Finnmark Friluftsråd

Årsrapport 2019
Prosjekt og oppgaver i samarbeid med
Alta kommune 2019
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Politisk kontakt: Miriam Akkouche
Administrativ kontakt: Aase Kristin Abrahamsen/Gjermund Wiik
Perletur ble gjennomført med 21 (18) turer i Alta.
932 deltakere (744 - 457), av disse 678 bosatt i Alta kommune, gjennomførte 6 920
turer (5 656 – 2 595) i kommunen. Alta var den kommune med flest registreringer.
Totalt i Finnmark: 62 532 turer (54 412 – 38 674) fordelt på 3 817 deltakere (3 506 –
3 006). 3 261 av deltakerne bor i Finnmark.
Tall fra 2018 (først) og 2017 er tatt med i parentes. Se mer på perletur.no.
Alta var med på første utgave av VinterPerle med 119 deltakere. Alta deltok ikke på
JuleSPREK.
Alta markerte seg også i 2019 som beste kommune i Nord-Norge i Ut og Plukk, der
målet er økt fokus på bærplukking. Les mer på utogplukk.no
Nettverk for barnehagene i Alta (samt Hammerfest/Kvalsund og Sør-Varanger) er
etablert der målet er mer og bedre utetid. Innkjøp av utstyr inngår som en del av
satsingen. Det er gjennomført kurs i utepedagogikk for barnehagene med Inger
Krempig og Kari Wallem Bøe. I samarbeid med Ane Kvammen er det gjennomført kurs i
utemat på mål i samarbeid med 13 barnehager.
Saga skole deltar i prosjektet «Førstehjelp i grunnskolen». Opplæring for lærerne er
gjennomført. Flere skoler blir fulgt opp i 2020. Også gitt innføring i stedsbasert læring/
læring i friluft til lærerne ved Gakori skole.
Kurs i spikking med deltakelse fra skoler og barnehager ble gjennomført.
Det ble i sommerferien gjennomført 2 friluftsskoler med 37 jenter og gutter som
deltakere, med ledere fra Alta folkehøgskole. I 2018 var deltakerantallet 41.
Friskliv Ung, som er et tiltak i Frisklivssentralen, har fått tilskudd på inntil kr 30.000 til å
gjennomføre friluftslivsaktiviteter for sine deltakere.
Det er i Alta etablert en friluftslivsgruppe for unge utviklingshemmede. Gruppa har
gjennomført turer og aktiviteter gjennom hele året. Friluftsrådet dekker lønn til
lederne.
Det ble gitt kr 61 000,- i tilskudd til 3 virksomheter i Alta til strandrydding og tiltak mot
marin forsøpling.
Arbeidet med turkart for Alta stoppet opp i forhold til opprinnelig plan. Forventet
utgivelse: 2019/2021.
Det ble gitt tilskudd på kr 15.120 til busstransport for skolene Tverrelvdalen,
Elvebakken, Komsa og Saga i forbindelse med friluftsdag i samarbeid med Alta
folkehøgskole.
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Det er bevilget kr 20 000,- i tilskudd til utarbeidelse av masterplan for sykling i Alta.
Det er kjøpt inn snøformsett til Saga skole. Samlet kostnad kr 16 000,-. Av dette bidrar
skolen med kr 3 000,- i egenandel.
Det er kjøpt inn 34 par truger (herav 4 par til voksne) til barnehager i Alta. Samlet
kostnad kr 18 166,-. Barnehagene har også fått telt, lavvo og hodelykter.
Barnehager i Alta deltar i aktiviteten «Småfota på tur».
Skolenettverket «Læring i friluft» der målet er mer og bedre skole er etablert med
deltakelse fra skoler i Finnmark, deriblant Saga skole skole og Gakori skole.

Prosjekt og oppgaver i samarbeid med
Berlevåg kommune 2019
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Politisk kontakt: Rolf Laupstad
Administrativ kontakt: Ann Kristin Wensel
Perletur ble gjennomført med 13 (13) turer i Berlevåg.
116 deltakere (106 - 112), av disse 15 bosatt i Berlevåg kommune, gjennomførte 426
(498 -549) turer i kommunen.
Totalt i Finnmark: 62 532 turer (54 412 – 38 674) fordelt på 3 817 deltakere (3 506 –
3 006). 3 261 av deltakerne bor i Finnmark.
Tall fra 2018 (først) og 2017 er tatt med i parentes. Se mer på perletur.no.
Berlevåg deltok for første gang på JuleSPREK. Var ikke med på VinterPerle.
Det ble i sommerferien gjennomført friluftsskole med 14 jenter og gutter som
deltakere, med ledere fra Finnmark Friluftsråd. I 2018 var deltakerantallet 11.
Det er bevilget kr 18 000,- til tre virksomheter til strandrydding.
Arbeidet med bygging av dagsturhytte i samarbeid med arkitektkontoret Biotope ble
videreført. Befaring med utvelgelse av tomt i samarbeid med Kongsfjord bygdelag ble
gjennomført. Målet er realisering i 2020.
Arbeidet med å utgi turkart med lokal informasjon og i målestokk 1:50.000 startet opp.
Berlevåg fikk tilbud om å delta i arbeidet. Målet er utgivelse i 2020 i samarbeid med
Båtsfjord.
Berlevåg havnemuseum har fått tilskudd på kr 20 000,- restaurering av Lohytta.
Det ble produsert 23 skilt for merking av turløyper i Berlevåg til en samlet kostnad på kr
24 456,- finansiert av Finnmark Friluftsråd.
Det ble kjøpt inn 4 stk. turkasser til Perletur til en samlet kostnad på kr 10 700,-.
Egenandel Berlevåg kommune kr 4 000,Berlevåg skole deltar i prosjektet «Førstehjelp i grunnskolen». Opplæring for lærerne er
gjennomført.
Barnehagen i Berlevåg deltar i aktiviteten «Småfota på tur».

Prosjekt og oppgaver i samarbeid med
Båtsfjord kommune 2019
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Politisk kontakt: Geir Knutsen
Administrativ kontakt: Ståle Olsen
Perletur ble gjennomført med 22 (20) turer i Båtsfjord.
286 deltakere (259 - 298), av 206 disse bosatt i Båtsfjord kommune gjennomførte,
5 185 (5 951 – 3 229) turer i kommunen.
Totalt i Finnmark: 62 532 turer (54 412 – 38 674) fordelt på 3 817 deltakere (3 506 –
3 006). 3 261 av deltakerne bor i Finnmark.
Tall fra 2018 (først) og 2017 er tatt med i parentes. Se mer på perletur.no.
Båtsfjord markerte seg som tredje beste kommune i Finnmark der 9,2 % av kommunens
innbyggere deltok.
Skolenettverket «Læring i friluft» der målet er mer og bedre skole er etablert med
deltakelse fra skoler i Finnmark, deriblant Båtsfjord skole og Nordskogen skole.
Det ble i sommerferien gjennomført friluftsskole med 18 jenter og gutter som
deltakere, med ledere fra Finnmark Friluftsråd. I 2018 var deltakerantallet 21.
Nettverket «Frisk i Friluft i Finnmark» startet opp i samarbeid med 13 kommuner,
deriblant Båtsfjord. Målet er bedre helse gjennom deltakelse i friluftsliv og fysisk
aktivitet.
Arbeidet med bygging av dagsturhytte i samarbeid med arkitektkontoret Biotope ble
videreført. Dette som et samarbeid mellom Finnmark Friluftsråd og Båtsfjord
Frivilligsentral ble gjennomført. Lokalisering: Eikebergvika. Målet er realisering i 2020.
Arbeidet med å utgi turkart med lokal informasjon og i målestokk 1:50.000 startet opp.
Båtsfjord fikk tilbud om å delta i arbeidet. Felles kart med Berlevåg vurderes.
Det ble produsert 23 skilt for merking av turløyper i Båtsfjord til en samlet kostnad på
kr 21 950,- finansiert av Finnmark Friluftsråd uten kommunal egenandel.
Det ble kjøpt inn snøformsett til Båtsfjord skole. Samlet kostnad kr 8 000,-. Av dette
bidrar skolen med kr 1 500,- i egenandel.
Barnehager i Båtsfjord deltar i aktiviteten «Småfota på tur».

Prosjekt og oppgaver i samarbeid med
Gamvik kommune 2019

•

•

Politisk kontakt: Susanne Grinde
Administrativ kontakt: Mangler
Perletur ble gjennomført med 16 (11) turer i Gamvik.
100 deltakere (65 - 54), av disse 47 bosatt i Gamvik kommune, gjennomførte 743 (283 258) turer i kommunen.
Totalt i Finnmark: 62 532 turer (54 412 – 38 674) fordelt på 3 817 deltakere (3 506 –
3 006). 3 261 av deltakerne bor i Finnmark.
Tall fra 2018 (først) og 2017 er tatt med i parentes. Se mer på perletur.no.
Skolenettverket «Læring i friluft» der målet er mer og bedre skole er etablert med
deltakelse fra skoler i Finnmark, deriblant Mehamn skole.
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Det ble produsert 12 skilt for merking av turløyper i Gamvik til en samlet kostnad på kr
8 795,- finansiert av Finnmark Friluftsråd.
Det ble i sommerferien gjennomført friluftsskole for første gang med 7 jenter og gutter
som deltakere, med ledere fra Finnmark Friluftsråd.
Det ble kjøpt inn snøformsett til Mehamn skole. Samlet kostnad kr 8 000,-. Av dette
bidrar skolen med kr 1 500,- i egenandel.
Mehamn skole deltar i prosjektet «Førstehjelp i grunnskolen». Opplæring for lærerne
er gjennomført.

Prosjekt og oppgaver i samarbeid med
Hammerfest kommune 2019
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Politisk kontakt: Turid Lien
Administrativ kontakt: Torild Ebeltoft
Perletur ble gjennomført med 30 (19) turer i Hammerfest.
791 deltakere (629 -589), av disse 326 bosatt i Hammerfest kommune, gjennomførte
12 651 (8 809 – 7 846) turer i kommunen. Hammerfest var den kommune med nest
flest registreringer.
Totalt i Finnmark: 62 532 turer (54 412 – 38 674) fordelt på 3 817 deltakere (3 506 –
3 006).
3 261 av deltakerne bor i Finnmark. Tall fra 2018 (først) og 2017 er tatt med i parentes.
Se mer på perletur.no.
Hammerfest var med på JuleSPREK for 4. gang. Deltok ikke på VinterPerle.
Skolenettverket «Læring i friluft» der målet er mer og bedre skole er etablert med
deltakelse fra skoler i Finnmark, deriblant Baksalen skole og Reindalen skole.
Det ble i sommerferien gjennomført to friluftsskoler med 46 jenter og gutter som
deltakere, med ledere lokalt fra Hammerfest. I 2018 var deltakerantallet 33.
Hammerfest kommune fikk tilskudd til turaktiviteten «Turkompis». Dette i forbindelse
med økt fokus på friluftsliv og folkehelse.
Det er bevilget kr 21 000,- til to virksomheter til strandrydding.
Friluftsrådet har i samarbeid med Hammerfest kommune plassert ut ferdselsteller på
turveien opp til Storfjellet.
Hammerfest kommune har fått tilskudd på kr 20 000,- til toalettanlegg på Storsanden,
Sørøya.
En særskilt satsing i samarbeid med barnehager i Hammerfest ble gjennomført der det
ble kjøpt inn snøformsett til 11 barnehager. Samlet kostnad kr 88 000,-. Av dette bidrar
barnehagene med kr 16 500,- i egenandel.
I tillegg ble det kjøpt inn utstyr for utemat på bål til 5 barnehager til en samlet kostnad
på kr 27 670,- Egenandel barnehagene: kr 7 500,I samarbeid med Ane Kvammen er det gjennomført kurs i utemat på mål i samarbeid
med 6 barnehager.
Barnehager i Hammerfest deltar i aktiviteten «Småfota på tur»
Finnmark Friluftsråd har bidratt med tilskudd til innkjøp av 10 benker til utplassering
langs stier og i friluftsområder. Egenandel Hammerfest kommune: kr 10 000,Baksalen skole deltar i prosjektet «Førstehjelp i grunnskolen». Opplæring for lærerne er
gjennomført. Flere skoler blir fulgt opp i 2020.
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Det ble i løpet av sommeren gjennomført friluftslivsdager både for flyktninger og
personer med utviklingshemming. Dette med ledere fra Finnmark Friluftsråd.
Det samarbeides om gjennomføring av friluftlivsturer annenhver torsdag for personer
med utviklingshemming.

Prosjekt og oppgaver i samarbeid med
Hasvik kommune 2019
•

Fattet vedtak om utmelding fra 31. des. 2019. Har ikke ønsket å benytte seg av
medlemskapet i 2019.

Prosjekt og oppgaver i samarbeid med
Karasjok kommune 2019

•
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Politisk kontakt: Svein Atle Somby
Administrativ kontakt: Ann Holmstrand
Perletur ble gjennomført med 19 (18) turer i Karasjok.
315 deltakere (278 - 158), av disse 188 bosatt i Karasjok kommune gjennomførte 3 053
turer (3 504 – 1 130) i kommunen.
Totalt i Finnmark: 62 532 turer (54 412 – 38 674) fordelt på 3 817 deltakere (3 506 –
3 006). 3 261 av deltakerne bor i Finnmark.
Tall fra 2018 (først) og 2017 er tatt med i parentes. Se mer på perletur.no.
Karasjok var med for 2. gang når JuleSPREK ble gjennomført for 4. gang.
Karasjok har vært med i utviklingsarbeidet for VinterPerle som starter opp i 2019.
Skolenettverket «Læring i friluft» der målet er mer og bedre skole er etablert med
deltakelse fra skoler i Finnmark, deriblant Karasjok skole.
Det ble i sommerferien gjennomført friluftsskole med 16 jenter og gutter som
deltakere, med ledere fra Finnmark Friluftsråd og lokalt fra Karasjok. I 2018 var
deltakerantallet 17.

Prosjekt og oppgaver i samarbeid med
Kautokeino kommune 2019

•

Politisk kontakt: Anton Dahl
Administrativ kontakt: Marit Inger Bongo Eira
Perletur ble gjennomført med 22 (21) turer i Kautokeino.
364 deltakere (331 - 196), av disse 285 bosatt i Kautokeino kommune, gjennomførte
4 910 tuer (4 358 – 1 654) i kommunen.
Totalt i Finnmark: 62 532 turer (54 412 – 38 674) fordelt på 3 817 deltakere (3 506 –
3 006). 3 261 av deltakerne bor i Finnmark.
Tall fra 2018 (først) og 2017 er tatt med i parentes. Se mer på perletur.no.
Kautokeino markerte seg som nest beste kommune i Finnmark der 9,8 % av
kommunens innbyggere deltok.
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Kautokeino var med på første utgave av VinterPerle med 93 deltakere. Kautokeino ble i
2019 for første gang med på JuleSPREK.
Det ble i sommerferien gjennomført friluftsskole med 11 jenter og gutter som
deltakere, med ledere fra Finnmark Friluftsråd. I 2018 var deltakerantallet 14.
Det er bevilget kr 6 000,- til én organisasjon til strandrydding.
Kautokeino kommune ble kontaktet med forespørsel om behov for samarbeid og
tilskudd for å gi personer med innvandrerbakgrunn, utviklingshemmede og andre med
særskilte behov, et bedre friluftslivstilbud.
Det ble produsert 1 ekstra skilt for merking av turløype i Kautokeino til en samlet
kostnad på kr 1 219,- finansiert av Finnmark Friluftsråd.

Prosjekt og oppgaver i samarbeid med
Kvalsund kommune 2019

•
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Politisk kontakt: Terje Wikstrøm
Administrativ kontakt: Aina Homstrøm
Perletur ble gjennomført med 18 (16) turer i Kvalsund.
417 deltakere (338 - 344), av disse 66 bosatt i Kvalsund kommune deltakere
gjennomførte 3 115 turer (1 978 – 1 654) i kommunen.
Totalt i Finnmark: 62 532 turer (54 412 – 38 674) fordelt på 3 817 deltakere (3 506 –
3 006). 3 261 av deltakerne bor i Finnmark.
Tall fra 2018 (først) og 2017 er tatt med i parentes. Se mer på perletur.no.
Kvalsund var med for 2. gang når JuleSPREK ble gjennomført for 4. gang. Kvalsund
deltok ikke på VinterPerle.
Skolenettverket «Læring i friluft» der målet er mer og bedre skole er etablert med
deltakelse fra skoler i Finnmark, deriblant Kvalsund skole.
Det ble i sommerferien gjennomført friluftsskole med 9 jenter og gutter som deltakere,
med ledere lokalt fra Kvalsund/Hammerfest. I 2018 var deltakerantallet 8.
Arbeidet med bygging av dagsturhytte i samarbeid med arkitektkontoret Biotope ble
videreført. Politisk behandling med valg av lokalisering ble gjennomført. Målet er
realisering i 2020.
Det ble gitt tilskudd til skilting av turløyper i Kvalsund. Arbeidet sluttføres i 2019.
Det er bevilget kr 6 000,- til én organisasjon til strandrydding.
Det ble kjøpt inn snøformsett til Kvalsund skole og Kvalsund barnehage. Samlet kostnad
kr 16 000,-. Av dette bidrar skolen og barnehagen med kr 3 000,- i egenandel.
Finnmark Friluftsråd har bidratt med tilskudd til innkjøp av 5 benker til utplassering
langs stier og i friluftsområder. Egenandel Kvalsund kommune kr 5 000,Det er kjøpt inn 12 stk. turkasser til Perletur til en samlet kostnad på kr 31 986,-.
Egenandel Kvalsund kommune kr 12 000,Kvalsund skole deltar i prosjektet «Førstehjelp i grunnskolen». Opplæring for lærerne er
gjennomført. Også elever deltok på kurs- og aktivitetsdagen. I samarbeid med skolen er
det kjøpt inn livredningsdukker.
Kvalsund kommune ble tildelt kr 20 000,- i tilskudd til gjennomføring av «Vill ungdom».
Kvalsund kommune fikk tilskudd til turgruppe «Aktiv på dagtid». Dette i forbindelse
med økt fokus på friluftsliv og folkehelse.
Barnehagen i Kvalsund deltar i aktiviteten «Småfota på tur».

Prosjekt og oppgaver i samarbeid med
Lebesby kommune 2019

•
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Politisk kontakt: Kari Krogh
Administrativ kontakt: Andreas Hoffmann
Perletur ble bare sånn delvis gjennomført i Lebesby.
Kommunen hadde kun 4 turer (samme som i 2018). 31 deltakere (19 - 7), av disse 11
bosatt i Lebesby kommune, gjennomførte 58 turer (35 - 17) turer i kommunen.
Totalt i Finnmark: 62 532 turer (54 412 – 38 674) fordelt på 3 817 deltakere (3 506 –
3 006). 3 261 av deltakerne bor i Finnmark.
Tall fra 2018 (først) og 2017 er tatt med i parentes. Se mer på perletur.no.
Lebesby gjorde alt selv i forbindelse med gjennomføring av friluftsskole i løpet av
sommerferien.
Lebesby kommune og to organisasjoner fikk tilsammen kr 44 000,- i tilskudd til
strandrydding.
Finnmark Friluftsråd har bidratt med tilskudd til innkjøp av 6 benker til utplassering
langs stier og i friluftsområder. Egenandel Lebesby kommune kr 5 000,Det er kjøpt inn 8 stk. turkasser til Perletur til en samlet kostnad på kr 23 618,-.
Egenandel Lebesby kommune kr 8 000,-

Prosjekt og oppgaver i samarbeid med
Loppa kommune 2019

•
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Politisk kontakt: Brynjar Larsen
Administrativ kontakt: Cathrine Jensen
Perletur ble gjennomført med 33 (18) turer i Loppa.
293 deltakere (284 -178), av disse 118 bosatt i Loppa kommune, gjennomførte totalt
4 155 turer (4 734 – 1 506) i kommunen.
Totalt i Finnmark: 62 532 turer (54 412 – 38 674) fordelt på 3 817 deltakere (3 506 –
3 006). 3 261 av deltakerne bor i Finnmark.
Tall fra 2018 (først) og 2017 er tatt med i parentes. Se mer på perletur.no.
Loppa markerte seg som beste kommune i Finnmark der 12,8 % av kommunens
innbyggere deltok.
Loppa var med på første utgave av VinterPerle med 37 deltakere. Loppa deltok ikke på
JuleSPREK.
Skolenettverket «Læring i friluft» der målet er mer og bedre skole er etablert med
deltakelse fra skoler i Finnmark, deriblant Bergsfjord skole, Høgtun skole og Sandland
skole fra Loppa.
Det ble i sommerferien gjennomført friluftsskole med 7 jenter og gutter som deltakere,
med ledere lokalt fra Loppa. I 2018 var deltakerantallet 11.
Det er bevilget kr 32 000,- til fem virksomheter til strandrydding.
Arbeidet med turkart for Loppa oppnådde ikke den planlagte framdrift med utgivelse i
2019. Utsatt til 2020.
Arbeidet med bygging av dagsturhytte i samarbeid med arkitektkontoret Biotope ble
videreført. Målet er realisering i 2020. Prosjektet inngår i en større kommunal satsing i
regi av Loppa kommune.

•
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Det ble kjøpt inn snøformsett til Høgtun skole. Samlet kostnad kr 8 000,-. Av dette
bidrar skolen med kr 1 500,- i egenandel.
Høgtun skole deltar i prosjektet «Førstehjelp i grunnskolen». Opplæring for lærerne er
gjennomført. I samarbeid med skolen er det kjøpt inn livredningsdukker.

Prosjekt og oppgaver i samarbeid med
Måsøy kommune 2019
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Politisk kontakt: René Andersen
Administrativ kontakt: Sajjad Thathal
Perletur ble gjennomført med 31 (24) turer i Måsøy.
149 deltakere (135 -197), av disse 59 bosatt i Måsøy kommune gjennomførte, 908 turer
(659 – 1 223) i kommunen.
Totalt i Finnmark: 62 532 turer (54 412 – 38 674) fordelt på 3 817 deltakere (3 506 –
3 006). 3 261 av deltakerne bor i Finnmark.
Tall fra 2018 (først) og 2017 er tatt med i parentes. Se mer på perletur.no.
Skolenettverket «Læring i friluft» der målet er mer og bedre skole er etablert med
deltakelse fra skoler i Finnmark, deriblant Gunnarnes skole og Havøysund skole fra
Måsøy.
Det ble i sommerferien gjennomført friluftsskoler med 18 jenter og gutter som
deltakere, med ledere fra Finnmark Friluftsråd. I 2018 var deltakerantallet 34.
Måsøy kommune og Rolvsøy bygdelag er tildelt kr 36 000,- i tilskudd til strandrydding.
Til arbeidet med å redusere minkbestanden ble Gunnarnes skole og Havøysund skole
tildelt totalt 6 stk. minkfeller.
Møsøy kommune fikk tilbud om å være med og bygge dagsturhytte i samarbeid med
arkitektkontoret Biotope. Søknad om spillemidler er gjort ferdig. Målet er ferdigstillelse
i 2020.
Det ble kjøpt inn snøformsett til Havøysund skole og Høtten barnehage. Samlet kostnad
kr 16 000,-. Av dette bidrar skolen med kr 3 000,- i egenandel.
Det ble kjøpt inn 4 stk. turkasser til Perletur til en samlet kostnad på kr 10 700,-.
Egenandel Måsøy kommune kr 4 000,-.
Honningsvåg skole deltar i prosjektet «Førstehjelp i grunnskolen». Introduksjon for
skoleledelsen er gjennomført. Følges opp i 2020.
Barnehager i Måsøy deltar i aktiviteten «Småfota på tur».

Prosjekt og oppgaver i samarbeid med
Nesseby kommune 2019

•

Politisk kontakt: Knut Store
Administrativ kontakt: Kate Utsi
Perletur ble gjennomført (for første gang) med 10 turer i Nesseby (samme som i 2018).
161 deltakere (153), av disse 20 bosatt i Nesseby kommune gjennomførte, 615 turer
(748) i kommunen.
Totalt i Finnmark: 62 532 turer (54 412 – 38 674) fordelt på 3 817 deltakere (3 506 –
3 006). 3 261 av deltakerne bor i Finnmark.
Tall fra 2018 (først) og 2017 er tatt med i parentes. Se mer på perletur.no.

Prosjekt og oppgaver i samarbeid med
Nordkapp kommune 2019

•
•
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•
•

•
•

Politisk kontakt: Kristina Hansen
Administrativ kontakt: Mangler
Perletur, JuleSPREK og VinterPerle ble ikke gjennomført i Nordkapp kommune.
Skolenettverket «Læring i friluft» der målet er mer og bedre skole er etablert med
deltakelse fra skoler i Finnmark, deriblant Honningsvåg skole.
Nordkapp gjennomførte sin egen friluftsskole i samarbeid med turlaget. Finnmark
Friluftsråd bidro med tilskudd øremerket strandrydding.
Det er bevilget kr 23 000,- til strandrydding.
Arbeidet med bygging av dagsturhytte i samarbeid med arkitektkontoret Biotope ble
videreført. Utvelgelse av tomt i samarbeid med Nordkapp og omegn turlag ble
gjennomført. Avtale med privat grunneier er inngått. Målet er realisering i 2020.
Det ble kjøpt inn snøformsett til Honningsvåg skole. Samlet kostnad kr 8 000,-. Av
dette bidrar skolen med kr 1 500,- i egenandel.
Honningsvåg skole deltar i prosjektet «Førstehjelp i grunnskolen». Opplæring for
lærerne er gjennomført. Flere skoler blir fulgt opp i 2020.

Prosjekt og oppgaver i samarbeid med
Porsanger kommune 2019

•

•
•
•
•

Politisk kontakt: Aina Borch
Administrativ kontakt: Victor Gamst
Perletur ble gjennomført med 23 (14) turer i Porsanger.
330 deltakere (335 - 213), av disse 158 bosatt i Porsanger kommune, gjennomførte
2 408 turer (2 195 - 733) i kommunen.
Totalt i Finnmark: 62 532 turer (54 412 – 38 674) fordelt på 3 817 deltakere (3 506 –
3 006). 3 261 av deltakerne bor i Finnmark.
Tall fra 2018 (først) og 2017 er tatt med i parentes. Se mer på perletur.no.
Skolenettverket «Læring i friluft» der målet er mer og bedre skole er etablert med
deltakelse fra skoler i Finnmark, deriblant Lakselv barneskole.
Det ble i sommerferien gjennomført friluftsskole med 9 jenter og gutter som
deltakere, med ledere fra Finnmark Friluftsråd. I 2018 var deltakerantallet 14.
Porsanger kommune og Kjæs hytte- og bygdelag er tildelt kr 36 000,- i tilskudd til
strandrydding.
Lakselv skole deltar i prosjektet «Førstehjelp i grunnskolen». Introduksjon for lærerne
er gjennomført. Skolen følges opp i 2020.

Prosjekt og oppgaver i samarbeid med
Sør-Varanger kommune 2019

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

Politisk kontakt: Lena N. Bergeng
Administrativ kontakt: Kjersti Møllebakken/Hilja Pedersen
Perletur ble gjennomført med 19 (18) vandreturer og 15 padleturer i Sør-Varanger.
639 deltakere (546 - 650), av disse 516 bosatt i Sør-Varanger kommune, gjennomførte
5 013 turer (4 405 – 5 492) i kommunen.
Totalt i Finnmark: 62 532 turer (54 412 – 38 674) fordelt på 3 817 deltakere (3 506 –
3 006). 3 261 av deltakerne bor i Finnmark.
Tall fra 2018 (først) og 2017 er tatt med i parentes. Se mer på perletur.no.
Sør-Varanger var med på JuleSPREK for 4. gang. Deltok ikke på VinterPerle.
Nettverk for barnehagene i Sør-Varanger (samt Alta og Hammerfest/Kvalsund) er
etablert der målet er mer og bedre utetid. Innkjøp av utstyr (hodelykter, telt og lavvo)
inngår som en del av satsingen. Det er gjennomført kurs i utepedagogikk for
barnehagene med Inger Krempig og Kari Wallem Bøe.
Skolenettverket «Læring i friluft» der målet er mer og bedre skole er etablert med
deltakelse fra skoler i Finnmark, også fra Sør-Varanger.
Kurs i spikking med deltakelse fra skoler og barnehager ble gjennomført.
Det ble i sommerferien gjennomført to friluftsskoler med 37 jenter og gutter som
deltakere, med ledere fra Finnmark Friluftsråd. I 2018 var deltakerantallet 48.
Det er bevilget kr 6 000,- til én organisasjon til strandrydding.
Arbeidet med bygging av dagsturhytte i samarbeid med arkitektkontoret Biotope ble
videreført. Utvelgelse av tomt ble gjennomført. Lokalisering:
Pasvikelva/Elvenesparken. Målet er realisering i 2020.
Sør-Varanger kommune har fått tilskudd på kr 10 000,- til utarbeidelse av skilt/tilrettelegging Prestøya.
Finnmark Friluftsråd har bidratt med tilskudd på kr 20 190 til innkjøp av benker til
utplassering langs stier og i friluftsområder.
Det ble produsert 13 skilt for merking av padleturer løyper i Sør-Varanger til en samlet
kostnad på kr 11 574,- finansiert av Finnmark Friluftsråd. Det arbeides også med
brosjyre om padleturer i Sør-Varanger. Gjøres ferdig til sesongen 2020.
Med utgangspunkt i tilskudd fra Miljødirektoratet på kr 52 000,- er det innkjøpt
flytebrygge til Elvenesparken til kr 123 000,-, samt at det vil bli produsert info-tavle i
samsvar med krav fra Miljødirektoratet. Det jobbes videre i samarbeid med SørVaranger kommune med å få på plass den øvrige finansiering.
Pasvik skole deltar i prosjektet «Førstehjelp i grunnskolen». Opplæring for lærerne er
gjennomført. Flere skoler blir fulgt opp i 2020.
Barnehager i Sør-Varanger deltar i aktiviteten «Småfota på tur».

Prosjekt og oppgaver i samarbeid med
Tana kommune 2019

•

•
•
•
•
•

Politisk kontakt: Frank Martin Ingilæ
Administrativ kontakt: Magnhild Stock
Perletur ble gjennomført med 25 (23) turer i Tana.
381 deltakere (252 - 226), av disse 134 bosatt i Tana kommune gjennomførte 2 689
turer (2 251 – 2 263) i kommunen.
Totalt i Finnmark: 62 532 turer (54 412 – 38 674) fordelt på 3 817 deltakere (3 506 –
3 006). 3 261 av deltakerne bor i Finnmark.
Tall fra 2018 (først) og 2017 er tatt med i parentes. Se mer på perletur.no.
Tana var med på første utgave av VinterPerle med kun 4 deltakere. Tana deltok ikke
på JuleSPREK.
Skolenettverket «Læring i friluft» der målet er mer og bedre skole er etablert med
deltakelse fra skoler i Finnmark, deriblant Sameskolen og Tanabru skole.
Arbeidet med å utgi turkart med lokal informasjon og i målestokk 1:50.000 startet
opp. Tana kommune ønsker ikke å delta i arbeidet.
Det ble i sommerferien gjennomført friluftsskole med 8 jenter og gutter som
deltakere, med ledere fra Finnmark Friluftsråd.
Barnehager i Tana deltar i aktiviteten «Småfota på tur».

Prosjekt og oppgaver i samarbeid med
Vadsø kommune 2019
Politisk kontakt: Hans-Jacob Bønå
Administrativ kontakt: Runar Unhjem (sluttet)
•

•
•
•
•
•
•
•

Perletur ble gjennomført med 26 (20) turer i Vadsø.
445 (337 - 347) deltakere, av 299 disse bosatt i Vadsø kommune gjennomførte 6 066
turer (4 300 – 3 894) i kommunen. Vadsø var den kommune med tredje flest
registreringer.
Totalt i Finnmark: 62 532 turer (54 412 – 38 674) fordelt på 3 817 deltakere (3 506 –
3 006). 3 261 av deltakerne bor i Finnmark.
Tall fra 2018 (først) og 2017 er tatt med i parentes. Se mer på perletur.no.
Vadsø var med på første utgave av VinterPerle med 46 deltakere. Vadsø deltok ikke
på JuleSPREK.
Vadsø ungdomsskole og Vadsø barneskole deltar i prosjektet «Førstehjelp i
grunnskolen». Opplæring for lærerne er gjennomført.
Det ble i sommerferien gjennomført friluftsskole med 15 jenter og gutter som
deltakere, med ledere fra Finnmark Friluftsråd. I 2018 var deltakerantallet 11.
Vadsø kommune fikk tilskudd til turgruppe «Aktiv på dagtid». Dette i forbindelse med
økt fokus på friluftsliv og folkehelse.
Det er bevilger kr 57 000,- i tilskudd til fire organisasjoner til strandrydding.
Arbeidet med turkart for Vadsø og Vardø stoppet opp i forhold til planlagt utgivelse i
2019. Forhåpentligvis vil kartet bli ferdig og utgitt i 2020.
Det ble kjøpt inn snøformsett til Vadsø barneskole. Samlet kostnad kr 16 000,-. Av
dette bidrar skolen med kr 3 000,- i egenandel.

•
•

•

Det ble kjøpt inn 20 stk. turkasser til Perletur til en samlet kostnad på kr 51 706,-.
Egenandel Vadsø kommune kr 20 000,Vadsø ungdomsskole og Vadsø barneskole deltar i prosjektet «Førstehjelp i
grunnskolen». Opplæring for lærerne er gjennomført. Livredningsdukker er innkjøpt i
samarbeid med Vadsø barneskole.
Barnehager i Vadsø deltar i aktiviteten «Småfota på tur».

Prosjekt og oppgaver i samarbeid med
Vardø kommune 2019

•

•
•
•
•
•
•
•

Politisk kontakt: Robert Jensen
Administrativ kontakt: Alexander Terentieff (sluttet)/Rolf Bakken
Perletur ble gjennomført med 19 (19) turer i Vardø.
366 deltakere (332 - 363), av disse 136 bosatt i Vardø kommune gjennomførte, totalt
2 617 turer (3 597 – 4 537) i kommunen.
Totalt i Finnmark: 62 532 turer (54 412 – 38 674) fordelt på 3 817 deltakere (3 506 –
3 006). 3 261 av deltakerne bor i Finnmark.
Tall fra 2018 (først) og 2017 er tatt med i parentes. Se mer på perletur.no.
Vardø var med når JuleSPREK ble gjennomført for 4. gang.
Vardø var med på første utgave av VinterPerle med 13 deltakere.
Laboratoriet for kunst og kultur er tildelt kr 10 000,- i tilskudd til strandrydding.
Arbeidet med turkart for Vadsø og Vardø stoppet opp i forhold til planlagt utgivelse i
2019. Forhåpentligvis vil kartet bli ferdig og utgitt i 2020.
Det ble i sommerferien gjennomført friluftsskole for første gang med 20 jenter og
gutter som deltakere, med ledere fra Finnmark Friluftsråd og Vardø JFF.
Vardø skole deltar i prosjektet «Førstehjelp i grunnskolen». Opplæring for lærerne er
gjennomført. I samarbeid med skolen er det kjøpt inn livredningsdukker.
Barnehager i Vardø deltar i aktiviteten «Småfota på tur».

Særskilt om Perletur

Deltakere:
Gjennomførte turer:
Turer pr. deltaker:

2016
1 463
14 865
10,2

2017
2 998
38 625
12,9

2018
3 500
54 242
15,5

2019
3 817
62 533
16,4

Her er oversikten som viser antall deltakere fra egen kommune i forhold til tilreisende:
2019
Alta:
Berlevåg:

Antall deltakere
totalt:
932
116

Av disse fra egen
kommune:
678
15

Prosent av
innbyggertall:
3,3
1,6

Båtsfjord:
Gamvik:
Hammerfest:
Karasjok:
Kautokeino:
Kvalsund:
Lebesby:
Loppa:
Måsøy:
Nesseby:
Porsanger:
Sør-Varanger:
Tana:
Vadsø:
Vardø:

285
100
791
315
364
417
31
293
149
161
330
639
381
445
366

206
47
326
188
285
66
11
118
59
20
158
516
134
299
136

9,2
4,1
3,1
7,1
9,8
6,6
0,8
12,8
4,8
2,1
4,0
5,1
4,6
5,1
6,5

