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Friluftsåret 2022 er tilbakelagt og vi ser tilbake på et utrolig spennende år. I fjor var vi 
4 ansatte i friluftsrådet og det er tydelig at 8 engasjerte hender kan skape mye friluftsliv 
på en gang! Årsrapporten er et synlig resultat på at samarbeidet med medlemskom-
munene, frivilligheten, andre friluftsråd og fylkeskommunen gir gode resultater. Målet 
vårt om å skape hverdagsfriluftsliv til innbyggerne våre er et veldig meningsfylt opp-
drag å jobbe med. Hvordan skapes hverdagsfriluftsliv? Vi mener at det kun kan skje 
om man jobber på flere områder samtidig. For det første må kommunene kartlegge 
sine friluftsområder slik at de kan ivareta og sikre friluftsarealene sine slik at det fak-
tisk er grønne og blå arealer å drive friluftsliv i. Det hjelper vi kommunene våre med 
gjennom å revidere friluftslivskartleggingen av alle friluftsarealene i medlemskom-
munene. Plan for friluftslivets ferdselsårer er også et viktig tiltak for å få en helhetlig 
oversikt over alle stier og ferdselsårer i kommunene. 

Deretter må friluftsområdene tilrettelegges for å senke terskelen for å bruke områdene 
i hverdagen og i helgene. Skiting og merking av turstier, infotavler, rullestolturveier, 
toaletter og gapahuker er viktige elementer for friluftslivet. Informasjon om frilufts-
livstilbudet er viktig for at folk skal kjenne til mulighetene i sin kommune. Turhefter 
og turkart jobber vi mye med, i tillegg til å oppdatere det digitale kartgrunnlaget. Å 
arrangere aktiviteter i naturen er en flott måte å introdusere barn for det enkle frilufts-
livet. I fellesferiene arrangerte vi 7 friluftsskoler for 232 fornøyde elever. Siste uka i 
sommerferien arrangerte vi for andre året en 5-dagers villmarkscamp for 21 ungdom-
mer. Det er viktig å kurse lærerne i å ta med sine elever ut og gi dem fullverdig under-
visning samtidig som de er i aktivitet. Skolenettverket vårt i prosjektet Læring i friluft 
har kurset nesten 100 lærere fra 30 skoler gjennom 8 kurs i 2022 om hvordan undervi-
se bla matte, kunst og håndverk og naturfag ute med naturen som klasserom. 

Turregistreringssystemet vårt, TellTur, viste en liten økning i antall deltakere som til 
sammen registrerte 16 724 turer i våre 5 medlemskommuner. Lavterskelturene, de 
grønne og blå turene, ble desidert mest besøkt og av flest ulike folk. Dette er hverdags-
friluftsliv på sitt aller beste!  

Å jobbe med friluftsliv sammen med medlemskommunene og deres ivrige og dedi-
kerte lag og foreninger gjør jobben vår til en fornøyelighet. 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. 
Friluftshilsen Tine Marie (leder)

Daglig 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
• Friluftslivets ferdselsårer
• Turkart 
• Tilgjengelighet for funksjons- 

varierte i friluftsområder
• Kartlegging og verdsetting av 

friluftsområder
• Lavterskel aktivitetstilbud til barn 

og unge, funksjonsvarierte, eldre 
og nye landsmenn

• Statlig sikring av friluftsområder
• Informasjonsarbeid om friluftsliv

Administrasjonen 2022:
Daglig leder (100%):
Tine Marie Valbjørn Hagelin

Friluftsrådgiver (100%):
Toril Skoglund

Friluftsrådgiver (100%):
Alexander Risvold

Friluftsrådgiver (100%)
Linn Høeg Voldstad

Styret 2020–2024:
Mari-Ann Benonisen (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

Anni Skogman (FrP)
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

I år ble et etterlengtet utedo satt opp på Langnesodden av Strupen UL. 
Toalettet har et ekstra komposteringskammer, og er av type Ecoteco. 

Flyte- og kanobrygga tilpasset personer med funksjonsutfordringer er blitt 
satt ut og tatt inn av XL-Nysted og Strupen UL. 

Takk til Strupen UL, Balsfjord kommune og XL-Nysted.
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Sandørneset, Storfjord
En fin lekebåt ble montert i høst på 
Sandørneset. Den er til minne om ild-
sjel Frank Arne Dreyer fra Elvevoll som 
var en pådriver for aktiviteter og tilret-
telegging i området. 

Materiell til den 6 hulls frisbeegolfbane 
er kjøpt inn, og skal monteres i 2023. 
Banen skal ligge i den nordlige delen av 
friluftsområdet. 

Takk til Vestre Storfjord lysløypelag, 
Vestersia bygdeutvalg og Storfjord 
kommune.

Sandvika, Lyngen
I Sandvika er HC-parkeringsplassene 
blitt markert med steiner slik at HC-
plassene har fått egen avgrensning. 
Ellers er vanlig vedlikehold utført. Nye 
dører er satt inn på toalettene.

Takk til Lyngen kommune!

 

Årøya, Lyngen 
Området ved krigsgravene ble ryddet for skog og minnestein er satt opp. Det ble 
ryddet busk og kratt ved gapahuken, kaldkrigsanlegget ved Ørnhaugen og ved 
kommandobunkersen. I tillegg ble brønnen bak Damphaugen sikret. 

Det er kommet ny flytekai til Årøya. Flytekaia, festelodd og transporten var vi så heldige 
å få hos Lerøy Aurora. Det er kommet nye sittebenker rundt den ene bålplassen ved 
kaia og ved gapahuken ved Ørnhaugen. Det er hengt opp info-plakater på toalettet og 
i badstua på fire språk. Ellers er det fjernet søppel fra holmen, og materialer til nytt 
gjerde er fraktet til holmen.

Takk til Krigsgravtjenesten i Kultur- og likestillingsdepartementet, Lerøy Aurora, 
Olderdalen jeger og fisk, Sametinget, Nord-Troms museum, Troms og Finnmark 
fylkeskommune og Lyngen kommune.

Skrivarholmen, Balsfjord

Det er utarbeidet og kjøpt inn nytt veiviserskilt «Skrivarholmen» som skal plasseres 
ved utkjøringen hvor man parkerer. Skilt med anmodning om at folk tar med seg 
søpla hjem er produsert og skal settes opp i grillhytta.

Ellers ble arbeidet med HC-toalettet forsinket i 2022, og vi er bare så vidt kommet i 
gang med arbeidet. Hovedarbeidet skal gjøres i 2023. 

Takk til UIL Røyken, Sand skole og Balsfjord kommune.
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Læring i friluft
Disse skolene er 
med i nettverket
per 1. jan 2023 

Tromsø:
Bjerkaker skole
Borgtun skole

Ersfjordbotn skole
Fagereng skole
Hillesøyskolen
Hamna skole

Lakselvbukt skole
LGA-Tromsø

Mortensnes skole
Ramfjord skole

Sandnessund skole
Selnes skole

Skjelnan skole
Skittenelv skole
Slettaelva skole
Solneset skole
Steinerskolen
Storelva skole

Straumsbukta skole
Vikran skole

Balsfjord:
Laksvatn skole

Nordkjosbotn skole
Sand skole

Storsteinnes skole

Karlsøy:
Hansnes skole

Vanna Montessoriskole

Lyngen:
Eidebakken skole
Lenangen skole

Lyngsdalen oppvekstsenter

Storfjord:
Skibotn skole
Hatteng skoleOrienteringskurs

Nettverkssamling

Trygg i vann-kurs

Tema på nettverkssamlingene: 
I 2022 hadde vi tre nettverkssamlinger. En for helt nye skoler i nettverket hvor formålet 
var å gi informasjon om hva nettverket går ut på, hva friluftsrådet tilbyr, hvordan vi 
jobber og hva vi forventer av skolene som er med. Her deltok 5 skoler.
På nettverkssamling nr 2 sto deling av erfaringer og aktiviteter, matlaging på bål, 
jobbing med handlingsplan for LIF og presentasjon av naturvernforbundets tilbud til 
skoler innen marin forsøpling på programmet. Utpå høsten arrangerte vi endelig en 
todagers nettverkssamling. I år i samarbeid med Midt-Troms friluftsråd og Universitet 
Nord, Nesna. Tema for samlingen var bærekraftig utvikling, og hvordan man kan jobbe 
med det i skolen. Karin Stoll og Mette Gårdvik fra Nord universitet campus Nesna var 
glimrende forelesere og inspiratorer. 

Videre har vi:
• Deltatt på planleggingsdager på 6 skoler, fagdag på en skole. 
• Delt opplegg og handlingsplaner mellom skolene
• Kartlagt, digitalisert og produsert plakat over en skoles uteklasserom.
• Bidratt med diverse utstyr 
• Fortsatt med å bygge opp utleiehengeren med våtdrakter for barn.
• Lagt ut informasjon og tips på egen FB-gruppe og hjemmeside

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

Tema på kursene:

• Vinterfriluftsliv 
• Utematematikk (2 kurs)
• Mat på bål
• Førstehjelpskurs

• Orientering - kart
• Trygg i vann – utesvømming  

og livredning (3 kursdager)

Det ser ut til at Læring i friluft er kommet for å bli. Tallet på 
deltakende skoler vokser i hvert fall jevnt og trutt. I løpet av 
året har nettverket vokst til 31 skoler.  Det er en økning på fire 
fra i fjor. I år har vi hatt ni kursdager. Som i fjor satser vi tungt 
på å være trygg ved vann, og har arrangert tre forskjellige kurs 
i utesvømming og livredning. Vi har supplert beholdningen med 
våtdrakter og sikkerhetsutstyr. Utlånshengeren har vært i bruk hele 
barmarks sesongen. friluftsrådets tilbud til skolene.
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For åttende året på rad ble det 
arrangert ni flotte friluftsskoler 
i våre medlemskommuner 
(to i Tromsø, en i Lyngen, en i 
Storfjord, en i Karlsøy og en i 
Balsfjord). Til sammen deltok 
232 strålende fornøyde barn!

I tillegg til kommunene har disse 
organisasjonene bidratt til at 
friluftsskolene ble mulige:
• Storfjord frivillighetssentral
• Holt læringstun, Tromsø
• Barnas turlag, Karlsøy
• Vestersida Bygdelag

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 
Sparebankstiftelsen Nord-Norge, 
Friluftsrådenes Landsforbund og 
Troms og Finnmark fylkeskom-
mune. 

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.
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Kaldslettstien er en av regionens best bevarte kulturlandskapsstier. 
Kaldslettstien ligger et steinkast sør for Tromsøbrua, på fastlandet i Tromsø 
kommune. Stien ble bygget av kun én mann for rundt 100 år siden, uten andre 
hjelpemidler enn spett og stubbebryter. Stien snor seg oppover et frodig 
kulturlandskap, med blomsterenger, gamle bygninger og store bjørketrær. 
Ishavskysten friluftsråd forvalter stien på vegne av grunneier og inngikk i 
2011 en 40 år lang avtale om tilrettelegging og drift av det svært viktige 
friluftslivsområdet. 

Friluftsrådet har brukt mye tid på å markedsføre og informere om denne vakre 
kulturlandskapsstien. I 2015 satt vi opp en personteller i starten av stien for 
å studere om bruken økte i takt med tilretteleggingen og den viser at bruken 
av Kaldslettstien som hverdagsfriluftsturmål har økt utrolig mye. I 2015 var 
det 1800 passeringer, mens i 2022 var det 18 500 som hadde gått oppover 
den håndlagde kjerreveien. Kaldslettstien er den eneste tilrettelagte stien og 
adkomsten opp til fjells for de som bor i området og der derfor et svært viktig 
friluftsområde som brukes mye av stiens naboer.

Dyrk Kaldslett

Dyrk Kaldslett ble etablert ved Sommarfjøsen i 2022. 26 plantekasser ble 
montert og innbyggerne i kommunen fikk tilbud om å delta i dyrkningslaget 
uten kostnader. Vi ansatte en egen dyrkningsakspert Anna som hadde faste 
treff ved plantekassene hver tirsdag. Rundt 20 medlemmer var med hele 
sesongen. Vi tilrettela Dyrk Kaldslett med bord og benker, hengekøye, slakkline 
og bålplass. Tusen takk til Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge og 
fylkeskommunen for penger til Dyrk Kaldslett.  

I 2022 ble følgende gjennomført langs Kaldslettstien: 
• Hyttetilsyn på Fjørtofthytta
• Utedoen er bygget, og nesten ferdig
• Etablert dyrkningslaget Dyrk Kaldslett ved Sommarfjøsen 
• Dugnad: trefelling 
• Laget ferdig forvaltningsplan for hele området
• Utarbeidet skjøtselsplan for slåttemarkene

Kaldslettstien
– regionens vakreste kulturlandskapssti
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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 2020, fikk vi en hyggelig telefon fra SNN-fondet. 
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 2020-2021 ble vi ferdige med rullestolturveien fra parkeringsplassen og til et nytt 
turmål i Sørlenangsbotn. Fiskebrygga ved Nakkevatnet ble oppgradert av en lokal 
entreprenør, så nå oppfyller den rullestolkravene. En sittegruppe for rullestol ble også 
montert ved turmålet. Turmålet på Otertun i Storfjord fikk med god hjelp fra Oteren 
Lysløypelag  oppgradering i 2021. Taket på gapahuken er skiftet, det er satt inn nye 
benker inne i gapahuken, toppdekket rundt turmålet er nytt og det er laget en leskjerm 
rundt en bålplass. 

I 2022 ferdigstilte vi prosjektet med tilrettelegging av disse fire områdene. Da ble den 
tilrettelagte turveien i Sørlenangsbotn utvidet med 250 meter og et helt nytt Ti på 
hjul-turmål ble etablert. Lundvoll Maskin fra Lyngen lagde turveien og ny bru etter HC-
kravene. Turveien har blitt kjempeflott. 

Takk til
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Ti på hjul
Ti på hjul er friluftsrådets egen turkonkurranse for de som 
bruker hjul i hverdagen- rullestol, barnevogn eller rullator. 
Akkurat som Ti på topp er Ti på hjul en konkurranse med 
ulike turmål man kan besøke og registrere sin tur på nett/
app. 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. Friluftsrådet samarbeider 
med medlemskommunene om å tilrettelegge friluftsområder for hjulbrukere. 

I 2022 var det 23 turmål med i konkurransen, med varierte turer i ulik natur 
og vanskelighetsgrad. Alle turene er samlet i et eget turhefte, så Ti på hjul kan 
også være turinspirasjon for de som ønsker å besøke tilrettelagte turområder 
uten å delta i en konkurranse. Man kan velge mellom mange flotte områder 
som Nakkevatnet, Sydspissen, Juksavatnet, Sørlenangsbotn, Skibotnutløpet, 
Skibotndalen, Sandørneset og helleristningene på Tennes. 

15



Friluftslivets ferdselsårer
Friluftslivets ferdselsårer er et nasjonalt prosjekt (2019-2023) initiert av Klima- og 
miljødepartementet, som ledes av Miljødirektoratet. Troms fylkeskommune er 
prosjektansvarlig, i tett samarbeid med en regional prosjektgruppe bestående av 
friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms.

Friluftslivets ferdselsårer har som har formål om å få enda flere til å utøve friluftsliv 
jevnlig. I 2021 ble prosjektleder Alexander ansatt for å lede prosjektet de neste 3 
årene. I 2022 har friluftsrådets arbeid fokusert på arbeidsmøter med kommunene 
og kartlagt nå-status i kommunene.  Arbeidet vil resultere i kommunale temaplaner. 
Målet med å lage en plan for friluftslivets ferdselsårer er å identifisere, ivareta og 
utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med 
tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv.

Prosjektet vil gi kommunene verdifull informasjon om kommunens stier, hvem som 
har tilrettelagt og har vedlikeholdsansvaret og hvor det er behov for ytterligere 
tilrettelegging. 

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

Ny bru i Langdalen, Storfjord
Inne på Elvevoll i Storfjord kommune ligger 
Elvevolldalen som en av innfallsportene til 
Lyngsalpene landskapsvernområde. Området 
har stor grad av tilrettelegging, som feks 
merking og skilting av turstier, gapahuk og 
orienteringsposter. I den lille bygda er det stor 
dugnadsånd gjennom det inkluderende frivillige 
laget Vestre Storfjord Lysløypelag. De siste 
årene har lysløypelaget, Storfjord kommune, 
Lyngsalpan landskapsvernområde og friluftsrådet 
samarbeidet om å få etablert en trygg overgang 
over Langdalselva. I 2022 kom endelig brua på 
plass etter flere år med planlegging. Lysløypelaget 
monterte aluminiumsbrua, så nå kan man gå 
Elvevollsløypene som en lang og fin rundtur (som 
du finner på TellTur.no). Takk for innsatsen til 
dugnadsgjengen i lysløypelaget!
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Revisjon av friluftslivskartleggingen

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et nasjonalt prosjekt, løftet 
frem som et viktig verktøy i Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv i 2013. Målet 
med kartleggingen er å få en kunnskapsbasert forvaltning av kommunenes 
friluftslivsområder, ved å skaffe kunnskap om hvor de viktigste friluftslivsområdene 
er og hvordan de brukes. 

I 2015 startet Ishavskysten friluftsråd å kartlegge sine medlemskommuners 
friluftslivsområder. I 2017 var prosjektet ferdig og resultatet ble lagt ut på 
Naturbase, Miljødirektoratets kartverktøy for natur- og friluftstema. Kartleggingen 
ble gjort i henhold til veilederen til Miljødirektoratet. I senere tid har det blitt 
behov for en mer detaljert kartlegging av arealene i nærheten av der folk bor, i 
takt med at vi får mye ny kunnskap om bruken av våre friluftlivsområder, at bruken 
og status på områdene endrer seg, og at kartleggingen blir mer og mer inkludert i 
samfunnsplanleggingsprosesser. 

I 2021 ble det besluttet at hele kartleggingen skulle revideres, og hele 2022 har 
gått med på revisjonen av friluftsområdene. I 2022 jobbet Linn Høeg Voldstad som 
prosjektleder og ferdigstilte revisjonen i Tromsø, Karlsøy, Balsfjord og Lyngen. Vi 
har brukt samme veileder og medvirkningsprosess som forrige gang. Revisjonen 
ble ferdig i midten av februar 2023 og ligger ute på høring til 20. mars 2023. Det er 
identifisert, kartlagt og verdsatt over 1200 friluftsområder, som alle har fått hvert 
sitt faktaark. Når høringen er ferdig, legges den nye oppdaterte kartleggingen ut på 
Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase. 

– Kommunenes viktigste kunnskapsverktøy blir nå oppdatert!
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Turkartpakke for hele Tromsønaturen
– Tromsø kommunes første turkart er ferdig!
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Ishavskysten friluftsråd har i mange år jobbet for å legge til rette for at flest mulig 
kan benytte friluftsområder i sitt nærmiljø. For personer med funksjonsvariasjoner 
er det helt avgjørende at slike områder har god tilgjengelighet. I år har friluftsrådet 
kartlagt mulige områder i Karlsøy kommune med blikk på tilgjengelighet for alle. 
Vi bruker Kartverkets veileder for kartlegging av friluftsområder for rullestol. Ingen 
av friluftsområdene som ble kartlagt i Karlsøy oppfyller alle HC-kravene, men flere 
av dem kan gjøres tilgjengelige om man utbedrer for eksempel dekke på turveien, 
terskler for å komme inn i gapahuker og toaletter og/eller utbedrer parkeringsområde. 
Vi jobber med kartlagte oversikt de kommende årene, slik at Karlsøy kommune har 
godt tilrettelagte friluftsområder som passer for alle. 

Disse områdene ble kartlagt, og har fått følgende prioritering hvis tilrettelegging:

• Huldrestien på Gamnes, Ringvassøya
• Stakkvik (lysløypa), Reinøya
• Sengskroken, Vannøya
• Rundhaugvatnet, Ringvassøya
• Sandvika, Karlsøya
• Område nord for Hansnes sykehjem, Ringvassøya

Kartlegging av HC-tilgjengelighet i Karlsøy

Karlsøy kommune er i gang med 
å tilrettelegge to friluftsområder 
med parkeringsplass, toaletter og 
infotavler. Sengskroken på Vannøya 
(bilde til høre) og Grønnliskaret på 
Ringvassøya skal tilrettelegges gjennom 
det fylkeskommunale prosjektet 
Bærekraftig besøksforvaltning. 
Friluftsrådet bistår kommunen som 
fagrådgiver i prosjektet. 19

Bærekraftig besøksforvaltning i Karlsøy

Turkart er et livsviktig verktøy når man er ute på tur. Ved plutselig dårlig 
sikt eller når GPSen på mobilen går tom for strøm, er et oppdatert turkart 
et avgjørende hjelpemiddel for å finne fram eller hjem. Vi har laget opp-
daterte turkart for Storfjord, Balsfjord og Karlsøy kommuner, og i 2022 
ble vi endelig ferdige med Tromsø kommune også. Kartet er i målestokk 
1: 50 000 og trykket på slitesterkt papir. I tillegg følger det med en bro-
sjyre med viktig info om allemannsretten, ferdsel i fjellet og turtips på 
merka og umerka turstier. Kartet skal vise alle merka og umerka stier i 
terrenget, samt all annen viktig friluftsinformasjon som hytter, gapahuker, 
parkeringsplasser etc. Vi deler ut 10 000 eksemplarer av turkartet gratis 
til husstander i Tromsø. Folk kan hente et eksemplar av kartet hos oss på 
rådhuset, eller på Nerstranda, Pyramiden og biblioteket.

I 2022 ble vi ferdige med å kvalitetsikre alle stier og friluftselementer for 
hele Tromsø kommune. Det vil si at N50 kartet, selve kartgrunnlaget til 
Kartverket, fikk seg et realt løft! Kilometer på kilometer med stier ble ve-
rifisert i terrenget, sporlogger for nye stier ble tracket og flyfoto saumfart 
for gapahuker og hytter.



Ren Kyst – sammen for en ren kyst
Det er stort fokus på marin forsøpling både lokalt, nasjonalt og globalt. 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 veldig mange som ønsker å bidra til en ren kyst og i 2022 ble det er 
levert 15 000 kg marint avfall gjennom Remiks og mottakere. 

I 2022 ryddet friluftsrådet og Ren Kyst flere strekninger på yttersiden av Tromsø 
og Karlsøy: Hurrastrengene sør på Rebbenesøya, Rekvika i Skulsfjorden og Risvær 
sammen med Statsforvalteren og SNO. Totalt er det registrert 15 tonn med herreløst 
avfall hos Remiks fra våre områder. 

Siden 2012 er det samlet inn cirka 295 tonn strandsøppel, og engasjert cirka 3800 
mennesker til rydding på om lag 150 lokaliteter i vår region. Det er stor oppmerksomhet 
og innsatsvilje blant ryddere, forskere og næringsliv i området, til å rydde, og til å dra 
nytte av innsamlet avfall og resultater. Prosjektet har mange samarbeidspartnere, 
og har nådd godt ut til folk i Tromsøområdet, med informasjonstiltak og gjennom 
ryddinger.
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Villmarkscamp for ungdom
- 5 dagers ekspedisjon i Storfjord

Siste ferieuka i sommerferien inviterte vi ungdommer i alderen 14-17 år med på en femdagers 
tur i fjellområdene i Storfjord. Leiren ble gjennomført over 5 dager i indre Troms i grensetraktene 
mellom Norge, Finland og Sverige og et av høydepunktene var besøk til verdens nordligste 
treriksrøyse. Sammen med oss på ekspedisjonen var 21 forventingsfulle ungdommer og 
kunnskapsrike instruktører. 

På turen lærte ungdommene om det grunnleggende friluftslivet med kart og kompass, pakke 
egen tursekk, bekledning og slå leir. Alle bar felles mat og utstyr i sekkene, så alle bidro til å 
gjennomføre turen i fellesskap. I både sol og regn levde ungdommene ute i fem dager, med 
naturen som hjemmet sitt. 

Ungdommene som deltok på villmarkscampen kom hovedsakling fra Tromsø kommune. Nye 
bekjentskaper og felles opplevelser ble delt. Mobiltelefoner ble irrelevante da vi ikke hadde 
dekning. Noen fikk gnagsår og andre vondter, men alle gjennomførte med god stil og godt 
humør. Villmarkscamp i indre Troms skapte gode øyeblikk i minneboka.

Ishavkysten friluftsråd retter en stor takk til Gjensidigestiftelsen og  Friluftsrådenes 
landsforbund for støtten som gjorde at vi kunne gjennomføre villmarkscampen. Vi håper å 
gjenta arrangementet neste år.

21
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Turkonkurranser er i vinden og antall nye turmål øker for hvert år. Ishavskysten friluftsråd er med 
i den nasjonale turregistreringsplattformen TellTur, hvor man kan delta i lokale turkonkurranser 
i våre medlemskommuner. Man kan registrere sin tur på TellTur på en app gjennom Norgeskart, 
med automatisk turregistrering 50 meter fra turmålet, så man trenger ikke skrive seg i boka for 
å delta i konkurransen. Ishavskysten friluftsråd administrerer turmål, lokale turkonkurranser, 
premier og digitale tjenester knyttet til dette på vegne av alle medlemskommunene. Det er 
nesten 250 ulike tilrettelagte turmål man kan besøke i våre medlemskommuner, hvor turene er 
beskrevet på TellTur. 

I 2022 hadde vi en økning i antall brukere på 4 % og en total reduksjon på 9 % færre registrerte 
turer. Hele denne nedgangen skyldes lavere oppslutning i Storfjord sammenlignet med 
rekordåret 2021. Totalt ble det registrert nesten 17 000 turet på våre 248 turmål i 2022.
Under ser dere bilder fra noen av turmålene som er med i de lokale konkurransene. 
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Turregistrering er i vinden!
Turkonkurranser er i vinden og stadig flere deltar i lokale turkonkurranser.
Trenden er lik over hele landet. Dette viser at tilrettelagte turer i nærområdet 
er kjempeviktig for folk i hverdagen og i helgene, og brukes til å være i fysisk 
aktivitet. 
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Ordførerturer– fellesturer med ordføreren som turleder

12

Informasjonsarbeid
• 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.
• I 2022 holdt vi dialogmøter med Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Tromsø 

og Storfjord.
• I følge Opoint er Ishavskysten friluftsråd nevnt 96 ganger  i 

media i 2022. Dette er i hovedsak tall fra lokalaviser (iTromsø, 
Nordlys, Framtid i Nord, Nye Troms og Nord24), NRK Troms radio, 
kommunenes hjemmesider og fylkeskommunen.

• Høringsinnspill: Ishavskysten friluftsråd har levert 14 
høringsinnspill til arealsaker og kommunedelplaner som involverer 
friluftsliv

• Deltakelse i arbeidsgrupper og infomøter: Vi har sittet i 
ulike arbeidsgrupper gjennom året som fagrådgivere. Slik 
som  Ti på topp-utvalget, deltatt på møter med Lyngsalpan 
Landskapsvernområde. 
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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, Tromsø, 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).

26

Regnskap 2022

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.
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Prosjektinntekt

Medlems-
kontingent

Drifts-
støtte
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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 tilba-
ke til samfunnet for de som er utenfor.

• Friluftsliv er sosialt utjevnende og har lave investerings kostnader.

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

• Friluftsliv gir en positiv mestringsopplevelse og et styrket selvbilde.

• Kort avstand til naturområder og gode forbindelser til  
sti- og løypenett 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.

Prosentvis inntektsfordeling 2022



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.

Toril Skoglund - friluftslivsrådgiver
Toril begynte i friluftsrådet i 2018 og leder det nasjonale skole-
prosjektet 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.

Alexander Risvold - friluftslivsrådgiver
Alexander startet hos oss i juni 2021 som prosjektleder for Friluftslivets 
ferdselsårer, turkart for Tromsø og Lyngen, TellTur og friluftsskoler. 
Han har opphav fra Meråker i Trøndelag og lang arbeidserfaring fra 
Forsvaret. Alexander er bred erfaring med vinterfriluftsliv, skred og 
kartprogrammer, i tillegg til at han er en ihuga friluftsmann.

Linn Høeg Voldstad - friluftslivsrådgiver
Linn jobbet hos oss i hele 2022 som prosjektleder for revisjonen av 
friluftskartleggingen. Med stort engasjement og god ledelse fullførte 
hun friluftskarrleggingen på vegne av Tromsø, Karlsøy, Lyngen og 
Balsfjord kommuner. 
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Juksavatnet, Balsfjord

Skulvatind, Tromsø

Karlsøya, Karlsøy Lyngsdalen, Lyngen

Bjørnhumpen, Storfjord

Elvevolldalen, Storfjord

Fjørtofthytta, Tromsø


