Finnmark Friluftsråd

Arbeidsprogram 2023
Solid nettverk og godt samarbeid. Det må til for å lykkes i arbeidet med å
oppnå resultater til beste for friluftslivet, innbyggerne og kommunene.
Viktige kontaktpersoner i kommunene i vårt arbeid med å nå våre mål:

Finnmark Friluftsråd - Kontaktpersoner (administasjon og politikk)
Alta

Aase-Kristin Abrahamsen

Rådgiver kultur

Anita Kivijervi

Berlevåg

Ann Kristin Wensel

Daglig leder frivilligsentral

Kenneth Hammari

Båtsfjord
Gamvik

Ståle Olsen
Uavklart

Daglig leder frivilligsentral

Lone Johansen
Gunn Mari K. Kristiansen

Karasjok

Ann Kristin Holmestrand

Kulturkonsulent

Svein Atle Somby

Kautokeino

Isak Emil Skadsem Eikelmann Naturforvalter

Anton Dahl

Hammerfest Tom Eirik Ness

Natur- og miljøvernrådgiver

Terje Wikstrøm

Lebesby

Maria Løkvoll

Kulturleder

Sigurd Rafaelsen

Loppa

Leder for frisklivssentralen

Ken-Gøran Pedersen

Måsøy

Cathrine Jensen
Jonas Muhammad
(foreløpig)

Konsulent

Rune Mathisen

Nesseby

Máret Ingá Smuk

Virksomhetsleder språk og kultur

Knut Store

Nordkapp

Martin Gaare

Konsulent

Rakel Hagen Olsen

Porsanger
SørVaranger

Victor Gamst

Oppvekst og kultur

Jon Nikolaisen

Tana

Erlend Eide

Rådgiver "grønn sektor"

Liz Utsi

Vardø

Gry-Anita Kristiansen

Konsulent

Ørjan Jensen

Uavklart

Lena Norum Bergeng

Vi står på for:
Friluftsliv - Folkehelse - Naturopplevelser
Fysisk aktivitet - Trivsel - Bolyst
Undersøkelse gjennomført

Som et grunnlagsarbeid for arbeidsprogrammet for 2023, er det gjennomført en undersøkelse blant
de administrative kontaktpersonene i kommune.
Følgende 12 kommuner har besvart undersøkelsen:

Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik,
Hammerfest, Karasjok, Lebesby, Loppa,
Nesseby, Porsanger, Vadsø, Vardø.

Mangler tilbakemelding fra:

Måsøy, Nordkapp, Sør-Varanger, Tana (og
Hasvik som har vedtatt medlemskap).

Link til undersøkelsen finnes her: https://no.surveymonkey.com/r/T73FNWN
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1. Friluftsliv som fritidsaktivitet for barn og ungdom
Friluftsrådet jobber allerede med friluftsliv som dagaktivitet i samarbeid med skoler og
barnehager. Friluftsliv er i tillegg en ferieaktivitet gjennom vår satsing med friluftsskoler i
sommerferiene. Det er et mål å oppnå et bedre tilbud med friluftsliv som fritidsaktivitet for
barn og ungdom.
Målet i 2023 er å videreføre de initiativ som ble tatt i 2022. Dette i samarbeid kommuner
som vil delta. En viktig oppgave vil være å avklare hvordan det kan samarbeides med
interesserte frivillige, samt lag og foreninger. Kanskje det i noen kommuner kan være aktuelt
å samarbeide med kulturskolen.
Tilbakemelding fra kommunene:
Ja:
Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Karasjok, Lebesby, Loppa,
Nesseby, Porsanger, Vadsø, Vardø
Nei:
Vet ikke:
Kautokeino

2. Perletur
Perletur har blitt en stor og viktig aktivitet for mange. Perletur må derfor prioriteres høyt i
vårt arbeid. Perletur 2023 vil i all hovedsak bestå av de samme turene som i 2022, men en
viss fornyelse er ønskelig. Gjerne ved å bytte ut tre til fem turer årlig.
Frist for å melde inn endringer for 2023 er 20. desember 2022.
«Kvalitet i alle ledd» er et mål å bygge videre på for Perletur 2023. Med kvalitet menes god
organisering, samarbeid med frivillige, videreutvikling av nettsiden med gode turbeskrivelser,
sporlogg og bilder, samt skilting, merking, informasjon og markedsføring. Økt deltakelse i
Perletur Bedrift inngår også i satsingen. Kanskje også om det kan utvikles en Perletur
organisasjon etter samme modell.
Tilbakemeldinger fra kommunene om hva som må til for å gjøre Perletur bedre:
•
•
•
•
•
•
•
•

Få med flere frivillige, f.eks. etablere egne arbeidsgrupper for Perletur
Administrative kontaktpersoner i kommunene som har tid til å følge opp Perletur i
samarbeid med de frivillige
Bedre skilting av turene
Bedre merking av turene
Gjøre turbeskrivelsene på peltur.no bedre
Mer og bedre informasjon og markedsføring
Videreutvikle nettsiden perletur.no
Få flere med på Perletur Bedrift (gleder både private og offentlige virksomheter)
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•
•

Avklare om det er mulig å få til en egen Perletur-app
Arbeide for å få til arrangement i mai som markerer sesongstart for Perletur. Dette i
så mange kommuner som mulig.

Statistikk og besøkstall:
Kommune
Vardø
Vadsø
Hammerfest
Kautokeino

Innbyggere
2021 - 2022
1969 - 1897

Deltakere
2019 - 2022
131 - 138 - 126 - 129

Prosent
2021 - 2022
6,4 % - 6,8 %

Mål
2023

5653 - 5568

288 - 320 - 460 - 425

8,1 % - 7,6 %

450

11363 - 11274

379 - 540 - 837 - 722

7,4 % - 6,4 %

750

140

2913 - 2877

283 - 313 - 319 - 214

11,0 % - 7,4 %

280

20766 - 21144

682 - 925 - 1594 -1235

7,7 % - 5,8 %

1350

Loppa

861 - 859

114 - 137 - 129 - 138

15,0 % - 16,1 %

130

Måsøy

1198 - 1162

59 - 85 - 100 - 80

8,3 % - 6,9 %

85

Nordkapp

3096 - 2947

90 - 402 - 236

13,0 % - 8,0 %

320

Porsanger

3936 - 3904

156 - 279 - 403 - 320

10,2 % - 8,2 %

380

Karasjok
Lebesby

2634 - 2584
1274- 1221

177 - 126 - 199 - 150
10 - 122 - 143 - 124

7,6 % - 5,8 %
11,2 % - 10,2 %

170
140

Gamvik

Alta

1095 - 1057

48 - 72 - 95 - 77

8,7 % - 7,3 %

80

Berlevåg

934 - 906

15 - 51 - 69 - 79

7,4 % - 8,7 %

75

Tana
Nesseby

2839 - 2821
885 - 854

129 - 140 - 127 - 106
23 - 23 - 57 - 55

4,5 % - 3,8 %
6,4 % - 6,4 %

250
80

Båtsfjord

2198 - 2165

207 - 212 - 273 - 238

12,4 % - 10,9 %

250

964
0-19-0-21
10104 - 9925
489 - 498 - 698 - 520
74 702 -74 129 3611- 4071-6052 - 4869

2,2 %
6,9 % - 5,3 %

80
600
5610

Hasvik
Sør-Varanger
Finnmark
Deltakere utenfra

Sum deltakere Perletur

1919 - 1663

1700

3786 - 5161 - 7971 - 6532

7230

Sammendrag antall deltakere og antall gjennomførte turer
2016
Delt.
Turer
1 458
14 790

2017
Delt.
Turer
2 994
38 517

2018
Delt.
Turer
3 492
54 213

2020
Delt.
Turer
5 180
88 618

2021
Delt.
Turer
7 971
164 325

2022
Delt.
Turer
6 532
135 794

2019
Delt.
Turer
3 807
62 406

3. JuleSPREK og VinterPerle
Videreutvikles og gjennomføres i samarbeid med de kommuner som ønsker friluftslivsaktivitet også når det er advent, mørketid og vinter.
Tilbakemelding fra kommunene:
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JuleSPREK:

Berlevåg, Lebesby, Hammerfest, Karasjok, Kautokeino, Nordkapp, Porsanger,
Vadsø (?), Vardø

VinterPerle:

Alta, Berlevåg, Gamvik, Karasjok, Kautokeino, Lebesby, Loppa, Porsanger,
Vadsø, Vardø

Vet ikke:

Båtsfjord (både JuleSPREK og VinterPerle), Gamvik (JuleSPREK)

4. Ut og Plukk
Høsten 2022 ble det gjort ferdig en ny versjon/nettside av Ut og Plukk. Nå kan aktiviteten/nettsiden brukes av hele landet. Det å løfte fram bærplukking som friluftslivsaktivitet og
høstingstradisjon, bør være viktig. Målet er å lykkes med en satsing der enda flere drar på tur
og registrerer sine plukkeaktiviteter på utinord.no (både bærplukking og søppelplukking, og
kanskje etter hvert også sopplukking).

5. Anlegg og tilrettelegginger for friluftsliv
Perletur-hyttene
Dette blir viktig i 2023:
•

Fortsette arbeidet med å bygge våre dagsturhytter i samarbeid med kommunene, og etter
følgende plan:
Kommune
Etterarbeid Bygging
Alta (2022)
x
Berlevåg (2022)
x
Båtsfjord (2021)
x
Gamvik (2022)
x
Hammerfest
x
Hasvik
Karasjok (2021)
x
Kautokeino
x
Lebesby (2022)
x
Måsøy (2021)
x
Nesseby
x
Nordkapp (2021)
x
Porsanger (2022)
x
Sør-Varanger
x
Tana
x
Vadsø
x
Vardø (2022)
x

•
•

Planlegging

Spillemidler bevilget
Nei (100 %)
Nei (100 %)
Ja (100 %
Nei (100 %)
Nei (50 %)

?
Ja (100 %)
Nei (50 %)
Ja (100 %)
Ja (100 %)
Nei (50 %)
Nei (100 %)
Nei (100 %)
Ja (50 %)
Nei (50 %)
Nei (0 %)
Nei (100 %)

Årstall når Perleturhytte ble bygd er tatt med i parentes.
Med etterarbeid menes det å etablere gode rutiner for drift, tilsyn og vedlikehold. Det er
kommunene som har hovedansvar for at dette kommer på plass.
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•
•

Også det å gjøre ferdig regnskap (spillemidler) inngår som en viktig administrativ etteroppgave.
Det er bygd toalett i tilknytning til dagsturhyttene i Karasjok og Måsøy. Også dette er prosjekt
som er gjennomført før spillemidler er bevilget. Det å avklare om også andre kommuner
ønsker toalett må gjøres.

Høsten 2022 oppsto det en utfordring med likvideten til friluftsrådet. Et stort antall bygde dagsturhytter med forskuttering av spillemidler, samt at lånetilsagnet fra SNN ennå ikke har vært tatt i bruk,
var årsaken til det. Etter hvert som spillemidler blir bevilget, vil dette forbedre friluftsrådets likviditetøkonomi betraktelig.
I oversikten er de tatt med hvor stor del av som er utbetalt til Dividalsbygg AS, som enten er 100, 50
eller 0 %. Halve honoraret utbetales ved oppstart/innkjøp av materialer for bygging av elementene til
dagsturhyttene, mens siste andel utbetales etter at hyttene er gjort ferdig.
Andre hytter
Friluftsrådet har påtatt seg oppgaven med å koordinere bygging av ny dagsturhytte i Båtsfjord.
Denne er tegnet av annen arkitekt enn Perletur-hyttene, som også er initiativtaker til prosjektet. Så
langt har både Samfunnsløftet og Innovasjon Norge bevilget tilskudd til prosjektet.
Grillhytte på Forsøl, Hammerfest vil bli ferdigstilt i 2023.
Sherpatrapp
Sherpatrapp Hammerfest «står på egne bein», og ble fullført i 2022 av Hammerfest og omegn turlag.
Det var en sannsynlighet for at sherpatrappa i Båtsfjord skulle bygges i 2022, men det lot seg ikke
gjøre. Vil bli bygd i 2023, etter de avtaler som lagt. Honningsvåg bygges kun som et lokalt initiativ.
Turkart
Gjøre ferdig turkart Måsøy (rekker kanskje å bli ferdig i 2022). Det legges ikke opp til flere slike
prosjekt. I tillegg til Måsøy er det utgitt turkart for Nordkinnhalvøya, Alta, Berlevåg/Båtsfjord, Loppa
samt Vadsø/Vardø.
Skilting av turer
Målet er at de aller fleste Perleturer skal være skiltet i samsvar med Merkehåndboka, dvs. som dette:

Fylkeskommunen har bevilget penger til satsingen. Det kan være aktuelt å søke å få overført noe av
dette tilskuddet til arbeidet med dagsturhyttene, ettersom kommunene ikke har meldt inn
tilstrekkelig stort behov for skilt til sine (Perle)turer.
Også produksjon av tavler som dette inngår i tilskuddet fra fylkeskommunen. Ingen slike tavler ble
produsert i 2022.
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6. 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).

7. Friluftsliv og folkehelse - Personer med særskilte behov
Følge opp med utgangspunkt i eksisterende aktivitet, dvs. friluftsgruppa for ungdom i Alta
med utviklingshemming og Friskliv ung Alta og.
Arbeide for å få til Aktiv på dagtid i samarbeid med de kommuner som ønsker det, dvs.
Ja:

Hammerfest, Lebesby, Gamvik, Karasjok, Nesseby, Vadsø, Vardø

Nei:
Vet ikke:

Alta, Porsanger
Båtsfjord, Kautokeino, Loppa

Øvrige ønsker og behov fra kommunene følges opp i størst mulig grad. Dette kan være i
samarbeid med tiltak utviklingshemmede, tjenesten utfordringer rus og psykiatri, eldre
(reformen «Leve hele livet»).
Når det gjelder friluftsliv, fysisk aktivitet, naturopplevelser og folkehelse, vil det være naturlig
at det etablerers kontakt med frisklivsentralene:
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Tilbakemeldinger fra kommuner vedr. frisklivsentral:
Har:
Alta, Lebesby, Loppa
Har ikke:
Berlevåg, Båtsfjord, Karasjok, Kautokeino, Gamvik, Porsanger, Vadsø (?),
Vardø
På Helsedirektoratets nettside framgår det at også disse kommunene har frisklivsentral:
Hammerfest, Hasvik, Måsøy, Nesseby, Sør-Varanger og Tana.

8. Friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn
Målgruppen er mer personer fra mer tradisjonelle flyktningeland, personer fra Ukraina og
arbeidsinnvandrere til fiskeindustrien, reiselivet m.m.
Fram til nå har vi har bare i liten grad klart å følge opp aktiviteten. Unntaket er sommeraktiviteter gjennomført i samarbeid med kommunene Hammerfest, Sør-Varanger og Vadsø.
Friluftskort (15 timers grunnopplæring) er et tilbud som friluftsrådet har utarbeidet.
Opplæring i grunnleggende friluftslivsferdigheter bør være viktig for flere målgrupper, og
ikke bare personer med innvandrerbakgrunn. For å få til en god gjennomføring, er det behov
for instruktører, lærere og organisasjoner som ønsker å gjennomføre opplæringen for sine
brukere, elever, medlemmer og innbyggere.
Tilbakemelding fra kommunene vedr. friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn:
Ja:
Loppa, Gamvik, Vadsø
Nei:
Berlevåg,
Vet ikke:
Alta, Båtsfjord, Lebesby, Vardø

9. På tur med ordføreren
Målet er at det gjennomføres ordførertur i samtlige kommuner. Dette som en del av Friluftslivets uke i september, eventuelt når det måtte passe bedre. Kommunene bes avklare dato,
turmål/sted og hvem det skal samarbeides innen 1. april. Dette for at vi skal kunne klare å få
til skikkelig god felles markedsføring.
Tilbakemelding fra kommunene:
Ja:
Berlevåg, Lebesby, Gamvik, Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Vardø
Nei:
Vet ikke
Alta, Båtsfjord, Loppa, Vadsø

Et samarbeid mellom kommunene i Finnmark
Epost: post@perletur.no Mobil: 975 20 450 Nettside: perletur.no - Se også Finnmark Friluftsråd på Facebook

Finnmark Friluftsråd
10. Friluftsskoler i skoleferier og andre aktiviteter for barn og ungdom
Fortsetter som en prioritert oppgave også i 2023. 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. Friluftsskole i høstferien viser seg å være mest
aktuell for de største kommunene.
Flere kommuner har et ønske om å få til friluftsskole enten med redusert eller ingen
deltakeravgift for sine deltakere. Det har vært en utfordring å finne ut hvordan dette kan
gjennomføres enklest mulig.
Ny finansieringsmodell fra 2023:
•

Medlemskontingenten økes med kr 3,- pr innbygger for de kommuner som ønsker gratis
friluftsskole. Minimum medlemskontingent settes til kr 10 000,-

11. 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 2023 i samarbeid
med samtlige kommuner. Muligens avgrenses arbeidet i Alta til kun å omhandle sykling
(masterplan for sykling).

12. Marin forsøpling og strandrydding
I forarbeidet med arbeidsprogrammet ble det vurdert om strandrydding burde nedprioriteres
eventuelt helt utgå fra friluftsrådets arbeidsprogram. Dette for å kunne konsentrere seg om
andre oppgaver.
Strandrydding fortsetter derimot som prioritert oppgave også i 2023. Dette som følge av
tilskudd fra Handelens Miljøfond til nytt samarbeid med frivillige i Nord-Troms og Finnmark,
samt prosjektet i samarbeid med In the same boat fortsetter (i Øst-Finnmark). Også dette
med tilskudd fra Handelens Miljøfond.
I tillegg ønsker Hold Norge Rent å videreføre Arctic Cleanup, som er et internasjonalt prosjekt
der Finnmark er valgt ut til å være med. Det å få skoler, barnehager, organisasjoner og eventuelt bedrifter til å ta ansvar for sin egen strand gjennom «Min del av Norge», byr også på
muligheter.
Strandryddeuka gjennomføres nasjonalt i september. Målet må være å få til aktivitet rundt
om i hele Finnmark.
Arbeide for at så mange som mulig tar i bruk strandryddings-modulen på «Ut og Plukk.
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13. Andre oppgaver
•
•
•
•
•
•
•

Arbeide for å få til en bred markering av den nasjonale Friluftslivets uke som gjennomføres i begynnelse av september (i forkant av Strandryddeuka).
Videreføre Lekende Lett både i tilknytning til påske og jul/mørketid.
På nettsidene til kommunene: Oppnå en bedre og mer synlig presentasjon av Perletur og
medlemskapet i Finnmark Friluftsråd.
Fortsatt prioritere arbeidet med informasjon og kommunikasjon via medier i Finnmark,
nettside, div. Facebook-sider og Instagram.
Følge opp medlemskommunene med møter og kontakt, digitalt og fysisk.
Arbeide for å få til fysisk samling for alle kommunene i løpet av 2023.
Være vertskap for Friluftsrådenes Landsforbund og landets friluftsråd, på nasjonal
samling lagt til Kirkenes i september.
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