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Jeg ble valgt som styreleder i mars 2020. Årsmøtet ble 
avholdt digitalt så allerede da var vi klar over at vi var inne 
i en spesiell tid. Snart ett år senere vet vi at året har vært 
et annerledes år. Det nye styret har kun hatt mulighet å 
ha ett fysisk møte. Mange planlagte aktiviteter og besøk i 
kommunene er avlyst. Jeg håper at styret får muligheten til 
fysiske møter etter hvert. Det gleder jeg meg til.

Covid-19 har satt sine begrensninger. Det har medført at friluftslivet 
har blitt mer viktig enn noen gang. Alle fem medlemskommunene 
har i perioder vært berørt av Covid-19. Men vi som bor her, er likevel 
heldige som har en natur som byr på rike muligheter. Ishavskysten 
friluftsråd har naturen som sin «arbeidsplass» og jobber daglig med å legge til rette 
for at folk skal bruke naturen mest mulig og ser på friluftsliv som en viktig investering i 
innbyggerne sin folkehelse. Naturopplevelser gjør oss godt, det er trivselsfremmende, 
stressreduserende og sykdomsforebyggende.

Målet til Ishavskysten friluftsråd er at friluftsliv skal være en naturlig del av hverdagen 
for alle innbyggerne i våre medlemskommuner – uavhengig av alder, kjønn, nasjonali-
tet eller funksjonsnivå.

Som styreleder er jeg stolt over aktivitetsnivået til Ishavskysten friluftsråd. Selv med 
Covid-19 har det blitt arrangert friluftsskoler og TellTur-konkurranser, deltakelse i pro-
sjektet Ren Kyst, tilrettelegging for fiskeplass for rullestolbrukere (Nakkevannet ved 
Sjursnes), tilrettelagt for nye grillplasser, turtips med #turtorsdag, offisiell åpning av 
rullestoltilpasset flytebrygge ved Juksavatnet i Balsfjord, Læring i friluft og Orientering 
i skolen for å nevne noe.

Jeg fikk muligheten å være med på to av ordførerturene. I Storfjord hadde jeg med 
meg fire glade damer fra Lakselvbukt. I Tromsø fikk jeg være med på åpningen av 
Gammehuken på Kaldslettstien sammen med ordfører Gunnar Wilhelmsen.

Vi er fortsatt i en usikker tid, men sakte, men sikkert vil nok hverdagen normalisere seg. 
Det siste året har vi sett at friluftslivet er blitt viktigere enn noen gang. Derfor er det 
gledelig å treffe på folk ute i løypene. Takk for det solide og gode arbeidet som er gjort 
i 2020. Jeg gleder meg til nye turer i 2021. God tur!

Hilsen Mari-Ann Benonisen
Styreleder
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Friluftsåret 2020 er tilbakelagt og vi ser tilbake på et utrolig spennende 
og annerledes år! Vi fikk et helt nytt prosjekt i fanget den 12. mars. Nemlig 
koronafriluftsliv! Plutselig var arbeidsdagen, hverdagen og livene våre snudd 
på hodet. Hvordan jobber man med friluftsliv i en pandemi? Spørsmålene var 
mange og fra våre nye kontorer på kjøkkenet hjemme tok koronafriluftslivet 
form. Gjennom hele koronaåret 2020 ble friluftslivets rolle og verdi for oss 
nordmenn enda mer tydelig. Før koronaen kom var alt friluftsliv nordmenns 
mest foretrukne aktivitetsform. Hverdagsfriluftsliv under en pandemi ble 
ikke bare en aktivitetsform, men et viktig sted å møte andre, koble av fra 
pandemistress, få bakkekontakt og være i bevegelse. Naturen ble «alles» 
tilfluktssted. Hverdagsfriluftsliv ble den røde tråden gjennom koronaåret for 
mange. Å jobbe for hverdagsfriluftsliv har aldri vært mer viktig eller meningsfylt 
enn i 2020.

Koronapandemien har lært oss utrolig mye. Ikke minst at man kan klare å 
gjennomføre mye spennende via Teams. Takket være den digitale teknologien 
ble kursene og samlingene i skoleprosjektet Læring i friluft, ikke nevneverdig 
berørt av pandemien. Og heldigvis for det, for det var nettopp under pandemien 
at lærerne hadde aller størst behov for kompetanse og inspirasjon til å ha 
uteskole med elevene sine. 

I fellesferiene arrangerte vi 8 friluftsskoler for 186 fornøyde elever. Koronaåret 
var 7. året på rad vi har invitert med oss friluftsskoleelever ut på tur. Friluftsskolen 
i Skibotn og Lakselvbukt ble arrangert for første gang og med stor suksess. 

At friluftsliv og fjellturer fikk et oppsving i 2020 er det ingen tvil om. 
Turregistreringssystemet vårt, TellTur, viste en stor økning i antall deltakere og 
registrerte turer under koronapandemien. Lavterskelturene, de grønne og blå 
turene, ble desidert mest besøkt og av flest ulike folk. Dette er hverdagsfriluftsliv 
på sitt aller beste!  
Det ble skiltet og merket flere populære turstier i vakre Lakselvbukt, den nydelig 
jordgammen «Gammehuken» på Kaldslettstien ble ferdig og åpnet av ordfører 
Gunnar Wilhelmsen. Ti på hjul, aktivitetskonkurransen for hjulbrukere, fikk to 
nye turmål i 2020. En flott rullestolturvei ble laget i Sørlenangsbotn i Lyngen, 
samtidig som den tilrettelagte fiskebrygga på Nakkevatnet ble oppgradert så 
den er godkjent for rullestol. 

Friluftsåret 2020
Å jobbe med friluftsliv sammen med medlemskommunene og deres ivrige 
og dedikerte lag og foreninger gjør jobben vår til en fornøyelighet. Sammen 
med medlemskommunene og frivilligheten har vi kunnet gjennomføre en 
imponerende rekke med friluftsprosjekter rundt om i kommunene. Uten 
frivilligheten hadde ikke friluftsrådet kunne jobbe slik vi gjør i dag. Den 
fantastiske jobben som utføres av frivillige personer er rett og slett helt 
avgjørende for at vi kan gjøre vår del av jobben, og vi er så takknemlige for alt 
dere gjør for fellesskapet. Tusen takk for samarbeidet og for at dere er til! 

Å være tre ansatte i administrasjonen gir styrket innsats på friluftsliv som igjen 
gir gode resultater rundt om i medlemskommunene. Koronaåret 2020 var et 
spennende og godt år for friluftsrådet. Vi hadde mange fine turer, arrangementer 
og møter med innbyggerne i medlemskommunene våre i året som har gått, og 
vi gleder oss alt til enda et år i samarbeid med medlemskommunene og deres 
ansatte og innbyggere.

Tine Marie Tine Marie 
Daglig lederDaglig leder
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- ditt friluftsråd

Ishavskysten friluftsråd er et inter-
kommunalt samarbeidsorgan som 
jobber for å skape hverdagsfrilufts-
liv i medlemskommunene Balsfjord, 
Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø. 
Ishavskysten friluftsråd er et av lan-
dets 28 interkommunale friluftsråd.  
Ishavskysten friluftsråd er et kompe-
tansesenter for friluftsliv i regionen, 
og ivaretar friluftsoppgaver som er 
av lik karakter i våre medlemskom-
muner. Vårt mål er at friluftsliv skal 
være en naturlig del av hverdagen 
for alle innbyggerne - uavhengig 
av alder, kjønn, nasjonalitet eller 
funksjonsnivå.  

Ishavskysten friluftsråd 
arbeider spesielt med:
• Læring i friluft
• Friluftsskoler
• Tilrettelegging i  
        friluftslivsområder
• Turkart og turkort
• Tilgjengelighet for funksjons- 

varierte i friluftsområder
• Friluftsliv i et folkehelse- 

perspektiv
• Kartlegging og verdsetting av 

friluftsområder
• Lavterskel aktivitetstilbud til barn 

og unge, funksjonsvarierte, eldre 
og nye landsmenn

• Statlig sikring av friluftsområder
• Informasjonsarbeid om friluftsliv

Administrasjonen 2020:

Daglig leder (100%):
Tine Marie Valbjørn Hagelin

Friluftsrådgiver (100%):
Toril Skoglund

Friluftsrådgiver (100%, vikar fra april):
Solveig Enoksen

Friluftsrådgiver (100%, til april):
Maja Sjöskog Kvalvik

Styret 2020–2024:

Mari-Ann Beonisen (Ap) - leder
Tromsø kommune

Mona Pedersen (Felleslista) - nestleder
Karlsøy kommune

Bente Rognli (Ap)
Lyngen kommune

Inger Anita Heiskel (Ap)
Storfjord kommune

Ann-Jorun Berntsen (H)
Balsfjord kommune

Sofie Stranger (MDG)
Tromsø kommune

Tormod Ingebrigtsen (H)
Tromsø kommune

Statlig sikra friluftsområder
Friluftsområder som er kjøpt opp med hjelp av statlige midler eies av 
kommunen eller staten, og kan tilrettelegges med statlige midler. Friluftsrådet 
har ansvar for forvaltningsplaner, søknader, tilrettelegging og rapportering for 
områdene i Lyngen, Storfjord og Balsfjord. I tillegg hjelper vi Tromsø og Karlsøy 
med forvaltningsplaner og tilrettelegging ved behov. Områdene tilrettelegges 
med midler fra Miljødirektoratet.

Juksavatn, Balsfjord
Plassering for ny rullestolvei fra p-plassen til gapahuken på Langneset er 
utredet av landskapsarkitekter. Det er også beregnet mengdeoppsett som 
kan brukes for innhenting av priser. Det er kjøpt inn nye bord og benker, og 
skilt til HC-parkeringen. 

Den nye flyte- og kanobrygga tilpasset personer med funksjonsutfordringer 
ble offisielt åpnet av ordfører Gunda Johansen. Testing ble utført av våre 
ivrige Ti på hjulere Astrid og John Remi. Det er inngått en treårig avtale med 
XL-Nysted om utsetting og opptak av brygga. 

Takk til Strupen UL, Balsfjord kommune og XL-Nysted!
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Sandørneset, Storfjord
På Sandørneset ble 
parkeringsplassen utvidet med 
cirka 70 m2, det ble tilkoblet 
sommervann og kjøpt inn nytt 
skilt («Sandørneset») som skal 
plasseres i nedkjøringen til 
området.

Videre har vi startet prosessene 
med nytt lekeapparat, design av 
friesbeegolfbane og klatrejungel. 
Takk til BAKS AS, Vestre Storfjord 
lysløypelag, Vestersia bygdeutvalg 
og Storfjord kommune!

Sandvika, Lyngen
I Sandvika i Lyngen har kommunen 
gjort flere tilrettelegginger for 
å bedre tilgjengeligheten, blant 
annet ved å bygge ny platting foran 
HC-toalettet og grusing av vei og 
p-plass.

98

Skrivarholmen, Balsfjord 

Grillhuset på Skrivarholmen ble gjort 
ferdig i år, og er blitt et flott møtested 
ved Sandsvatnet. Det er tilpasset 
funksjonsvarierte i rullestol. På grunn 
av store nedbørsmengder i vinter og 
sein vår, bar turveien preg av stor 
påvirkning av fuktighet. Den tørket 
imidlertid opp i løpet av sommeren, 
og ble betraktelig bedre. Takk til UIL 
Røyken og Balsfjord kommune.

Årøya, Lyngen

Det nye kunnskapslageret i grillhuset som Sametinget har utarbeidet ble 
høytidelig åpnet i september. Der informeres det om Årøyas hærkystbatteri 
under 2. verdenskrig, sovjetiske krigsfanger og gammel samisk tro og religion. 
Det ble lagt ned krans på de sovjetiske krigsfangegravene, til salmesang av 
Kristin Mellem og Øystein Fredriksen.

Arbeidet med badstua er igangsatt, men ble utsatt på grunn av korona. Det 
er holdt ett møte i forbindelse med plan for formidling av kulturminner og 
friluftsliv (skiltplan). Det er registrert krigsminner og samiske kulturminner 
på øya, og rapport er produsert. Takk til Olderdalen jeger og fisk, Sametinget, 
Nord-Troms museum, Troms og Finnmark fylkeskommune og Lyngen 
kommune.
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Læring i friluft
Læring i friluft engasjerer, og i løpet av koronaåret 
2020 kom det tre nye skoler til i nettverket. Vi teller 
23 skoler ved årsskiftet. Det ble noen endringer i 
årshjulet, ved at kurs ble utsatt og at det ikke ble en 
todagers nettverkssamling, men to dagssamlinger. Likevel 
er vi godt fornøyde med det vi fikk til i år, og vi vil blant annet trekke fram 
nettverkssamlingen med professor Arne Nikolaisen Jordet.

Tema på kursene:
• Læring på ski
• Skolehagekurs
• Kurs i marin forsøpling - Ren kyst
• Kurs i orientering med kart og kompass

Tema på nettverkssamlingene: 
På nettverkssamlingene har vi jobbet 
med pedagogiske metoder, fagfornyelsen, 
handlingsplan, kartlegging av skolens 
uteområder, stedsbasert læring og 
erfaringsutvekslinger.

Videre har vi:
• Kartlagt 12 skolers uteklasserom og produsert plakater til 8 av disse
• Produsert skoleorienteringskart til 10 skoler
• Deltatt på møter/planleggingsdag med flere enkeltskoler
• Lagt ut informasjon og tips på skolenettverkets FB-gruppe og 

friluftsrådets hjemmeside
• Utstyrt skolene med snøformingssett, diverse undervisningsmateriell og 

arrangert webinarer om læring i friluft 
• Innledet samarbeid med Universitetet i Tromsø

Læring i friluft er støttet økonomisk av Gjensidigestiftelsen, Sparebanken Nord-
Norge, Friluftsrådenes landsforbund og Troms og Finnmark fylkeskommune. 
Vi vil framheve det gode samarbeidet med frivillige organisasjoner og 
friluftsrådene i Nord-Norge, som deler villig av kunnskap og stiller opp for 
hverandre. 

Disse skolene er 
med i nettverket

per 1. jan 2021 

Tromsø:
Bjerkaker skole
Borgtun skole

Ersfjordbotn skole
Hamna skole

Lakselvbukt skole
LGA-Tromsø

Mortensnes skole
Ramfjord skole

Sandnessund skole
Selnes skole

Skjelnan skole
Solneset skole
Steinerskolen

Straumsbukta skole

Balsfjord:
Laksvatn skole

Nordkjosbotn skole
Sand skole

Storsteinnes skole

Karlsøy:
Hansnes skole

Vanna Montessoriskole

Lyngen:
Eidebakken skole

Lyngsdalen oppvekstsenter

Storfjord:
Skibotn skole

Læring på ski

Uteklasseromplakater

Nettverkssamling med Arne N. Jordet

Ren kyst
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For sjette året på rad 
ble det arrangert åtte 
flotte friluftsskoler i våre 
medlemskommuner (fem i 
Tromsø, to i Lyngen og en i 
Storfjord). Til sammen deltok 
186 strålende fornøyde barn!

For første gang ble det arrangert 
friluftsskole i Skibotn i Storfjord 
og i Lakselvbukt i Tromsø. Dette 
må sies å ha vært en ubetinget 
suksess, med hele 26 elever 
fra både Tromsø (Lakselvbukt 
skole) og Balsfjord (Laksvatn og 
Nordkjosbotn skoler).

I tillegg til kommunene har 
disse organisasjonene bidratt 
til at friluftsskolene ble mulige:
• Ullsfjord sportsklubb
• Storfjord frivillighetssentral
• Tromsø Jeger- og fiskeforening
• Holt læringstun, Tromsø
• Ren kyst

Friluftsrådet er stor takk 
skyldig til alle våre flinke 
og iherdige instruktører og 
samarbeidspartnere, for enda 
et år med flotte friluftsskoler!

Prosjektet er støttet av 
Friluftsrådenes Landsforbund 
og Troms fylkeskommune. 

Obligatoriske tema 
1. Allemannsrett og 

ferdselskultur
2. Kartforståelse

3. Raste- og leirplass
4. Tur eller ekspedisjon

I tillegg til disse temaene 
lærer vi å lage bål, lager mat 
på bål, spikker, klyver ved, 

fisker, padler og mye annen  
lek og moro. Friluftsskole i Lyngen i høstferien

Friluftsskole i Storfjord i sommerferien

Friluftsskole i Tromsø i vinterferien

Friluftsskole i Lakselvbukt i sommerferien
12

Foto: Jenny Dølvik
Foto: ??????????
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Tromsø kommune er et populært turmål for norske og internasjonale 
turgåere. Med vårt arktiske klima er det ekstra viktig å tilrettelegge i forkant av 
turkonkurranser og markedsføring av fjelltoppene for turister for å forhindre 
irreversibel slitasje på vegetasjonen. Gjennom å skilte og merke, samt å 
tilrettelegge med for eksempel klopper/gangbaner over våte/sårbare områder 
kan man kanalisere ferdselen og redusere slitasjen på naturen. Det finnes en 
nasjonal merkestandard utviklet av DNT og Friluftsrådenes Landsforbund, og 
den bruker vi når vi merker turstier. 

Prosjektet er støttet av Friluftsrådenes Landsforbund og Troms fylkeskommune.

Vi skilter og merker turstier i Tromsø

I 2020 merket vi:
6 turstier i Lakselvbukt. Turene har 
infotavle med kart, turbeskrivelse, 
bilder og gradering ved starten 
av stien, samt merkepinner/
varder underveis og toppskilt ved 
turmålet. Hovedtavla som skal opp 
ved butikken ble også ferdigstilt.

I 2020 merket vi:
Store Blåmann på Kvaløya er ferdig 
merket. Den populære turen har fått 
infotavle og startskilt. Stien er merket i 
samarbeid med Fjellsportgruppa i Troms 
Turlag.

1514

Foto: Kim
 Harry Hnsen
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Ishavskysten friluftsråd har 
forvaltningsvaret for denne flotte 
frilufts- og kulturlandskapsstien 
på fastlandet. I 2020 ble det brukt 
mange arbeidstimer her. 

Sammen med Arctandria kystlag 
ble det bygget og montert en 
utrolig flott samisk jordgamme 
ved den etablerte bålplassen. 
«Gammehuken» er laget etter 
gammel byggeteknikk med 
snøpåvirka bjørketrær. Gammen fikk 
støtte fra Troms fylkeskommune og 
Tromsø kommune. Gammehuken 
ble offisielt åpnet av ordfører 
Gunnar Wilhelmsen. Tusen takk til 
Arctandria kystlag for samarbeidet! 

Vi har fått spillemidler til å 
restaurere den nesten hundre år 
gamle Fjørtofthytta. Målet er at 
hytta skal bli en åpen dagsturhytte 
for byens befolkning. Det ble 
også arrangert en dugnad for å 
vedlikeholde veien som bærer 
tydelig preg av snøsmelting og 
sykling. I tillegg har vi fått satt opp 
en ekstra benk rundt bålplassen 
utenfor gammehuken.

KaldslettstienKaldslettstien

1716

Gammehuken med bålplass og ny benk

Dype groper i stien fikses Hoppende glad over midler til restaurering av Fjørtofthytta!

Ny informasjonstavle

Offisiell åpning av gammehuken
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Ti på hjul
Friluftsrådets turtilbud for hjulbrukere (rullestol, barnevogn 
og rullator) startet i 2015. Ti på hjul fungerer både som en 
turkonkurranse og som turinformasjon over tilrettelagte, 
tilgjengelige turmål.

I 2020 skjedde dette:
• Fra 18 til 22 turmål; 6 i Balsfjord, 1 i Karlsøy, 3 i Lyngen, 

5 i Storfjord og 7 i Tromsø
• Nytt turhefte trykket opp og sendt ut til kommunene
• Oppdatering av de digitale turbeskrivelsene med kart på telltur.no

1918

Tilrettelegging for rullestol
Alle skal gis mulighet til naturopplevelser, uansett funksjonsnivå og alder. Et viktig 
folkehelsetiltak er å legge til rette for at flest mulig kan benytte friluftsområder 
i sitt nærmiljøområde, og at man i disse områdene skal kunne være fysisk 
aktiv. For personer med funksjonsnedsettelser er det helt avgjørende at slike 
områder har god tilgjengelighet, og at man skal kunne klare seg selv.

Samtidig som landet stengte ned i mars, fikk vi en 
hyggelig telefon fra Sparebankstiftelsen SpareBank1 
Nord-Norge. De hadde innvilget søknaden vår om 
penger til å tilrettelegge/oppgradere 4 turmål for 
hjulbrukere. Med en kvart million i lomma gikk vi i 
gang med den viktige jobben med å tilrettelegge for 
hverdagsfriluftsliv for hjulbrukere.

Turmålene er Sørlenangsbotn i Lyngen, fiskebrygga 
på Nakkevatnet i Tromsø, gapahuken på Otertun i 
Storfjord og helleristningsfeltene i Balsfjord.

I 2020 ble vi ferdige med rullestolturveien 
fra parkeringsplassen og til et nytt turmål i 
Sørlenangsbotn. Dette er startstedet for den verdenskjente turen til Blåisvatnet. 
Fiskebrygga ble oppgradert av en lokal entreprenør, så nå oppfyller den 
rullestolkravene. En sittegruppe for rullestol ble også montert ved turmålet.

Turmålene i Storfjord og Balsfjord kom godt i gang i 2020, og ferdigstilles i 2021.

Foto: Jan-Arild Larsen

Takk til

18
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Økning i turregistrering

Ren Kyst er et 
ryddeprosjekt for 

Tromsø, Balsfjord, 
Lyngen og Karlsøy 

kommuner. 
Friluftsrådet har 
økonomiansvar 
for prosjektet. 
Målet er å 
koordinere og 
stimulere til 
ryddeaktivitet 
av marint 
søppel. Det 
ryddes som 

aldri før, og i 
2020 ble det 

er levert 43000 
kg marint avfall 

gjennom Remiks og 
mottakere. 

Ren kyst

2020 var året da «hele» Norge dro på tur. Dette så vi også på besøkstallene 
på våre turmål, og her følger et lite utvalg:

2120

2019 2020

Teller Blåisvatnet, Lyngen 22914 32567

Teller Kaldslettstien, Tromsø 13444 18524

Registrerte turer på TellTur, Balsfjord 125 662

Registrerte turer på TellTur, Karlsøy 776 675

Registrerte turer på TellTur, Lakselvbukt 1461 1797

Registrerte turer på TellTur, Lyngen 368 1390

Registrerte turer på TellTur, Storfjord 2057 6734

Registrerte turer på TellTur, alle kommuner 4787 11192

Friluftslivets ferdselsårer

Vellykket friluftslivssamling

Et nytt nasjonalt friluftsprosjekt ble startet opp i 2019, og som har som mål å få 
enda flere til å utøve friluftsliv jevnlig. Prosjektet skal kartlegge kommunenes stier 
og turområder, som skal resultere i en kommunal temaplan. Ishavskysten friluftsråd 
skal koordinere prosjektet på vegne av kommunene de neste tre årene.

Prosjektet vil gi kommunene verdifull informasjon om kommunens stier, hvem som 
har tilrettelagt og har vedlikeholdsansvaret og hvor det er behov for ytterligere 
tilrettelegging. I 2020 startet vi jobben med å lage prosjektplaner for Tromsø, 
Lyngen og Storfjord. Det ble avholdt 2 arbeidsmøter i Tromsø. Prosjektet fortsetter 
i 2021 og målet er å være ferdig med prosjektet i alle medlemskommunene i 2023.

Vi har fått midler fra Troms fylkeskommune og Miljødirektoratet til prosjektet. 

Tradisjonen tro arrangerte fylkets friluftsråd, FNF Troms og Troms og Finnmark 
fylkeskommune den årlige friluftslivssamlingen. 
Samlingen ble avholdt på Teams, med god oppslutning. I 2020 var temaet for 
samlingen «hverdagsfriluftsliv i mørketid og pandemi». 

Den gjeve prisen «Friluftslivets ildsjel» ble som alltid delt ut på slutten av 
samlinga, og i år gikk prisen til Mari Kiil for sin solide og lange innsats for 
Reinrosa 4H i Nordreisa. Gratulerer til Mari for velfortjent pris!
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Tur med ordfører Mona Pedersen til Storfjellet i Karlsøy

Tur med ordfører Dan Håvard Johnsen til Sørlenangsbotn i Lyngen

Tur med ordfører Gunda Johansen 
til Juksavatn i Balsfjord

Tur med ordfører Gunnar Wilhelmsen 
til Kaldslettstien i Tromsø

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. 

I 2020 inviterte ordførerne i alle våre fem 
medlemskommuner sine innbyggere med 
ut på tur. Storfjord sin ordfører, Geir Varvik, 
inviterte til fellestur til Bjørnhumpen. 
Mona Pedersen, ordfører i Karlsøy, 
inviterte til fellestur på vakre Rebbenesøy. 
Ordfører i Balsfjord, Gunda Johansen, 
inviterte til åpning av rullestoltilpasset 
flytebrygge på Juksavatn. I Lyngen inviterte 
ordfører Dan Håvard Johnsen til åpning av 
den nye, rullestoltilrettelagte turvegen i 
Sørlenangsbotn, mens Gunnar Wilhelmsen,  
ordfører i Tromsø, inviterte til åpning av 
gammehuken på Kaldslettstien.

Ordførerturer

Tur med ordfører Geir Varvik til Bjørnhumpen i Storfjord
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Telltur.no er friluftsrådenes egen registeringsside for turkonkurranser. Friluftsrådet 
betaler en årlig avgift til Friluftsrådenes landsforbund og tilbyr medlemskommunene 
å presentere sine turkonkurranser på telltur med digitalt kart og turbeskrivelser. 
Tilknyttet TellTur finnes en app gjennom Norgeskart, med automatisk turregistrering 
50 meter fra turmålet. Vi bistår kommunene med teknisk hjelp.

I 2020 så vi en formidabel økning i antall registrerte turer i konkurransene. Blant 
annet ble registreringene på Balsfjords turmål femdoblet fra 2019, mens Storfjord 
gikk fra 2057 turregistreringer i 2019 til hele 6734 i 2020! Dette året ble det 
arrangert en helårs turkonkurranse i Lakselvbukt i Tromsø, én vinterturkonkurranse 
og to barmarksturkonkurranser i Storfjord, en barmarksturkonkurranse i hver av 
kommunene Lyngen og Karlsøy, i tillegg til Balsfjord sin konkurranse, som er delt opp 
etter sesong og går fra våren til høsten.

12

I sommerferien var friluftsrådet så heldige å være på tur sammen med kultur- 
og likestillingsminister Abid Raja da han var i Tromsø på besøk. Det var Norsk 
Friluftsliv som stod bak turen, hvor frivilligheten og friluftslivet sto i sentrum. 
Ministeren fikk et godt innblikk i frivilligheten i Tromsø kommune gjennom 
besøk og samtaler med FNF Troms og flere frivillige lag som for eksempel 
speideren. Friluftsrådet skulle egentlig være turleder for Abid Raja opp på det 
merka fjellet Buren på Kvaløya, men på grunn av tidsklemma rakk vi kun et 
kjapt bilde foran starttavla! 
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InformasjonsarbeidInformasjonsarbeid
• Vi jobber aktivt i sosiale media for å få ut informasjon om våre prosjekter, 

men sprer også annen god friluftsinformasjon fra andre kilder.

• Alle turkonkurransene promoteres med plakater i tillegg til på nett.

• Vi har startet konseptet #turtorsdag, hvor det kommer en ny 
turanbefaling på facebooksiden vår hver torsdag. Dette har blitt svært 
populære innlegg.

• I 2020 har friluftsrådet presentert seg og sine samarbeidsprosjekter på 
kommunestyremøter i Tromsø, Balsfjord og Lyngen.

• I 2020 holdt vi dialogmøter med Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø.

• I følge Opoint er Ishavskysten friluftsråd nevnt 49 ganger i 2020 i 
media. Dette er i hovedsak tall fra lokalaviser (iTromsø, Nordlys, 
Framtid i Nord, Nye Troms og Nord24), kommunenes hjemmesider og 
fylkeskommunen.

Tur med minister
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Turkart

Vi selger turkart
Våre kart viser merkede og umerkede, kvalitetssikrede løyper og annen turinfo 
som p-plasser, gapahuker, bålplasser og åpne hytter. 

Turkartpakkene for Balsfjord, Karlsøy og Storfjord kommer i plastlomme og med 
en turinfobrosjyre med friluftsinformasjon og korte turbeskrivelser. Kartene er 
i målestokk 1:50 000 og trykket på vannavstøtende papir. 

Turkartet for Lakselvbukt har info om turområdet samt korte turbeskrivelser 
på baksiden, og trykket på vanlig papir av god kvalitet (ikke vannavstøtende).

Turkart i Tromsø og Lyngen
Vi er godt i gang med turkartene for både Tromsø og Lyngen. Det jobbes med 
å kvalitetssikre alle stier som ligger inne på Norgeskart. Kartet for Tromsø skal 
etter planen bli ferdig i løpet av vinteren 2021, og 2022 for Lyngen.

2712

Studietur og motorsagkurs

Ivrige ansatte på motorsagkurs

Fjerning av stillehavsøsters

I juni dro friluftsrådet på studietur til 
Sandefjord-området og Oslofjordens 
friluftsråd. Her fikk vi omvisning på flere 
flotte friluftsområder, kystledstier og 
kystledhytter og sett hvordan våre kolleger 
i Oslofjorden jobber.

I oktober deltok vi på motorsagkurs, for 
å enklere kunne gjøre skogsryddearbeid 
selv.
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Regnskap

Regnskap 2020 Budsjett 2020

Lønn inkl. sosiale kostnader 1 618 094 1 727 019

Sum lønnskostnader 1 618 094 1 727 019

Driftsutgifter        573 314    548 000

Driftsutgifter - prosjektregnskap     2 657 579 3 425 283

Avsetning til fond - prosjektregnskap        686 446 0

Sum driftsutgifter     3 917 339 3 973 283

Sum driftsutgifter og lønnskostnader     5 535 433 5 700 302

Driftsinntekt -      55 644 0

Inntekt fra prosjektregnskap -      28 350 0

Administrasjonsstøtte fra Friluftsrådenes 
Landsforbund

-    430 000 -    430 000

Administrasjonsstøtte Troms og Finnmark 
fylkeskommune

-    215 000 -    215 000

Medlemskontingent - 1 466 840 - 1 465 340

Driftsinntekter - prosjektregnskap - 3 351 068 - 3 617 700

Bruk av fond prosjektregnskap -       49 841

Sum inntekt - 5 596 743 - 5 728 040

Årsresultat 2020 61 310 27 738

Prosentvis inntektsfordeling 2020

22 %

12 %

61 %

3 % 2
%

Friluftsrådets medlemskommuner betaler en årlig medlemskontingent på 15,- 
per innbygger, samt en grunnsum på 25 000,- 

Balsfjord kommune er friluftsrådets vertskommune og fører regnskapet for 
oss.



30 31

Vi i Ishavskysten friluftsråd

Tine Marie V. Hagelin - daglig leder
Tine Marie har jobbet i friluftsrådet som daglig leder siden 
2013. Hun har ansvaret for alt det administrative som må 
til for å drive et friluftsråd, men sniker seg ut av kontoret 
så ofte hun kan for å merke turstier, kloppe eller delta på 
friluftsskolene våre.

Maja Sjöskog Kvalvik - friluftslivsrådgiver
Maja begynte som prosjektansatt i friluftsrådet i 2015, 
og ble raskt fast ansatt friluftsrådgiver. Hun har ansvaret 
for de statlig sikra friluftslivsområdene, tilrettelegging for 
hjulbrukere og Ti på hjul. Maja sa på slutten av 2020 opp 
sin stilling i friluftsrådet da hele familien flyttet til Sverige.

Toril Skoglund - friluftslivsrådgiver
Toril begynte i friluftsrådet i 2018 og leder det nasjonale 
skoleprosjektet Læring i friluft på vegne av Ishavskysten. 
I tillegg jobber hun med tilrettelegging i de statlig sikra 
friluftsområdene i Storfjord, Lyngen og Balsfjord. Toril er 
også ofte å se på friluftsskolene og langs Kaldslettstien med 
enten motorsag eller spade.

Solveig Enoksen - friluftslivsrådgiver
Solveig har jobbet som Maja sin vikar fra april 2020. Hun 
har hatt ansvaret for den tekniske driften av friluftsrådet 
med hjemmeside og TellTur, design av en rekke infotavler, 
plakater og hefter. I tillegg har hun jobbet på friluftsskoler 
og skiltet og merket turstier.

Derfor er friluftsliv så viktig
• Hele 7 av 10 nordmenn bruker turer i skog og mark for å holde seg i 

fysisk aktivitet.

• Friluftsliv er de inaktives foretrukne aktivitetsform.

• Friluftsliv brukes til avkobling fra hverdagen for noen, fysisk aktivi-
tet for andre, men det kan samtidig være en måte å komme tilbake 
til samfunnet for de som er utenfor.

• Friluftsliv er sosialt utjevnende og har lave investeringskostnader.

• Kontakt med natur og utsikt til natur i seg selv reduserer stress, 
påvirker immunforsvaret og påskynder tilfriskingsprosesser for syke 
mennesker.

• Friluftsliv gir en positiv mestringsopplevelse og et styrket selvbilde.

• Kort avstand til naturområder og gode forbindelser til sti- og løy-
penett reduserer terskelen for bruk av skog og kulturlandskap til 
rekreasjon, trening og avkobling. 

• Fysisk aktivitet i seg selv er gunstig for å unngå visse sykdommer, 
fysisk aktivitet ute gir sol og dagslys og fremmer motorisk utvikling 
hos barn: balanse, koordinasjon, rom- og retningssans.
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Skrivarholmen, Balsfjord

Goverdalen, Tromsø

Bjørnskartind, Karlsøy Skibotnløypene, Storfjord

Bjørnhumpen, Storfjord

Sørlenangsbotn, Lyngen

Kaldslettstien, Tromsø

- uendelige 
turmuligheter


