Facebook i tillegg.
• Friluftsrådet har god nettside med mange muligheter, nå også med egen
nettbutikk.
• Friluftsrådet har i liten grad benyttet seg av andre sosiale medier. Dette ble
noe endret ved årsskiftet.
4. Skilting av turløyper
• Prosjektet som mottok kr 210.000 i tilskudd fra Troms fylkeskommune i ble
avsluttet i 2017. Det har vært satset mye på skilting av turløyper siden friluftsrådet ble etablert.
• Arbeidet med større skilt og informasjonstavler ble bare så vidt startet opp.
Arbeidet sluttføres i 2018.
5. Turkassetrimmen Ut i NORD og JuleSPREK
• Gjennomført for tredje gang i 2016 med totalt 84 turer (75 turer i 2015) i de
fire medlemskommunene. Aktiviteten ble presentert blant annet med
kartbrosjyre til husstandene.
• Ut i NORD hadde i 2017 926 aktive brukere (2015: 343 og 2016: 684).
• De 926 brukerne gjennomførte totalt 15.187 turer (2015: 4.006 turer og 2016:
10.248)
• Turene fordeler seg slik: Kåfjord 7.035 (1.177 – 3.116), Nordreisa 4.169 (1.075
– 2.923), Skjervøy 2.263 (709 – 2.658) og Kvænangen 1.720 (1.045 – 1.551)
registrerte turer. Tall 2015 og 2016 i parentes.
• 299 personer bestilte premiekrus (2015: 112 og 2016: 278). Samarbeidet med
kunstneren Gunn Vottestad og Porsgrund Porselænfabrik ble videreført.
• Det er produsert sitteunderlag, t-skjorte, lue og buff med Ut i NORD-design
for salg.
• JuleSPREK er etablert som en «adventsvariant» av Ut i NORD. Antall brukere i
2017 var 149 (107). Disse gjennomførte totalt 1.431 turer (808). Tallene fra
2016 er tatt med i parentes. Året ble avsluttet med at det ble bestilt egne skilt
for JuleSPREK. Disse vil være på plass til 2018-sesongen.
6. På tur med ordføreren
• Gjennomført i alle fire medlemskommuner:
Skjervøy, 2. juli til Bankekeila, Arnøya
Kvænangen, 19. juli til Moldvikøra
Kåfjord, 13. aug. til Elvestien, Birtavarre
Nordreisa, 20. aug. til Moskodalen
• Vær og deltakelse varierte.
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9. Læring i friluft – samarbeid med skoler og barnehager
• Heftet «Samarbeid i friluft» med tips til øvelser og aktiviteter er produsert i
samarbeid med Finnmark Friluftsråd, og distribuert til skolene i
medlemskommunene.
• Med utgangspunkt i heftet og arbeidet med «Læring i friluft» ble det ved
skolestart i august gjennomført fagdag for samtlige lærere Skjervøy
barneskole og Skjervøy ungdomsskole.
• Det er innkjøpt og distribuert 90 par barnetruger til barnehager i medlemskommunene.
• 10 skoler og 12 barnehager har fått utstyr og tilskudd gjennom prosjektet
«Utemat på bål». Gjelder også nå nedlagte Kjækan skole. Et prosjekt som har
vært gjennomført i samarbeid med Finnmark Friluftsråd, og finansiert med
tilskudd fra Gjensidigestiftelsen. Også kommunale virksomheter/institusjoner
har blitt tildelt utstyr gjennom prosjektet.
• Aktiviteten «Full Fræs – friluftsskamp for ungdomsskoler» ble startet opp,
men ikke fullført. Dette planlegges i 2018. Også ungdomsskoler i Lyngen og
Storfjord er invitert med. Det planlegges felles fylkesfinale for Nord-Troms og
Finnmark i samarbeid med Finnmark Friluftsråd.
• Det har ikke lykkes, slik intensjonen har vært, å etablere et solid og tett nettverk med kontaktpersoner fra skolene som hatt regelmessig kontakt i
arbeidet med å utvikle læring i friluft.
10. Friluftsliv og folkehelse
• Ut i NORD er etablert som en viktig folkehelseaktivitet.
• Aktiv på dagtid og Turvenn er etablert på Skjervøy som populære aktiviteter.
Aktiv på dagtid ble også startet opp i Nordreisa, men stoppet opp mot tampen
av året da oppslutningen ble for dårlig. Nye initiativ vil bli tatt i 2018.
• Det ble tatt initiativ til å etablere bedre tilbud innen friluftsliv for personer
med utviklingshemming. Arbeidet fortsetter i 2018.
• Det å etablere gode prosesser og tett samarbeid mellom friluftsrådet og
medlemskommunene, om bruk av friluftsliv, naturopplevelser og utendørs
fysisk aktivitet i folkehelseaktivitet, vil bli videreført og kan kanskje føre til
enda flere resultater i fortsettelsen.
11. Friluftsskoler og camp
• Følgende aktiviteter er gjennomført:
Skjervøy uke 26 (38 deltakere)
Kvænangen uke 26 (11 deltakere)
Nordreisa uke 26 (24 deltakere)
Nordreisa uke 40 (16 deltakere)
Riddu Riddu, Kåfjord uke 28 (20 deltakere)
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12. Friluftsliv og flyktninger
• Friluftsliv for personer med innvandringsbakgrunn prioriteres, og samarbeid
og kontakt med flyktningetjenestene i kommunene må til for å oppnå
resultater. Det ble gjennomført turer og aktiviteter i samarbeid med
Nordreisa og Skjervøy.
• Det ble gjennomført aktiviteter i samarbeid med asylmottaket i Kåfjord.
Samarbeidet stoppet raskt opp da mottaket ble nedlagt.
• Det er bevilget tilskudd til innkjøp skiutstyr til utstyrsbasen øremerket denne
målgruppen.
13. Tiltak mot marin forsøpling
• I samarbeid med Finnmark Friluftsråd ble bevilget kr 770.000 fra Miljødirektoratet til strandrydding. At tilskuddet fra direktoratet ble bevilget så
sent medførte at de fleste ikke kom i gang med arbeidet som planlagt. Det
arbeides med å få utsatt rapporteringsfristen slik at ubenyttete tilskudd til
mottakerne kan ble benyttet våren 2018. Tilskudd ble gitt til:
- Eidevannet Vel, Skjervøy kommune, kr 20.000,- Vorterøy bygdelag, Skjervøy kommune, kr 20.000,- Årviksand bygdelag, Skjervøy kommune, kr 20.000,- Arnøyhamn Bygdelag, Skjervøy kommune, kr 20.000,- Indre Kåfjord IL, Kåfjord kommune, kr 10.000,- Kåfjord kommune, kr 18.000,- Spildra grendelag, Kvænangen kommune, 15.000,- Alteidet UIF, Kvænangen kommune, kr 15.000,- Havnnes og Vest-Uløy bygdelag, Nordreisa kommune, kr 15.000,- Straumfjordnes skole, Nordreisa kommune, kr 8.000,- Reisa montessoriskole, Nordreisa kommune, kr 10.000,- Storslett skole, Nordreisa kommune, kr 8.000,14. Anlegg og tilrettelegging for friluftsliv
• Eidevannet i Skjervøy fikk status som statlig sikret friluftlivsråde der Miljødirektoratet bevilget kr 820.000,- til Nord-Troms Friluftsråd til gjennomføring
av ulike tiltak i samsvar med søknad. Prosjektet gjennomføres av Eidevannet
vel. De har også oppnådd tilskudd fra flere andre til ulike tilretteleggingstiltak.
Flere av disse ble fullført i 2017. Prosjektet fortsetter i 2018.
• Med utgangspunkt i tilskudd fra Troms fylkeskommune startet arbeidet med
opparbeidelse av friluftslivsområde i Kvænangsbotn. Dette i samarbeid med
Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområde.
• Med utgangspunkt i tilskudd fra Troms fylkeskommune ble det lagt planer for
bygging av gapahuk med bålplass og klopplegging på Skattørfjellet i Skjervøy.
Prosjektet ventes å bli ferdigstilt i 2018.
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•
•

Det ble innkjøpt ferdselsteller for trafikkregistrering. Det har siden innkjøpet i
september vært plassert på turveien til Engnes i Skjervøy.
Friluftsrådet disponerer en forholdsvis omfattende utstyrsbase som skoler,
barnehager, organisasjoner og kommunale virksomheter kan bruke (ikke
privatpersoner).

