Finnmark Friluftsråd

Arbeidsprogram 2022
1. Friluftsliv som fritidsaktivitet for barn og ungdom (Ny oppgave)
Vi jobber i dag med friluftsliv som dagaktivitet gjennom vårt samarbeid med skoler og
barnehager. Friluftsliv er en ferieaktivitet gjennom vår satsing med friluftsskoler i
sommerferiene. Det bør være et mål å oppnå et bedre tilbud med friluftsliv som
fritidsaktivitet for barn og ungdom. Målet i 2022 er å starte opp et arbeid i samarbeid med
interesserte kommuner. En viktig oppgave vil være å avklare hvordan det kan samarbeides
med interesserte frivillige samt lag og foreninger. Om det kan være aktuelt å samarbeide
med kulturskolene må avklares.
Tilbakemelding fra kommunene:
Ja:
Måsøy, Loppa, Gamvik, Berlevåg, Porsanger, Hammerfest, Lebesby, Båtsfjord,
Sør-Varanger, Ja
Vet ikke:
Nordkapp, Alta
Nei:
Mangler tilbakemelding fra: Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Tana

2. Frivillighetens år 2022 (Ny oppgave)
•

Bålarrangement tirsdag 18. januar kl. 18:00 i så mange kommuner som mulig.
Tilbakemelding fra kommunene:
Ja:
Måsøy, Porsanger,
Vet ikke:
Loppa, Gamvik, Berlevåg, Nordkapp, Hammerfest, Lebesby, Alta,
Båtsfjord
Nei:
Vardø
Mangler tilbakemelding fra: Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Tana

•
•
•
•

Løfte fram de frivillige som en helt avgjørende ressurs i gjennomføringen av Perletur,
VinterPerle og JuleSPREK.
Åpningsarrangement for Perletur med bål, informasjon, konkurranser etc. Gjennomføres lørdag 7. mai i så mange kommuner som mulig.
Ekstra fokus på frivillighetens viktighet i forbindelse med gjennomføringen av «På tur
med ordføreren»
Invitere frivilligheten med i gjennomføringen av friluftsskolene.
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•
•

Samarbeide med frivillige om gjennomføringen av Friluftslivets uke og Strandryddeuka (som begge er nasjonale signalarrangement).
Også sykkelturen fra Nordkapp til Arendal er et nasjonalt signalarrangement. Det er
lagt opp til markering i Nordkapp og Alta. Det avklares om kommunene/friluftsrådet
skal delta sammen med frivillige om gjennomføringen.

3. Perletur
•

Perletur har blitt en stor og viktig aktivitet for mange. Perletur må derfor prioriteres høyt i
vårt arbeid. Perletur 2022 vil i all hovedsak bestå av de samme turene som i 2021.
Kommuner som ønsker å kutte turer og ta med nye turer kan gjøre det. Frist for å melde inn
endringer for 2022 er 20. desember 2021.
Er dere i rute med å ha neste års turer på plass til 20. des.?
Tilbakemelding fra kommunene:
Ja:
Loppa, Gamvik, Berlevåg, Nordkapp, Porsanger, Hammerfest, Lebesby, Alta,
Båtsfjord, Vardø
Vet ikke:
Nei:
Måsøy, Sør-Varanger
Mangler tilbakemelding fra: Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Tana

•

•

«Kvalitet i alle ledd» er et mål for Perletur 2022. Dette må til for å oppnå fornøyde deltakere,
der det også i 2022 settes nye rekorder både i antall deltakere og antall gjennomførte turer.
Med kvalitet menes god organisering, samarbeid med frivillige, videreutvikling av nettsiden
med gode turbeskrivelser, sporlogg og bilder. Skilting, merking, markedsføring inkludert
Perletur Bedrift inngår også i satsingen.
Med utgangspunkt i statistikk 2021 oppfordres kommunene til å sette egne mål for
deltakelse i forhold til antall innbyggere.
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Kommune
Vardø

Innbyggere Deltakere
2021
1929
127

Vadsø

Prosent
6,6%

5589

466

Hammerfest

11316

836

7,4%

Kautokeino
Alta

2891
20910

320
1592

11,1%
7,6%

Loppa

859

131

15,3%

Måsøy

1172

99

8,4%

Nordkapp

3009

403

13,4%

Porsanger

3890

403

10,4%

Karasjok
Lebesby

2616
1256

204
143

7,8%
11,4%

Gamvik

1076

95

8,8%

Berlevåg

917

70

7,6%

Tana
Nesseby

2845
875

131
57

4,6%
6,5%

Båtsfjord

2165

273

12,6%

9982
73297

702
6052

7,0%

Sør-Varanger
Finnmark
Deltakere utenfra

1919

Sum deltakere Perletur

7971

Mål
2022

8,3%

160

4. JuleSPREK og VinterPerle
Videreutvikles og gjennomføres i samarbeid med de kommuner som ønsker friluftslivsaktivitet også når det er advent, mørketid og vinter.

5. Ut og Plukk
En oppgave som ble nedprioritert i 2021. Det å løfte fram bærplukking som friluftslivsaktivitet og høstingstradisjon, bør være viktig. Det er derfor ønskelig å fornye nettsiden
utogplukk.no til sesongstart 2022. Hvordan det skal samarbeides med landsdelens øvrige
friluftsråd er noe som må avklares. Likeså om strandrydding skal være en modul i Ut og Plukk
på linje på bærplukking.

6. Anlegg og tilrettelegginger for friluftsliv
Dette blir viktig i 2022:
•

Fortsette arbeidet med å bygge våre dagsturhytter i samarbeid med kommunene, og etter
følgende plan:
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Kommune
Alta
Berlevåg
Båtsfjord
Gamvik
Hammerfest
Hasvik
Karasjok
Kautokeino
Lebesby
Loppa
Måsøy
Nesseby
Nordkapp
Porsanger
Sør-Varanger
Tana
Vadsø
Vardø

Etterarbeid Bygging

Planlegging
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Etterarbeid er regnskap i forbindelse med søknader om spillemidler. Gamvik og Lebesby skulle
bygges høsten 2021, men ble utsatt grunnet dårlig vær. Hvor langt planleggingen er kommet i de
øvrige kommunene varierer. Av de sju kommunene under planlegging, kan det være at vi klarer å
bygge 2-3 i løpet av 2022.
•
•
•
•

•

Avklare hvilke kommuner som ønsker toalett i tilknytning dagsturhyttene.
Sherpatrapp Hammerfest «står på egne bein», og fullføres mest sannsynlig i 2022. Vi følger
opp tilsvarende prosjekt (men i mindre omfang i Båtsfjord, tursti til Eikebergvika).
Gjøre ferdig turkart Nordkinnhalvøya. Avklare om turkart Finnmarksvidda (eller avgrenset til
Kautokeino og Karasjok), eventuelt andre, er kartprosjekt som ønskes realisert.
Skilting av turløyper. Målet er at de aller fleste Perleturer skal være skiltet i samsvar med
Merkehåndboka, dvs. som dette:

I samarbeid med de kommuner som ønsker det, produseres det info-tavler som dette:
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Tilbakemelding fra kommunene:
Ja:
Måsøy, Loppa, Gamvik, Berlevåg, Porsanger, Hammerfest, Lebesby, Båtsfjord,
Sør-Varanger, Vardø
Vet ikke:
Nordkapp,
Nei:
Alta
Mangler tilbakemelding fra: Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Tana
•

Avklare kommunenes interesse for å bygge frisbeegolf-baner

7. Læring i friluft – MER og BEDRE utetid, skoler og barnehager
Skole
Følge opp samarbeidet med de 22 skoler som deltar i nettverket/samarbeid, samt eventuelle
nye skoler som ønsker å delta.

Barnehage
Følge opp samarbeidet med de barnehager som er tilknyttet et av våre fire nettverk (Alta,
Hammerfest, Sør-Varanger, resten av Finnmark).

8. Friluftsliv og folkehelse - Personer med særskilte behov
Følge opp med utgangspunkt i eksisterende aktivitet, dvs. Friluftsgruppa for ungdom i Alta
med utviklingshemming, turvenn/Aktiv på dagtid Hammerfest/Måsøy, Friskliv ung Alta og,
samt sommer-aktiviteter Hammerfest.
Tilbakemelding fra kommunene ang. få i gang Aktiv på dagtid:
Ja:
Måsøy, Berlevåg, Porsanger, Lebesby, Sør-Varanger
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Vet ikke:
Nei:

Gamvik, Båtsfjord, Vardø
Loppa, Hammerfest, Alta

Finnmark Friluftsråd

Mangler tilbakemelding fra: Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Tana
Øvrige ønsker og behov fra kommunene følges opp i størst mulig grad. Dette kan for
eksempel være i samarbeid med tiltak utviklingshemmede, tjenesten utfordringer rus og
psykiatri, eldre (reformen «Leve hele livet»).

9. Friluftskort – Grunnopplæring i friluftsliv
Fram til nå har vi har bare i liten grad klart å følge opp aktiviteten. Opplæring i grunnleggende friluftslivsferdigheter bør være viktig for flere målgrupper. Vi tar med oss tilbudet/aktiviteten inn i 2022, og ser hva vi klarer å få til. For å lykkes trenger vi instruktører, lærere
og organisasjoner, som ønsker å gjennomføre opplæringen for sine elever/ medlemmer/innbyggere.

10. På tur med ordføreren
Måler er at det gjennomføres ordførertur i samtlige kommuner. Dette som en del av
Friluftslivets uke i september, eventuelt når det måtte passe bedre. Dato, turmål/sted og
hvem det skal samarbeides med avklares tidlig (innen 1. mars?). Se også punkt 2 om
«Frivillighetens år 2022».
Tilbakemelding fra kommunene:
Ja, håper å ha på plass innen fristen:
Måsøy, Loppa, Gamvik, Berlevåg, Nordkapp, Hammerfest, Lebesby, Alta, Båtsfjord, SørVaranger, Vardø
Mangler tilbakemelding fra: Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Tana

11. Friluftsskoler i skoleferier og andre aktiviteter for barn og ungdom
Fortsetter som en prioritert oppgave også i 2022. Målet er å gjennomføre minst én
friluftsskole i alle kommunene. Alta, Hammerfest og Sør-Varanger (og kanskje flere) trenger
flere friluftsskoler for å dekke behov og interesse.
Kommunene må avklare om de vil bidra med tilskudd slik at friluftsskolene kan gjennomføres
uten deltakeravgift (dvs. kr 600,- pr. delt.) Kommune bes også hjelpe til med å finne ledere/
organisasjoner som vil være med og bidra, samt hjelpe til med utstyr og finne høvelig sted
der friluftsskolen kan gjennomføres.
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Tilbakemelding fra kommunene:
Egenandelen dekkes: Loppa, Berlevåg, Hammerfest, Lebesby, Gamvik, Vardø
Halvparten dekkes:
Avklares senere:
Måsøy, Gamvik, Porsanger, Nordkapp, Alta, Båtsfjord, Sør-Varanger
Mangler tilbakemelding fra: Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Tana

12. Marin forsøpling og strandrydding
Sentralt i 2022 vil være strandrydding i samarbeid med In the same boat, der vi har fått i
oppdrag å rydde prioriterte områder på strekningen Gamvik-Sør-Varanger. Dette med
tilskudd fra Handelens Miljøfond.
Vi har de siste to årene ikke mottatt tilskudd fra Miljødirektoratet til ordinær strandrydding.
Antar at det å søke på nytt i 2022 vil være aktuelt, og at utfallet av den søknaden vil avgjøre
vår totale innsats innen arbeidsområdet neste år. Det er også mulig å gjennomføre øvrig
strand-rydding i samarbeid med Hold Norge Rent, der deres ordning med å søke refusjon av
utgifter benyttes.
Vi deltar også i samarbeid med Hold Norge rent om prosjektet Arctic Cleanup og «Min bit av
Norge». Sistnevnte innebærer skoler, barnehager og organisasjoner som «adopterer» sin
strand, som de følger opp og rydder. Se også pkt. 2 der det framgår at den nasjonale
strandryddeuka inngår som et nasjonalt signalarrangement i forbindelse med Frivillighetens
år 2022.
Tilbakemelding fra kommunene:
Ja:
Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Berlevåg, Sør-Varanger
Vet ikke:
Loppa, Gamvik, Hammerfest, Lebesby, Båtsfjord, Vardø
Nei:
Alta
Mangler tilbakemelding fra: Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Tana

13. Temaplan for stier, løyper og friluftsliv (Prosjekt Friluftslivets ferdselsårer)
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Troms og Finnmark Fylkeskommune og med
tilskudd fra Miljødirektoratet. Målet er å gjøre ferdig temaplan i løpet av 2022 i samarbeid
med følgende kommuner: Alta, Berlevåg, Hammerfest, Karasjok, Kautokeino, Lebesby,
Nesseby, Nordkapp og Porsanger. Øvrige kommuner kan bli med i prosjektet senere når de
måtte ønske.
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