24.11.2021
Friluftsråd for kommunene: Aukra, Aure, Averøy, Gjemnes, Heim, Hustadvika, Kristiansund, Molde,
Rauma, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. Friluftsrådets visjon: Friluftsliv for alle, hele året!

Til styremedlemmer i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Innkalling til styremøte i Friluftsrådet N&R torsdag den 2.
desember kl. 10.00 til kl. 13.00 i Kristiansund.
Oppmøte i Rørgata 19 kl. 10.00 for orientering og befaring av sherpatrapp-prosjektet
«Kvernberget opp»

Etter befaring forflytter vi oss til Servicekontoret/Servicetorget (Freikollen møterom) der blir det
kort orientering fra Freimarkas venner om deres mange prosjekt på Frei i Kristiansund kommune.
(NB! Det er frivillighetens år i 2022).

Det blir servering av kaffe og lunsj under innlegget fra Freimarkas Venner.

Forfall til møte?
Faste styremedlemmer (1 fra hver medlemskommune) som ikke kan møte, kontakter egen
vararepresentant ved behov.

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Saker til orientering:
1. Orientering om prosjekt Stikk UT! Sammen v/prosjektleder Liv Hoel.
2. Orientering om prosjekt Rydd Norge (Handelsstandens Miljøfond) på Hustadvika og
på Smøla. v/ prosjektleder Patrick Gule i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.
3. Oppstart av Stikk UT Vinter 15. desember. Orientering v/Liv Synnøve Hoel.

Saker til behandling i styret:
Sak 20/21 - Godkjenning av referat fra styremøte den 26. oktober 2021.
Sak 21/21 – Arbeidsplan for 2022.
Sak 22/21 – Prosjekt: Ro- og padleruter på Nordmøre og i Romsdal
Sak 23/21 – Møteplan for 2022.

Styreleder

Daglig leder

Hans Bjarne Tennøy

Ola Fremo

Sak 20/21 - Godkjenning av referat fra
styremøte den 26. oktober 2021.
Forslag til vedtak: Referat fra styremøte 26. okt. godkjennes.

Referat fra styremøte i Friluftsrådet N&R onsdag den 26.
okt.

Deltakere på styremøte:
Kommune
Kristiansund
Molde
Averøy
Rauma
Surnadal
Aure
Aukra
Hustadvika
Tingvoll
Heim
Sunndal
Smøla
Gjemnes

Fast styremedlem
Jan Richard Meek

Vara styremedlem
Erling Thoresen- Vestre

Ragnhild Berthinussen
Harald Krøvel
Henrik Blekken
Anita Oterhals Eide
Hans Bjarne Tennøy
Inger Helene Hagen Sira
Siv-Grete Sponås
Arild Nordengen

Ansattes repr.
Liv Synnøve Hoel
Administrasjonen Ola Fremo og Patrick Gule

Mattis mikkelsen

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 17/21 - Godkjenning av referat fra styremøte den 15. juni 2021.
Vedtak: Referat fra styremøte den 15. juni 2021 godkjennes.

Sak 18/21 - Økonomirapport
Vedtak: Fremlagte økonomirapport per 11.06.21 tas til orientering.

Sak 19/21 Gjennomgang av «ny» framforhandlet Samarbeidsavtale og behandling i
deltakerkommunene.
Vedtak: Styret i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal ber administrasjonen (i friluftsrådet)
sende «ny» fremforhandlet samarbeidsavtale der Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal blir
organisert som et kommunalt oppgavefellesskap (KO), til behandling i samtlige 13
deltakerkommune med mål om vedtak og godkjenning innen 2021.

Referent: Ola Fremo

Sak 21/21 – Arbeidsplan for 2022.

Forslag til vedtak: Framlagt arbeidsplan for 2022 legges fram til representantskapet for
godkjenning.

Arbeidsplan 2022
Utarbeidet 19. november 2021

Vedtatt:

Revidert

Om arbeidsplanen for 2022
Arbeidsplanen gir en oversikt over Friluftsrådets viktigste og planlagte oppgaver for kommende år.
Det er tatt med løpende oppgaver og spesielle satsinger og prosjekt for året. Planen er forsøkt delt
inn etter hvordan vi faktisk jobber, selv om mange oppgaver går på tvers av fagområder.
De løpende oppgavene er mange og videreføres i 2022. De store prosjektene fra 2021 med ny Stikk
UT!-app og Stikk UT! Sammen vil kreve oppfølging i overgang til driftsfase. Rydd Norge-prosjektet vil
starte opp for fullt og vil kreve mye arbeidskapasitet. Plan for friluftslivets ferdselsårer er også
forventet å ha stor aktivitet i 2022. Bærekraft er et gjennomgående tema som følges opp etter egen
strategi for dette. Planen for 2022 vil også være preget av overgang til ny organisasjonsform og nye
vedtekter.

Friluftsliv for alle –
hele året!
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1. Styring, plan og økonomi
Prosjektnr:

100 Admin

Fagansvar:

Ola
Est.
Olarepresentantskapsmøtetårsverk:
FNR skal driftes i tråd med samarebidsavtale og føringer fra
og styret. FNR0,50
skal
ha planer og rutiner som sikrer god drift.
Resultatmål
0,50
Tiltak

1.1. Representantskapsmøte - Avholde representantskapsmøte ihht. samarbeidsavtale
med behandling av årsmelding, regnskap, arbeidsplan, budsjett og valg
1.2. Styret - Legge til rette for at styret kan arbeide godt og i tråd med vedtekter og
føringer fra representantskapsmøtet
Avholde 2-3 styremøter, etter møteplan for 2022. AU-møter etter behov.
Styredokumenter skal legges på hjemmeside
1.3. Ny samarbeidsavtale (vedtekter) - Iverksette drift ihht. ny samarbeidsavtale
Etablere samarbeidsgruppe
Etablere rutine for anbud, innsyn og annet som følger av ny samarbeidsavtale
1.4. Planer – Utarbeide, vedlikeholde og etterleve planverk
Lage arbeidsplan for 2022
Følge opp arbeidsplanen i kvartalsvis gjennomgang og fortløpende prioriteringer
for den enkelte ansatte (Datoer for gjennomgang 15.3. - 14.6. - 6.9. - 29.11 legges
i kalender.)
Følge opp temastrategiene for bærekraft og Stikk UT!
Starte arbeidet med ny 5 årsplan (2023 – 2027)
1.5. Økonomi – Sikre økonomisk grunnlag for drift og forsvarlig økonomistyring
Utarbeide budsjett
Revidere budsjett etter resultat av hovedsøknadsrunde og ved behov
Søke tilskudd fra FL, Fylkeskommuner, Miljødirektorat og andre
Føre oversikt over frister, søknader og tilskudd
Føre regnskap i samarbeid med regnskapsfører
Rapportere økonomistatus til styret og ansatte, hvert styremøte
Drifte brukervennlig betalingsløsning for premier og produkt, vurdere ny løsning
1.6. HMS – Sikre at HMS ivaretas ihht. rutiner
Gjennomgå HMS-rutiner årlig med øvelse
1.7. Arbeidsmiljø - Være en god og forutsigbar arbeidsplass
Avholde tirsdagsmøte ukentlig med status og gjennomgang av oppgaver
Gjennomføre intern kompetanseheving innen friluftsliv og andre tema, herunder
spillemiddelordningen med FNF, teamarbeid, prosjektstyring og
kommunikasjonsarbeid

Ans
var

Fr
ist

St
at
us

Sikre et godt arbeidsmiljø. Gjennomføre minst 2 felles turer. Involvere
Idrettssenteret

2. Samarbeid og kommunikasjon
Prosjektnr:

100 Admin

Fagansvar:

Est. årsverk:

FNR skal være et kompetansesenter innen friluftsliv og drive innovasjon og utviklingsarbeid innen
fagfeltet for hele regionen. FNR skal være synlig i samfunnsdebatter og samarbeide med nasjonale,
regionale og lokale etater og organisasjoner.
Resultatmål
Tiltak

2.1. Kommuner – Samarbeide godt med våre medlemskommuner og deres ulike enheter
Aktivt tilby bistand til kommunene i aktuelle saker og bistå kommunene på
forespørsel
Være pådriver for gjennomføring av regionale prosjekter i den enkelte kommune
Gjennomføre kommunebesøk etter egen mal med minst 2 kommuner. Prioritere
blant disse kommunene Kristiansund, Hustadvika, Smøla, Aure (vurder andre!)
Fremme politisk sak om friluftsliv i kommunene
Ha dialog med kommuner i sørlige Trøndelag og fylkeskommune om friluftsråd i
regionen.
2.2. Regionale aktører - Ha et konstruktivt samarbeid med regionale aktører – herunder:
- M&R og T fylkeskommuner
- Sunnmøre Friluftsråd
- FNF
- Turistforeningene
- NJFF
- Speiderkrets og grupper
- klyngefellesskapet idrettssenteret
- og andre relevante aktører
2.3. FL - Ha et konstruktivt samarbeid med Friluftsrådenes Landsforbund (FL) – herunder:
- være oppdatert på FL sine satsingsområder
- delta på daglig-leder-samling og i andre aktuelle fora
- delta med minst én ansatt på ansatte-samlinga til FL
Være vertskap for den årlige friluftslivkonferansen og FL sitt årsmøte, 20.-22.09.
2.4. Lokal frivillighet - Samarbeide med lokal frivillighet om aktivitet og andre saker
2.5. Grunneiere - Samarbeide med grunneiere og grunneierorganisasjoner
2.6. Kommunikasjon – Kommunisere bredt gjennom aktuelle kanaler ihht. egen
kommunikasjonsplan
Besvare og følge opp henvendelser på telefon, epost og fb-messenger

Ans
var

F
r
i
s
t

Stat
us

Publisere nettsaker på www.friluftsraad.no og www.stikkut.no
Publisere artikler og oppdateringer på Facebook og Instagram
Sende ut pressemeldinger og mediesaker til aktuelle lokale og regionale medier
Sende ut nyhetsbrev til brukere, kontakter og abonnenter
Utarbeide kommunikasjonsplan og gjennomføre fagdag om kommunikasjon

3. Allemannsretten
Prosjektnr:

100 Admin

Fagansvar:

Alle

Est. årsverk:

FNR skal sikre og styrke allemannsretten
Tiltak

A
ns
va
r

Fri
st

Informere om allemannsretten og -plikten i aktuelle kanaler og arrangement
Videreutvikle og utbre kurs i sporløs ferdsel (søke finansiering)
Ha allemannsretten som tema på Friluftsskoler og til andre aktuelle grupper
Spre Stikk UT! Vett-reglene og gjennomføre informasjonskampanje om
«allemannsplikten» under Stikk UT! -sesongen
Samarbeide med grunneierorganisasjoner vedrørende informasjon og tiltak i tråd med
allemannsretten

4. Stikk UT!
Prosjektnr:

110 Stikk UT!

Fagansvar:

Est. årsverk:

FNR skal opprettholde og utvikle Stikk UT! som vårt fremste tiltak for aktivitet og friluftsliv ihht. egen
strategiplan og i samarbeid med fylkeskommuner, kommuner, frivillige og andre.
Resultatmål
Tiltak

4.1. Generelt – Gjennomføre Stikk UT! i tråd med rutiner og planer
Ha turer, nettsider, app og brosjyre klar til sesongstart 1. mai og 15. desember
Kommunisere Stikk UT!-tilbudene i tråd med kommunikasjonsplan. Publisere
flere artikler på www.stikkut.no
Samarbeide tett med SF om Stikk UT!
Gjennomføre konkrete tiltak for bærekraft etter egne strategier (e-kurs,
utslippsregnskap, kollektivbruk, sykkelbruk, slitasje)

Stat
us

Kvalitetssikre Stikk UT!-turer ift. bærekraft (vern, naturverdier, transport og
slitasje). Gjennomføre dialogmøter med Statsforvalterne og vernemyndigheter
(og fylkeskommuner).
Gjennomføre min. 2 møter med Stikk UT!-gruppa og evt. ved behov
Bistå kommunene med oppdatering og utvikling av innholdet på morotur.no i
samarbeid med MR Fylkeskommune
Skaffe flere sponsoravtaler
Besvare og følge opp henvendelser fra brukere
Gjennomføre dialogmøter med grunneierorganisasjoner
Videreutvikle samhandling med
- Frivillige og frivillig-grupper
- Andre relevante aktører
Vurdere å gjennomføre Stikk UT! Maraton eller annen Stikk UT!-aktivitet i
friluftslivets uke
Vurdere evt. ny premieordning. Evt. produsere, selge og distribuere Stikk UT!krus/premier.
Evt. skaffe Stikk UT! krus-kunstner for fem nye år (2022-26)
Gjennomgå ordning med papirkart – brukerønsker, behov, nytte, finansiering

4.2. Stikk UT! Bedrift (110.20) - Gjennomføre Stikk UT! Bedrift i tråd med rutiner og
planer
Vurdere forbedringer av topplista for Stikk UT!-bedrift
Øke antall bedrifter i sommersesongen til 150 i FNRs område, samt øke
deltagelsen i vintersesongen. Vurdere ekstern hjelp for markedsføring.

4.3. Stikk UT! Vinter (110.10) - Gjennomføre Stikk UT! Vinter i tråd med rutiner og
planer
Ha turer og nettsider klar til sesongstart 15. desember
Samarbeide tett med SF og Skikretsen om Stikk UT! Vinter
Evaluere og videreutvikle Stikk UT! Ski og Stikk UT! Vinterfottur
Vurdere konsepter for Stikk UT! Ski utenfor oppkjørte skispor

4.4. Stikk UT! Sammen (160.35) – Viderutvikle og drifte Stikk UT! Sammen

Lage plan for markedsføring og drift av Stikk UT! Sammen og hvordan dette kan
finansieres og brukes mot flere målgrupper

4.5. Videreutvikling av Stikk UT! og tiltak for nye målgrupper
Gjennomføre Stikk UT!-introkurs for innvandrere

5. Stikk UT!-app
Prosjektnr:

115 Stikk UT!-app

Fagansvar:

Est. årsverk:
0,50

Drifte og utvikle Stikk UT!-appen
Resultatmål
Tiltak

Ans
var

Fr
ist

St
at
us

Evaluere og videreutvikle app’en, inkludert Stikk UT! Sammen
Lage plan for drift, oppdatering og finansiering av app og videreutvikling
Søke midler til drift og videreutvikling
Utrede mulighetene som ligger i Spor Meg- funksjonen

6. Friluftsskolen
Prosjektnr: 140 Friluftsskolen
Fagansvar:
Est. årsverk:
FNR skal utvikle og gjennomføre Friluftsskolen etter mal fra FL og jobbe for at dette er et ettertraktet
friluftslivtilbud for barn og unge. FNR skal arbeide for å fremme tilbudet i stadig flere
medlemskommuner i samarbeid med kommuner, ildsjeler, lokale og regionale foreninger.
Resultatmål
Tiltak

Gjennomføre friluftsskoler etter maler og rutiner. 3 dager høst og vinter, 5 dager om
sommer – 30 deltakere.
Tilby gratisplasser og markedsføre dette for å nå flere av de som trenger det mest
Sørge for økt deltakelse fra flerkulturelle og innvandrere
Opprette samarbeid om praksis/arbeidsressurser fra relevante utdanningsinstitusjoner
(Volda, lærerutd., VGS)
Gjennomføre Friluftsskole Vinter i:
Molde/Hustadvika (Skaret)
Kristiansund
iTrollheimen (Trøndelag)
iTrollheimen (Møre og Romsdal)
Rauma (Camp Romsdal i samarbeid med Fjellfestivalen)

Ans
var

Fr
ist

St
at
us

Gjennomføre Friluftsskole Sommer i:
Kristiansund – Viken Gård - 4 uker
Averøy
Heim – 2 uker
Tingvoll
Gjennomføre Friluftsskole Høst i:
Kristiansund
Molde i samarbeid med Moldespeiderne
Utrede mulighet for etablering av nye tilbud i Gjemnes, Hustadvika (ytre) m.fl.
Kommunisere tilbudet til medlemskommunene med sikte på å etablere nye friluftsskoler
Synliggjøre tilbud som eksisterer i kommunen og etablere samarbeid der det er
hensiktsmessig. MOI, Fjellfestivalen, Vandrefestivalen, iTrollheimen, Moldespeiderne
med flere

7. Diverse aktivitetsprosjekt
Prosjektnr: 160 Diverse aktivitetsprosjekt Fagansvar:
-Est. årsverk:
FNR skal jobbe for aktivitet og gjennomføre store og små aktivitetsprosjekter. Det skal vektlegges å nå
grupper med spesielle behov og aktiviteter som gjennomføres hele året og som bidrar til sosial
inkludering.
Resultatmål

7.1. Flerkulturelle og innvandrere (160.20) - Øke flerkulturelle og innvandrere sin
deltakelse i friluftsliv og fysisk aktivitet utendørs
Informere om kursmaler og tilrettelegge for etablering av kurs i friluftsliv
(sommer og vinter) for flyktninger i flere kommuner. Følge opp etablerte
samarbeid og delta på forespørsel i nye.
Utvikle og gjennomføre Stikk UT!-introkurs for innvandrere
Samarbeide med Utenlandsk kultur møter norsk natur i Kristiansund
Låne ut henger med sykler til sykkelkurs og brukere
Sørge for økt deltakelse fra flerkulturelle og innvandrere på friluftsskoler
7.2. Aktiv på dagtid (160.30) – Øke aktiviteten ute hos lite aktive personer, samt
redusere ensomhet og utenforskap gjennom aktiv på dagtid og lignende tiltak
Bistå Molde og Kristiansund i gjennomføring av Aktiv på dagtid/Friskliv og
mestring
Jobbe for økt bruk av friluftsliv i Aktiv på dagtid-tilbudet i flere kommuner
Kartlegge og etablere nye samarbeid
Se Aktiv på dagtid i sammenheng med Stikk UT! Sammen
7.3. Utemix (160.45) – Opprettholde Utemix som aktivitetsbank for barn og
barnefamilier
Vurdere bruk av Utemix opp mot skole, SFO, barnehage og som generell
aktivitetsbank
7.4. Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (160.50) – Jobbe for
friluftslivstilbud som dekker et bredt spekter av funksjonsnivå. Friluftsliv for ALLE.
Sørge for at det lages gode turbeskrivelser for rullestolbrukere og gradering av
turer i morotur og at disse synliggjøres generelt og i Stikk UT!
Kartlegge tilgjengelighet i resterende kommuner, avh. av midler fra Kartverket
Følge opp Friluftsliv for ALLE i planer for friluftslivets ferdselsårer
Gjennomføre «Klart-det-går»-kurs for ledsagere

Ans
var

Fr
ist

St
at
us

Gjennomføre egne, og støtte aktivitetstiltak for personer med nedsatt
funksjonsevne
Bidra i nettverket for Spenningskurset.
7.5. Festivaler og stands (160.90) - Bidra til friluftsarrangement, på forespørsel og
etter vurdering av relevans og kapasitet
7.6. Diverse aktivitetstiltak – Andre (160)
Delta på Friluftslivets uke (3.-11.9.) og Gapahukens dag. Lage plan innen 15.06.
Komme med små konkrete tips til bærekraftig friluftsliv – «månedens tips»
Vurdere behov og evt. gjennomføre andre konkurranser og periodeopplegg for
økt aktivitet, Stikk UT! Maraton, påskekalender, julekalender
Opprettholde en utstyrsbase til egen bruk og utlån til samarbeidspartnere og
spesielle grupper
Være med å markere frivillighetens år i 2022, fokus på uke 23 evt. friluftslivets
uke

8. Læring i friluft
Prosjektnr:
190 Læring i friluft
Fagansvar:
Est. årsverk:
FNR skal arbeide for at friluftsliv og fysisk aktivitet får større plass i skole, SFO og barnehage
Resultatmål
Tiltak

Ans
var

Fr
ist

St
at
us

Fr
ist

St
at
us

Utarbeide en egen plan for arbeid med skole, SFO og barnehage og iverksette
tiltak etter denne
Gjennomføre kurs i Læring i friluft, nettverkssamlinger og klasseveiledning. Noen
som webinar
Gjennomføre kurs for barnehageansatte
Opprettholde samarbeid med høyskoler om fagdag friluftsliv for studenter
Avklare videre framdrift for Aktivportalen og om den kan brukes som portal for
LIF, herunder finansiering, samarbeidspartnere, drift, osv. Bruk av Utemix i LIFsammenheng

9. Strandrydding
Prosjektnr:

200 Strandrydding
Fagansvar:
210 Rydd Norge
FNR skal være en viktig aktør i arbeidet mot marin forsøpling

Est. årsverk:

Resultatmål
Tiltak

9.1. Strandrydding (200.50)
Søke midler til strandrydding fra Miljødirektoratet og andre relevante aktører
Gjennomføre Stikk ut og plukk! og legge til rette for strandrydding
Evaluere og videreutvikle Stikk ut og plukk!
Drive informasjons- og holdningsarbeid mot marin forsøpling

9.2. Netverk Marin Forsøpling Møre og Romsdal (200.10) - Drifte og koordinere
Nettverk Marin forsøpling, i samarbeid med SF og Runde miljøsenter

9.3. Rydd Norge (210)

Ans
var

Smøla (210.10) - Evt. gjennomføre tildelte oppdrag i Rydd Norge-programmet på
Smøla i samarbeid med Plastjegerne
Hustadvika (210.20) - Gjennomføre tildelte oppdrag i Rydd Norge-programmet
på Hustadvika i samarbeid med Hustadvika Adventure

10. Skjærgårdtjenesten
Prosjektnr:

250 Skjærgårdstjenesten

Fagansvar:

Est. årsverk:

0,50
FNR skal bidra til utvikling og drift av Skjærgårdstjenesten i Møre og Romsdal til beste for kystfriluftslivet
i vår region og i arbeidet mot marin forsøpling
Tiltak

Bidra til styring og drift av Skjærgårdstjenesten i Møre og Romsdal som sikrer en konkret,
balansert og best mulig oppgaveportefølje i Nordmøre og Romsdal
Bruke Skjærgårdstjenesten i gjennomføring av tilretteleggingstiltak bla. på
Moldeholmene
Kartlegge og utvikle padleruter knyttet til offentlige friluftsområder
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11. Areal - plan, sikring og tilrettelegging
Prosjektnr:

300 Areal - plan, sikring og tilrettelegging

Fagansvar:

Est.
årsverk:
FNR skal jobbe for at arealer for friluftsliv kartlegges og ivaretas og at sikring og utvikling gjøres
planmessig og bærekraftig til beste for mennesker og natur
Resultatmål
Tiltak

11.1 Statlig sikring – Arbeide for planmessig sikring av flere arealer til friluftslivsformål
Fremme ordningen for statlig sikring av friluftsomr. og bistå kommunene i arbeidet
med statlig sikring og tiltak i slike. Oppfordre til økt bruk av ordningen.
Ta egne initiativ til sikring og tilrettelegging av utvalgte områder, i samarbeid med
kommunene. Spesielt fokus på sjønære områder.
Utvikle egne rutiner for hvordan vi følger opp kommunenes arbeid med sikring og
tilrettelegging i statlig sikrede områder. Kartlegge aktuelle områder og prioritere
arbeidet og ha en plan for sikring og tiltak 2022. Kart på veggen!
Heve kompetansen internt om statlige sikrede områder og ordningen

11.2. Tilrettelegging – Arbeide for planmessig og bærekraftig tilrettelegging av turstier,
klopper, skitraseer, turveier, padleruter, sykkeltraseer og friluftsporter med mer
Heve intern kompetanse og utvikle praksis for rett sti på rett setd. Bidra med
informasjon og kunnskap til arbeidet med opprusting av stier og klopper.
FNR skal i samarbeid med Skjærgårdtjenesten bidra til friluftslivsanlegg, som
kystledhytter/gapahuker/ teltplasser og andre tiltak som tilrettelegger for
kystfriluftsliv.
Bidra til å ruste opp stier med stor slitasje på utvalgte Stikk UT!-traseer gjennom
bl.a. bruk av spillemidler
Bidra til økt bruk av morotur, herunder til å registrere gapahuker, badeplasser,
aktivitetsplasser, kulturminner, toalett, padleturer osv.
Støtte idrettslag og løypelag med GPS og abonnement på www.løyper.net

11.3. Arealforvaltning – Være en aktiv bidragsyter i kommunale og regionale
planspørsmål som berører friluftsliv
Jobbe for at kommunene ivaretar friluftslivsarealer der folk bor, i tråd med nasjonale
føringer, FNRs strategi og FNs bærekraftsmål
Vurdere plansaker og komme med innspill om friluftslivsfaglige tema
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11.4. Kartlegging og verdsetting av friluftsområder (310)
Bistå gjenværende kommuner med å kartlegge og verdsette friluftslivsområder,
etter tilgjengelig kapasitet

11.5. Plan for friluftslivets ferdselsårer (320) – Arbeide for at kommunene utarbeider
Plan for friluftslivets ferdselsårer og gjennom dette framhever stien som friluftslivets
viktigste arena
Utvikle prosjektet for vår region, tilby prosjektstøtte til de kommunene som ønsker
og arbeide for oppstart i flest mulig kommuner
Ferdigstille planer i 2 kommuner. Oppstart i ytterligere 3 kommuner

11.6. Turskiltprosjekt (350) – Bistå kommuner og frivillige med skilting, herunder
finansiering
Formidle god skiltpraksis og innholdet i merkehåndboka, jf. Stikk UT!-webinar
Informere om ordningen og ta imot bestillinger
Søke om spillemidler til skilting i friluftsområder

11.7. Forøya (380) – Ferdigstille tiltak i statlig sikret område i samarbeid med Averøy
kommune

11.8. Julneset (390) – Gjennomføre statlig sikring og tiltak (parkering og Piggtrådrunden
med mer) i samarbeid med Molde kommune

11.9. Dagsturhytter – Bistå fylkeskommunen i arbeidet med dagsturhytter i våre
kommuner

Sak 22/21 – Prosjekt: Ro- og padleruter på
Nordmøre og i Romsdal
Forslag til vedtak: Prosjekt Ro- og padleruter på Nordmøre og Romsdal oversendes til
Skjærgårdtjenesten MR for godkjenning.

Bakgrunn: Skjærgårdstjenesten i Møre og Romsdal (ST) ble etablert i 2018/19 med base i
Ålesund. ST er et samarbeid mellom Staten v/Miljødirektoratet (50%), Møre og Romsdal
fylkeskommune (25%) og de to friluftsrådene i Møre og Romsdal (25%).
Sunnmøre friluftsråd har i alle år driftet sjønære friluftsområder og med ST har dette
arbeidet fått et kvalitetsløft på Sunnmøre. Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal har med
dagens administrasjon hatt begrenset innsats på sjønært friluftsliv og tilrettelegging på
offentlige friluftslivsområder ved sjø.
Opprettelsen av Skjærgårdstjenesten i Møre og Romsdal med signering av
samarbeidsavtalen høsten 2021 er det nå mulig å styrke dette arbeidet. Med bakgrunn i
dette legges prosjekt Ro- og padleruter i Nordmøre og Romsdal fram for styret til
behandling. Målet er å kunne presentere ca. 25 ro- og padleruter på Morotur.no, og gjøre
padling mer tilgjengelig for innbyggere og tilreisende, med utgangspunkt i offentlige
friluftslivsområder i vår region.

Prosjekt: Ro- og padleruter på Nordmøre og i Romsdal
Prosjekteier: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal v/daglig leder
Prosjektleder: Synnøve Haga
Prosjektperiode: 1. oktober 2021- 1. juni 2022

Formål med prosjektet:
Spre kunnskap om turmulighetene ro og padling langs kysten og bidra til at flere kan oppleve glede
og mestring knyttet til det sjøbaserte friluftslivet og utvikling av offentlige friluftslivsområder ved
sjøen i Møre og Romsdal.

Mål:
Publisere beskrivelser av 20-25 ro- og padleruter på morotur.no for å styrke det sjøbaserte friluftsliv i
Møre og Romsdal.

Bakgrunn og beskrivelse
Norge er en hav- og sjøfartsnasjon, og ferdsel til sjøs går like langt tilbake som det har bodd
mennesker i Norge. Dette gjelder ikke minst i Møre og Romsdal med sin lange og varierte kystlinje fra
de innerste fjordarmene under bratte fjell til skjærgården ut mot storhavet med sine tusenvis av
øyer, holmer og skjær. Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal har i hovedsak rettet sin aktivitet mot
landbaserte aktiviteter som for eksempel Stikk UT! til fots og på ski. Vi ser en øking i aktivitet i det
sjøbaserte friluftslivet, særlig knyttet til kajakkpadling, og vi ønsker også å fremme folkehelse og
naturglede knyttet til denne delen av friluftslivet ved å tilby attraktive ro- og padleruter som er
kvalitetssikret når det gjelder sikkerhet. Til å gjennomføre selve registreringen av rutene og
utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser), knytter vil til oss ressurspersoner fra
kajakkmiljøet i fylket. Om valg av ruter:
•
•
•
•
•

•

Rutene skal være spredt geografisk utover i FNRs deltakerkommuner
Rutene som skal beskrives skal ligge i tilknytning til statlig sikrete friluftsområder, andre
offentlig eide friluftsområder eller friluftsområder som kan være aktuelle for sikring.
Rutene skal ta utgangspunkt i allerede opparbeidete og tilgjengelige parkeringsplasser
Ruteplasseringen skal ta hensyn til sårbart plante- og dyreliv
Turbeskrivelsene skal lages med utgangspunkt i Merkehåndboka sin veileder for ro- og
padleruter https://www.merkehandboka.no/wpcontent/uploads/2019/03/4796_padlemanual_03_oppslag_LR.pdf , som blant annet
innebærer at det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for hver tur.
Rutene skal publiseres på morotur.no. De fleste skal være i kategorien grønne eller blå, men
vi vil også inkludere noen røde turer for at prosjektet skal være relevante for erfarne padlere.

Budsjett og finansieringsplan
Budsjett
Kartlegging og registrering av 25 ruter x 3000 kr knyttet
til statlig sikrete friluftsområder, andre offentlig eide
friluftsområder eller friluftsområder som kan være
aktuelle for sikring.
Innsamling av materiale fra tilsvarende prosjekt i Norge
og analyser av disse
Tilrettelegging i morotur
Adm. og prosjektledelse
SUM:
Finansieringsplan
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
Møre og Romsdal fylkeskommune (kulturavd.)
Skjærgårdstjenesten Møre og Romsdal
SUM

2021

2022

Totalt

10000

65 000

75000

10000

10 000
35 000
30 000
140 000

20000
35000
40000
170000

15 000
35 000
90 000
140 000

25000
35000
110000
170000

10000
30000

10000
20000
30000

Sak 23/21 – Møteplan for 2022.
Forslag til vedtak: Styret avholder styremøter på følgende datoer i 2022:
3. mars

26. mai

22. september

1. desember

Referat fra styremøte i Friluftsrådet N&R onsdag den 26. okt.
Deltakere på styremøte:
Kommune
Kristiansund
Molde
Averøy
Rauma
Surnadal
Aure
Aukra
Hustadvika
Tingvoll
Heim
Sunndal
Smøla
Gjemnes

Fast styremedlem
Jan Richard Meek

Vara styremedlem
Erling Thoresen- Vestre

Ragnhild Berthinussen
Harald Krøvel
Henrik Blekken
Anita Oterhals Eide
Hans Bjarne Tennøy
Inger Helene Hagen Sira
Siv-Grete Sponås
Arild Nordengen

Ansattes repr.
Liv Synnøve Hoel
Administrasjonen Ola Fremo og Patrick Gule

Mattis mikkelsen

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 17/21 - Godkjenning av referat fra styremøte den 15. juni 2021.
Vedtak: Referat fra styremøte den 15. juni 2021 godkjennes.

Sak 18/21 - Økonomirapport
Vedtak: Fremlagte økonomirapport per 11.06.21 tas til orientering.

Sak 19/21 Gjennomgang av «ny» framforhandlet Samarbeidsavtale og behandling i
deltakerkommunene.
Vedtak: Styret i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal ber administrasjonen (i friluftsrådet) sende «ny»
fremforhandlet samarbeidsavtale der Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal blir organisert som et
kommunalt oppgavefellesskap (KO), til behandling i samtlige 13 deltakerkommune med mål om vedtak og
godkjenning innen 2021.

Referent: Ola Fremo

Arbeidsplan 2022
Utarbeidet 19. november 2021
Vedtatt:
Revidert

Om arbeidsplanen for 2022
Arbeidsplanen gir en oversikt over Friluftsrådets viktigste og planlagte oppgaver for kommende år. Det er tatt med
løpende oppgaver og spesielle satsinger og prosjekt for året. Planen er forsøkt delt inn etter hvordan vi faktisk jobber,
selv om mange oppgaver går på tvers av fagområder.
De løpende oppgavene er mange og videreføres i 2022. De store prosjektene fra 2021 med ny Stikk UT!-app og Stikk
UT! Sammen vil kreve oppfølging i overgang til driftsfase. Rydd Norge-prosjektet vil starte opp for fullt og vil kreve mye
arbeidskapasitet. Plan for friluftslivets ferdselsårer er også forventet å ha stor aktivitet i 2022. Bærekraft er et
gjennomgående tema som følges opp etter egen strategi for dette. Planen for 2022 vil også være preget av overgang
til ny organisasjonsform og nye vedtekter.

Friluftsliv for alle – hele
året!
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1. Styring, plan og økonomi
Ola
Est. årsverk:
Ola
0,50
FNR skal driftes i tråd med samarebidsavtale og føringer fra representantskapsmøtet og styret. FNR skal
ha planer
Prosjektnr:

100 Admin

Fagansvar:

og rutiner som sikrer god drift.
Resultatmål
Tiltak

0,50
Ansvar

Frist

Status

1.1. Representantskapsmøte - Avholde representantskapsmøte ihht. samarbeidsavtale
med behandling av årsmelding, regnskap, arbeidsplan, budsjett og valg
1.2. Styret - Legge til rette for at styret kan arbeide godt og i tråd med vedtekter og
føringer fra representantskapsmøtet
Avholde 2-3 styremøter, etter møteplan for 2022. AU-møter etter behov.
Styredokumenter skal legges på hjemmeside
1.3. Ny samarbeidsavtale (vedtekter) - Iverksette drift ihht. ny samarbeidsavtale
Etablere samarbeidsgruppe
Etablere rutine for anbud, innsyn og annet som følger av ny samarbeidsavtale
1.4. Planer – Utarbeide, vedlikeholde og etterleve planverk
Lage arbeidsplan for 2022
Følge opp arbeidsplanen i kvartalsvis gjennomgang og fortløpende prioriteringer
for den enkelte ansatte (Datoer for gjennomgang 15.3. - 14.6. - 6.9. - 29.11 legges
i kalender.)
Følge opp temastrategiene for bærekraft og Stikk UT!
Starte arbeidet med ny 5 årsplan (2023 – 2027)
1.5. Økonomi – Sikre økonomisk grunnlag for drift og forsvarlig økonomistyring
Utarbeide budsjett
Revidere budsjett etter resultat av hovedsøknadsrunde og ved behov
Søke tilskudd fra FL, Fylkeskommuner, Miljødirektorat og andre
Føre oversikt over frister, søknader og tilskudd
Føre regnskap i samarbeid med regnskapsfører
Rapportere økonomistatus til styret og ansatte, hvert styremøte
Drifte brukervennlig betalingsløsning for premier og produkt, vurdere ny løsning
1.6. HMS – Sikre at HMS ivaretas ihht. rutiner
Gjennomgå HMS-rutiner årlig med øvelse
1.7. Arbeidsmiljø - Være en god og forutsigbar arbeidsplass
Avholde tirsdagsmøte ukentlig med status og gjennomgang av oppgaver
Gjennomføre intern kompetanseheving innen friluftsliv og andre tema, herunder
spillemiddelordningen med FNF, teamarbeid, prosjektstyring og
kommunikasjonsarbeid
Sikre et godt arbeidsmiljø. Gjennomføre minst 2 felles turer. Involvere
Idrettssenteret
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2. Samarbeid og kommunikasjon
Prosjektnr:

100 Admin

Fagansvar:

Est. årsverk:

FNR skal være et kompetansesenter innen friluftsliv og drive innovasjon og utviklingsarbeid innen fagfeltet for hele
regionen. FNR skal være synlig i samfunnsdebatter og samarbeide med nasjonale, regionale og lokale etater og
organisasjoner.
Resultatmål
Tiltak

Ansvar

Frist

Status

2.1. Kommuner – Samarbeide godt med våre medlemskommuner og deres ulike enheter
Aktivt tilby bistand til kommunene i aktuelle saker og bistå kommunene på
forespørsel
Være pådriver for gjennomføring av regionale prosjekter i den enkelte kommune
Gjennomføre kommunebesøk etter egen mal med minst 2 kommuner. Prioritere
blant disse kommunene Kristiansund, Hustadvika, Smøla, Aure (vurder andre!)
Fremme politisk sak om friluftsliv i kommunene
Ha dialog med kommuner i sørlige Trøndelag og fylkeskommune om friluftsråd i
regionen.
2.2. Regionale aktører - Ha et konstruktivt samarbeid med regionale aktører – herunder:
- M&R og T fylkeskommuner
- Sunnmøre Friluftsråd
- FNF
- Turistforeningene
- NJFF
- Speiderkrets og grupper
- klyngefellesskapet idrettssenteret
- og andre relevante aktører
2.3. FL - Ha et konstruktivt samarbeid med Friluftsrådenes Landsforbund (FL) – herunder:
- være oppdatert på FL sine satsingsområder
- delta på daglig-leder-samling og i andre aktuelle fora
- delta med minst én ansatt på ansatte-samlinga til FL
Være vertskap for den årlige friluftslivkonferansen og FL sitt årsmøte, 20.-22.09.
2.4. Lokal frivillighet - Samarbeide med lokal frivillighet om aktivitet og andre saker
2.5. Grunneiere - Samarbeide med grunneiere og grunneierorganisasjoner
2.6. Kommunikasjon – Kommunisere bredt gjennom aktuelle kanaler ihht. egen
kommunikasjonsplan
Besvare og følge opp henvendelser på telefon, epost og fb-messenger
Publisere nettsaker på www.friluftsraad.no og www.stikkut.no
Publisere artikler og oppdateringer på Facebook og Instagram
Sende ut pressemeldinger og mediesaker til aktuelle lokale og regionale medier
Sende ut nyhetsbrev til brukere, kontakter og abonnenter
Utarbeide kommunikasjonsplan og gjennomføre fagdag om kommunikasjon

3. Allemannsretten
Prosjektnr:

100 Admin

Fagansvar:

Alle

Est. årsverk:

FNR skal sikre og styrke allemannsretten
Tiltak

Ansvar

Frist

Status

Informere om allemannsretten og -plikten i aktuelle kanaler og arrangement
Videreutvikle og utbre kurs i sporløs ferdsel (søke finansiering)
Ha allemannsretten som tema på Friluftsskoler og til andre aktuelle grupper
Spre Stikk UT! Vett-reglene og gjennomføre informasjonskampanje om
«allemannsplikten» under Stikk UT! -sesongen
Samarbeide med grunneierorganisasjoner vedrørende informasjon og tiltak i tråd med
allemannsretten
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4. Stikk UT!
Prosjektnr:

110 Stikk UT!

Fagansvar:

Est. årsverk:

FNR skal opprettholde og utvikle Stikk UT! som vårt fremste tiltak for aktivitet og friluftsliv ihht. egen strategiplan og
i samarbeid med fylkeskommuner, kommuner, frivillige og andre.
Resultatmål
Tiltak

4.1. Generelt – Gjennomføre Stikk UT! i tråd med rutiner og planer
Ha turer, nettsider, app og brosjyre klar til sesongstart 1. mai og 15. desember
Kommunisere Stikk UT!-tilbudene i tråd med kommunikasjonsplan. Publisere
flere artikler på www.stikkut.no
Samarbeide tett med SF om Stikk UT!
Gjennomføre konkrete tiltak for bærekraft etter egne strategier (e-kurs,
utslippsregnskap, kollektivbruk, sykkelbruk, slitasje)
Kvalitetssikre Stikk UT!-turer ift. bærekraft (vern, naturverdier, transport og
slitasje). Gjennomføre dialogmøter med Statsforvalterne og vernemyndigheter
(og fylkeskommuner).
Gjennomføre min. 2 møter med Stikk UT!-gruppa og evt. ved behov
Bistå kommunene med oppdatering og utvikling av innholdet på morotur.no i
samarbeid med MR Fylkeskommune
Skaffe flere sponsoravtaler
Besvare og følge opp henvendelser fra brukere
Gjennomføre dialogmøter med grunneierorganisasjoner
Videreutvikle samhandling med
- Frivillige og frivillig-grupper
- Andre relevante aktører
Vurdere å gjennomføre Stikk UT! Maraton eller annen Stikk UT!-aktivitet i
friluftslivets uke
Vurdere evt. ny premieordning. Evt. produsere, selge og distribuere Stikk UT!krus/premier.
Evt. skaffe Stikk UT! krus-kunstner for fem nye år (2022-26)
Gjennomgå ordning med papirkart – brukerønsker, behov, nytte, finansiering
4.2. Stikk UT! Bedrift (110.20) - Gjennomføre Stikk UT! Bedrift i tråd med rutiner og
planer
Vurdere forbedringer av topplista for Stikk UT!-bedrift
Øke antall bedrifter i sommersesongen til 150 i FNRs område, samt øke
deltagelsen i vintersesongen. Vurdere ekstern hjelp for markedsføring.
4.3. Stikk UT! Vinter (110.10) - Gjennomføre Stikk UT! Vinter i tråd med rutiner og planer
Ha turer og nettsider klar til sesongstart 15. desember
Samarbeide tett med SF og Skikretsen om Stikk UT! Vinter
Evaluere og videreutvikle Stikk UT! Ski og Stikk UT! Vinterfottur
Vurdere konsepter for Stikk UT! Ski utenfor oppkjørte skispor
4.4. Stikk UT! Sammen (160.35) – Viderutvikle og drifte Stikk UT! Sammen
Lage plan for markedsføring og drift av Stikk UT! Sammen og hvordan dette kan
finansieres og brukes mot flere målgrupper
4.5. Videreutvikling av Stikk UT! og tiltak for nye målgrupper
Gjennomføre Stikk UT!-introkurs for innvandrere
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5. Stikk UT!-app
Prosjektnr:

115 Stikk UT!-app

Fagansvar:

Est. årsverk:

Drifte og utvikle Stikk UT!-appen
Resultatmål
Tiltak

0,50
Ansvar

Frist

Status

Evaluere og videreutvikle app’en, inkludert Stikk UT! Sammen
Lage plan for drift, oppdatering og finansiering av app og videreutvikling
Søke midler til drift og videreutvikling
Utrede mulighetene som ligger i Spor Meg- funksjonen

6. Friluftsskolen
Prosjektnr: 140 Friluftsskolen
Fagansvar:
Est. årsverk:
FNR skal utvikle og gjennomføre Friluftsskolen etter mal fra FL og jobbe for at dette er et ettertraktet friluftslivtilbud
for barn og unge. FNR skal arbeide for å fremme tilbudet i stadig flere medlemskommuner i samarbeid med
kommuner, ildsjeler, lokale og regionale foreninger.
Resultatmål
Tiltak

Ansvar

Frist

Status

Gjennomføre friluftsskoler etter maler og rutiner. 3 dager høst og vinter, 5 dager om
sommer – 30 deltakere.
Tilby gratisplasser og markedsføre dette for å nå flere av de som trenger det mest
Sørge for økt deltakelse fra flerkulturelle og innvandrere
Opprette samarbeid om praksis/arbeidsressurser fra relevante utdanningsinstitusjoner
(Volda, lærerutd., VGS)
Gjennomføre Friluftsskole Vinter i:
Molde/Hustadvika (Skaret)
Kristiansund
iTrollheimen (Trøndelag)
iTrollheimen (Møre og Romsdal)
Rauma (Camp Romsdal i samarbeid med Fjellfestivalen)
Gjennomføre Friluftsskole Sommer i:
Kristiansund – Viken Gård - 4 uker
Averøy
Heim – 2 uker
Tingvoll
Gjennomføre Friluftsskole Høst i:
Kristiansund
Molde i samarbeid med Moldespeiderne
Utrede mulighet for etablering av nye tilbud i Gjemnes, Hustadvika (ytre) m.fl.
Kommunisere tilbudet til medlemskommunene med sikte på å etablere nye friluftsskoler
Synliggjøre tilbud som eksisterer i kommunen og etablere samarbeid der det er
hensiktsmessig. MOI, Fjellfestivalen, Vandrefestivalen, iTrollheimen, Moldespeiderne
med flere
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7. Diverse aktivitetsprosjekt
Prosjektnr: 160 Diverse aktivitetsprosjekt Fagansvar:
Est. årsverk:
-FNR skal jobbe for aktivitet og gjennomføre store og små aktivitetsprosjekter. Det skal vektlegges å nå grupper med
spesielle behov og aktiviteter som gjennomføres hele året og som bidrar til sosial inkludering.
Resultatmål

Ansvar

Frist

Status

7.1. Flerkulturelle og innvandrere (160.20) - Øke flerkulturelle og innvandrere sin
deltakelse i friluftsliv og fysisk aktivitet utendørs
Informere om kursmaler og tilrettelegge for etablering av kurs i friluftsliv
(sommer og vinter) for flyktninger i flere kommuner. Følge opp etablerte
samarbeid og delta på forespørsel i nye.
Utvikle og gjennomføre Stikk UT!-introkurs for innvandrere
Samarbeide med Utenlandsk kultur møter norsk natur i Kristiansund
Låne ut henger med sykler til sykkelkurs og brukere
Sørge for økt deltakelse fra flerkulturelle og innvandrere på friluftsskoler
7.2. Aktiv på dagtid (160.30) – Øke aktiviteten ute hos lite aktive personer, samt redusere
ensomhet og utenforskap gjennom aktiv på dagtid og lignende tiltak
Bistå Molde og Kristiansund i gjennomføring av Aktiv på dagtid/Friskliv og
mestring
Jobbe for økt bruk av friluftsliv i Aktiv på dagtid-tilbudet i flere kommuner
Kartlegge og etablere nye samarbeid
Se Aktiv på dagtid i sammenheng med Stikk UT! Sammen
7.3. Utemix (160.45) – Opprettholde Utemix som aktivitetsbank for barn og barnefamilier
Vurdere bruk av Utemix opp mot skole, SFO, barnehage og som generell
aktivitetsbank
7.4. Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (160.50) – Jobbe for friluftslivstilbud
som dekker et bredt spekter av funksjonsnivå. Friluftsliv for ALLE.
Sørge for at det lages gode turbeskrivelser for rullestolbrukere og gradering av
turer i morotur og at disse synliggjøres generelt og i Stikk UT!
Kartlegge tilgjengelighet i resterende kommuner, avh. av midler fra Kartverket
Følge opp Friluftsliv for ALLE i planer for friluftslivets ferdselsårer
Gjennomføre «Klart-det-går»-kurs for ledsagere
Gjennomføre egne, og støtte aktivitetstiltak for personer med nedsatt
funksjonsevne
Bidra i nettverket for Spenningskurset.
7.5. Festivaler og stands (160.90) - Bidra til friluftsarrangement, på forespørsel og etter
vurdering av relevans og kapasitet
7.6. Diverse aktivitetstiltak – Andre (160)
Delta på Friluftslivets uke (3.-11.9.) og Gapahukens dag. Lage plan innen 15.06.
Komme med små konkrete tips til bærekraftig friluftsliv – «månedens tips»
Vurdere behov og evt. gjennomføre andre konkurranser og periodeopplegg for
økt aktivitet, Stikk UT! Maraton, påskekalender, julekalender
Opprettholde en utstyrsbase til egen bruk og utlån til samarbeidspartnere og
spesielle grupper
Være med å markere frivillighetens år i 2022, fokus på uke 23 evt. friluftslivets
uke
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8. Læring i friluft
Prosjektnr:
Fagansvar:
Est. årsverk:
190 Læring i friluft
FNR skal arbeide for at friluftsliv og fysisk aktivitet får større plass i skole, SFO og barnehage
Resultatmål
Tiltak

Ansvar

Frist

Status

Frist

Status

Utarbeide en egen plan for arbeid med skole, SFO og barnehage og iverksette
tiltak etter denne
Gjennomføre kurs i Læring i friluft, nettverkssamlinger og klasseveiledning. Noen
som webinar
Gjennomføre kurs for barnehageansatte
Opprettholde samarbeid med høyskoler om fagdag friluftsliv for studenter
Avklare videre framdrift for Aktivportalen og om den kan brukes som portal for
LIF, herunder finansiering, samarbeidspartnere, drift, osv. Bruk av Utemix i LIFsammenheng

9. Strandrydding
Prosjektnr:

200 Strandrydding
Fagansvar:
210 Rydd Norge
FNR skal være en viktig aktør i arbeidet mot marin forsøpling

Est. årsverk:

Resultatmål
Tiltak

Ansvar

9.1. Strandrydding (200.50)
Søke midler til strandrydding fra Miljødirektoratet og andre relevante aktører
Gjennomføre Stikk ut og plukk! og legge til rette for strandrydding
Evaluere og videreutvikle Stikk ut og plukk!
Drive informasjons- og holdningsarbeid mot marin forsøpling
9.2. Netverk Marin Forsøpling Møre og Romsdal (200.10) - Drifte og koordinere Nettverk
Marin forsøpling, i samarbeid med SF og Runde miljøsenter
9.3. Rydd Norge (210)
Smøla (210.10) - Evt. gjennomføre tildelte oppdrag i Rydd Norge-programmet på
Smøla i samarbeid med Plastjegerne
Hustadvika (210.20) - Gjennomføre tildelte oppdrag i Rydd Norge-programmet
på Hustadvika i samarbeid med Hustadvika Adventure

10. Skjærgårdtjenesten
Prosjektnr:

250 Skjærgårdstjenesten

Fagansvar:

Est. årsverk:

0,50
FNR skal bidra til utvikling og drift av Skjærgårdstjenesten i Møre og Romsdal til beste for kystfriluftslivet
i vår region
og i arbeidet mot marin forsøpling
Tiltak

Ansvar

Frist

Status

Bidra til styring og drift av Skjærgårdstjenesten i Møre og Romsdal som sikrer en konkret,
balansert og best mulig oppgaveportefølje i Nordmøre og Romsdal
Bruke Skjærgårdstjenesten i gjennomføring av tilretteleggingstiltak bla. på
Moldeholmene
Kartlegge og utvikle padleruter knyttet til offentlige friluftsområder
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11. Areal - plan, sikring og tilrettelegging
Prosjektnr:

300 Areal - plan, sikring og tilrettelegging

Fagansvar:

Est. årsverk:

FNR skal jobbe for at arealer for friluftsliv kartlegges og ivaretas og at sikring og utvikling gjøres planmessig og
bærekraftig til beste for mennesker og natur
Resultatmål
Tiltak

Ansvar

Frist

Status

11.1 Statlig sikring – Arbeide for planmessig sikring av flere arealer til friluftslivsformål
Fremme ordningen for statlig sikring av friluftsomr. og bistå kommunene i arbeidet
med statlig sikring og tiltak i slike. Oppfordre til økt bruk av ordningen.
Ta egne initiativ til sikring og tilrettelegging av utvalgte områder, i samarbeid med
kommunene. Spesielt fokus på sjønære områder.
Utvikle egne rutiner for hvordan vi følger opp kommunenes arbeid med sikring og
tilrettelegging i statlig sikrede områder. Kartlegge aktuelle områder og prioritere
arbeidet og ha en plan for sikring og tiltak 2022. Kart på veggen!
Heve kompetansen internt om statlige sikrede områder og ordningen
11.2. Tilrettelegging – Arbeide for planmessig og bærekraftig tilrettelegging av turstier,
klopper, skitraseer, turveier, padleruter, sykkeltraseer og friluftsporter med mer
Heve intern kompetanse og utvikle praksis for rett sti på rett setd. Bidra med
informasjon og kunnskap til arbeidet med opprusting av stier og klopper.
FNR skal i samarbeid med Skjærgårdtjenesten bidra til friluftslivsanlegg, som
kystledhytter/gapahuker/ teltplasser og andre tiltak som tilrettelegger for
kystfriluftsliv.
Bidra til å ruste opp stier med stor slitasje på utvalgte Stikk UT!-traseer gjennom
bl.a. bruk av spillemidler
Bidra til økt bruk av morotur, herunder til å registrere gapahuker, badeplasser,
aktivitetsplasser, kulturminner, toalett, padleturer osv.
Støtte idrettslag og løypelag med GPS og abonnement på www.løyper.net
11.3. Arealforvaltning – Være en aktiv bidragsyter i kommunale og regionale planspørsmål
som berører friluftsliv
Jobbe for at kommunene ivaretar friluftslivsarealer der folk bor, i tråd med nasjonale
føringer, FNRs strategi og FNs bærekraftsmål
Vurdere plansaker og komme med innspill om friluftslivsfaglige tema
11.4. Kartlegging og verdsetting av friluftsområder (310)
Bistå gjenværende kommuner med å kartlegge og verdsette friluftslivsområder,
etter tilgjengelig kapasitet
11.5. Plan for friluftslivets ferdselsårer (320) – Arbeide for at kommunene utarbeider Plan
for friluftslivets ferdselsårer og gjennom dette framhever stien som friluftslivets viktigste
arena
Utvikle prosjektet for vår region, tilby prosjektstøtte til de kommunene som ønsker
og arbeide for oppstart i flest mulig kommuner
Ferdigstille planer i 2 kommuner. Oppstart i ytterligere 3 kommuner
11.6. Turskiltprosjekt (350) – Bistå kommuner og frivillige med skilting, herunder
finansiering
Formidle god skiltpraksis og innholdet i merkehåndboka, jf. Stikk UT!-webinar
Informere om ordningen og ta imot bestillinger
Søke om spillemidler til skilting i friluftsområder
11.7. Forøya (380) – Ferdigstille tiltak i statlig sikret område i samarbeid med Averøy
kommune
11.8. Julneset (390) – Gjennomføre statlig sikring og tiltak (parkering og Piggtrådrunden
med mer) i samarbeid med Molde kommune
11.9. Dagsturhytter – Bistå fylkeskommunen i arbeidet med dagsturhytter i våre kommuner
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