Nord-Troms friluftsråd

Årsrapport for 2020
1. Styre og administrasjon

Nord-Troms Friluftsråd ble stiftet 06.11.14. Representantskapsmøtet 30. mars 2020 vedtok følgende
styre:
•
•
•
•

Kjell Kr. Johansen (leder), Kvænangen kommune
Berit Lilleberg Kåfjord kommune
Fred Erlend Rundhaug, Nordreisa kommune
Elin Winje Skallebø, Skjervøy kommune

Varamedlemmer:
• Arthur-Kjelstrup Olsen, Kåfjord kommune
• Helene Tryggstrand, Kvænangen kommune
• Lise Beate Brekmo, Nordreisa kommune
• Frode Langstrand, Skjervøy kommune
Styremøter
Det er i koronaåret 2020 gjennomført følgende styremøter:
31. januar (Halti)
13. juli (Teams)
3. desember (Teams)
I tillegg ble den 7. april gjennomført «bli-kjent-møte» på Teams for det nye styret.
Administrasjonsgruppa
Kommunene har utpekt disse som sine kontaktpersoner:
•
•
•
•

Fredrik Lehn Pedersen, Nordreisa kommune (Hanne Henriksen permisjon)
Rita Mathiesen, Skjervøy kommune
Kjersti Rennestraum, Kåfjord kommune
Helene Tryggstrand, Kvænangen kommune

Administrasjon
• Daglig leder Hugo Tingvoll (60 % stilling).
• Koordinator/aktivitetsleder friluftsliv og folkehelse Sunniva Kråbøl (100 % stilling)
Kristine Hetlesæter som var ansatt i Finnmark Friluftsråd fram til 1. des. 2020 bisto NordTroms Friluftsråd med ulike oppgaver.

2. Samarbeid og kontakt med medlemskommunene
•

Det har i 2020 ikke vært noen orienteringsmøter for kommunestyrene i
medlemskommunene.
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•
•

Det har i løpet av året vært kontakt og telefonmøter med arbeidsgruppa og
kommunenes kontaktpersoner.
Kvænangen kommune som lenge har lenge vært uten administrativ kontaktperson
fikk denne på plass da Helene Tryggstrand ble ansatt som kultur- og
oppvekstkonsulent.

3. Nettside og sosiale medier
•
•
•
•
•

Friluftsrådets nettside www.utinord.no er sentral som informasjonskanal for
friluftsrådets virksomhet.
Følgere på Facebook:
1 225 (11.04.16), 1 397 (04.04.17), 1 591 (16.03.18), 1 735 (01.03.19),
1 893 (13.01.20), 2 138 (26.01.21)
Det er i tillegg etablert flere (arbeids)grupper på Facebook.
Friluftsrådet/Ut i NORD er også på instagram: #utinord, @nordtromsfriluftsråd
Nord-Troms Friluftsråd sitter på rettighetene til disse domenenavnene: utinord.no,
julesprek.no, utogplukk.no, skoleute.no, friluftsgjengen.no, friluftskort.no

4. Skilting av turløyper
•
•
•

Det ble produsert skilt til Kvænangen (7 turer), Kåfjord (1 tur), Nordreisa (8 turer) og
Skjervøy (3 turer).
Informasjonstavlene for Kvænangen og Skjervøy er gjort ferdig, men ble ikke satt opp
som planlagt. Settes opp våren 2021.
Det samme vil skje med øvrige tavlene for Kåfjord og Nordreisa. Det ble mot slutten
av 2020 jobbet med å gjøre ferdig også disse tavlene.

5. Turkassetrimmen Ut i NORD og JuleSPREK
Ut i NORD
Turer
Deltakere
Gjennomførte turer
Tur pr. deltaker
JuleSPREK
Turer
Deltakere
Gjennomførte turer
Tur pr. deltaker

2015
75
333
3 971
11,9

2016
84
671
10 182
15,2

2017
94
920
15 097
16,4

2018
109
1 190
19 872
16,7

2019
115
1 702
26 083
15,3

2020
127
2 040
32 484
15,9

48
107
808
7,6

48
148
1426
9,6

48
200
1924
9,6

48
216
1670
7,7

48
522
7 361
14,1

JuleSPREK pågår fortsatt når årsrapporten ble skrevet. Avsluttes 15. februar.
•

•

Det ble bestilt 159 premiekrus.
(2015: 112, 2016: 278, 2017: 299, 2018: 254, 2019: 264).
Samarbeidet med kunstneren Gunn Vottestad og Porsgrund Porselænfabrik lot seg
ikke videreføre. Det ble derfor produsert krus med et annet design.
Det er produsert sitteunderlag, t-skjorte, lue, buff, refleksvester med Ut i NORDdesign for salg. Nytt i 2020 var hengekøyer og munnbind med Ut i NORD-design.
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6. På tur med ordføreren
•

Gjennomført i alle fire medlemskommuner:
Kvænangen
4. sept., Lånan
6 deltakere
Nordreisa
6. sept., Vaddafossen 47 deltakere
Skjervøy
7. sept., Engnes 26 deltakere
Kåfjord
16. okt., Rássijohka
9 deltakere (utsatt fra 19. sept.)

7. Læring i friluft – samarbeid med skoler og barnehager
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skole:
Antall skoler i nettverket: 10
Antall kurs og aktivitetsdager: 30 (Førstehjelp 8, Full Fræs 11, skred 1, alternativ
leirskole 3, kajakk 1, samarbeid i friluft 5, spikkekurs digitalt 1).
Antall nettverkssamlinger fysisk: 2
Antall nettverkssamlinger digitalt: 4
Antall felles utstyrsbase: 1 (samt noe utstyr desentralisert på skoler)
Det ble gitt tilskudd til skoler som markerte Samefolktes dag.
Undersøkelse om «Læring i friluft» gjennomført der 38 lærere deltok.
Prosjektet i samarbeid med LHL om «Førstehjelp i grunnskolen» ble avsluttet.
Med tilskudd fra Gjensidigestiftelsen ble utstyr for utendørs svømmeaktivitet
innkjøpt.
Se «Læring i friluft i Nord-Troms» på Facebook for ytterligere informasjon om
aktiviteten i 2020.
Det ble innkjøpt utstyr snø-forming til Manndalen skole.
Barnehage:
11 barnehager har så langt inngått samarbeidsavtale med friluftsrådet.
«Småfota på tur» er en viktig aktivitet i samarbeidet.
«Månedens aktivitet» inngår også som aktivitet i det årshjul som ligger til grunn for
samarbeidet.
Utemat bål og kursdag aktivitet gjennomført i samarbeid med barnehagene:
Sørkjosen, Reisadalen Montessori, Oksfjord, Tømmernes, Kirkebakken og Eidekroken.
Det ble gitt tilskudd til barnehager som markerte Samefolktes dag.
Webinar med tema «Risikofylt lek i barnehagen» ble gjennomført.
Samlinger for øvrig: to fysiske og én digital.
Se «Barnehagenettverk i Nord-Troms – Mer og bedre utetid» på Facebook for
ytterligere informasjon om aktiviteten i 2020.
Det ble innkjøpt utstyr snø-forming til disse barnehagene: Trollskogen, Kirkebakken
og Birtavarre.
I tillegg til det som er kjøpt inn tidligere år, ble det kjøpt ytterligere truger til bruk i
barnehager.

8. Friluftsliv og folkehelse
•

Ut i NORD er etablert som en viktig folkehelseaktivitet.
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•
•

Aktiv på dagtid på Skjervøy har fortsatt som en viktig aktivitet med god deltakelse på
hver tirsdagstur, stort sett uavhengig av vær. Stoppet aktiviteten mot slutten av året
grunnet koronakrisen.
«Aktiv i desember – Minutt for minutt» ble etablert som en konsekvens av koronaepidemien der Aktiv på dagtid og mye annet stenge ned. Fortsetter som en fast
månedlig aktivitet i 2021.

9. Friluftsskoler
•

Følgende aktiviteter er gjennomført:
Skjervøy uke 26
22 (34) deltakere
Kvænangen uke 26
8 (14) deltakere
Nordreisa uke 26
23 (24) deltakere
Kåfjord uke 26
12 (avlyst) deltakere
Deltakerantall 2019 tatt med i parentes.
Friluftsskole i Nordreisa i høstferien var planlagt, men ble avlyst grunnet dårlig
påmelding.

10. Andre aktiviteter for barn og ungdom
•
•

De egenorganiserte aktivitetene «Lekende Lett» for barn og familier og
ungdomsaktiviteten «#zhÅÅÅmmer» ble etablert som følge av koronakrisen.
Videreføres også i 2021, selv om få ville delta på «#zhÅÅÅmmer».
Aktivitetsdag 6. august gjennomført i samarbeid med Kåfjord kommune.

11. Friluftsliv og flyktninger
•

4-dagers opplegg med fokus på «Friluftskort – grunnopplæring i friluft» gjennomført i
samarbeid med flyktningetjenesten i Skjervøy kommune.

12. Tiltak mot marin forsøpling
•
•
•

Aktiviteten på dette området stoppet opp som følge av avslag på søknad om tilskudd
fra Miljødirektoratet.
Mowi bevilget kr 50 000,- til strandrydding i Kvænangen. Overføres for gjennomføring i 2021.
I samarbeid med Hold Norge Rent gjennomføres «Min del av Norge» der disse
organisasjoner, skoler og barnehager har påtatt seg oppgaven med å adoptere og ta
ansvar for sin strand: Jøkelfjord bygdelag, Alteidet UIF, Tømmernes gårds- og
naturbarnehage, Skjervøy barneskole og Rotsundelv skole.

13. Anlegg og tilrettelegging for friluftsliv
•

•
•

Dagsturhytta på Dalberget i Kåfjord kommune ble gjort ferdig. Det ble også arbeidet
med de øvrige i Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa. Fullføringen av Skjervøy skulle
gjennomføres sammen med Kåfjord, men ble utsatt til våren 2021 grunnet dårlig
vær.
Prosjekt for bygging av sherpatrapp Trusiku-Flylysvarden i Nordreisa startet opp.
Også utredning av tilsvarende til Stussnesfjellet i Skjervøy ble igangsatt.
Åpningsarrangement grillhytter barnehager gjennomført i samarbeid med Badderen,
Burfjord, Sandvågen Skjervøy og Birtavarre.
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•

•
•

•

•

Det ble gitt tilskudd til mindre anleggstilrettelegging i regi av Vorterøy bygde-lag
(fullført), Uløybukt grendelag (fullført), Paulinavannet vel Lauksundskaret (fullført).
Badderen bygdelag og Kultur og næring i indre Kåfjord, venter å fullføre i 2021.
Det ble inngått avtale med Verneområdestyret for Navitdalen og Kvænangsbotn med
flere om bygging av gapahuk. Fullføres i 2021.
Det ble gjort et arbeid med å avklare statlig sikring av Olgola i Sørstraumen samt
etablering av kyststi i området. Viser seg ikke mulig å gjennomføre grunnet negativ
tilbakemelding fra grunneiere. Dette gjort som en del av «Prosjekt Sørstraumen» der
friluftsrådet deltar.
Friluftsrådet har kjøpt inn to ferdselsteller for trafikkregistrering. Disse er utplassert
på turveien til Truisku (Nordreisa) Skjervøy og Elvestien Birtavarre (Kåfjord). Flyttet
fra Nomedalen i løpet av året.
Friluftsrådet disponerer en forholdsvis omfattende utstyrsbase som skoler,
barnehager, organisasjoner og kommunale virksomheter kan bruke (ikke
privatpersoner). Inkludert felleslager i Sørkjosen, bil og utstyrshenger.

14. Ut i NORD-bok
•

Det ble inngått avtale med Jan R. Olsen om utgivelse av bok om Ut i NORD. Utgivelse er
planlagt i 2021.

15. Ut og Plukk
•

Nord-Troms Friluftsrådet koordinerer aktiviteten/nettsiden der personer i hele Nord-Norge
kan registrere bærplukking og plukking av søppel i fjæra.

16. Prosjekt «Friluftslivets ferdselsårer»
•

Nord-Troms Friluftsrådet er av Troms og Finnmark Fylkeskommune/Miljødirektoratet invitert
med i et prosjekt der målet er økt friluftslivsaktivitet gjennom en bedre kartlegging og
planlegging av ferdselsårer for friluftsliv. Dette kan være stier, løyper, gapahuker etc.

