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Handlingsplanen er utarbeidet for å trekke opp de viktigste satsingsområdene innen 
friluftslivet i fylket mot år 2000. For satsingsområdene er det utformet målsetninger og 
hvordan disse kan oppnås gjennom bruk av strategiske virkemiddel samtidig som del 
aktuelle tiltak er foreslått. I årene som kommer blir det viktig å: 
1. Drive aktiv stimulering og opplæring av bam og unge., bidra til å gi barnehagene 
og skolene er mer aktiv og praktisk rolle i opplæringen. I tillegg støtte opp under 
arbeidet i de frivillige organisasjonene spesielt i forhold til bam og unge. 
2. Fortsatte satsingen på tilrettelegging i nærmiljøet som også er viktig i 
stimuleringssammenheng og i forhold til daglig friluftsliv. Viktig med samarbeid 
mellom ulike aktører lokalt. 
3. Ivareta friluftslivets arealinteresser, både i forhold til behovet for 
nærrekreasjonsarealer og i forhold til ivaretagelse av alle de naturområdene aven viss 
størrelse som er lite berørt av naturinngrep. Generelt er også alle områder langs sjø og 
vassdrag viktige rekreasjonsområder 
4. Drive utstrakt informasjonsarbeid om friluftsliv og friluftsområder i korrununene og 
i fylket 
5. Gjennomføre god koordinering på fylkesnivå og at fylkesnivået spiller en aktiv rolle 
i forhold til veiledning og stimulering overfor kommunene. 

STIKKORD 
Friluftsliv 
Plan 
Satsingsområder 





Forord 

Handlingsplan for friluftsliv i Nord-Trøndelag mot år 2000 er utarbeidet som en strategisk 
plan for arbeidet med friluftslivet i fylket. Planen søker å synliggjøre den statlige og 
fylkeskommunale friluftlivspolitikken overfor kommunene, lag og organisasjoner og andre 
aktører innen friluftslivet i fylket. I tillegg er planen også en konkret handlingsplan for 
fylkeskommunens og miljøvernavdelingens egen virksomhet innen innsatsområdet friluftsliv. 

Handlingsplanen er utarbeidet med bakgrunn i DN-rapport 1991-3 "Friluftsliv mot år 2000. 
Forslag til handlingsplan." I tillegg har det vært møter med alle kommunene samt at alle 
kommunene har kommet med innspill gjennom et spørreskjema. Det er også avholdt møter 
med de mest sentrale aktørene innen friluftslivet i fylket. 

Handlingsplan for friluftsliv er en oversiktsplan og en temaplan som har som hovedmål å peke 
på de viktigste problemstillingene som har innvirkning på friluftslivet i fylket, hvilke 
satsingsområder og utfordringer det vil være viktig å jobbe med fram mot år 2000 og hvordan 
kommunen og andre aktører kan gripe tak i disse utfordringene. Derfor tar ikke planen mål av 
seg til å be~krive alle tiltak som kan stimulere utøvingen av friluftsliv(eksempel hytter, 
forholdet til reiseliv m.m.). I utarbeidelsen av planen har en heller ikke vurdert mulige 
konsekvenser av de føringer som er lagt inn i St.prp. nr 8: "Landbruk i utvikling" m.h.t. 
sterkere utnyttelse av utmarksressursene. I planen har en hatt som ståsted å vurdere ulike tiltak 
som sikrer eller bedrer allmennhetens adgang til ulike friluftslivsaktiviteter i dagliglivet. 

Til høringsutkastet (dat. sept-94) kom det inn 27 uttalelser. Planen er justert i henhold til de 
innspill som kom inn og i henhold til behandling i styringsgruppa og hovedutvalg for miljø-, 
plan- og næringssaker (som fylkesfriluftsnemnd). Med bakgrunn i behandlingsprosessen håper 
vi at planen vil bli en strategisk plan for alle aktørene innen friluftsliv i fylket. 

Miljøvernavdelingen og fylkeskommunen vil takke alle som har kommet med innspill til 
planen. 

Steinkjer 27. februar 1995 

Jan Sørlie Otto Kristian Sandnes 
seksjonsleder 

Fylkesmannens miljøvernavdelingen 
Regional utviklingsavdeling 

Nord-Trøndelag fylkeskommune 

Oddvar K varnme 
Fy lkesfril uftsnemnda 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn 

Det planmessige arbeidet for friluftslivsforvaltningen i Nord-Trøndelag startet opp i 1975. I 
1981 forelå l . generasjon av et "Handlingsprogram for friluftslivet i Nord-Trøndelag 1981 -
1990." I 1986/87 kom St.medl. nr 40 "Om friluftslivet" og som oppfølging av den forelå 
DN-rapport 1991-3 "Friluftsliv mot år 2000, forslag til handlingsprogram." Videre er DNls 
langtidsplan 1992-94 et viktig bakgfUlll1sdokument for satsingen på friluftsliv. 

I "Fylkesplan Nord-Trøndelag 1992 - 95" er sikring av friluftsmulighetene i nærmiljøet og i 
dagliglivet vurdert som en viktig utfordring både for tettstedsutvikling, i forvaltningen av 
jordbrukslandskapet, og for arealplanleggingen. Både innenfor sektorene helse, kultur og 
arealplanlegging er friluftslivet prioritert arbeidsfelt. I "Miljøpolitisk program for Nord
Trøndelag" er styrking av bam- og unges fysiske oppvekstmiljø, inklusiv leike- og 
aktivitetsområder, et prioritert satsingsområde. 

Med disse bakgrunnsdokument har friluftslivet fått en høgere prioritering i 
miljøforvaltningen som også har gjort seg utslag i økte offentlige bevilgninger. I DN og SFTs 
retningslinjer for fylkesmannens arbeid på miljøvernområdet (1993/94) er friluftsliv utpekt 
som et av de mest prioriterte satsingsområdene. 

I disse retningslinjene er det videre vist til at i arbeidet med stimulering, er målgruppen barn 
og unge prioritert. I arbeidet med bevaring og tilrettelegging av arealer for friluftsliv skal 
innsats i og ved byer og tettsteder, inklusive utmarksområder nær byer og større tettsteder, 
prioriteres. 

I Nord-Trøndelag finner en det formålstjenlig å koble fylkesmannens planleggingsarbeid 
innen friluftslivsforvaltningen med fylkeskommunens planleggings- og 
saksbehandlingsarbeid innen friluftsliv. Derfor er handlingsplanen laget som et felles 
dokument for fylkeskommunen og fylkesmannen. 

1.2. Formålet med handlingsplanen 

"Handlingsplan for friluftsliv i Nord-Trøndelag mot år 2000" er orientert mot praktiske tiltak 
og resultater og dekker følgende hovedfunksjoner: 

1. Planen skal være en strategisk plan for arbeidet med friluftslivet i fylket (vise de 
viktigste framtidige satsingsområder). 

2. Planen skal være en konkret tiltaksplan for Fylkesmannens miljøvernavdeling i forhold 
til framtidig saksbehandling og bruk av virkemidler knyttet til friluftsinteressene. 

3. Planen skal synliggjøre den statlige og fylkeskommunale friluftspolitikken overfor 
kommuner og organisasjoner og gi veiledning for det videre arbeidet med friluftsliv. 

4. Det skal være en plan for oppfølging av sentrale statlige miUømål. 
5. Planen skal være veiledende for Fylkeskommunens arbeid med friluftslivsaker og bl.a. 

legges til grunn ved rullering av Fylkesplanen for Nord-Trøndelag 1996 - 99. 
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1.3. Planprosessen 

Utarbeidelse av handlingsplanen er ledet aven styringsgruppe bestående av : 

Sjefsarkitekt Jan Sørlie Nord-Trøndelag fylkeskommune 
Seksjonsleder Otto Sandnes, Fylkesmannens miljøvernavdeling 
Fylkesfriluftsnernnda i Nord-Trøndelag vi Oddvar Kvamme 

Den løpende arbeidet er ledet av Kari Kolle, fylkesmannens miljøvernavdeling i samarbeide 
med Sigurd Kristiansen, Nord-Trøndelag fylkeskommune. 

Planprosessen ble igangsatt gjennom utsendelse aven prosjektplan dat. 12. juni 1993 til de 
mest sentrale aktørene innen friluftsliv i fylket der disse ble bedt om å komme med innspill til 
planen. 
I tillegg har alle kommunene fått tilsendt et spørreskjema som ble besvart av alle kommunene 
i fylket. Videre er det avholdt informasjons-/idemøter med de mest sentrale aktørene, inndelt 
i mindre enheter etter tema/arbeidsområde. Planen er deretter behandlet i styringsgruppa, 
høringsutkastet og høringsuttalelsene er i siste instans behandlet i i hovedutvalg for miljø
plan og næringssaker i fylket (som fylkesfriluftsnernnd). 

T b III Pl a e : anprosessen 
Tema Deltagere Møtedag 
Idedugnad med kommunene: Alle kommunene fordelt på to grupper. 1.10.93 og 8.10,93 
Stimulering, planlegging, Gruppearbeid 
tilrettelegging 
Barnehage/skole og friluftsliv Fylkesmannens barnehagekonsulent, Statens 10.08.93 m.fl. 

utdan.kontor, Lærerhøgskole 
Frivillige organisasjoner og FRlFO, Nord-Tr. barne- og ungdomsråd, Nord- 5.11.93 
friluftsliv Tr.lag Idrettskrets, Fylkeskommunen 

v/idrettskonsulenten, Nord-Tr. fylkeslag av 
Norges handikapforbund 

Jakt, fiske og friluftsliv Kontaktutvalg for innlandsfisk o~ vilt 24 .11 .93 
Aktører off. forvaltning Fylkesmannens landbr. avd., Nord-Tr. 20.10.93 

fylkeskommune v/idrettskonsulenten, 
Fylkeslegen i Nord-Tr., Kommunenes 
sentralforbund 

Offentlig høring Annonsering, sendt ut til adresse list 13.09. - 1.11.94 

Behandling av høringsutkastet Hovedutvalg for miljø, plan og næring 26.10 .94 

Behandling av høringsuttalelser Hovedutvalg for miljø, plan og næring 14.12.94 

Handlingsplanen har prøvd å fange opp de innspill som er kommet, både skriftlige, på møtene 
og de kommentarene som er kommet inn i forbindelse med høringsrunden. 
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2. Mål for friluftslivet i perioden 1994 - 2000 

2.1. Friluftslivsbegrepet 

Friluftsliv er ikke et entydig begrep. Grensene mellom friluftsliv og andre typer 
fritidsaktiviteter i friluft f.eks. mosjon og idrett er ofte uklare. De viktigste kriteriene for å 
skille mellom friluftsliv og tilgrensede aktiviteter har tradisjonelt vært opplevelse, ferdighet, 
innsats, utstyr og hvor aktiviteten utøves (Kroken 1990). 

Friluftslivet har sin bakgrunn i industrialiseringen og det faktum at døgnet ble oppdelt i 
arbeidstid og fritid. Dagens friluftsliv har røtter i det opplevelsesrettede, ikke-nytteorienterte 
friluftslivet som oppstod på slutten av I800-tallet, hvor friluftslivet og naturen representerte 
en nødvendig kontrast til by-livet og alt det negative som ble forbundet med det urbane 
livsmønstret. Friluftslivet har også røtter i den eldgamle tradisjonen med høsting av 
naturressurser i utmark. De norske friluftslivstradisjoner, basert på den frie ferdselsretten, 
kjennetegnes ved naturvennlig ferdsel og hensynsfull bruk av den frie natur hvor hovedmålet 
er aktivitet og naturopplevelser. 

Det er noe positivt forbundet med det å utøve friluftsliv. Friluftslivsbegrepet er utførlig 
drøftet og definert i St.meld. 40 (1986-87) "Om friluftsliv" med forarbeider og defineres 
som: 

"opphold og fYsisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse ". 

En klar definisjon er vanskelig på grunn av endringer i begrepets betydning over tid. I følge 
denne definisjonen inngår fysisk aktivitet, miljøforandring og naturopplevelse i 
friluftslivsbegrepet. Aktiviteter som tidligere var ren næringsvirksomhet, regnes i dag først og 
fremst som friluftsliv f.eks. jakt og fiske. Motorisert ferdsel i naturen defineres ikke som 
friluftsliv, men som annen fritidsaktivitet i naturen. Det finnes flere idrettsaktiviteter som i 
stor grad foregår på samme vilkår som friluftsliv. Men friluftslivet er ikke 
konkurranseorientert og er knyttet til aktiviteter i naturgitte omgivelser som fotturer, skiturer, 
bading m.m .. Friluftsliv hører også til de aktivitetene som gir best mulighet for felles 
utfoldelse for barn og voksne, og er derfor familievennlig. 

2.2. Presisering av mål for offentlig friluftslivspolitikk. 

Det statlige overordnede mål for friluftspolitikken er formulert som 

"Alle skal i sin hverdag ha muligheter til å drive friluftsliv som en helse- og 
trivselsskapende naturvennlig aktivitet. " 

Denne målsetningen dekker et mangfold av gjøremål/opplevelser og henger nært sammen 
med andre fritidsaktiviteter. 

Videre er den overordnede målsetting nærmere utdypet i 10 delmål, formulert i forhold til 
framtidige satsingsområder i fylket. Disse delmålene er beskrevet i kap. 7.1. - kap. 7.10. 
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Omformulert kan hovedmålet for offentlig friluftslivspolitikk presenteres i fem 
hovedprinsipper: 

1. Alle grupper i befolkningen skal gis en rimelig mulighet til å nytte fylkets 
friluftslivsmuligheter. 
"FRILUFTSLIV FOR ALLE" 

2. Friluftsliv skal medføre minst mulig ressursbruk. 
"ØKOLOGISK FRILUFTSLIV" 

3. Friluftsliv skal ha en oppdragende effekt med hensyn til vern og respekt for naturen 
"OPPDRAGENDE FRILUFTSLIV" 

4. Alle som driver friluftsliv skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade 
eller ulempe for grunneiere, bruksberettigede eller andre. 
"LOVLYDIG FRILUFTSLIV" 

5. Det skal arbeides aktivt for at så mange som mulig driver friluftsliv. 
"OFFENSIVT FRILUFTSLIV" 

Disse generelle prinsippene vil danne grunnlaget for det offentliges handtering av friluftslivet 
mot år 2000. 

Den overordnede målsettingen for friluftslivsarbeidet er kort sagt "friluftsliv for alle." 
Dette er en ambisiøs målsetting som krever oppfølging på mange plan og i mange 
sammenhenger: 

1. Det vil være en grunnleggende forutsetning at naturgrunnlaget ivaretas, at det er 
tilstrekkelig med arealer i nærmiljøet og at tilgjengeligheten er god. 

2. Holdningsskapende arbeid og ulike målrettede stimuleringstiltak er helt nødvendig for å 
fremme friluftsliv for alle. 

3. En fortsatt satsing på friluftsliv krever økning av midler til sikring, drift og fysisk 
tilrettelegging av friluftsområder, til informasjonstiltak og ikke minst til 
holdningsskapende arbeid. 
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3. Hvor står friluftslivet i dag 

En rekke forhold som berører mulighetene for å drive friluftsliv i Norge, har sin opprirmelse 
utenfor landets grenser. Vi er allerede fortrolige med konsekvensene av sur nedbør, som 
medførte fisketomme varm over deler av landet. Miljøutviklingen og livstrender 
internasjonalt øker interessen for "grørm turisme", noe som vil rette seg mot forholdsvis 
uberørte naturområder og varierte kulturlandskap i Norge. Økonomisk og sosial utvikling i 
Norge og folks holdninger har påvirket og vil påvirke utviklingen av friluftslivet. Dette 
gjelder bl.a. utnytting av naturressursene, irmtektsnivå, næringsstruktur, bosettingsmønster, 
familiestruktur, aldersfordeling og fokus på miljøbevissthet og helse. 

En rekke slike utviklingstrender vil være med å bestemme utviklingen i det norske 
friluftslivet. Som grurmlag for arbeidet med handlingsplanen for friluftsliv, vil vi kort omtale 
to forhold som virker bestemmende på utviklingen; folks tidsbruk og 
utbyggingsmønster/arealbruk. 

3.1. Folks tidsbruk og utbyggingsmønster/arealbruk 

Folks tidsbruk 
I det ytre har folk fått mer fritid. Den ukentlige normalarbeidstiden er redusert fra 48 timer til 
37,5 timer på 70 år. Mens den daglige normalarbeidstid er relativt uforandret, er den økte 
fritiden konsentrert til weekender og ferier. Samtidig har økt yrkesdeltagelse, økt andel i 
forskjøvet arbeidstid, økt materiell standard og dagliglivets organisering gjort at 
husholdningene opplever et generelt økende tidspress. En skal være oppmerksom på at bruk 
av fritiden paradoksalt nok også kan oppfattes som både stressende og prestasjonskrevende. 

Dette økende tidspresset har skjedd samtidig med at fritidstilbudene er økt. Dette kan være 
tilbud som gjør det mer fristende å være tilskuer enn deltaker, men også tilbud som setter 
krav til ytelser, kurmskaper og økonomi. "Nye" spermingspregede friluftslivsaktiviteter som 
brettseiling, dykking, hanggliding og elvepadling, er eksempel på dette. Lansering av 
snøscooter som "90-åras friluftsliv" er forsøk på å gi friluftslivsbegrepet et armet innhold enn 
hva våre tradisjoner bygger på. Selv om snøscooteren er et meget nyttig hjelpemiddel for 
bevegelseshemmede, vil allikevel snøscooteren som fritidsaktivitet falle utenfor 
friluftslivsdefinisjon... Den tradisjonelle definisjon må derfor beskyttes og markedsføres. 

Folks fritidsaktiviteter har foregått i stadig mer organiserte former. Til sammen legger 
virksomheten i ulike organisasjoner beslag på en anselig del av fritiden, f.eks. gjermom 
kjøring av unger, dugnader, loppemarkeder og irmsamlinger. Samtidig meldes det om 
sviktende oppslutning og tillitsmarmskrise i mange frivillige organisasjoner. 

Disse forhold gjør at friluftslivet risikerer å tape i konkurranse med andre opplevelser og 
aktiviteter. Det kan også føre til en forskyvning i friluftslivsaktiviteter over mot mer 
miljøbelastende former. Men den senere tids utvikling kan også gi friluftslivet et 
konkurransefortrinn, fordi friluftslivet representerer muligheter for å kople av, være 
fri fra andre og følge egne lyster. 

Utbyggingsmønster/arealbruk 
Arealer av særlig betydning for friluftslivet, er grørme områder i tettstedenes boligområder, 
leke- og tur-områder nær boligene, utfartsområder for dagsturer og utfartsområder ved sjøen 
og i fjellet. I de siste årene er det også lagt mye vekt på å bedre muligheten for friluftsliv for 
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gruppen funksjonshenunede da en delområder er tilrettelagt for rullestolbrukere og denned 
bevegelseshemmede. 

Økt urbanisering, bygging av trafikkårer og utviklingen innen jord- og skogbruk har redusert 
friluftslivsarealene og tilgjengeligheten til natur nær boligområdene. Selv i godt regulerte 
byer og tettsteder har det vist seg vanskelig å opprettholde de grønne lungene over tid. 
Driftsfonnene i bynærtjordbruk har i en del tilfeller vært barrierer for rekreasjon. En 
våknende interesse for flerbruk representerer muligheter for kanalisering av den frie ferdselen 
og åpning av ferdselsmuligheter i landbrukspregede områder. Det er også eksempler på at 
skogsdrift og skogsvegbygging har gitt store endringer i landskapsbilde; som både har 
forringet mulighetene for friluftsliv, men enkelte steder har disse vegene gitt adkomst til 
dagstur/utfartsområder. I fjellområdene representerer vannkraftutbygging med 
kraftlinjetraseer, veger og demninger et inngrep som påvirker friluftslivet. Bolig- og 
hyttebygging har redusert tilgjengeligheten til vann- og sjøområdene i noen deler av fylket ( 
Trondheimsfjorden, Namsenfjorden m.fl). 

Utbyggingsmønsteret/arealbruken etter krigen må totalt sett sies å ha redusert 
tilgjengeligheten til naturområder, selv om bilen bringer svært mange mennesker i kontakt 
med naturen, spesielt i helger og ferier. Økt miljøbevissthet, sterkere fysisk planlegging og 
vektlegging av samordnet areal- og transportplanlegging gir muligheter for en 
opprettholdelse av dagens friluftsarealer. 

3.2. Aktiviteter og deltakelse i friluftslivet 

På tross av nye fritidsmuligheter, ser det fortsatt ut til at ingen fritidsaktivitet kan måle seg 
med friluftsliv - verken når det gjelder antall som deltar eller hyppighet. Nordmenn er fortsatt 
et turgående folk - på tvers av sosiale og aldersmessige skiller. Det ser også ut som ønskene 
om hva man event. skulle gjøre mer av går i samme retning. Friluftslivet er også 
gjennomgående et sosialt fenomen, myten om "den ensonune vandrer" er betydelig 
overdrevet. Undersøkelser som er gjort, tyder på at over halvparten av all norsk ungdom er 
aktive innen flere grener av friluftslivet, som fottur, fisking, båttur og seiling, overnatting i 
telt og bærtur. Selv om rammene rundt fritiden er under forandring, er altså interessen for 
bruk av naturen i pakt med norsk friluftslivstradisjon meget stor. Det er også en økende 
interesse blant fysisk funksjonshenunede etter at flere anlegg er blitt tilrettelagt og det er gitt 
en viss åpning til bruk av motoriserte hjelpemidler for å konune ut i naturen. Nedenfor er det 
forsøkt å fonnidle noen av nyansene i dette totalbildet. 

Rolige aktiviteter dominerer 
De landsomfattende undersøkelsene som er gjort viser at fritidsbruk av natur er et mangfoldig 
fenomen. Aktiviteter som korte spaserturer nær hjenunet, soling og bading, fotturer i skog og 
mark, båtturer på sjøen og bær- og soppturer har en stor oppslutning. Innlandsfiske har 
forholdsvis moderat oppslutning, og jakt drives aven liten andel av befolkningen. En 
undersøkelse høsten 1989 viser at 97% av de intervjuede hadde utøvd friluftsliv de siste 12 
månedene. Nesten en tredjedel av de spurte hadde utøvd friluftsliv oftere enn 2 ganger pr. 
uke, mens 45% hadde utøvd friluftsliv sjeldnere enn 1 gang pr. uke (ved referering av slike 
undersøkelser skal vi være oppmerksom på at det ikke er samsvar mellom det folk sier de 
gjør og det de reelt gjør, omtales nedenfor). 

Det er forholdsvis få som har prøvd seg på de "nye", spenningsfylte aktivitetene, men de ser 
ut til å ra økende oppslutning, særlig blandt ungdom. 
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Menn jakter og fisker. og kvinner sanker 
Det er store kjønnsforskjeller i deltakelsen i enkelte friluftsaktiviteter. Menn dominerer i jakt 
og fiske. I underkant av 10% av de som betaler fiskeavgift er kvinner; denne andelen er noe 
større i de yngre gruppene. 

Samlegruppen rolige turer har et lite kvinneflertall og en gjennomsnittsalder på 50 år. Denne 
gruppen har forholdsvis mange pensjonister og hjemmeværende. Også soling og bading har 
et lite flertall av kvinner. Aktiv tur-grupper (fjellturer og spesialiserte aktiviteter) har et klart 
flertall av menn med et høyt utdanningsnivå. Kjønnsforskjellene er små blant de som ikke 
utøver, eller utøver lite friluftsliv. 

Aktivitetsnivået synker etter fylte 60 år. Andelen som utøver ikke noe eller lite friluftsliv er 
særlig stor blandt de over 70 år. 

Barn utøver gjerne samme friluftsaktiviteter som foreldrene. Dette er en endring fra tidligere 
tider, hvor en enklere tilgang på bolignær natur tillot at ungene var mer ute på egen hånd. 
Endringen har også helt sikkert sammenheng med at barns hverdag nå er mer preget av 

. voksenstyrte og organiserte aktiviteter. Foreldregenerasjonen føler for natur, men gjør 
nødvendigvis ikke bruk av den. Opplæring fra foreldre eller nær slekt er den viktigste 
påvirker til at barn utøver friluftsliv i voksen alder. Et generelt inntrykk er at andelen barn og 
unge som har deltatt i ulike friluftsaktiviteter stiger fra 4-5 års alderen og fram til 10-12 års 
alderen. I aldersgruppen 12-16 år er deltagelsen ofte en god del høyere enn blant voksne. For 
jenter synker deretter deltagelsen, mens den gjennomgående holder seg oppe hos guttene. 
Undersøkelser av barn og unges friluftsliv viser at jenter er mer opptatt av ridning enn gutter, 
og at gutter fisker og jakter mer enn jenter. Jenter går også mer på bærtur enn guttene. På 
spørsmål om hva ungdommen ønsker å gjøre mer av, rangerer fiske høyt, og like mye hos 
jentene som guttene. 
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Andelen av den voksne befolkningen som har fisket i fritiden er anslått til å ligge over 50 %. 
2 av 3 som betaler fiskeavgift sier de har barn under 16 år med på fisketurer. På landsbasis er 
det større andel av befolkningen som fisker i saltvann enn i ferskvann. Mange av de som 
fisker, fisker lite, og relativt få fisker mye. Gjennomgående er det større fiskedeltagelse blant 
folk med høyere utdanning og middels høye inntekter. Folk som er aktive i andre fritids- og 
friluftsaktiviteter er også mer aktive fiskere enn andre. 

Tilgjengelighet betyr mye 
Folk har som regel lav toleranse for avstand til uteområder. Undersøkelser av avstand og 
reisemønster tyder på at bruken minker sterkt med økende avstand og at de fleste foretrekker 
å nå områdene til fots eller med sykkel. Kravet om kort avstand kan føre til at folk holder seg 
hjemme dersom det ikke finnes spesielt tilrettelagte eller egnede områder i nærheten evt. at de 
velger områder som er direkte uegnede (og farlige, som trafikkårer). Det å holde seg hjemme 
kan i mange tilfeller bety hagen, noe som må karakteriseres som fritidsaktivitet i slekt med 
friluftslivet. 

Når det gjelder aktiviteter som starter til fots fra utgangspunktet, er mange ikke villig til å gå 
mer enn noen få hundre meter. Grønne korridorer mellom boligområder og utmarka ses 
gjeme som et middel til å få folk ut i marka. Det er imidlertid noe usikkert om folk følger 
disse korridorene til fots for å nå marka. Undersøkelser fra England og USA tyder på at de 
fleste bare følger dem langs kortere strekninger. 

Fjellets betydning er overdrevet 
De aller fleste har vært til fjells en eller annen gang i livet, men langt fra alle drar på tur over 
tregrensa hvert år. Bruk av fjellet i grisgrendte strøk er ofte knyttet til høstingsaktiviteter, 
mens bybefolkningen bruker fjellet til fotturer. Eldre personer, og de med lav utdanning og 
inntekt, bruker fjellet mindre til fotturer enn andre grupper. De lange turene til fots er mer 
ideal enn virkelighet for de aller fleste. En undersøkelse fra 1988 viser at de fleste tar korte 
turer. Disse korte turene går gjeme fra bilvei/overnattingssteder og foregår i "randsonene" til 
de uberørte fjellområdene. . 

Liv og lære er forskjellig 
Når det gjelder deltagelsen i friluftslivet, bør det tas et stort generelt forbehold fordi det kan 
være forskjeller i det folk sier de gjør og det de faktisk gjør. I presentasjonene av noen 
undersøkelser er dette reist som en problemstilling. Der uttrykte påfallende mange 
forbauselse over at det ikke var samsvar mellom det de liker å gjøre og det de i praksis 
bruker tiden til. Mange konkluderer med at de liker naturen, men de bruker den ikke. 
Erfaringer fra leirskoler tyder på at bam i dag kan være fremmedgjorte i forhold til natur og 
tradisjonelt friluftsliv. Noe av årsaken til dette kan tilskrives en foreldregenerasjon som føler 
for naturen, men nødvendigvis ikke gjør bruk av den .. 

Hvis vi ser på årsaker til at folk ikke utøver friluftsliv, må vi skille mellom de som ønsker å 
delta og de som ikke ønsker å delta. 

Blant de som ønsker å delta vil det kunne være hindre som er knyttet til personens 
livssituasjon generelt (som manglende tid, økonomi eller helse), hindre som er knyttet direkte 
til friluftslivsutøvelsen (som mangel på kunnskaper, mangel på egnede friluftsområder eller 
manglende organisering) eller tilfeldige hindre. Noe entydig svar på fordelingen av hindre 
finnes ikke, men det ser ut til at den generelle livssituasjon har stor betydning. Hos de som 
ikke ønsker å delta, vil hindrene for en stor del være "inne i hodet" på folk. 
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For forvaltningen betyr dette at å få "alle" til å drive friluftsliv, er en forholdsvis komplisert, 
oppgave. En åpenbar utfordring er å få flere til å utøve mer friluftsliv. På den ene siden vil 
fysisk tilrettelegging gjøre at flere vil bruke et område. I tillegg vil det være viktig å drive 
med informasjon og holdningsskapende arbeid, gjerne rettet mot påvirkelige grupper (barn og 
unge). Vi står også ovenfor "tilretteleggingens dilemma", dvs. at tilretteleggingstiltak vil 
kunne ha positive og negative effekter på samme tid, avhengig av hvilke brukergrupper vi ser 
dem i forhold til. Selv det å åpne en turvei i et tettstedsnært område kan i gitte tilfeller være 
kontroversielt. Et slikt tiltak kan "åpne opp" et område for syklister, småbarnsfamilier med 
barnevogn og rullestolbrukere. For de som først og fremst søker uberørt natur og ro, kan 
tiltaket derimot ha negative effekter ved å skape økt ferdsel i området. 

Ingen typisk representant for "ikke-deltakerne" 
Innen den store variasjonsbredden i det norske friluftslivet er det vanskelig å trekke fram en 
typisk representant for de som ikke deltar i friluftslivet. Det nærmeste vi kommer er kanskje 
at folk som har dårlig tilgang (stor avstand) til arealer egnet for friluftsliv og barn som "ikke 
får friluftsliv inn med morsmelka" vil delta lite i friluftslivet. 

Friluftslivet preges også av organisasjons-Norge 
På samme måten som andre gjøremål i fritiden, har friluftslivet blitt gjenstand for en økende 
organisering. Enkelte friluftsorganisasjoner (som DNT og NJFF) har lange tradisjoner og må 
karakteriseres som sterke og etablerte talerør for deler av friluftslivet. Andre organisasjoner 
ble etablert i mellomkrigstiden og i inngangen til 50-årene. Organisasjonen som kan sies å 
gjenspeile den friluftsaktiviteten flest nordmenn utøver - Norsk Turmarsjforbund (nå Norsk 
Folkesportforbund) - ble etablert så sent som i 1975. 

Organisasjonsdeltagelsen varierer fra landsdel til landsdel og blant befolkningsgrupper. 
Mange organisasjoner har friluftsliv som en del av sine aktiviteter selv de ikke er registrert 
som en friluftslivsorganisasjon. I en rapport om ungdom, friluftsliv og organisasjoner 
(UNGforsk-rapport 2/93) vises det bl.a. til at jakt- og fiskeforeningene står sterkest blant 
ungdom i Nord-Norge, mens speiderne har størst medlemsandel på Sørlandet. For Trøndelag 
som helhet var deltagerandelen av ungdom mellom 13- 19 år 3,4 % for speideren og 3,6 % 
for for jeger- og fiskeorganisasjonene mens ca 45 % er medlem av et idrettslag. 
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Status og utfordringer 

4. Status og utfordringer for viktige deler av friluftslivet i Nord
Trøndelag 

4.1. Fysisk tilrettelegging 

4.1.1. Status 

Tiltak som defineres som fysisk tilrettelegging for friluftsliv er bl.a. rydding og opparbeidelse 
av turstier og turveger, tilrettelegging av "sosiale" samlingsplasser i friluftsområder med 
sittegrupper, grillplass, gapahuk o.l., opparbeidelse av parkeringsplasser, bygging av fiske
og båtbrygger m.m. Fysisk tilrettelegging er i prinsippet en sak mellom de som ønsker å 
tilrettelegge og grunneieren og/eller rettighetshavere så lenge dette ikke kommer i konflikt 
med kommunale planer eller andre båndlagte områder. Større tiltak som turveger, 
parkeringsplass og andre varige konstruksjoner og anlegg skal behandles i henhold til plan -
og bygningsloven. 

Naturvennlig tilrettelegging 
De statlige bevilgningene til friluftsliv har økt betydelig fra 1988 til idag. Sammen med bedre 
muligheter til å bruke spillemidler og ekstraordinære sysselsettingsmidler har dette de siste 
årene medført en markert økning i midler til tilrettelegging for friluftsliv. Denne positive 
utviklingen har dessverre også resultert i enkelte uheldige prosjekter hvor en sterkt har 
forringet kvaliteten i området man ville tilrettelegge. Derfor har offentlige myndigheter 
innført begrepet naturvennlig tilrettelegging som en kriterie for tilrettelegging for 
friluftsliv. Med naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv mener vi tilrettelegging som gir 
minst mulig miljøbelastning, medfører minst mulig inngrep i natunniljøet og 
kulturlandskapet og som ivaretar kvaliteten på friluftslivsopplevelsen. I dette ligger også at vi 
vurderer om fysisk tilrettelegging er nødvendig og ønskelig. 

Statlige, fylkeskommunale og kommunale midler til friluftsformål. 
Fylkesmannens og fylkeskommunens mulighet til å styre dette feltet, er knyttet til bruken av 
tilskuddsmidlene. Fordeling av offentlige tilskudd til friluftsliv har i perioden vært det 
viktigste virkemiddel for å fremme friluftslivet i fylket. I perioden 1982 - 1993 er det fordelt 
kr 9.656.350 til friluftsformål i fylket fordelt på statlige og fylkeskommunale midler 
( kommunevis fordeling, se vedlegg l). I det aller vesentligste har de fleste tilrettelagte 
friluftsområder blitt tilrettelagt nettopp på grunn av disse tilskuddsmidlene. Ikke minst har 
offentlige tilskudd utløst mye lokal dugnad som har vært svært positivt for friluftslivet. Hvor 
mye de enkelte kommunene i fylket bruker av kommunale midler til friluftsformål varierer 
sterk, også fra et år til neste. Ved en gjennomgang av kommunale budsjett for 1993 viste det 
seg at 5 kommuner brukte mer enn 100.000 til ulike friluftsformål , 2 kommuner brukte 
mellom 50 - 100. 000 kr, 8 kommuner brukte mellom 10 -50.000 kr og 9 kommuner brukte O 
- 10.000 kr. Videre er hovedtrenden at midlene i all hovedsak er benyttet til fysisk 
tilrettelegging, mens svært lite innsats er brukt i forhold til informasjon om 
friluftsmulighetene i kommunene, både i form av brosjyrer, skilting, informasjonsplakater o.l. 

Miljøsysselsettingsmidler til friluftsformål 
I de senere år har fysisk tilrettelegging av friluftsområder i mange kommuner blitt 
gjennomført som sysselsettingsprosjekter. Utlysing av sysselsettingsmidler har skjedd på kort 
varsel og manglende planreserve i kommunene har ført til at resultatene av disse prosjektene 
er nokså varierende. I 1993 ble det derfor sett nærmere på de prosjekter/ tiltak innen 
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friluftsliv det har vært gitt offentlig tilskudd til etter 1990 (ordinære og/eller gjennom 
sysselsettingsordninger) Det er gjort en vurdering om prosjektet kan karakteriseres som 
ferdigstilte. Resultatene er presentert i vedlegg 3. Et prosjekt vil oftest bestå av flere ulike 
tiltak som kan gjennomføres uavhengig av hverandre og over tid. De fleste prosjekter har 
mottatt deler av det totale tilskudd det ble søkt om. Ut fra denne gj ennomgangen betegnes 
ca 55% av prosjektene som ikke ferdigstilte prosjekt pr.31.12.93 fordi de hadde vesentlige 
mangler. Denne vurderingen gjelder 102 prosjekter der 76 var gjennomført i nærområder 
og 26 idagsutfartsområder. 

Friluftsliv i nærmiljøet 
Undersøkelser viser at folk utøver mer friluftsliv dersom tilgjengeligheten er god og det er 
kort avstand til friluftsområdene. Tilrettelegging er mange steder ønskelig, både for å bedre 
tilgjengeligheten, men også for å forhindre slitasje ved å dirigere ferdselen i ønsket retning og 
dermed verne mer sårbare områder. At en har gode friluftsområder nær boligområdene bidrar 
også til at folk bruker mindre tid til transport, mindre ressurser på transport og kravet om 
utstyr kan reduseres. Generelt bør all tilrettelegging ta hensyn til funksjonshemmede, spesielt 
tilrettelegging i og ved tettsteder. Alle fylkets kommuner har friluftsområder der det spesielt 
er lagt vekt på å tilrettelegge for funksjonshemmede (vedlegg 50g 6). Generelt kan en si at 
det har vært for liten kontakt mellom funksjonshemmedes organisasjoner ved utforming og 
plassering av slike anlegg. Dette er blant annet bekreftet gjennom en spørreundersøkelse 
blant funksjonshemmedes interesseorganisasjoner på lokalt nivå i Nord-Trøndelag, 
gjennomført av Fylkesrådet for funksjonshemmede. En forutsetning for at slike anlegg skal 
fungere etter forutsetningene, er at området er lett tilgjengelig. 

Fylket har spredt bosettingsmønster selv om 51,5 % av fylkets befolkning bor i tettsteder. 
Fylket har pr. def. 2 byer, 55 tettsteder og i tillegg mange mindre boligkonsentrasjoner. 
Tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet blir derfor helt avhengig av nært samarbeid med 
grunneierne, aktive grendalag/velforeningerlidrettslag o.l., kommuner og lokal dugnadsånd. 

-~------_:::.=:.....--
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De aller fleste boligområdene i fylket ligger i kulturlandskapet og mange steder rna gjennom 
jordbruksområder for å nå utmarka og stranda. I en del tilfeller fungerer jordbrukslandskapet 
som en barriere; det er uklart hvorvidt en kan bruke de private vegene, passere gårdstun osv. 
og det mangler aksepterte stier gjennom åkerlandskapet. En del grunneiere er også skeptiske 
til tilrettelegging for mer ferdsel gjennom kulturlandskapet, av redsel for forsøpling, slitasje 
o.l. 

Omdisponering og nedbygging av friområder og uregulerte lekeplasser i nærmiljøene skjer fra 
tid til annen. Disse områdene er svært viktige fordi de gir rom for uorganisert og impulsiv 
lek. I tillegg er friområdene viktige møteplasser i et boligområde. Likeledes er det flere 
eksempler på at friområder lett blir en salderingspost ved regulering av nye boligområder og 
de innregulerte friarealene tilfredsstiller kvalitetsmessig ofte ikke funksjonen som leke- og 
akti vitetsområde. 

Der bruken av nærområdene er stor, er det nødvendig å gjennomføre "tyngre" 
tilretteleggingstiltak for å øke tilgjengeligheten og for å unngå unødig stor slitasje. 

Bymarker 
Fylket har 2 byer og både Byafjellet i Steinkjer og Bymarka i Namsos er tilrettelagt for 
friluftsliv. Dessuten har Remarka i Stjørdal og Frolfjellet ved Levanger nærmest status som 
"bymark". Det er utarbeidet en bruksplan for Namsos Bymark (1994). Hoveddelen av 
tilrettelegging har vært rettet mot vinterbruk av områdene (skiløyper), men det jobbes nå mer 
med tilrettelegging for helårsbruk av områdene og tilrettelegging for flere brukergrupper. 
Skilting og informasjonen om turmulighetene i disse områdene vil være også være et viktig 
satsingsområde. Men den største utfordringen tror vi vil ligge i å legge til rette for flerbruk 
der de ulike bruksinteressene blir ivaretatt. En metode er å utarbeide flerbruksplaner der en 
gjennom planprosessen får vurdert de interesser og de behov grunneierne og ulike 
brukergrupper har i området. I slike bynære områder er det spesielt viktig med et godt 
samarbeid med grunneierne og at informasjonen mellom ulike brukergrupper er god. 

Turveger 
Hva som oppfattes som turveg og tursti,er noe varierende. Turveger er traseer der vi kan 
ferdes til fots, med sykkel, rullestol og barnevogn, mens en tursti er en trase der vi kan ferdes 
til fots. Et annet begrep som benyttes, er skiløype. Dette er traseer hvor vi kan ferdes på ski 
og som kan være opparbeidet i større eller mindre grad. Bredden på skiløype er normalt 
minimum 1,5 m. Turvegene kan i mange sammenheng også sees på som "transportveger" 
fordi de kan være en bedre adkomstveg mot sentrum og arbeidssteder for gående og syklene. 

15 kommuner oppgir at de har turveger, mens 17 kommuner i fylket oppgir at de har behov 
for å opparbeide turveger (27 steder, derav er antagelig enkelte turstier). De siste årene har 2 
-3 turveger mottatt tilskudd hvert år og disse er ofte samfinanisert med spillemidler. Turveger 
som ønskes utbygd, er strand- og elvepromenader og turveger i /ved tettsteder og der det er 
mulig, bør en søke å kombinere gang- og sykkelveger med turveger. 
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4.1.2. Utfordringer - fysisk tilrettelegging 

• Fysisk tilrettelegging skal skje der behovet er størst for å kanalisere ferdsel og bruk, 
Ulmgå slitasje, framheve opplevelseskvaliteter og øke tilgjengeligheten. 

• At tilretteleggingen gjennomføres naturvennlig, kvalitetsmessig, skånsomt og med rett 
dimensjonering ut fra bruken og naturforholda. 

• Tilretteleggingen må skje i avtalte former og der ansvar for daglig drift og 
vedlikeholdsansvar er klarlagt. 

• Sikre at tilrettelegging ikke gjennomføres der naturforhold, plante- og dyreliv er sårbart. 
• Flerbruksplanlegging i bynære friluftsområder 

4.2. Stimuleringsarbeidet (motivasjon og informasjon) 

Fysisk tilrettelegging for friluftsliv kan også betegnes som et viktig stimuleringstiltak fordi 
det åpner for bedre tilgang for allmennheten for å bruke områdene. Men i denne 
sammenhengen betegnes stimuleringstiltak for friluftsliv som en stor sekkepost som 
inneholder : 

• De frivillige organisasjonenes virksomhet,; Opplæring, veiledning, aktivitetstilbud o.l. 
• Friluftsliv i barnehager 
• Friluftsliv i skolen: miljølære, uteskole, leirskole, valgfag friluftsliv, bruk av nærmiljøet 
• Informasjon om friluftsområder og opplevelsesmuligheter 
• Naturinformasjonssentra 
• Turorientering 
• Opplæring 

4.2.1. De frivillige organisasjonene 

De frivillige organisasjonene har i lang tid drevet veiledning, opplæring i og informasjon om 
friluftsliv. I forhold til det offentliges arbeid blir disse organisasjonene svært viktige 
målgrupper og samarbeidspartnere. De mest sentrale paraplyorgansiasjoner i fylket i denne 
sammenheng er FRlFO, Nord-Trøndelag barne- og ungdomsråd og Nord-Trøndelag 
Idrettskrets. 

Tabell 2 : Medlemmer av Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) i Nord-Trøndelag. 
. . ... . :.. . . . ... ... .. :. . .. .. .. :... . . . . . . . . : .. 

Organisasjon .:.. .. MedlernstaU . .Medlentstall .. ··· Sekreta Hat . 
... . . < voksne > . ····: barn6'gurigdønl ·· ::.·· •.•. ·:·· ....... .: ............ :> .. . 

Nord-Trøndelag Røde Kors 330 over 18 år 370 ( 17 -18 år) Felles med N-T Røde 
Hjelpekorps 20 lag Kors ca 2 helstillinger 
Nord-Trøndelag fylkeslag av Norges 5000,27 lag 750 (under 16 år) , ca 13 lag l hel stilling 
jeger- og fiskeforbund 
Norges Folkesportforbund 
Nord-Trøndelag 4 H 

Norges speiderforbund 
Norges KFUM- sgeidere 
Norges KFUK- speidere 
Nord-Trøndelag O-krets 

Nord-Trøndelag turistforening 

20 lag 

9 stk, 3 lag 
22 stk, 5 lag 
40 lag derav 20 
med tur-O 

1900 
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1990 fordelt på 87 klubber (10 -
19 år) 
ca 500 (8 - 15 år) 
52 (under 25 år) 
54 (under 25 år) 
900 (over 17 år) 
430 (under 17 år) 
solgte tur-o kart 1993 : 20 Il 
nystartet ungdomsgr. i 1994 
ca 600 medl under 25 år 
(Fjellsportgruppa i NTT) 

2 stillinger 

l stilling fast 

1/5 stilling 
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Disse organisasjonene har siden 1993 fungert i et nettverk med utveksling av felles interesser 
og kunnskap. Størstedelen av denne medlemsmassen representerer det vi kan kalle 
spesialiserte friluftsaktiviteter eller gjøremål hvor friluftsliv er en del av flere aktiviteter 
(f.eks. 4H eller hjelpekorpsene). Svært mange andre frivillige lag og organisasjoner har 
friluftsliv som en del av sine aktivitetstilbud. I Nord-Trøndelag er de fleste av disse 
medlemmer av Nord-Trøndelag barne- og ungdomsråd. 

4.2.2.Friluftsliv i barnehagen 

I tråd med målsettingen om å satse mer på barn og unge, blir også barnehagene viktig 
målgrupper. Små barn har i forhold til sosial- og motorisk utvikling mye å vinne på en 
bevisst, prioritert og aktiv bruk av naturområder som lekearena. Kommunene har også et 
planleggings- og opplæringsansvar på dette området, og er dermed viktige både som 
pådrivere og i forhold til de rammebetingelser som settes (f.eks. økonomiske, i forhold til 
krav om størrelse på uteareal og ved sikring av naturområder i nærmiljøet). Fylkesmannen 
(sosial- og fam. avd.) fordeler utviklingsmidler til barnehagene, og siden 1990 har ca 15 
barnehager mottatt støtte til natur- og friluftslivsrelaterte prosjekter. Forøvrig deltok ca 180 
barnehageansatte i en fylkeskonferanse på temaet barn i natur våren 1994. Inntrykket er at 
svært mange barnehager satser mye på bruk av nærmiljøet, men at opparbeidede faste rutiner 
ofte er en hindring for et mer systematisk og utstrakt uteliv. 

4.2.3. Friluftsliv i grunnskolen 

Mange offentlige etater og organisasjoner har samarbeid med skoleverket som mål. Vi ser det 
som svært viktig at skolens nærmiljø brukes som en viktig læringsarena, både i miljølære og 
friluftsliv. Fra 1997 blir det skolestart for 6- åringene og dermed blir skolens nærmiljø enda 
viktigere som lærings- og aktivitetsarena. I 1993 ble fylkets siste leirskole nedlagt og dermed 
et av de viktigste læringstilbud til ungdommen i friluftsliv borte. Kommunene er dermed 
henvist til å finne lokale løsninger og lokale leirskoletilbud er i større grad avhengig av 
spesielt interesserte lærere og aktive foreldre. 

4.2.4. Naturinformasjonssentra 

Gjennom oppbygging av særskilte naturutstillinger vil en kunne presentere systematisk og 
helhetlig informasjon om naturforholda i et område. Fylkesmannen har to funksjoner i slike 
sammenhenger: 
• Fylkesmannen er et bindeledd mellom lokale interesser og Direktoratet for 

naturforvaltning. 
• Fylkesmannen kan gjennomføre oppbygging av egne utstillinger. Fylkesmannen har hatt 

ansvaret for utbygging aven fast naturutstilling på Stiklestad. Denne er eid og drevet av 
Stiklestad museum og fylkesmannen vil forsatt ha et ansvar for videreutvikling m.h.t. 
informasjon og bruksområde. 

4.2.5. Informasjon om natur- og friluftsområder 

I forhold til øvrig informasjonsvirksomhet, har fylkesmannen stått for utgivelsen av "Jakt
og fiskeguide for Nord-Trøndelag" ( 1989) og fylkeskommunen har utarbeidet en fylkesguide 
"Turmål for Nord-Trøndelag" (1986) . I samarbeid med fylkeskommunen er det utarbeidet 
en vandreutstilling om friluftslivet i fylket (1992). I tillegg har også miljøvernavdelingen 
utarbeidet egne temautstillinger som sirkuleres bl.a. på skolene. 
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Generelt kan en si at utarbeidelse av ulike typer informasjon (friluftskart, turhåndbøker, 
lokale brosjyrer .m.m) må skje i samarbeid mellom kommunene, organisasjonene og 
reiselivsnæringen. Nord-Trøndelag har på mange måter vært et foregangsfylke for 
utarbeidelse av jakt- og fiskeguider som mange fylkets kommuner nå har. 
Fylkesmannens/fylkeskommunens rolle vil være å bidra til finansiering og skaffe til veie 
opplysninger om friluftsområder, vemområder o.l., samt å delta i utarbeidelsen av regionale 
/fylkesvise brosjyrer. 

4.2.6. Utfordringer - stimulering. 

• Arbeidsfeltet "stimulering" er vidt og ikke klart definert og innebærer at etater og 
organisasjoner som tradisjonelt har arbeidet med friluftsliv, må tenke nytt og finne fram 
til samarbeidsformer med "nye" etater og organisasjoner. 

• Behovet for å definere målgrupper og målsetninger vil være sentralt for å finne fram til de 
riktige samarbeidspartnere og for å organisere innsatsen. 

• I forbindelse med gjennomføring av skolestart for 6-åringer vil det være viktig at en 
lykkes med å gi bam's leke- og læringsmuligheter i skolens nærmiljø i reelt innhold. 

• Opplæring og stimulering av ansatte i skoleverket og barnehage vil være viktig for å gi 
barn mer ut1eik og opplæring i naturen 

• Lag og organisasjoner må gis økonomiske rammevilkår slik at medlemmer kan tilbys 
opplærings- og aktivitetsmuligheter i friluftsliv. Integrering av funksjonshemmede i 
friluftslivsorganisasjonene er også viktig. 

• Utarbeidelse av informasjonsmateriell vedr. friluftsmulighetene (friluftsliv, fiske, jakt) i 
naturlig avgrensede onrråder (brosjyrer, kart, informasjonsark). 
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4.3. Sikring av friluftsområder 

4.3.1. Status 

I Nord- Trøndelag ble det i 1993 satt opp status for tilrettelegging og utbyggingsgrad av de 
offentlig sikrede friluftsområdene som er innkjøpt av stat/kommune eller sikret gjennom 
servitutt avtaler (se vedlegg 4). I tillegg er en delområder sikret gjennom tidsbegrensede 
avtaler med grunneier. I fylket er 39 områder sikret på denne måten der de aller fleste er 
badeområder. I de siste årene har det vært sikret i gj .snitt 2 nye områder hvert år. 
Kommunene oppgir behov for å sikre 11 nye områder. I løpet av perioden fram mot år 2000 
er det skissert et framtidig investeringsbehov i de allerede sikrede områdene på ca kr. 2.4 
mill kr. I tillegg koster drift av de offentlig sikrede områdene ca kr 400.000 pr. år ( se 
vedlegg 4). 

4.3.2. Utfordringer 

• Kommunene står sentralt i å fremme søknader om statlig støtte ut fra lokalkunnskap om 
hvilke områder som er viktige friluftsområder og eventuelle konflikter ved bruken av 
disse. Også i denne sammenheng er kommunenes plangrunnlag viktig. Kommunen har 
ikke rett til ekspropriasjon i uregulerte områder og her blir kommunen avhengig av at en 
kommer til enighet med grunneier om pris. Organisasjoner og andre har først og fremst 
påvirkningsmuligheter gjennom kontakt med kommunen. 

• Statlig tilskudd til erverv av områder er et viktig, men ikke tilstrekkelig virkemiddel for å 
sikre nærturområder og andre områder for friluftsliv. For årene framover vil søknader på 
sikring av nærturområder bli prioritert. Det er imidlertid klart at også flertallet av denne 
type områder må sikres for friluftsliv gjennom kommunal planlegging. 

• Alle offentlig sikrede friluftsområder bør gjennomføre en utbygging i henhold til en 
godkjent utbyggingsplan. 

• Det er viktig å få til hensiktsmessige driftsforhold av allerede sikrede områder og at disse 
tilrettelegges med tilfredsstillende adkomst, sanitærforhold, skilting og parkering. 

4.4. Friluftsliv i planleggingen 

4.4.1. Status 

Kommunene spiller en vesentlig rolle i arbeid med friluftsliv. Kommunene er lokal 
planmyndighet og avgjør bruken av arealene gjennom kommuneplanenes arealdel og 
reguleringsplaner. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge, samt Rikspolitiske 
retningslinjer for samordnet veg- og transportplanlegging er et rammeverk kommunene må 
planlegge ut fra for bl.a. å ivareta bam's og myke trafikanter's interesser. For å få til et 
langsiktig og målrettet arbeid med friluftslivstiltak som også omfatter tiltak som ikke er 
knyttet direkte til arealer, er det viktig at friluftsliv innarbeides i kommunale planer som 
nedfelles i handlingsprogram og langtidsbudsjett. De fleste kommunene har under 
utarbeidelse et miljø- og ressursprogram der også området friluftsliv inngår som en del. 
Denne planen skal beskrive innsatsområder, mål og strategier , økonomi og gjennomføring. 
Pr. 1994 har kun 1 kommune i fylket utarbeidet egen temaplan for friluftsliv, De aller fleste 
kommunene har temakart for friluftsliv i en eller annen form, men de aller fleste er fra 80-
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tallet og bør derfor revideres. Videre har kommunene krav på seg til å utarbeide en 
kommunedelplan for idrett og friluftsliv i løpet av 1994 for tildeling av spillemidler fra og 
med 1995. Disse er utarbeidet med hensyn til anleggssituasjonen og de aller fleste 
kommunene mangler fullstendige forvaltningskart. Det er vedtatt at 10% av spillemidlene 
skal gå til nærmiljø/friluftsanlegg i Nord-Trøndelag ( ca 1 mill kr i 1993) og nærmiljøanlegg 
er prioritert område fra denne tilskuddsposten. 

Tbll3 K a e : °ldd ommuna e temap. aner som ID u erer f °l f r rI u ts IV 

Kom;nr . Kom m1.lne .. · )n~merderfri1uftslivs- hiteresserieerJlledtatt 

1702 Steinkjer Vedtatt KIF 14.12.94 

1703 Namsos Høringsutkast KIF 13.01.95 

1711 Meråker Vedtatt KIF jan.1995 

1714 Stjørdal Friluftsplan vedtatt (1994). MRP* under behandling 1995. KIF 
vedtatt des. 1994 

1717 Frosta Vedtatt KIF des. 1994 

1718 Leksvik MRP under behandl. 1995 

1719 Levanger MRP vedtatt 1992. KIF utkast feb. 1995 

1721 Verdal KIF vedtatt jan. 1995 

1723 Mosvik KIF vedtatt des. 1994 

1724 Verran 

1725 Namdalseid MRP utarbeidet. Friluftsplan skal utarb . (1994). KIF vedtatt jan. 
1995. 

1729 Inderøy Plan for off. friluftsomr (1986). MRP vedtatt 1994 

1736 Snåsa MRP utarb. 1994 

1738 Lierne MRP startet/utsatt 1994 

1739 Røyrvik 

1740 Namsskogan Friluftsplan under utarb. (1994). KIF under beh. jan. 1995 

1742 Grong Forenklet MRP 1995, vedtatt. Friluftsplan igangsatt. KIF. KIF 
høring ian.1995 . 

1743 Høylandet KIF vedtatt jan. 1995 

1744 Overhalla KIF vedtatt des . 1994 

1748 Fosnes MRP- vedtatt 1992. KIF under utarb. jan. 1995 

1749 Flatanger MRP-vedtatt 1993 . 

1750 Vikna MRP igangsatt. KIF vedtatt des. 1995 

1751 Nærøy MRP under oppstarting .. KIF vedtatt feb . 1995 

1755 Leka MRP 1992 
MRP : Miljø og ressursprogramIMiljøplan, 
Kl..E;. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 

Skogsbilveger 

Terriakarf foi ·· 
• fril6ftsHv . 

I Nord-Trøndelag er det et omfattende utbygd skogsvegnett. Vegnettet gir tilgang til store 
områder både for skogbruksnæringen, turister og i forbindelse med friluftsliv. 
Mye friluftsliv i fylket, bl.a. bærplukking, fiske, jakt og turgåing skjer med utgangspunkt fra 
skogsbilveger. Friluftslivet i fylket har stor nytte av det eksisterende skogsvegnettet. 

På det andre siden vil det også være konflikt med skogsbilveger og friluftsliv . 
Et av de viktige aspektene med friluftsliv er muligheten til å oppleve urørte områder, å 
komme seg vekk og føle avstand til trafikk, forurensning og det daglige ... . 
I hele fylket, som i landet som helhet, ligger det tradisjon til opplevelse av naturen på denne 
måten. Tradisjonen er ofte knyttet til bestemte områder i de enkelte kommuner. 
Urørte områder er også viktig i andre sammenhenger, f.eks med hensyn til biologisk 
mangfold. 
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Derfor kan bygging av nye skogsbilveger enkelte ganger komme i konflikt med frilufts- og 
naturverdier, hvis f.eks større urørte områder berøres. 

Forvaltning av urørte områder må betraktes å innebære en nasjonal målsetting innefor norsk 
arealplanlegging og miljøvern, bl.a. vist gjennom St. meld. nr. 31. 1992-93, Arealmeldingen. 

Skogbruket har nå som målsetting at utbygging av skogsbilveger skal skje etter kommunale 
oversiktsplaner. Dette er den riktige og fremtidsrettede måten å drive skogsvegplanlegging 
på, og dette er i samsvar med planleggingsprossesser for interesser i samfunnet forøvrig. 
Både i skogbruks lovens formålsparagraf og i Forskriften om planlegging og utbygging av 
skogsbilveger, fastsatt av Landbruksdepartementet, fremgår at det skal tas hensyn til 
friluftsliv og de biologiske verdier. 

En vil i handlingsplanen for friluftsliv derfor sterkt understreke at hensyn til friluftsliv veies 
som en viktig faktor i planleggingsprosessen også for skogsbilveger. 

Ut fra hensynet til friluftsliv bør det enkelte steder finnes andre fremdriftsløsninger enn 
skogsbilveg, noe som skogbruksloven m1forskrift også gir grunnlag for. 
Eksempelvis er vinterbilveg forsøkt med hell i indre del av fylket. 

Strandsoneforvaltningen 
Fylket har en lang strandsone både ved kysten, ved Trondheimsfjorden og langs de store 
vassdraga. Forvaltningen av strandsonen langs sjø og vassdrag betyr mye for tilgangen 
allmennheten har til disse viktige friluftsområdene. Forvaltningen av strandområdene langs 
sjøen er regulert av § 17.2 i plan- og bygningsloven som generelt fastsetter et byggeforbud i 
100 meters-sonen. Forvaltningen av områder langs vassdrag er regulert av § 20-4-plct.a l 

plan og bygningsloven der kommunen gjennom sin kommuneplan kan fastsette et 
byggeforbud inntil 100 meter langs vassdraget. Strandsoneforvaltningen preges av 
eiendomsforholda (mange små eiendommer) og hindres av press fra : 
- Landbruk, reiseliv, og annen næringsvirksomhet 
- Dispensasjoner fra eksisterende planer (oftest knyttet til enkeltsøknader om hyttebygging) 
- Omdisponering av arealer 

4.4.2. Utfordringer 

• Forvalte friluftslivsinteressene ved utarbeidelse av kommunale temaplaner for friluftsliv 
med tilhørende handlingsplaner 

• Innarbeideise av nærmiljøanlegg/friluftsanlegg i anleggsplan for idrett og friluftsliv 
• Nærmiljø og friluftsanlegg gis høgere kommunal prioritering 
• Friluftsinteressene blir gitt høg prioritet gjennom handlingsplan i miljø- og 

ressursprograrnrnet 
• Vurdering av friluftslivsinteressene ved planlegging og utbygging av skogsbilveger. 
• Sterkere profilering av strandsoneforvaltningen gjennom kommuneplanens arealdel med 

tilhørende retningslinjer 
• Interkommunalt samarbeid om forvaltning av friluftsinteressene i Trondheimsfjorden. 
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4.5. Jakt- og fisketilbud 

4.5.1. Status 

I denne sammenhengen omtales sjøfiske, laksefiske, innenlandsfiske, og små- og storviltjakt. 
Undersøkelser viser at den norske jeger og fisker er ute i kombinasjon av høsting/matauk og 
naturopplevelse/rekreasjon. Både jegeres og fiskeres ønske er en større frihet i rom og tid, 
samt svært liten grad av fysisk tilrettelegging av naturen. Mellom 30 og 50.000 personer i 
Nord-Trøndelag utøver fritidsfiske og ca 16000 betaler årlig jegeravgift i fylket. 
Undersøkelser blant Steinkjer's befolkning viser ca 41 % fisker i saltvann/sjøen, ca 37% 
fisker ørret/røye (ferskvann) og ca 12% fisker laks/sjøaure. Utmarksarealene er forholdsvis 
godt organisert, men fortsatt er det behov for bedre organiserte kortområder og bedring av 
systemet for både for jakt- og fiskekortsalget. 

En kan også registrere en tendens til kommersialisering av utmarksressursene som på sikt vil 
kunne redusere tilgangen for allmennheten. I flere tilfeller har det offentlige vært med og gitt 
tilskudd til tiltak der en kommersialisering av tilbudet er målet. Et eksempel er laksefiske 
der det gis offentlige tilskudd til gjennomføring av fysiske tilretteleggingstiltak på enkelte 
vall, det bygges hytter nær elva m.m. og dette danner grunnlaget for en mer eksklusiv utleie 
og høgere pris der konsekvensen på sikt er en redusert tilgang for allmennheten. 

Et satsingsfelt i Nord-Trøndelag de siste år har vært utarbeidelsen av kommunale jakt- og 
fiskeguider som 16 av fylkets 24 kommuner har fått utarbeidet. I tillegg har det blitt 
utarbeidet en jakt- og fiskeguide for fylket (1990). 

Sjøfiske 
Fylket har en betydelig kystlinje der sjøfiske er meget attraktivt sett i frilufts- og 
reiselivssammenheng. I tillegg er Trondheimsfjorden landet's mest fiskerike fjord og en svært 
god laksefjord med 9 lakseelver innenfor sitt nedslagsfelt i Nord-Trøndelag. 
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Laks og sjøaure 
Lakse- og sjøaureressursen i fylket er god. Nedgangen i andre deler av landet er imidlertid 
stor, noe som dermed medfører økt press m.h.t. etterspørsel og stigende priser. Videre tyder 
utviklingen på at det er en økende tendens til kommersialisering av spesielt laksefiske, slik at 
tilgangen for allmennheten på den måten blir redusert. Denne kommersialiseringen vises bl.a. 
ved at en kombinerer tilbud om overnattingsmuligheter med tilrettelegging av laksevall. Det 
offentlige har et spesielt ansvar for å ivareta allmennhetens interesser. 

Innlandsfiske 
Ressursen er stor, fisket billig og Adkomsten betegnes generelt som god. I de siste årene har 
det vært arbeidet målrettet med å bedre mulighetene for familiefiske og fiske for 
funksjonshemmede. Gjennom prosjektet "Fiske for alle" er 5 - 10 nye fiskeplasser blitt 
opparbeidet hvert år de siste 3 årene og erfaringene med bruken av slike 
familiefiskefiskeplasser er svært god. Spesielt viktig har det vært å opparbeide slike plasser 
nærmest mulig der folk bor og ved vann der muligheten for å få fisk er stor. 

Småvilt-og storviltjakt 
I fylket er det store områder med statsgrunn ( 33% av totalarealet) som gir allmennheten god 
adgang til å drive småviltjakt. Større grunneiere har generelt også en god sosial profil på salg 
av jaktkort. Av småviltet har rypa størst betydning for jakt, men også skogsfugl, ender og 
harer er viktige ressurser i denne sammenheng. Nord-Trøndelag er forøvrig landets nest 
største elgfylke. Spesielt i forhold til rådyrjakt er det behov for bedre organisering av 
kortområder. Store sammenhengende kortområder har også i de fleste tilfeller vist seg å 
bedre inntektsgrunnlaget for grunneierne. Den lange elgjaktperioden om høsten med 4 
elgjakthelger skaper visse brukerkonflikter med det øvrige friluftslivet. 

4.5.2 Utfordringer: 

• bedre opplæringstilbud til funksjonshemmede og stimulere denne gruppen til mer fiske 
og friluftsliv 

• fortsatt satsing på tilrettelegging av familiefiskeplasser i nærområdet 
• styrke tilbudene for barnehager/skoler til utøve friluftsliv/fiske 
• bedre opplærings- og aktivitetstilbud innen organisasjonene 
• allmennhetens muligheter til laksefiske skal ivaretas og styrkes 
• styrking av allmennhetens adgang til innlandsfiske og jakt gjennom bedre organisering av 

jakt- og fiskekortområder 
• initiere til at det settes igang praktiske vilt- og fiskestellstiltak 
• bedre informasjonen om jakt- og fiskemuligheter (jakt- og fiskeguider, brosjyrer, 

informasjonstavler o.l.) 
• sikring av områder, parkeringsplasser og adkomst til sjøfiske fra land 
• utvikle informasjon og veiledning i forhold til barn's fiske 
• tilfredsstillende opplæring av jegere og sikre at flest mulig fortsatt får tilbud om 

gjennomføring av jegerprøven 
• ved revidering av jakttidene i 1997, bør konsekvensen av disse i forhold til allmennhetens 

friluftslivsmuligheter vurderes. Fins det muligheter for evt. andre kompenserende tiltak? 
• Stimulere til å bedre den skjeve kjønnsfordelingen blant jakt- og fiskeutøvere 
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4.6. Friluftsliv i utmark og fjell 

4.6.1.Status 

En av de store ressursene for friluftsliv i Nord-Trøndelag er alle de naturområdene aven viss 
størrelse som er lite berørt av naturinngrep. Slike områder fins det noen av i alle kommuner i 
fylket. En annen stor friluftslivsressurs er store urørte naturområder i grensestrøkene mot 
Sverige, både mellom Lierne- Verdal, videre på Nord-Fosen og i Ytre Namdal. Fjellområdet 
mellom Lierne og Verdal er foreslått som ny nasjonalpark . Sammenhengende naturområder 
av viss størrelse er en nødvendig forutsetning for å drive viktige, tradisjonelle 
friluftsaktiviteter og på den måten knytter det seg sterke friluftsinteresser i forhold til 
utnyttelsen av slike områder. 

Hytte- og turnettet i fjellet 
Turløypeutvalget -Fylkesfriluftsnemnda sin innstilling fra 1982- har vært retningsgivende for 
utbygging av turløyper i fjellet både m.h.t. utbygging av rutenett og merkemetode . I 1990 
forelå "Norsk sti- og løypeplan - del l" der arealsoneringen skulle være retningsgivende for 
tilrettelegging og innspill til offentlig arealplanlegging. I fjellet har Nord-Trøndelag 
Turistforening ansvar for hytter og turnettet i den del av Sylene som ligger i Nord-Trøndelag, 
(noe forvaltes også av Trondhjem Turistforening) og i området langs svenskegrensen fra 
Meråker til Snåsa. Videre er det under utbygging et lokalt trekantnett i Lifjell
Skorovassområdet. På grunn av lokal og regional motstand i forhold til planlagt trase for å 
binde disse to områdene sammen, er en realisering av et turnett i dette området foreløpig lagt 
på is. I enkelte fjellområder kan det også være merket enkelte turstinett i regi av lokale 
organisasjoner (fjellstyrer, utmarkslag o.l.). Med hensyn til videre arbeid med turnett i fjellet 
og i lavlandet er det viktig å ta utgangspunkt i de gamle ferdselsårene. 

Motorferdsel i utmark 
Det er et helt klart nasjonalt mål å begrense den motoriserte ferdselen i utmark. Lov om 
motorisert ferdsel i utmark og vassdrag sier klart at det ikke er tillatt med motorferdsel med 
mindre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i lov. Dispensasjonsadgangen er 
utgangspunktet begrenset, men på grunn av ulik tolkning fra dispensasjonsmyndigheter, er 
antall dispensasjoner fortsatt økende med ca 1100 dispensasjoner i Nord-Trøndelag i 88/89, 
ca 1000 i 90/91 og hele 1700 i 92/93. Noe av forklaringen på denne økningen kan skyldes 
bedre informasjon om reglene og dermed mindre ulovlig kjøring. Likevel må en være spesielt 
oppmerksom på utviklingen og vurdere behov for å iverksette innstramningstiltak. Det kan 
bl.a. skje gjennom å etablere en god ordning for ervervskjøring, sette vilkår, begrense antall 
turer, regulering av ferdsel gjennom sårbare områder, informasjon og selvsagt oppfølging av 
politi og oppsyn. 

4.6.2. Utfordringer 

• Sikre de arealmessige forutsetninger for tradisjonelt friluftsliv gjennom å beskytte de store 
naturområdene mot inngrep. 

• Bedre kunnskap om og kjennskap til fylkets naturområder gjennom ulike 
informasjonstiltak 

• Ved tilrettelegging av nye turløyper i fjellet og i lavlandet, bør disse ta utgangspunkt i 
gamle ferdselsårer. 

• Skilting og merking av stier i fjellet bør skje skånsomt og naturvennlig 
• Statlige mål vedr. motorisert ferdsel i utmark skal følges opp 
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4.7. Friluftsliv i verneområder 

4.7.1. Status 

I Nord-Trøndelag er det ca 85 områder som er freda i h.t. naturvernloven. I de aller fleste 
områdene er formålet med fredningen bevaring av sårbare naturområder med særskilte og 
sårbare plante- eller dyrelivsinteresser. Naturvernområdene representerer på mange måter 
perlene i norsk natur og for friluftslivet betyr disse områdene muligheter for naturopplevelser 
av spesiell karakter. Det ligger alltid en innbyrdes konflikt mellom naturvern, friluftsliv og 
tilrettelegging og denne vil være større eller mindre, avhengig av verneområdets art. 
Konfliktene mellom friluftsliv og naturvern er knyttet til forstyrrelser av dyreliv og slitasje på 
planteliv og enkelte konflikter er knyttet til reaksjoner på andres bruk av området. I de aller 
fleste Verneområdene vil det ikke være aktuelt med noen form for tilrettelegging for 
fril uftsli v . 

Enkelte verneområder kan egne seg utmerket for friluftsliv og til undervisningsformål. 
Tilrettelegging i og informasjon om slike områder betyr også at områdene får en økt 
oppmerksomhet i lokalmiljøet og slike tiltak kan øke forståelsen for at vernet er gjennomført. 
I andre naturvernområder kan det være en fordel å gjennomføre en viss tilrettelegging for å 
"styre" friluftslivsutøvelsen, for på den måten å opprettholde verneformålet. Utgangspunktet 
for forvaltningen vil alltid være at Verneområdene er en sårbar ressurs som skal ivaretas i 
henhold til verneformålet. 

Tabell 4: Naturvernområder som er tilrettelagt for friluftsliv og/eller for 
un d ~ °l ervlsnmgs orma 

.... . .. . ....•..•..... . .......... ~Qo/mul1e .) Aktuelle .··.······· ..• llave(/feW4 ... 
Ti!retteleggiligstiltak· . °hltade < .. ... 

.......... ( .... . t ......•••.•.•.. .. . \ .... .. . $kate'T ....... .(/> . .. .....• .......... .• • > ......• 
Tautra fuglefredningsområde Frosta Frosta skole Fugl, vegetasjon, fjære Skolen har utarbeidet et 

opplegg. Fugletårn 

) 

Rognsmoen naturreservat Grong Kvartærgeologi, Natur- og kultursti under 
kulturminner, vegetasjon utarbeidet 

Fuglefredningsområdene på Leka Leka Kulturminner, fugl, Skeisneset kultursti nær 
vegetasjon verneområde 

Hammervatnet naturreservat Levanger Fugl, vegetasjon Er utarbeidet et opplegg 
for vidreg. skole. 
Fugletåm 

øvre F orra naturreservat Levanger mange skoler vegetasjon, dyreliv Natursti og undervisn-
ings opplegg utarbeidet 

Bergsåsen naturreservat Snåsa Edelauvskog, fugl Natursti er utarb. 
Byahalla naturreservat Steinkjer Flere skoler Edelauvskog, fugl Natursti opparb. 

Skoleopplegg er utarb. 
av 

Langnes naturreservat Verdal Flommarksvegetasjon, Opparbeidet sti 
fugl 

4.7.2. Utfordringer: 

• Naturvernområdene er en sårbar ressurs og krever en bevisst forvaltningsstrategi slik at 
disse områdene kan ivaretas i henhold til verneformålet 

• Forebygge interessekonflikter mellom friluftslivsutøvelse og naturvern gjennom utstrakt 
informasjonsvirksomhet og innspill på alle planleggingsnivå. 
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5. Hvem gjør hva i arbeidet med friluftsliv 

I dette kapitlet vil vi forsøke å konkretisere Fylkeskommunens og Fylkesmannens rolle i 
arbeidet med friluftsliv, både sett i forhold til viktige oppgaver og sett i forhold til andre 
etaters og organisasjoners oppgaver og virkemidler i arbeidet med friluftsliv. Videre er 
kommunenes rolle og andre viktige etater og organisasjoners rolle i friluftslivsarbeidet også 
nærmere beskrevet 

5.1. Fylkeskommunens og Fylkesmannens arbeid med friluftsliv 

5.1.1. Fylkeskommunens rolle i friluftslivsarbeidet 

Fylkeskommunen ivaretar friluftslivsinteressene dels gjennom den regionalpolitiske 
myndighet og dels gjennom sin utøvende sektormyndighet. 

Fylkeskommunens arbeid med friluftsliv omfatter bl.a. fylkesplanleggingen og ansvaret for 
Fylkesfriluftsnemnda. I Nord-Trøndelag er Fylkesfriluftsnemndas oppgaver lagt til 
Hovedutvalg for miljø, plan og næringssaker med plan og utviklingsseksjonen som 
sekretariat. Fylkesfriluftsnemnda skal arbeide for å fremme friluftsformål innen fylket og kan 
opptre - og om nødvendig reise søksmål på vegne av allmennheten i alle saker av interesse for 
friluftslivet. 

Fylkeskommunen har også rett til å reise innsigelser etter Plan- og bygningslovens regler, og 
særlig aktuelle her er saker angående bygge- og fradelingsforbudet i 100m-sonen ved sjøen 
(PBL § 17-2). Plan og utviklingsseksjonen har det løpende ansvaret for saksbehandling i disse 
sakene og er delegert myndighet til å inngi foreløpig klage på vegne av Fylkesfriluftsnemnda. 
I forbindelse med disse sakene har fylkeskommunen ved plan og utviklingsseksjonen også 
som oppgave å gi kommunene friluftsfaglige råd og veiledning. 

Fylkeskommunens veiledningsoppgave overfor kommunene i friluftslivssammenheng 
omfatter også behandling av kommunale planer som kommuneplan, kommunedelplan, 
reguleringsplan, miljø- og ressursprogram samt eventuelt egne kommunale friluftsplaner. 

Nord-Trøndelag fylkeskommune bevilger årlig omlag kr 200.000,- i fylkeskommunale 
friluftsrnidler. Søknadsbehandling, prioritering og fordeling gjøres i et samarbeid mellom 
Plan- og utviklingsseksjonen og fylkesmannens miljøvernavdeling. Dette arbeidet samordnes 
med tildeling spillemidler til friluftsformål og tilskudd fra det spesielle 
kulturlandskapstillegget over landbruksavtalen. Plan- og utviklingsseksjonen følger opp 
tildelingen av de fylkeskommunale friluftsrnidlene gjennom befaringer og veiledning overfor 
kommunene i de enkelte prosjektene. 

Plan- og utviklingsseksjonen har et hovedansvar for arbeidet med friluftssaker i 
fylkeskommunen, men de øvrige fylkeskommunale etater har også berøringspunkter med 
friluftslivet innen sine arbeidsfelt. Skolesektorens arbeid med innarbeiding av 
miljølære/friluftsliv i undervisningen og betydningen av friluftslivsaktivitet i det 
forebyggende helsearbeidet er eksempler på dette. 
Dessuten gir koblingen mellom friluftsliv og kultursiden muligheter for nye og interessante 
prosjekter hvor tilrettelegging for friluftsliv knyttes til kulturminner, lokalhistorie mv. 
Nord-Trøndelags rike muligheter for utøvelse av et variert friluftsliv og de 
tilretteleggingstiltak som er og vil bli gjennomført er også av interesse for næringssiden og 
den satsingen som skjer på reiselivs-sektoren. 
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Gjennom arbeidet med Handlingsplan for friluftsliv mot år 2000 i Nord-Trøndelag, 
statusgjennomgangen for eksisterende friluftslivstilrettelegging og utarbeidingen av 
friluftsplaner i kommunene, vil det legges et godt grunnlag for den videre offentlige innsatsen 
for friluftslivet i fylket. Sett fra fylkeskommunen vil dette være nyttig som utgangspunkt for 
prioritering av friluftsrnidler, faglig veiledning overfor kommunene, økt oppmerksomhet om 
friluftsliv i de øvrige fylkeskommunale etater og som basis for en sterkere profilering av 
friluftslivet i framtidige fylkesplaner. 

5.1.2. Fylkesmannens miljøvernavdeling 

Miljøvernavdelingene ved fylkesmannsembetene er Miljøverndepartementet ytre apparat på 
fylkesnivå. Budsjettansvar og overordnet personaladministrativt ansvar ligger i 
departementet, 
mens den faglige instruksjonsmyndighet er lagt til direktoratene (Direktoratet for 
naturforvaltning og Statens forurensningstilsyn). Miljøvernavdelingens oppgave i en slik 
struktur omfatter bl.a. å nå de miljøpolitiske mål innen'friluftslivet. 

Miljøvernavdelingen fordeler statlige tilskudd til planlegging, tilrettelegging og drift av 
friluftsområder etter kriterier fra DN og etter en nærmere bestemt fylkesvis fordeling av 
totalrammen for friluftsformål. Miljøvernavdelingen gir også tilråding om prioritering av 
søknader om sikring av friluftsområder overfor DN. Avdelingen har oppgaver i forvaltningen 
av allerede sikrede områder og fordeler videre midler til fiskeformål og vilttiltak hvor også 
friluftsliv er en faktor. Fylkesmannen har i oppgave å gi kommunene og andre friluftsfaglige 
råd og veiledning. Miljøvernavdelingen har også et ansvar for oppfølging av prosjekter som 
har ratt statlige tilskudd. 

Ut over dette har Miljøvernavdelingen ra faste oppgaver innen friluftslivet knyttet til 
myndighet etter lover og forskrifter. 

Friluftslivet er imidlertid et viktig tema i avdelingens innspill til og behandling av planer og 
tiltak etter Plan- og bygningsloven og har rett til å framme innsigelser etter reglene i Plan - og 
bygningsloven. Arbeidsoppgaver knyttet til kulturlandskapsspørsmål og bevaring av 
naturgrunnlaget har også ofte utspring i ønsket om bevaring av opplevelsesverdier. 
Klagesaker, f. eks etter Motorferdselsloven, er eksempel på et annet arbeidsfelt som også har 
tilknytting til friluftslivsinteressene. Innad har friluftslivsarbeidet berøringspunkter til 
arbeidsområder som vern og forvaltning av områder, vilt- og fiskeforvaltning m.fl. 

Miljøvernavdelingen har som målsetting å videreutvikle sin pådriver-rolle og veilederrolle 
innen friluftslivet utfra en helhetlig miljøverntankegang, der helheten både består av vern av 
naturgrunnlaget og opplevelse og læring ved bruk av naturen. Dette dels som en oppfølging 
av rollen som statlig politikk-formidler, dels som en erkjennelse av at avdelingen på dette 
feltet har begrenset mulighet for å oppnå vesentlige resultater alene og dels fordi friluftslivet 
er en god eksponent for forebyggende miljøvern. Denne pådriver- og samarbeidsrollen 
gjenspeiler seg bl.a. gjennom bruk av friluftsrnidler til holdningsskapende tiltak og aktivitet 
overfor de frivillige organisasjonene og andre interessenter. 
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5.1.3. Utfordringer for fylkeskommunen og fylkesmannens miljøvernavdeling: 

• Formidling av statlige miljøpolitiske mål i forhold til arbeidet med friluftslivet i fylket 
• Jevnlig kontakt med fylkets 24 kommuner og de organisasjonene som representerer 

ulike friluftsinteresser. 
• Utvikle samarbeid med kommuner, organisasjoner (fylkesledd eller lignende) og andre 

samarbeidsorgan (bl.a. andre offentlige instanser) ved å samarbeide i tidsavgrensede 
prosjekt for å skape blest om viktige problemstillinger og videre formidle resultater og 
erfaringer fra slike prosjekt til de som ikke deltok. 

• Være en pådriver og veileder i arbeidet med friluftslivet i fylket 
• V ære en pådriver, veileder og drive utviklingsarbeid med basis i de økonomiske 

tilskuddsordningene 
• Ivaretagelse av friluftsinteressene gjennom innspill til kommunal arealplanlegging 
• Bidra til at friluftsliv blir utviklet som aktivitet i barnehager, skolefritidsordninger og i 

grunnskolen 
• Ivareta allmennhetens friluftsinteresser gjennom fylkesfriluftsnemnda 
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5.2. Kommunens rolle i arbeidet med friluftsliv 

5.2.1. Kommunens rolle 

Kommunene er samlet sett det viktigste forvaltningsnivå for friluftsinteressene ved at 
• kommuneplanleggingen fastsetter vesentlige vilkår for friluftslivet gjertnom arealbruk, 

bestemmelser og retningslinjer knyttet til kommuneplanen 
• kommunen står for gjennomføring av enkelttiltak eller som kontaktledd mot lokale lag og 

organlsaSJ oner 
• kommunen står for sikrings,- tilretteleggings og driftsoppgaver av friområder 
• kommunen har ansvar for å godkjenne planer for anlegg og områder for idrett og 

friluftsliv 

Ettersom nye områder er ferdig tilrettelagt, viser det seg at i en rekke tilfeller er det brukt for 
lite tid til å klargjøre hvem som skal ha ansvaret for den daglige driften. 

Ansvaret for friluftsliv i kommuneforvaltningen er vanligvis delt mellom flere etater og det er 
betydelig behov for intern kommunikasjon og helhetstenkning. Videre representerer friluftsliv 
en "myk" verdi der budsjettposter lett strykes i kampen mot tyngre kommunale prioriteringer. 
Dette kan illustreres ved at kun 6 kommuner hadde avsatt midler til friluftslivstiltak på sitt 
langtidsbudsjett 1993-96. 

Statlig friluftslivspolitikk har tilrettelegging av tettstedsnært friluftsliv som et 
hovedsatsingsfelt som medfører at hovedtyngden av tiltak skal kanaliseres der 
befolkningskonsentrasjonene er størst. Det ligger ikke i dette at utkantkorninunene ikke skal 
satse på tilrettelegging for friluftsliv, men også disse skal legge innsatsen mot sine tettsteder 
og nærmiljø f.eks. knyttet opp mot skolenes nærmiljø. 

Oppsummering av spørreskjema - Status for friluftsliv. 
Gjennom spørreskjemaet er alle kommuner i fylket forespurt om status og utfordringer 
(gjennomført okt. 1993, vedlegg 8). Hovedtrekkene i svarene i spørreskjemaet viser at 
• Mye "ad-hoc" arbeid innen friluftsliv; svært få opererer ut fra mer enn årsplaner for 

hvilke tilretteleggingstiltak de ønsker å gjennomføre 
• friluftsliv i større grad må settes på den politiske dagsordnen, 
• fysisk tilrettelegging i nærmiljøet har fortsatt høg prioritert samt opparbeidelse og 

rydding av turveger eller istandsetting av gamle ferdselsveger. 
• drift og vedlikehold av friluftsområder ikke er godt nok ivaretatt 
• kommunale bevilgninger til friluftsliv gjenspeiles i aktivitetsnivået 
• informasjons- og stimuleringstiltak ansees som viktig satsingsområde 
• tiltak rettet mot barn og unge, samt familier ønskes prioritert 

Arbeidsområder som bør prioriteres på fylkesnivå i forhold til friluftsliv i kommunene slik 
kommunene ser det : 
• Veiledning i planlegging og tilrettelegging 
• Informasjon og deltagelse ute i kommunene 
• Stimulere til utarbeidelse av planer, følge opp igangsatte tiltak 
• Øking av tilskudd til friluftsliv inkl. planlegging 
• Innspill og veiledning i plansaker 
• Informasjon om ulike friluftslivstiltak 
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5.2.2. Utfordringer 

I vedlegg 8 er det oppsummert de utfordringene kommunene beskriver de står overfor i 
friluftslivsarbeidet. Ut fra svarene å dømme anses den største utfordringen å gjennomføre en 
prosess i kommunene der friluftslivet utsettes for en planmessig og strukturert gjennomgang. 
Gjennom arbeidet med kommuneplan, miljø- og ressursprogram og evt. friluftsplan er det 
viktig å sette igang prosesser som kan fange opp lokalkunnskap og konkrete 
friluftslivsverdier og innarbeide disse i kommuneplanens arealdel. I tillegg til 
miljøvernleder, kultursektoren, park- og idrett og landbrukskontor, vil det være viktig å 
trekke inn skolesektoren for å integrere friluftsliv i miljøarbeidet i skolen. Friluftsliv omfatter 
et meget sammensatt interesseområde, der mangfoldet av aktører utgjør styrken, men for å 
utnytte potensialet, kreves koordinering, gjensidig informasjon og samarbeid. Viktige 
faktorer for å lykkes med friluftslivsarbeidet i kommunen vil være: 

1. Politiske bevissthet omkring friluftslivet 
2. Et dyktig sekretariat med tilstrekkelig tidsressurs til å ta seg av arbeidet og til å ha 

kontakt med organisasjonene og andre viktige samarbeidspartnere 
3. Et godt etatssamarbeid til å ta seg av de forskjellige deler av friluftslivsarbeidet 
4. Et apparat til å utføre praktisk tilrettelegging. 

Med økt vektlegging på informasjon, motivasjon og stimuleringstiltak de neste årene, vil et 
dyktig sekretariat antagelig bli enda mer avgjørende. 
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5.3. Andre viktige etater og organisasjoner i arbeidet med friluftsliv 

I tabell 4 er en del viktige etater og organisasjoner og deres virkemidler oppsummert (" ikke 
målbare" virkemiddel som veiledning, godt samarbeid med andre, erfaringer og kunnskap i 
arbeidet med friluftsliv er ikke tatt med i denne oversikten). 

Tabell 5: Etater og orgamsas.l0ners arbeid med friluftsliv 

Fylkeskommunen- fylkeskultursjef 

Fy lkesmannens landbruksavdeling 

Statens utdanningskontor 

Fylkesmannens familie- og 
sosialavdeling 
Fylkeshelsesjefen i Nord-Trøndelag 

Fylkesrådet for funksjonshemmede 

Et bredt spekter av organisasjoner som 
dekker ulike friluftslivsaktiviteter eller 
som ha betydning for friluftsliv på andre 
måter. 

Statsforetak/selskap 
Statskog 

Andre·· 
Fjellstyrene 

Allmenningsstyrene 

lnn-Trøndelag skogsselskap 
Namdal skogsselskap 

Reiselivsnæringa 
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Fordeling av spillemiddeltilskudd, 10% av tilskuddsmidlene til 
nærmiljøanlegg. Økonomiske tilskudd til frivillige organisasjoner 
Tilskudd til friluftslivstiltak i forbindelse med tilskuddsordningen 
"Spesielle tiltak i jordbrukets kulturlandskap" (krav om 30% ekst. 
[mans. ) . Myndighet etter Skogloven med bl.a. forskrifter etter lovens 
§ 17b om skogsdrift i viktige friluftsområder. Handtering av 
planlegging og tilskudd til skogsbilvegbygging 
Bygdeutviklingsmidler til bl.a. reiselivsprodukter 
Tilsynsmyndighet for grurmskole og videregående skole 
Ansvar for regional planlegging og utviklingsarbeid i forhold til 
skolefritidsordninga og skolestart for 6-åringene Viktige 
veiledningsoppgaver overfor skolene 
Ansvar for fylkeskontaktgruppa for miljølære 
Egen midler til miljølæreprosjekter 
Tilsynsmyndighet overfor barnehagesektoren 
Egne midler til lokalt utviklingsarbeid i barnehager 
Tilskuddsordninger til helsefremmende arbeid 

Driver kartlegging og informasjonsarbeid i forhold til 
funksjonshemmedes interesser 

De færreste organisasjoner har egne ansatte. Virksomheten er basert 
på frivillig basis. De viktigste virkemidlene er dugnadsirmsats, 
engasjement, lokalkunnskap, veiledning gjennom kurs og andre 
aktiviteter. Enkelte forvalter egne friluftsområder og anlegg (hytter, 
merkede stier, fiskeplasser, båter o.l) Organisasjonene er pådrivere i 
forhold til det offentlige 

Forvalter friluftsinteressene på statsgrunn, ca 33 % av fylkes areal 
Ansvar for grurmdisponering på statsgrunn. 
Egne midler i arbeidet med friluftsliv 
Egne ansatte som bl.a. arbeider med friluftslivstiltak 

Fjellstyrene forvalter småviltjakt og fiske på statsallmenningene, , har 
utleiehytter 
Fjellstyrene er bruksrettsinstans for en rekke jordbruks- og 
bygdelagstilknytta bruksretter på statsallmenningene. 
Egne midler i arbeid med friluftsliv 
Egne ansatte som bl.a. arbeider med friluftslivstiltak 
Allmermingsstyrene har virkesretten i allmenningene 

Egne ansatte som bl.a. arbeider med tilrettelegging av skogsstier 
Egne eiendommer 
Egne midler til informasjon om skog og skogsstier 
Egne informasjonsopplegg om skog beregnet på bruk i skogen (Lære 
med skogen) 
Reiselivsnæringas markedsføring og produktutvikling har betydelig 
innvirkning på hvilke områder og aktiviteter som etterspørres og 
innen friluftslivet. 
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Satsingsområder og handlingsprogram 

6. Satsingsområder for friluftslivet i Nord-Trøndelag mot år 2000 

6.1. Grunnlag for valg av satsingsområder 

Valg av satsingsområder bør, på samme måten som arbeidet med handlingsplanen generelt, ta 
utgangspunkt i overordnede mål for friluftslivet ( se kap. 2) og Nord-Trøndelags egen 
situasjon og utfordringer innen friluftslivet, slik det er beskrevet i kap. 4. DN rapport 3-
1991 "Friluftsliv mot år 2000- handlingsplan og DN's langtidsplan representerer tolkningen 
av de overordnede målene. Her opereres med en to-deling av innsatsområdet friluftsliv : L 
Stimulering IL Områder og tilrettelegging. 

I DN's retningslinjer for fylkesmennenes arbeid på miljøvernområdet opereres med følgende 
miljømål for friluftsliv: 

Mil·ømål 1 (stimulerin 
økt deltagelse i et allsidig, helse og 
trivselsska ende ilu tsliv 

I miljøvernavdelingens virksomhetsplan for 1994/95 er en av fem miljøutfordringer 
"tettstedsutvikling, by og friluftsliv" der følgende miljømål er beskrevet: 

l. Arrondering: Det tilstrebes at det etableres klare grenser mellom tettstedene og 
kulturlandskapet omkring. 

2. Transport systemet: Transportsystemet utvikles med et fullverdig nett av sykkel- og 
gangveger og turvegdrag for myke trafikanter 

3. Støy-utslipp: Det bestrebes en minimalisering av bilbruken i tettsteder og stimulering av 
den kollektive trafikk og tiltak for myke trafikanter 

4. Grønnstruktur - biologisk mangfold: Ivaretagelse av grønnstrukturen må vektlegges, 
herunder med spesiell vekt på vannmiljø og områder av verdi for dyrelivet nært 
tettstedene. 

5. Tilrettelegging: Det avsettes tilstrekkelig areal for friluftsliv (bading, fiske, fotturer osv) i 
og nær tettstedene. Tilretteleggingen skal ha god standard. 

På bakgrunn av dette vil vi legge følgende kriterier til grunn for valg av satsingsområder i 
arbeidet med friluftsliv i Nord- Trøndelag: 

l. Satsingsområder som er i tråd med nasjonal friluftslivspolitikk - nasjonale miljømål 
2. Satsingsområder som er i tråd med miljøutfordringene i fylket 
3. Satsingsområder som har høg lokal nytteverdi - vekt på tiltak som når mange der de bor 
4. Satingsområder som kan gjelde for mange etater/organisasjoner innen friluftslivet 
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6.2. Valg av satsingsområder 

Ut fra dette foreslås følgende satsingsområder som utgangspunkt for videre beskrivelse av 
delmålsetninger, virkemidler og aktuelle tiltak. 

Stimulering Områder og anle~ for friluftsliv 

• Informasjon • Friluftsliv i nærmiljøet 

• Barn og ungdom i natur (inkl. tiltak i • Tilrettelegging og ·d.rift av sikrede områder 
skolen) 

• De frivillige organisasjonene med • Friluftsliv i strandområder ved sjø og 
friluftslivsaktiviteter vassdrag 

• Jakt og fritidsfiske • Friluftsliv og kulturminner 

• Friluftsliv i utmarks- og fjellområder 

• Friluftsliv i kommunal virksomhet 

Satsingsområdene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. Prioriterte områder i planperioden 
vil være: 

1. Tiltak rettet mot barn og unge og andre ikke aktive grupper 
2. Tiltak i nærmiljøet 

Forøvrig vil det foretas en årlig prioritering av satsingsområder i forkant av søknadsfristen 
for tilskudd til naturforvaltningstiltak. Med nærområder menes tiltak i og ved byer og 
tettsteder. Med tettsteder menes her også tettsteder som kan ha mindre enn 200 innbyggere, 

I kap. 7 beskrives nærmere delmål, virkemiddel og aktuelle tiltak innenfor de enkelte 
satsingsområdene. 
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7. Satsingsområder med aktuelle tiltak 

7.1.Informasjon 

Utfordringer: 
Vi vet at friluftsliv gir mosjon, trivsel og naturopplevelse for gammel og ung og at mange 
opplever friluftsliv som egenverdi i seg selv. Vi tror også friluftsliv gir bedre helse og større 
forståelse for natur- og miljøvern. Men vi vet at mange føler de kan for lite om friluftsliv og 
mange kjenner for dårlig til friluftsmulighetene i nærmiljøet, i kommunen og i fylket 
forøvrig. Friluftsliv ligger godt til rette for familieaktiviteter og for de fleste er friluftsliv en 
uorganisert aktivitet. Mange områder er opp gjennom årene tilrettelagt for friluftsliv. 
Utarbeidelse av kart, brosjyrer, skilting av friluftsområder og informasjon gjennom media vil 
bidra til at flere får kjennskap til ulike naturområder. Arbeid med informasjonstiltak og 
motivasjonsaktiviteter ligger godt tilrette for samarbeid mellom ulike organisasjoner og 
mellom organisasjonene og det offentlige. 

A. Delmål: 
Bidra til at flere blir kjent med friluftsmulighetene i nærmiljøet og i kommunen, at flere blir 
motivert og rar mulighet til veiledning og opplæring i friluftsliv. Arbeidet med motivasjon og 
informasjon skal i hovedsak rettes mot barn og ungdom med foreldre. 

B. Strategier: 
• Stimulering av gode informasjons- og motivasjonstiltak gjennom bruk av offentlige 

tilskuddsmidler 
• Stimulering til utarbeidelse av kart gjennom bruk av offentlige tilskudd 
• Gjennomføring av informasjonstiltak (skilting, brosjyrer, aktivitetsdager o.l) skal være en 

forutsetning for å gi offentlige tilskudd til fysisk tilrettelegging 

C. Aktuelle tiltak: 
C 1. Alle kommuner skal årlig gjennomføre minst ett informasjons- og/eller 

motivasjonstiltak for friluftsliv i samarbeid med frivillige organisasjoner 
og/eller andre 

C 2. Utgivelse av kommunale friluftslivs-/turkart eller kart med annen naturlig geografisk 
avgrensmg. 

C 3. Alle friluftsområder som rarIhar fått offentlig tilskudd, skal skiltes. 
C 4. Etablere minst en natursti eller kultursti i hver kommune. 
C 5. Utgivelse av kommunale brosjyrer som beskriver mulighetene for å drive friluftsliv. 
C 6. Utarbeide regionale brosjyrer/temahefter over nærtur/dagsturområder. 
C 7. Etablere turorientering i alle kommuner. 
C 8. Informere om hvilke friluftsområder/stier/fiskeplasser som er tilrettelagt for 

funksj onshemmede. 

Prioriterte tiltak: Cl, C2, C3 
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7.2. Natur og friluftsliv i barnehage og skole 

Utfordring: 
Den norske friluftslivstradisjonen er under press. Oppvoksende generasjoner mangler i stor 
grad erfaringer og kunnskap om praktisk friluftsliv og det ser ut til at overføring av lærdom 
om friluftsliv mellom generasjonene ikke skjer i samme grad som tidligere . Utfoldelse i 
naturen stimulerer både barns leik og motoriske utvikling og er i tillegg en god sosial 
læringsarena. Derfor tror vi det er viktig å skape en skole- og barnehage dag der uteaktiviteter 
og naturopplevelse får en større plass enn idag. Vi tror at i barnehagens og skolens nærmiljø 
er det naturområder som med fordel kunne tas mer i bruk i undervisningen og som 
aktivitetsområde. Dette blir enda mer aktualisert ved innføring av skolestart for 6-åringer og 
ved opprettelse av skolefritidsordninger. Både o-fag, kroppsøving og miljølære er fag som 
egner seg for ute-undervisning. 

A. Delmål: 
Bedre mulighetene for natur- og friluftslivsopplevelser for barn i barnehager, gjennom 
skolefritidsordninger og i grunnskolen 

B. Strategier: 
• Bruk av tilskudd til nærmiljøanlegg fra spillemiddeloverskuddet til opprustning av 

skolers/barnehagers nærmiljø 
• Formidling av prosjekterfaringer fra uteundervisningopplegg 
• Bruk av offentlige tilskuddsmidler til utviklingsprosjekt i skoler og barnehager 
• Etablere samarbeidsgrupper mellom barnehage, skole og kommunens friluftsliv

/miljøsektor 
• Sikre areal for nærmiljøanlegg og miljøundervisning ved skolene gjennom kommunal 

planlegging 
• I forbindelse med utarbeidelse av planer for igangsetting av skolestart for 6- åringer, skal 

naturkvalitetene i skolens nærområder og mulighetene for bruk av disse beskrives 
• Utvikle kompetansen for personell i barnehager/skoler innenfor tema barn, natur og 

friluftsliv 

C. Aktuelle tiltak: 
C 1. Kartlegge og ta i bruk skolenes og barnehagenes nærmiljøet m.h.t. naturlige 

aktivitetsområder og for miljølæreundervisning. Utvikle samarbeid med lokalmiljøet. 
C 2. Utarbeidelse av skolegårdskart og nærkart med veiledningsmartiell for alle skoler i 

fylket 
C 3. Opparbeide enkle naturstier i tilknytning til alle skoler i fylket 
C 4. Formidle resultater fra prosjekt Friluftsliv - skole- nærmiljø 
C 5. Igangsette utviklingsprosjekt ved enkelte skolefritidsordninger og barnehager der tema 

er naturrelaterte aktiviteter i skolens nærmiljø 
C 6. Gjennomføre en konferanse hvert 2. år der tema er formidling av erfaringer knyttet til 

tema "Barn i Natur" 

Prioriterte tiltak: Cl. 
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7.3. Motivasjon - opplæring og de frivillige organisasjonene 

Utfordringer: 
De frivillige organisasjonene er viktige samarbeidspartnere for offentlige myndigheter der de 
gjennom sine aktiviteter driver opplæring i friluftsliv og fordi de representerer grassrotas 
synspunkter i forhold til offentlige friluftslivspolitikk. Som en følge av friluftslivets år i 1993 
har de største friluftslivsorganisasjonene opprettet et FRlFO-nettverk på fylkesplan, og i 
enkelte kommuner har også organisasjoner med friluftslivsaktiviteter opprettet lokale 
nettverk. Dette medfører at kontakten mellom det offentlige og organisasjonene kan skje mer 
effektivt og med større tyngde, sett fra organisasjonenes synspunkt. 

Vi vet at nye generasjoner mangler erfaringer og kunnskap om praktisk friluftsliv. Til tross 
for generell stor organisasjonsaktivitet, er antall medlemmer under 17 år likevel relativt lavt i 
organisasjoner med friluftslivsaktiviteter. Vi vet også at jentene utøver langt mindre friluftsliv 
enn guttene når de passerer 15 - 16 år. Funksjonshemmede opplever tildels hindring ved at 
aktuelle områder ikke er tilrettelagt for dem og tildels fordi mange ikke vet nok om sin 
funksjonshemming i forhold til å drive friluftslivsaktiviteter. Stimulering av 
funksjonshemmede til å delta mere aktivt i friluftslivet, som en integrert del av lag og 
organisasjoners virksomhet, blir en viktig utfordring i årene framover. 

Skal barn som voksne velge friluftsliv, knyttes det til de erfaringer /opplevelser en hadde 
som barn. Derfor er det spesielt viktig at barn og unge stimuleres til å delta mer aktivt i 
friluftslivet. En vesentlig innsats må gjøres for å øke friluftslivsaktivitetene innenfor 
organisasjonene, i kommunale fritidsklubber o.l., ved at det gis økonomiske rammevilkår,og 
ved å motivere, skolere og rekruttere ledere for på den måten å gi et bedre tilbud til unge 
medlemmer. 

A. Delmål: 
Øke bevisstheten og kunnskapen i befolkningen, spesielt rettet mot barn og unge, om 
tradisjonelle norske friluftslivsaktiviteter og kvaliteter ved at ulike stimuleringstiltak, 
veiledning og opplæring intensiveres. 

B. Strategier: 
• Et fungerende samarbeid mellom de frivillige organisasjonene med friluftslivsaktiviteter 

inkl. bame- og ungdomsorganisasjonene og det offentlige både på fylkes-og lokalnivå. 
• Offentlige myndigheter skal drive utstrakt veiledning og informasjonsvirksomhet overfor 

organisasjonene og bruke organisasjonene i høringssaker, ved veiledning i kommunene 
mv. 

• De frivillige organisasjonene skal gjennom øremerking av tilskudd til 
friluftslivsaktiviteter for barn og unge, stimuleres til å bedre sin innsats på dette området. 

C. Aktuelle tiltak: 
C 1. Arrangere årlige motivasjons- og opplæringskurs i friluftsliv for aktivitetsledere i 

organlsaSJ onene 
C 2. Arrangere motivasjons- og opplæringskurs for barne- og ungdomsorganisasjonene 
C 3. Gi tilbud friluftslivsaktiviteter og arrangere ulike friluftsarrangement for barn og unge 

gjennom de frivillige organisasjonene. 

Prioriterte tiltak: Cl, C2 , C3 
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7.4. Jakt og fritidsfiske 

Utfordringer: 
Jakt og fiskeressursen i fylket er stor og kan utnyttes i større grad. I første rekke må 
tilgjengeligheten for allmennheten ivaretas, spesielt innenfor laks- og sjøaurefiske og i 
forhold til elgjakt der kommersialiseringen er økende. Tilgjengeligheten er også avhengig av 
organisering av kortområder der større kortområder gir utøveren større frihet. Mange får 
ikke gode nok muligheter til opplæring , og rekrutteringen til organisasjonene kunne vært 
bedre. Funksjonshemmede må stimuleres mere aktivt til å delta i fritidsfiske. Tilrettelegging 
av fiskeplasser skal gjennomføres tettstedsnært og det skal tas hensyn til funksjonshemmede. 
Å stimulere til å bedre den skjeve kjønnsfordelingen blant jakt- og fiskeutøvere, er også et 
viktig innsatsfelt. Videre er det et åpenbart behov for bedre informasjon, spesielt om ulike 
muligheter for jakt og fiske i ulike deler av fylket. 

A. Delmål: 
Øke interessen for jakt- og fritidsfiske , øke tilgjengeligheten og legge tilrette for fortsatt 
deltagelse fra alle sosiale lag til å utøve jakt og fiske. 

B. Strategier: 
• Videreutvikle samarbeidet mellom grunneiere, det offentlige og de frivillige 

organisasjonene (informasjon, organisering, kultivering) 
• Gjennom informasjon og off. tilskudd skal det stimuleres til bedre organisering av jakt

og fiskekortområder og utarbeidelse av informasjonsmateriell 
• Gjennom planbehandling skal allmennhetens muligheter til å drive jakt og fiske ivaretas 
• Gjennom off. tilskudd skal tiltak rettet mot bam og unge og ikke aktive grupper 

prioriteres 
• Gjennom offentlige tilskudd og informasjon stimulere til at det settes iverk praktiske 

viltstellstiltak hvor jaktbare småviltarter prioriteres. 

c. Aktuelle tiltak: 
C l. Opplæringstilbud og aktivitetsdager gjennom organisasjonene rettet mot barn, ungdom 

og ikke aktive grupper 
C 2. Opparbeide minst en familiefiskeplass nær tettsted i hver kommune 
C 3. Utarbeide informasjons- og veiledningsmateriell i forhold til barn's fiske 
C 4. Ulike informasjonstiltak bl.a. videreutvikling av jakt- og fiskeguider i fylket. 
C 5. Vurdere innføringen av sentralt fiskeregister med årlig utsending av informasjon og 

fisketrygdavgiftsskjema 
C 6. Innføre statens fisketrygdeavgift som en familieavgift. 
C 7. Innføre jakttiderljaktregler om høsten som ivaretar hensynet til ulike friluftslivsutøvere 
C 8. Opparbeide flere fiskeplasser ved sjøen 
C 9. Ulike opplæringstiltak innenfor ulike typer jakt 
C 10. Bedre organisering av jakt- og fiskekortområder 
C 11. Settes igang kurs og aktiviteter i praktiske vilt og fiskestell. 

Prioriterte tiltak: 
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7.5. Friluftsliv i nærmiljøet, i og ved byer og tettsteder 

Utfordringer: 
Undersøkelser viser at folk utøver mer friluftsliv dersom tilgjengeligheten er god og det er 
kort avstand til friluftsområder. At en må bruke bil, oppleves av mange som en hindring 
(bl.a. har 50% av befolkningen ikke førerkort). Vi tror at folk blir flinkere til å benytte 
nærområdene dersom stier blir ryddet og merket, turveger opparbeidet og det tilrettelegges 
mot et turmål. Videre oppleves ofte jordbrukslandskapet mellom bolig- og friluftsområder 
som en barriere for å utøve de daglige turene i skog og mark. Derfor blir det en viktig 
utfordring å bedre kontakten mot grunneiersiden. Vi tror også det er en stor utfordring å 
ivareta barns leke og aktivitetsområde i nærmiljøet gjennom kommunal planlegging. Disse 
friområdene er også viktige møteplasser i et boligområde. 
Vi ser det også som en utfordring å sikre adkomst fra boligområder til utmarks
/friluftsområder slik at denne er mest mulig trafikksikker. Der bruken av nærområdene er 
stor og/eller kan bli større, er det nødvendig med "tyngre" tilretteleggingstiltak for å øke 
tilgjengeligheten og for å unngå unødig stor slitasje. Der bruken av nærfriluftsområdene er 
stor, vil det være spesielt viktig å etablere gode samarbeidsrutiner mellom ulike 
brukergrupper, grunneierne og det offentlige. Når det gjelder årlig drift og vedlikehold av 
slike nærmiljøanlegg, ser vi problemer når kommunene skal vurdere dette opp mot andre 
gode formål. 

A. Delmål: 
Bidra til økt trivsel og bedre levekår ved vektlegging av friluftsliv i nærmiljøet 
og gjøre det mulig å drive daglig friluftsliv uten å være avhengig av biltransport. 

B. Strategier: 
• Sikre friluftsinteressene ved behandling av kommunale arealplaner, ved bruk av 

rikspolitiske retningslinjer for bam og unge og rikspolitiske retningslinjer for samordnet 
veg- og transportplanlegging. 

• Minst 75 % av offentlige tilskudd til tilrettelegging, skal gå til tettstednære 
fri l uftsområder. 

• Økt kontakt mot grunneiere/landbruket. 
• Sikre allmennheten tilgang til nærfriluftsområder knyttet til kulturlandskapet. 
• Økt vekt på matrialvalg, kvalitet og naturvennlig tilrettelegging. 

C. Aktuelle tiltak: 
C 1. Etablere turstier/turveger gjennom tettsteder og som adkomst til natur- og 

friluftsområder i og ved byer og tettsteder. 
C 2. Sikre viktige friluftsområder i og ved byer og tettsteder ved bruk av Plan- og 

bygningsloven og statlige midler til sikring. 
C 3. Tilrettelegge for å bedre allmennheten tilgang til nærfriluftsområder knyttet til 

kul tur landskapet. 
C 4. Tilrettelegge nærturområder som også er tilpasset funksjonshemmedes behov. 
C 5. Tilrettelegge utvalgte og mye brukte naturområder med informasjon, renovasjon og 

toalett. 
C 5. Veiledning og formidling av gode eksempel og kvalitetskontroll av 

tilretteleggingstiltak. 
C 6. Drift- og vedlikehold av friluftsområder må innarbeides i kommunale budsjett. 

Prioriterte tiltak: Cl, C2, C3, C6. 
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7.6. Tilrettelegging og drift av sikrede friluftsområder 

Utfordring: 
De offentlig sikrede friluftsområdene i fylket brukes gjennomgående mye og er dermed svært 
utsatt for slitasje. Kravet til kvalitet på tilretteleggingen er derfor stor og tilretteleggingen 
skal også være tilpasset flestmulig brukergrupper. Kostnadene blir naturlig nok deretter. Som 
nevnt i statusdelen er det behov for tilretteleggingstiltak og midler til drift i flere viktige 
sikrede områder. Med dagens bevilgningsnivå på statlige friluftsrnidler skjer 
tilretteleggingen etappevis slik at standarden øker og tilbudet bedres, men det bygges stadig 
opp et større etterslep. Videre må en regne med at drifts- og vedlikeholdsbehovet stadig vil 
reise med større del av den totale tilskuddspotten. 

A. Delmål: 
Sikra friluftsområder skal være attraktive områder med god informasjon, tilrettelagt for flest 
mulig brukergrupper. Drifts- og tilretteleggingstiltak skal være naturvennlige og tilpasset 
områdenes naturkvaliteter. 

B. Strategier: 
• Utbygging i henhold til godkjente planer 
• Oppdatert status over offentlig sikra områder 
• Hensiktsmessig drift av områdene 

C. Aktuelle tiltak: 
C 1. Lage en forvaltningsplan for offentlig sikra friluftsområder sikra i Nord-Trøndelag. 
C 2. Utforme og utplassere enhetlig informasjon og skilting i offentlig sikra 

friluftsområder. 
C 3. Tilrettelegge områdene for å redusere slitasje, unngå forsøpling og bedre adkomsten. 

Prioriterte tiltak: C 3, C 2, C 1. 
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7.7. Friluftsliv i strandområder ved sjø og vassdrag 

Utfordring: 
Friluftsområder i strandområder ved sjø og vassdrag og på sjøen er viktige 
rekreasjonsområder. Adkomsten til strandområder, badeplasser, fiskeplasser o.l. kan bedres 
gjennom et nært samarbeid med grunneierne, ved f.eks. skilting og merking av 
adkomstmuligheter og turstier, utarbeidelse av informasjonsmateriell, opparbeidelse av 
parkeringsplasser m.m. Den økende bruk av hurtiggående båter kan i enkelte områder 
oppfattes som et problem og det bør fra offentlig hold stimuleres til mer miljøvennlig 
småbåttrafikk. I populære (regionalt viktig) fjord- og kystområder bør det finns muligheter for 
utsetting av mindre båter fra bilhenger for å lette adgangen til sjøen for innlandsbefolkningen. 

I fylket opplever vi en økende tendens til at strandområder ønskes nedbygd med fritidshus og 
andre inngrep. Dette skjer oftest gjennom enkeltvedtak i kommunen og fordi en helhetlig 
planlegging for bruk av disse strandområdene mangler. Spesielt i Trondheimsfjorden og 
Namsenfjorden er restarealer til friluftsliv i strandsonene få og spredte. For friluftslivet er det 
viktig å ivareta større sammenhengende urørte strandområder i tillegg til de attraktive 
nærfriluftsområdene langs sjøen. Likeledes er de ubebygde øyene langs kysten en stor ressurs 
for friluftslivet. Over tid vil det være behov for offentlig sikring av flere områder langs sjøen. 

A. Delmål: 
100- metersbeltet langs sjø og vassdrag skal være mest mulig fri for utbygging og inngrep 
slik at strandsonen er tilgjengelig for allmennheten 

B. Strategi: 
• Sterkere profilering av strandsoneforvaltningen gjennom kommuneplanens arealdel med 

tilhørende bestemmelser ( byggeforbud, campingvedtekter mv) 
• Fortsatt restriktiv holdning ved behandling av dispensasjonssaker i forhold til bygge- og 

fradelingsforbudet i 100-metersonen. Aktiv bruk av fylkeskommunens klagerett 
• Interkommunalt samarbeid om forvaltning av friluftsinteressene i Trondheimsfjorden 
• Nært samarbeid med grunneierne vedr. adkomstforholda. 

C. Aktuel1e tiltak: 
e 1. Informere om behovet for vern av 100-metersonen gjennom høringssaker, 

planbehandling og annen kontakt med kommunene 
e 2. Temamøter om friluftsliv i og ved Trondheimsfjorden hvert 2. år. 
e 3. Gjennomføre en grundig kartlegging av friluftslivet i Trondheimsfjorden, 

Namsenfjorden og langs kysten. 
e 4. Bedre adkomstmuligheten til sjøen ved tilrettelegging av parkeringsplasser,skilting og 

merking, tilrettelegging av turstier m.m. 

Prioriterte tiltak: C 4, C 1. 
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7.8. Friluftsliv og kulturminner 

Utfordringer: 
Opplevelsesverdiene knyttet til kultunninner- og historie og friluftsliv representerer en 
spennende kombinasjon. Det landskapet som friluftsliv foregår i, har spor etter menneskers 
bruk av området opp gjennom historia og disse sidene av landskapet kan være en viktig 
ressurs som kan bidra til å berike friluftslivet. Gjennom innføring av det spesielle tilskuddet 
til bl.a. kultunninnetiltak .over jordbruksavtalen har også grunneierne fattet mer interesse for 
disse kulturhistoriske minnesmerkene i landskapet. I Nord-Trøndelag har en gjennom 
Verneplan for kulturmiljø jobbet spesielt med å kartlegge kulturminner, kulturhistorie og 
kulturlandskap, der både spesielle kulturminneområderog deres verdier sett i en større 
sammenheng, er registrert. Registrering og revitalisering av "Pilgrimsleden" gjennom fylket 
til Stiklestad og Trondheim og kultunnyndighetenes reiselivsprosjekt "Fotefar mot Nord" er 
eksempel på andre tiltak som fokuserer på kombinasjonen av kultunninner og friluftsliv som 
opplevelsesverdi. 

Fysisk tilretteleggingstiltak for friluftsliv kan komme i konflikt med både kjente, uregistrerte 
og lite kjente kulturminner. Derfor vil det være viktig med avklaring og et nært samarbeid 
mellom involverte instanser både lokalt og på fylkesnivå 

A. Delmål: 
Bidra til å berike friluftslivet ved å synliggjøre det kulturhistoriske innholdet i landskapet. 

B. Strategier: 
• Gjennom samarbeid og koordinering av ulike offentlige tilskuddsordninger kan en 

målrette innsatsen for å istandsette og tilrettelegge områder av stor kulturhistorisk 
interesse. 

• Felles oppfølging og prosjektveiledning f.eks. ved befaringer. 
• Avklaring ved samarbeid mellom involverte instanser. 

C. Aktuelle tiltak: 
e 1. Rydding og istandsetting av gamle ferdselsveger. Skilting og informasjon. 
e 2. Følge opp prosjekt Pilgrimsleden. 
e 3. Utvikle rekreasjonsområder basert på lokale natur- og kulturminneressurser. 
e 4. Bidra til at friluftslivsrettede tiltak beskrevet "Verneplan for kultufI1?iljø" blir 

gjennomført. 
e 5. Utvikle de friluftslivsmessige sidene i prosjekt "Fotefar mot Nord". 

Prioriterte tiltak: C l, C 2. 
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7.9. Friluftsliv i utmarks- og fjellområder 

Utfordring: 
Fylket har store utmarksområder med store ressurser for friluftsliv. Befolkningen har 
tradisjoner for å bruke disse områdene på ettervinteren og under bærsanking og jakt og fiske, 
og mange flere områder kunne vært tatt mer i bruk . Vi tror den største utfordringen er at folk 
blir gjort kjent med aktuelle turmuligheter gjennom ulike informasjonstiltak. Videre har 
friluftslivet i fylket en stor styrke fordi en flere steder kan oppleve større sammenhengende 
urørte områder. Vi ser utviklingstendenser med folks krav om økt tilrettelegging, samt 
utbygging av skogsbilveger som kan true villmarkskvalitetene i mange utmarks- og 
fjellområder. Ved tilrettelegging i utmark/fjell er det viktig at tilrettelegging gjennomføres 
naturvennlig og tilretteleggingen bør også konsentrerer til de mest brukte utfartsområdene og 
merkede turstier bør mest mulig følge gamle ferdselsveger. 

A. Delmål: 
Bedre kjennskapen til ulike frilufts-/utfartsområder i fjellet gjennom ulike informasjonstiltak. 
Opprettholde friluftslivstilbudet i utmark og fjell uten at dette medfører økt fysisk 
tilrettelegging utover det som er nødvendig ved innfallsportene til områdene 

B. Strategier: 
• Oppfølging av hovedtrekkene "Mål og retningslinjer for stier og løyper i fjellet" DN-notat 

1994-l. 
• Offentlige tilskudd til informasjonstiltak. 
• Begrense fysisk tilrettelegging i utmark/fjell gjennom informasjon overfor konununer og 

organisasjoner, samt gjennom koordinering av ulike tilskuddsmuligheter. 
• Koordinering av offentlige tilskudd til skiløyper og turstier. 
• Merking av turstier i utmark skal følge anbefalinger DNT's merkeinstruks (1993) og 

anbefalinger i "Stier, løyper og turveger" KDIDN 1991. 
• Oppmerkede turløyper i fjellet skal hovedsak følge gamle ferdselsveger. 
• Økt vekt på matrialvalg, kvalitet og naturvennlig tilrettelegging. 

C. Aktuelle tiltak: 
C 1. Registrering, rydding og merking av gamle ferdselsveger. 
C 2. Informasjonstavler, toalett, rasteanlegg og renovasjonsopplegg ved innfallsportene til 

de mest brukte utfartsområdene. 
C 3. Utarbeidelse av tur- og informasjonskart for regionale friluftsområder. 
C 4. Handlingsplan for friluftsliv på statsgrunn 

Prioriterete tiltak: C l, C4. 
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7.10. Friluftsliv i kommunal virksomhet 

Utfordring: 
Flere kommuner i fylket har ikke prioritert friluftsliv som saksområde og har i tillegg et 
uavklart ansvarsforhold i forhold til friluftsliv der ofte minst 2 ulike avdelinger skal 
samarbeide om å nå et resultat (stikkord: plan - opparbeidelse - drift). I tillegg er 
arbeidsfeltet friluftsliv sammensatt, der en oppnår beste resultat i et samarbeid mellom plan, 
park/idrett, miljøvern, skole, helse og kultur. Dermed er det viktig at det administrative 
ansvaret er avklart og det er viktig at kommunen gir friluftslivsarbeidet prioritet. I tillegg er 
det store forskjeller mellom kommunene m.h.t. innsatsen politisk. I mangel aven politisk 
vedtatt strategi har arbeid med friluftsliv i kommunene blitt et spørsmål om å utnytte ulike 
statlige stimuleringstiltak der drivkreftene har vært enkeltpersoner med et visst pågangsmot. 
Planmessig behandling av området har vært direkte mangelfull. Friluftsliv er og blir en 
såkalt "myk" verdi som medfører at satsingen på friluftsliv i framtida i stor grad vil avhenge 
av om kommunene har utformet sin egen politikk på området 

A. Delmål: 
Økt status for friluftsliv i kommunal politikk, kommunal planlegging, bygge- og 
inngrepssaker der handlingsretta tiltak for friluftsliv inngår som en del av de årlige 
virksomhetsplanene innenfor de ulike sektorer i kommunen. 

B. Strategier: 
• Avklare det kommunale ansvaret for friluftsliv og innarbeide friluftsliv i kommunens 

virksomhet 
• Utarbeidelse av temakart for friluftsliv som innspill til kommuneplanen 
• Friluftsinteressene blir gitt høg prioritet gjennom handlingsplan i miljø- og 

ressursprogrammet . 
• Innarbeideise av alle nærmiljøanlegg/friluftsanlegg i kommunedelplan for idrett og 

friluftsliv inkl. driftsmessige forhold 

C. Aktuelle tiltak: 
C 1. Innarbeide friluftslivshensyn i all kommunal planlegging som en integrert del av 

milj øvernarbeidet. 
C 2. Utarbeide temakart for friluftsliv i kommunene som innspill til kommuneplanarbeidet. 
C 3. Gjennomføre en oppbygging av naturbasen for friluftsliv. 

Prioriterte tiltak: Cl, C2. 
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8. Handlingsplan for virksomhetsområdet friluftsliv 

8.1. Aktiviteter og ressursbehov 

Denne delen av planen omhandler den virksomheten som fylkesmannens miljøvernavdeling 
og fylkeskommunens plan- og utviklingsseksjonen skal utøve innenfor arbeidsområdet 
friluftsliv. Handlingsprogrammet belyser avdelingenes ulike aktiviteter innenfor planens 10 
prioriterte satsingsområder og hvordan de økonomiske tilskuddsmidlene er planlagt fordelt 
mellom de ulike områdene. Denne fordelingen er kun retningsgivende. 1993 og 1994 er tatt 
med for å belyse aktiviteten fra starten av planperioden for utarbeidelse av denne 
handlingsplanen. Denne delen av handlingsprogrammet skal revideres hvert år i forbindelse 
med utarbeidelse av avdelingenes virksomhetsplaner. 

Med hensyn til finansiering, bygger denne kun på de ulike statlige tilskuddspostene innenfor 
områdene fiskeformål, viltformål, friluftsformål og evt. andre prosjektmidler f.eks. til 
miljølære(lønnsmidler i avdelingene ikke medregnet). Videre er også de fylkeskommunale 
tilskuddsmidlene til friluftslivsformål innarbeidet. 

For perioden 1995 -1997 er det foreslått en økning av ressursbehovet med 7-8% Samlet 
ressursbehov alle satsingsområderfor 1996 - 1997, er beregnet til henholdsvis kr 2.050.000 i 
1996 og kr 2.200.000 i 1997 

Ressursbehovet for 1995 baserer seg på følgende finansiering: 

Kap 1406 11427 post 31.2 Tilrettelegging og drift regionale omr. 
Kap. 140611427 post 61/62 Tilskudd til tilrettelegging og planlegging 
Kap 1427 post 74.3. Tilskudd til motivering/-stimulering 
Kap 140611427 post 70 Fiskeformål (friluftslivsrelaterte tiltak) 
Kap 140611427 post 71.4 Viltformål (friluftslivsrelaterte tiltak) 
Andre statlige tilskuddsmidler 
Aksjon Vannmlijø 
Nord-Trøndelag fylkeskommune. tilskudd til friluftsformål 

Sum 

kr 400.000 
kr 230.000 
kr 150.000 
kr 300.000 
kr 90.000 
kr 230.000 
kr 300.000 
kr 200.000 

kr 1 ,900.000 

Det er fra 1996 signalisert fra Direktoratet for naturforvaltning en endring til overføringene av 
tilskudd til friluftsliv-, vilt- og fiskeformål der kommunene skal gis øremerkede 
rammeoverføringer. 

I handlingsprogrammet kap 8.1.1. - 8.1.10 er prioriterte aktiviteter er skravert ut. Ellers oppgir 
handlingsprogrammet tall i 1000 kr over reell forbruk av tilskuddsmidler i 1993 og 1994. 
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8.1.1. Informasjon 

Utarbeide regionale 
brosjyre/temahefte over 
nærtur/dagsturområder 

Veiledning og behandling av 
tilskuddssøknader - ulike 
info. tiltak 

Seminar om turkart/ 
informasjonstiltak 

8.1.2. Natur og friluftsliv i barnehage og skole 

Gjennomføre prosjekt friluftsliv 
- skole - nærmiljø 

Formidling av resultat fra 
prosjekt friluftsliv- nærmiljø -
skole 
Friluftsliv- og miljørealerte 
prosjekt i barnehager, 
tilskuddsbehandling 

Konferanse Barn i Natur hvert 2. 
år 

Samarbeidsforum vedr. Barn i 
natur 
Tiltak for barnehageansatte og 
ansatte i SFO 

Deltagelse i fylkeskontakt
gruppen for miljøundervisning 

Bidra til gjennomføring av 
undervisningsopplegg for Øvre 
Forra 
Naturhuset på Stiklestad -
utstilling og skoleopplegg 

Miljølæreprosjekt i skolen 
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8.1.3. De frivillige organisasjonene 

Samarbeidsforum for 
friluftslivssaker 

Bidra til å arrangere seminar for 
aktivitetsledere i friluftsliv i org. 

Tilskudd til gjennomføring av 
aktivitetstilbud 

Tilsk. til opplæringstiltak 
(friluftsliv, jakt, fiske) 

8.1.4. Fritidsfiske og jakt 

lskudd til tilrettelegging av 
iliefiskeplasser 

informasjonstiltak bl.a 
brosjyre om bam's fiske. 

brosjyre om sjøfiske fra land i 
Trondheilnsfjorden 
opparbeidede 
familiefiskeplasserlHC-plasser 
revidering av jakt-fiskeguide for 
N-T 

8.1.5. Friluftsliv i nærmiljøet 

og formidling av gode 
1""""""'1-'''' på tilrettelegging 
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8.1.6. Tilrettelegging og drift av offentlig sikrede områder 

Utarbeide en årlig status for 
sikrede områder 

Befaring og veiledning i forhold 
til forvaltning, 
tilskudds behandling 

Utarbeide enhetlige 
informasjonsplakater i statlige 
sikrede områder 

Utarbeide forvaltningsplan for 
offentlig sikrede områder 

Behandling av søknader om 
sikring av friluftsområder 

8.1.7. Friluftsliv i strand- og sjøområder 

Innspill og behandling av plan
og inngrepssaker 

Informasjon om 
strandsoneforvaltningen 

Arrangere temakonferanse om 
friluftsliv i Trondheimsfjorden 

Kartlegging av friluftsliv langs 
Namdalskysten, 
Trondheimsfjorden 
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8.1.8. Friluftsliv og kulturminner 

Prosjektansvar for Pilgrimsleden 
i N-T/gjennomføring 
Tilskudd til skilting og 
istandsetting av gamle 
ferdselsveger 

Prosjektoppfølging Aksjon 
Vannmiljø (alle tiltak) 

Verneplan for kulturmiljø, 
oppfølging friluftslivsdelen 

Tilskudd til tilrette!. 
kulturrninneomr./friluftsliv 

, .. .. : . . . .. . 

8.1.9. Friluftsliv i utmarks- og fjellområder 

Temakonferanse vedr. 
motorferdsel i utmark 

Behandling av klagesaker 
motorferdselsloven 

Tilskudd regionale fri!. områder 
i fjellet/viktige lokale omr. 

Samarbeidsforum, stier og løype 
i fjellet, utarb. sti og løypekart 
for N-T. 
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8.1.10. Friluftsliv i kommunal virksomhet 

Innspill til av kom. 
areaUtemaplaner/kom.delplanerl 
MRP friluftsliv 

Behandling av plansaker bl.a. i 
forhold til RPR barn og unge og 
kom. temaplaner for friluftsliv 

Utarb. av lokalelkom.l regionale 
temaplaner for friluftsliv 

Revidering av temakart for 
friluftsliv, kommunevis og 
:fY lkesoversikt 

Oppdatering av naturbasen for 
friluftsliv 

8.2. Stillinger og ressursbehov 

Nord-Trøndelag Fylkeskommune har pr. 1994 ca 44 ukeverk knyttet til virksomhetsområdet 
friluftsliv, bl.a. som saksbehandler for miljø- og friluftssaker. Hos Fylkesmannen i Nord
Trøndelag er deler av virksomhetsområdet friluftsliv fordelt mellom flere resultatområder 
(områdeforvaltning, kulturmiljø og kulturlandskap,friluftsliv, miljøvennlig byer og tettsteder, 
regional planlegging). For 1994 var det avsatt 83 ukeverk til resultatområder relatert til 
friluftsliv, derav 36 ukeverk som en såkalt KAJA-stilling på et eget prosjekt "Skole
friluftsliv - nærmiljø". 
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10. Vedlegg til handlingsplanen 

Vedlegg. Kommunevisfordeling av statlige og fylkeskommunale tilskudd til 
friluftsformål 1982 - 93. 

Vedlegg.2. Statlige midler til friluftsformål fordelt på områder og kommuner 
1991-94 

Vedlegg 3. Friluftsområder som mottok statlig tilskudd til friluftsformål, 
fiskeformål og miljøsysselsetting 1991 - 1992. 
Status vedr. ferdigstilling pr. 1. september 1993. 

Vedlegg.4. Offentlige sikrede friområder. Status pr. 29. mars 1994. 
(tilrettelegging, egnet bruk, investeringsbehov) 

Vedlegg.S. Tilrettelagt friluftsområder for handikappede i Nord-Trøndelag 
Vedlegg.6. Tilrettelagte fiskeplasser for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag. 

Status pr.9.12.93 
Vedlegg. 7. Oppsummering fra idekonferanse med kommunene 1.10.93 og 

8.10.93 i forbindelse med utarbeidelse av HP-2000. 
Vedlegg.8. Oppsummering av spørreskjema til kommune: 

Utfordringer for friluftslivetsforvaltningen i årene framover slik 
kommunen ser det. 

Vedlegg.9. Oversikt: Kommunale friluftsnemnder i Nord-Trøndelag 
1994-1996 

Vedlegg 10. Litteraturoversikt: BARN I NATUR 
Vedlegg 11. Hittil utkommet i miljøvernavdelingens rapportserie 

side 48 Handlingsplan for friluftsliv mot år 2000 





FRTOT.XLS 
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RA91-94.XLS Vedlegg 2 

Vedlegg 2 : Statlige midler til friluftsformål1991- 1994 - oppdat. 22.02.95 
friluftsformål (fr), fiskeformål (ti), stimulering (st), aksjon vannmiljø (AV), 

(vass), sikring (si), fylkekom friluftsmidler (fr-fk) 

Side 1 
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1703 Namsos Fredriksparken ? 270000 fr1402-91 91 rydding 
1703 Namsos Høknesøra 92000 frl402-91 91 badeplass 
1703 Namsos Bogn 25000 fi70.2-92 92 Fiskeplass,gapahuk,utedo 
1703 Klinga utmarkslag Andsjøvatnet 20000 fi70 .2-92 92 HC-toalett,info.tavle,brygge 
1703 Namsos Høknesøra 100000 fr.31 .2-92 92 opprydding,opparb.ballsl. , stier 
1703 Namsos Fredriksbergpark 40000 fri 402-92 92 P-plass, opprustning 
1703 Namsos Andsjøvatnet 25000 fr62-92 92 HC-toal. , info-tavle,p-plass,bord/benker, 
1703 Namsos : Klinga JFF Fisle for alle- Kalvøya 15000 fi70.2-93 93 Opparb. veg 200 m 
1703 Nedre Namsen gr.1. Handicapfiskeplass 10000 fi70 .2-93 93 -94. Ferdigstilling 1.07.94 
1703 Namsos : Bangsund SKT Skog- og kultursti 7000 fr-fk-93 93 
1703 Namsos kom. Høknesøra friområde 50000 fr31.2-93 93 
1703 Namsos kom Informasjonsbrosjyre friluftsliv 13000 fr62-93 93 
1703 Namsos kom. Friluftsfolder 13000 få-fk-93 93 Ikke utarb. pr. 1.2.95 
1703 Aursunda fiskeadm. Div. tiltak 10000 fi70 .2-94 94 Utbet. Namsos kom. 
1703 Rungstadvatnet gr.1. Tilsk. til innkjøp av båt 3000 fi70.2-94 94 
1703 Namsos Friluftsplan 15000 fr-fk-94 94 
1703 Namsos kommune Høknesøra friomr.(S. badepl) 50000 fr31.2-94 94 
1703 kulturstier Bangsund skog- og kulturstier 20000 fr62-94 94 
1703 Namsos kommune Namsos bymark div tiltak 40000 fr62-94 94 
1703 Namsos, Otterøy sk, Skolepr. tilrettelegging 12000 fr62-94 94 
1703 Namsos, Sørenget sk, Skolepr. tilrettelegging 10000 fr62-94 94 
1711 Meråker 125000 di1401-91 91 opprusting parkeringsplass 
1711 Meråker 135000 fo1402-91 91 opprydding søppelplass 
1711 Meråker StordalsvCOlien 102000 fri 402-9 I 91 Rydding, utbedring av vei 
1711 Meråker Teveidalen 30000 fi70.2-92 92 Fiskebrygger på Teveldal 
1711 Meråker Nustadparken 50000 fri 402-92 92 I rydding park, utgr. basseng 
1711 Meråker kom Jakt og fiskeguide 25000 fi70.2-93 93 
1711 Meråker kom Utbedring av Nustadparken 30000 fr62-93 93 til Krutthuset (tot. kost. kr 84009) 
1711 Meråker JFF Fjergenprosjektet (info.del) 20000 fi70.2-94 94 
1711 Meråker Skilting gml Stordalsvei 15000 fr-fk-94 94 
1714 Stjørdal 112000 fi1402-91 91 fiskeplasser 
1714 Stjørdal Sandskogan 85000 fr1402-91 91 joggeløype 
1714 Stiørdal Ytteråsen 75000 fr1402-91 91 handicll!l5ti 
1714 Stjørdal Stortyldvatnet 25000 fi70.2-92 92 Tilrettelegging for fritidsfiske 
1714 Stjørdal Stortylvatnet 23000 fr-fk-92 92 opparb. av naturstier, ansv. 4H-nemnda 
1714 Stjørdal Friluftsplan 50000 fr-fk-92 92 
1714 Stjørdal Div. områder 75000 fr62-92 92 
1714 Stjørdal kom. Flytebryggeforb. - Langøra 20000 fr-fk-93 93 
1714 Stjørdal kom Flytebryggeforb. - Langøra 30000 fr31.2-93 93 forprosjekt utarbeidet 
1714 Stjørdal FRI FO Div. arrangement 4000 få-fk-93 93 
1714 Stjørdal kom. Langøra 50000 AV94 94 

.1714 S~jørdal kommune Langøra friluftsområde 50000 fr31.2-94 94 
1717 Frosta Hynne 140000 fr1402- 91 91 badeplass, sti, vei 
1717 Frosta Tautra naturv.omr 50000 fr31.2-91 91 inaturvemlfriluftsområde 
1717 Frosta TautralHynne 100000 fr31.2-91 91 Gangvei, p-plass, div. 
1717 Frosta Småland badelbåt 25000 fr62-91 91 bade- og båtområde 
1717 Frosta Askl undvatnet 25000 DN-92 92 Til informasjonsbrosjyre 
1717 Frosta Asklundvatnet 50000 fi1402-92 92 flytebrygge,gapahuk 
1717 Frosta Asklundvatnet 70000 fi70.2-92 92 R.stolløype, utsatt regnb.ørret 
1717 Frosta kom Diverse fisketiltak 20000 fi70.2-94 94 
1717 Frosta kommune Natursti Kjelsåsen 15000 fr62-94 94 
1718 Leksvik Yttereiva fi70.2-91 91 
1718 Leksvik Grandefjæra 50000 fr31.2-91 91 statlig oppkjøpt friluftsområde 
1718 Leksvik kom. Våttåbaugen 20000 fr-fk-93 93 
1718 Leksvik kom Grandefjæra friluftsornr. 50000 fr31.2-93 93 ferdig opparb. i 1993 
1718 Leksvik kom Fiske for alle 25000 fi70.2-94 94 
1718 Leksvik kommune Grandefjæra friluftslivsområde 50000 fr31.2-94 94 
1718 Leksvik kom. Tur/frilufts/kom . kart 20000 fr62-94 94 
1718 Leksvik kommune Florasti 6000 fr62-94 94 info.plakateri metall, div. tilrettelegging 
1719 Levanger Skånes 68000 fr31.2-89 89 Toalett 
1719 Levanger Fossingelva 17000 fr-fk-89 89 Friluftsanlegg for bevegelseshemmede 
1719 Levanger Holsand 10000 fr62-90 90 Toalett 
1719 Levanger Skånes 35000 fr31.2-90 90 
1719 Levanger Heglesvollen 13000 fr-fk-90 90 Tilrettelegging av rullestolsti 
1719 Levanger miljøbil 150000 dil402-91 91 
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1719 Levanger Miljøbil 451000 di1402-91 91 

1719 Levanger Vulusjøen fi70.2-91 91 

1719 Levanger Sentrum 25000 fr-fk-91 91 Stiprosjekt sentrum, langs Levangerelva 

1719 Levan~er Heglesvollen 30000 fr31.2-91 91 rullestolsti 

1719 Levanger Div. områder 75000 fr62-92 92lp-plass" toalett,båtutsett,sittebenker 

1719 Levanger Hallstein 50000 kl 1402-92 92 hogd ved, rydda kvist 

1719 Levanger Munkrøstad 50000 AV-93 93 Plan utarb. Ikke gj .ført pr. 1.2.95 

17191 MunkebylMunkrøstad Bru, Div. tilrettel 50000 AV93 93 

1719 Levanger: Hopla gr.1. Infotavle Hoplavassdraget 9000 fi70.2-93 93 

1719 Levan~er kom Hegglesvollen - bru 7000 fr31.2-93 93 Matrialutg. til bru 

1719 Levanger kom Div. tilrettelgging 30000 fr62-93 93 Rinnleiret (mobil WC) 

17191 Levanger kom. 1 Sikring Flastadberget 1110001fr62-93 93 Gjennomført 

1719 Levanger kommune Kløvvei Hegglesvoll - Roknesvoll 32000 fr31.2-94 94 Ny trase, delvis kaveIlagt sti 

1721 Verdal Lyng nordre 18000 fi1402-91 91 fiskeplass , rasteplass funksjonshemmed 

1721 Verdal Haukå5vatnet fi70.2-91 91 

1721 Verdal Verdalselva 66000 fo1402-91 91 92 

1721 Verdal 13000 [rI402-91 91 restaurering friområde 

1721 Verdal Hegstadmarka 99000 fr1402-91 91 92 

1721 Verdal Leirsjørunden 10000 fr1402-91 91 turvei, sti 

1721 Verdal Strandpromenade 13000 fr1402-91 91 Irydding 

1721 Verdal 20000 fr1402-91 91 rasteplass rullestol brukere 

1721 Verdal Havfrubadet 40000 fr1402-91 91 Irydding, planting, vedlikehol 

1721 Verdal Volhaugen 23000 fr1402-91 91 sti, vedlikehold hytte 

1721 Verdal Vol haugen? 17000 fr1402-91 91 flytebrygge, gapahuk 

1721 Verdal div. omr. 40000 fr62-91 91 flere friluftsområder 

1721 Verdal Stiklestad naturh. 181000 na1402-91 91 

1721 Verdal kom. Flerbr,pl. Verdalsvassdraget 30000 vass-91 91 

1721 Verdal Ørmelen nord 30000 AV92 92 I rydding 

1721 Verdal Ørmelen 95000 AV92 92 anlegg av sti .. arrondering, såing, beplant 

1721 Verdal Tinden 20000 AV92 92 

1721 Verdal Lyng nordre 35500 AV92 92 fiskeplass, He-toalett,sittegrupper 

1721 Verdal Bekkeundersøkel 19000 AV92 92 sjøørretundersøkelse i sidebekker 

1721 Verdal Grunnfossen 22000 AV92 92 gaoahuk, parkering 

1721 Verdal Hærfossen 104000 AV92 92 gangbru, trapper, ryfdding, sikr.gjerde 

1721 Verdal Granfossen 48700 AV92 92 trappeanlegg, sikringsgjerde 

1721 Verdal Tømmersjøen 15000 fi70.2-92 92 Flvtebrygge, p-pl. , gapahuk, adkomststi 

1721 Verdal Havfrubadet 100000 fr.31 .2-92 92 P-plass, rydding, bepl. 

1721 Verdal Div. områder 100000 fr62-92 92 Flytebrygge. p-DI. , div . 

1721 Verdal kom. Flerbr,pl. Verdalsvassdraget 30000 vass-92 92 

1721 Verdal kom. Turstier 100000 Av93 93 

1721 Verdal kom. Havfrua 145000 AV93 93 

1721 Leksdalsvatn grunnl Fiskebrygge 15000 fi70.2-93 93 InnkjøD, utsettes i 1994 
1721 Verdal kom Tromsdalen 300000 fr62-93 93 mange 

1721 Verdal : Blommen bhg. Friluftsdager 7000 få-fk-93 93 

1721 Verdal kom. Havfrua 50000 AV94 94 

1721 LeksdalsvlL.elva gr.l. Info.folder: Orient. om fisket 5000 fi70.2-94 94 Utført MVA 

1721 Granfossen vNerdalsbru Repr. av fisketrapp 1 3000 I fi70 .2-94 1 94 

1721 Verdal kommune Tromsdalsprosjektet 50000 fr31.2-94 94 

1721 ForbregdiLein bhg Barn i Natur 8000 fr62-94 94 

1723 Mosvik Mossaasen bade/fr 50000 fr62-91 91 bade- og friluftsområde 

1723 Mosvik Liatjønna 30000 fi1402-92 92 brygge, dam, bekkrensking 

1723 Mosvik Liatjønna 30000 fi70.2-92 92 brygge, dam,utløpsbekk rensket 

1723 Mosvik Mossaosen? 13000 fr-fk-92 92 handicaobrygge i småbåthavn 

1723 Mosvik fiellst Torsvatn og Røsvatn 10000 fr-fk-93 93 

1723 MosvikJFF Liatjønna 15000 fi70.2-94 94 Tot. kostn. 200.000 

1723 Mosvik fjellstyre Tilrettel. Røsvatn - Uggtjem 13000 fr62-94 94 

1724 Verran Landsemvatnet fi70 .2-91 91 

1724 Verran Oldervika,Follafoss 40000 fr-fk-91 91 Badeolass, småbåthavn 
1724 Verran Oldervika,Follafoss 75000 fr62-92 92 servicebygg,badebrygge,rydding,sittegr. 

1724 Verran Kjerraten 15000 fi70.2-92 92 Fiskelbadebrygge, båt 

1724 Verran Reg.kulturm. 40000 kI1402-92 92 Merking/reg. 30 obj. 

I 724 1 Verran kom. ISikring Strandvegen 20000 fr62-93 I 93 1 Gjennomført ? 

1724 Malm skole, Skolepr. tilrettelegging 10000 fr62-94 94 

1725 Namdalseid Lissvatnet 25000 fi70.2-92 92 Gapahuk, fiskebrygge, sti 

1725 Namdalseid Skogrydding 50000 vi1402-92 92 skogrydding langs veg 
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172 5 Namdalseid fiellst Osen fjell og Storåsen 20000 fr-fk-93 93 
1725 Namdalseid Familieskogdag 2000 få-fk-93 93 
1725 Namdalseid kom Vassdr.pl. Argårdsvassdr. 110000 I vass93 93 1 
1725 Namdalseid elveierlag Fisketeller 15000 fi70.2-94 94 
1725 Namdalseid elveierl. Info.tiltak Argårdsvassdraget 5000 fi70.2-94 94 Arb. utg. total prosjektet 19500 
1725 Namdalseid Friluftsplan 10000 fr-fk-94 94 
1725 Namdalseid HC-Ilig Fiskebrygge Øyenskavltjønna 5000 fr62-94 94 
1725 Namdalseid kom. Argårdvassdraget, vassdr.pl 40000 vass-94 94 
1729 Inderøy kom Haugen,Sundsand,Stornesøra 75000 fr31-87 87 
1729 Inderøy kom Stornesøra, div. badeplasser 120000 fr31-88 88 
1729 Inderøy kom Skjell vågen, info. kart, div badeomr 122000 fr31-89 89 
1729 Inderøy kom Drift badepl,friomr.lSkellvåaen 130000 fr31-90 90 
1729 Inderøya div. områder 271360 fr1402-91 91 
1729 Inderøya Stornesøra/Sundsa 100000 fr31.2-91 91 fordeling div. friluftsomr. 
1729 Inderøy Stornesøra/Ss 150000 fr31.2-92 92 turstier, lekestativ,m.m. 
1729 Inderøy Granavatnet 20000 fi70.2-92 92 Rydding, ny/gammel sti 
1729 Inderøy Granae.lMuustrøa 50000 fr1402-92 92 I gangbru, 250m turveg 
1729 Inderøy Sundsand 50000 fr31.2-92 92 servicebygg,grus, osv. 
1729 Inderøy Granavatnet 25000 fr62-92 92 fiskepl. , sti, parkering,grusing, raste pl. 
1729 Inderøy Muustrøa 25000 fr62-92 92 Gangbro, stier, lekeapp. 
1729 Inderøy kom Haugen friområde 10000 fr31.2-93 93 Grusing av ved, planering 
1729 Inderøy kom Stornesøra friluftsområde 30000 fr31.2-93 93 Grusing, planering P-plass 
1729 Inderøy kom Sundsanden friområde 60000 fr31.2-93 93 . grus/planering 
1729 Inderøy kom Annonsering 3000 få-fk-93 93 annonserina av tiltak FA-93 
1729 Inderøy Turkart 10000 fr-fk-94 94 
1729 Inderøy kommune Sund sand, Stornesøra og Haugen 83000 fr31.2-94 94 
1729 Inderøy kommune Turkart Inderøy Nolhaugen 19000 fr62-94 94 
1736 Snåsa Grønningen 70000 klI 402-9 I 91 fløtningsdam 
1736 Snåsa Fjellgårder 75000 fr1402-91 91 sti 
1736 Snåsa Fjellveiene 30000 fr31.2-91 91 tilrettelegging fjellveiene 
1736 Snåsa Viosen nærfr.omr. 15000 fr62-91 91 nærfriluftsområde 
1736 Vannbr.pl. Snåsavassdr. Utarb. av vassdragsplan 25000 vass-91 91 
1736 Snåsa 100000 vi1402-91 91 elg,tog,veg rydding 
1736 Snåsa Fjellgårdene 50000 fr31.2-92 92 rydding, merking, 4 bruer 
1736 Snåsa Grønnøra 50000 fr62-92 92 opparb. veg, P-pl. ,toppdekke veg 
1736 Snåsa Krossgården 50000 klI 402-92 92 restaur. 32m tak,7m vegg 
1736 Vannbr.pl. Snåsavassdr. lUtarb. av vassdragsplan I 30000 vass-92 I 921 
1736 Snåsa kom. Opparb. av Grønøra friluftsområde 30000 fr-fk-93 93 
1736 Jørstad elveierlag Tilrettelegging langs Jørstadelva 10000 fi70.2-94 94 Forbruk 1994 kr 10800, kr 9200 overfør 
1736 Snåsa fiellstyre Bekketrøa klekkeri 10000 fi70.2-94 94 
1736 Snåsa JFF Midt-N. mesterskap Ørretfiske 5000 fi70.2-94 94 
1736 Vannbrukspl.Snåsa Driftsplan - Snåsavatn 25000 fi70.2-94 94 
1736 Snåsa Ferdigst. Grønnøra 20000 fr-fk-94 94 
1736 Jørstad elveierlag Tilrettelegging langs Jørstadelva 10000 fr62-94 94 Forbruk 1994 kr 10800, kr 9200 overfør 
1736 Snåsa idrettslag Nærområdeløype Breide 20000 fr62-94 94 
1736 Snåsa, Vinje skole, Skolepr. tilrettelegging 8000 fr62-94 94 
1736 Styringsgr. vannbr.pl. Sn Ferdigstilling av vassdr.plan 60000 vass-94 94 
1738 Lierne Otersjøen ? 84000 klI 402-91 91 info. tavler, gapahuk, etc. 
1738 Lierne Otersjøen ? 125000 k11402-91 91 
1738 Lierne Otersjøen 50000 kl 1402-92 92 bro,veg,info.tavle,rydding 
1738 Gr.1. fel.adm. Lierne Felles fiskekort Mitre deler 750 fi70.2-94 94 
1739 Røyrvik fjellstyre Gapahuker Namsvatn 91 gapahuker Namsvatn 
1739 Røyrvik Småtjønnin 50000 fi1402-92 92 stier, gapahuk,bru,brygge 
1739 Røyrvik Namsvatnet 50000 fr31.2-92 92 Utbygging av gapahuker Bjørgefiell, 
1739 Røyrvik Plan, De store sjøene 2500 fi70 .2-93 93 Plan er utarbeidet og rapportert 
1739 Røyrvik kom. Utvikling/utbygging Namsvatn 30000 fr31.2-93 93 sittegr. 8 kantet bål plass, natursti 
1739 Røyrvik kommune Kommunal jakt-og fiskeguide 25000 fi70.2-94 94 
1739 Røyrvik Serinatangen info 15000 fr-fk-94 94 
1739 Røyrvik kommune Natur-og kultursti til Serinatangen. 30000 fr62-94 94 
1740 Namskogan Namsen 55000 fi1402-91 91 rydding Namsen 
1740 Namskogan Brekkvatn 18000 fi1402-91 91 fiskef. prosjekt 
1740 Namskogan 80000 fi1402-91 91 kultivering 
1740 Namskogan Sandåmofossen 55000 fi1402-91 91 rasteplass, fiskesti, Namsen 
1740 Namskogan Breifossrnoen 55000 fi1402-91 91 rasteplass, sti 
1740 Namskogan Tunsjøelva ? 73000 fi1402-91 91 fiskepI. funksjonshemmede 
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174 O Namskogan Mellingsvatn 100000 frl402-91 91 

174 O Namskogan 36000 fr1402-91 91 rydding stier 

174 O Namskogan 55000 fr1402-91 91 Statsskog, rydding stier 

174 O Namskogan 18000 fr1402-91 911rydding om!. strand 

174 O Namskogan Mellingsvatnet 20000 fr62-91 91 

174 O Namskogan Tunnsjøelva 10000 fr62-91 91 tilrette!. for handicapede 

174 O Flerbr.p!. Namsen Utarbeidelse av vassdragsplan 70000 vass-91 91 

174 O Namsskogan Namsen 50000 fi70.2-92 92 Elveforebygg., sti, oppryd. 

174 O Namsskogan Namsen 75000 fr62-92 92 sti,sittegrupper, elveforbvgn, Sandåmofo 

174 O Namsskogan Fornminneområde 60000 kli 402-92 92 stier,parkering,badeplass 

174 O Flerbr.p!. Namsen Utarbeidelse av vassdragsplan 50000 vass-92 92 

174 O Grong kom. Sti Sandøla 80000 AV93 93 

174 O Namsskogan fjellstyre Sandåmofossan, 35000 fi70.2-93 93 Fjellstvre 30000, egne midler 47500 

1740 Severen Skorovassfjella fritidsomr. 10000 fr31.2-93 93 nesås 

1740 Nammsskogan kom Sikring Frønningen 33000 fr62-93 93 Gjennomført 

1740 Flerbr.p!. Namsen Vassdragsplan 110000 vass93 93 

1740 Grong kom. Sti Sandøla 50000 AV94 94 Tursti Og gangbru 

1740 Statsk./Namssk.kom Uttvnningsfiske i Osvatnet 5000 fi70.2-94 94 

1740 Namsvassprosjektet Utbygging ved Namsvatn 25000 fr31.2-94 94 

1740 Namsskogan kommune boligfelt 5000 fr62-94 94 

1742 Grong Møkkelvatnet 30000 fi70.2-92 92 P-plass, info, sittegr., bru,gapahuk,sti 

1742 Grong Namsen 15000 fi70.2-92 92 Fiskerampe, rydd. vei,WC, v/Gartland 

1742 Grong Harran 10000 fi70.2-92 92 Planlegging av fiskestilnatursti vlHarran 

1742 Grong Tømmeråshøla 50000 fr62-92 92 toalett, 

1742 Grong Reg. kulturlandsk. 40000 kli 402-92 92 Registring av kulturlandskao 
1742 Grong fritidss. Fiskeguide (Grongguiden) 25000 fi70.2-93 93 3000 
1742 Grong kom. Friluftsplan Litledalen 10000 fr-fk-93 93 
1742 Grong kom. Div. arr.lannonsering 10000 få-fk-93 93 
1742 Grong JFF Familie Og sportsfiskedag 2000 fi70.2-94 94 

1742 Grong kom v/næring Tur-fiskesti, 0vr- N Fiskumfoss 25000 fi70.2-94 94 

1742 Grong kommune Tilrette!. Verneområdet Formofoss 30000 fr62-94 94 

1742 Grong JFF -ungd.utv. Sportsfiskeskole/tur 1000 fr74.3-94 94 

1742 Grong JFF -ungd.utv. Familie og sportsfiskedag 1000 fr74 .3-94 94 

1743 Høylandet 164000 fr1402-91 91 diverse 

1743 Høylandet Søråa? 46000 fr1402-91 91 

1743 Høylandet Søråa 50000 fi I 402-92 92 1/2 del er gj.ført 

1743 H"YJandet Grongstadvatnet 20000 fi1402-92 92 Rydding utført 
1743 Høylandet kommune Grongstadfossen 20000 fr62-94 94 rekkverk, info.tavle, skilting, opprust. sti 
1743 Høylandet skole, Skolepr. tilrettelegging 10000 fr62-94 94 
1744 Overhalla Nordfjellet turomr. 15000 fr-Ik-91 91 
1744 Overhalla Solum nærfr.omr. 10000 fr62-91 91 nærfriluftsområde 
1744 Overhalla Alvatnet 20000 fi1402-92 92 båt,gamme,utfisking 
1744 Overhalla Alvatnet 25000 fi70.2-92 92 båt, gam, utfisking/kultivering 
1744 Overhalla kom. Opprydding fyll p!. 20000 AV93 93 1 
1744 Eidsvatnet gr.lag Tilrette!. av fiske i Eidsvatnet 20000 fi70.2-94 94 

1744 Overhalla hist.lag Ferdselsv. Stutj .-Kvam 10000 fr-fk-94 94 

1744 historielag Gm!. ferdselsv. Stutj. - Kvam 10000 fr62-94 94 

1748 Fosnes Kjeldb. Hovsjøen 151000 fr1402-91 91 diverse 

1748 Fosnes Kjeldbotn, 30000 fr62-91 91 skogs tue, tursti 

1748 Fosnes HovsjøenIKjelbotn 50000 fri 402-92 92 ved!.,rvdding,gjerde 
1748 Fosnes kom. Hovsjøen 15000 fr-Ik-93 93 
1748 Fosnes kom Kanotilrettelegging 15000 fr62-93 93 2 gapahuker 

1748 Fosnes kommune Kultiveringsplan innlandsfisk 5000 fi70.2-94 94 Regnskap 

1748 Fosnes kommune Skolepr. Fosnesv. og Hovselva 5000 fi70.2-94 94 

1748 Fosnes Skilting/info fri!. omr. 20000 fr-Ik-94 94 

1749 Flatanger Villa fyr 75000 fr31.2-91 91 natur-kultursti 

1749 Flatanger Storfjellet 50000 fr62-92 92 ikke ferdig 

1749 Flatanger Villa fyr 10000 fr62-92 92 utført 

1749 Flatanger Jøssundfjellet 40000 fr62-92 92 utført 

1749 Flatanger kom Natursti- skjøtsel 30000 fr62-93 93 villminkfangst 

1749 Vik- Trefjord gr.!. HC fiskeplass ved Vikvatnet 25000 fi70.2-94 94 

1749 Flatanger Merkin ferdselsveger 25000 fr-fk-94 94 

1750 Vikna Bekkeundersøke!. 94000 fi1402-91 91 ønsker oppfølging 

1750 Vikna div . avfall 83000 fo1402-91 91 I rydding av avfall 

1750 Vikna IRøyrvik sentrum 116000 fr1402-91 91 turveger, stier 
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1750 Vikna Sør-Gjæslingan 45900 k11402-91 91 

1750 Vikna Sør-Gjæslingan 105000 k11402-91 91 restaurering fiskehjell 

1750 Vikna Dalavatnet 10000 fi70.2-92 92 Fvllmasse, toaletthus 

1750 Vikna Berggården 70000 k11402-92 92 utbedr. tak/taktekking 

1750 Vikna kommune Aunvatnet 90000 fi70.2-93 93 I prøvefiske, vannprøver, dvbdemåling 

1750 Vikna: Vikna JFF He-plass, Dalevatn 10000 fi70.2-93 93 P-plass, støpt fiskebrygge, WC 

1750 Vikna Tursti felt Bergsli , Rørvik 20000 fr-fk-94 94 

1750 Vikna kommune Tursti i felt Bergsli i Rørvik 30000 fr62-94 94 

1751 Nærøy Storvatnet 30000 fr62-88 88 

1751 Nærøy Storvatnet 35000 fr62-89 89 

1751 Nærøy Storvatnet 25000 fr62-90 90 

1751 Nærøy Kolvereid sentrum 160000 di1402-91 91 oppgradering friområde 

1751 Nærøy SalsbruketILund 90000 fi1402-91 91 kultivering, Nærøy fiellstYre 

1751 Nærøy div. avfall 120000 fo1402-91 91 opprydding tømmerplass 

1751 Nærøy div. avfall 37000 fo1402-91 91 fjerning av bilvrak 

1751 Nærøy,Lund grendelag Lund 26000 fr1402-91 91 I rydding av stier 

1751 Nærøy Salsbruket 18000 fr1402-91 91 opprusting av lvsløype, turvei 

1751 Næ~ Langs riksveger 80000 fr1402-91 91 Irvdding langs vei 

1751 Nærøy 100000 fr1402-91 91 

1751 Nærøy KjeksvikalStorvatn 91 

1751 Nærøy Skagatjønna 10000 fi70.2-92 92 P-fiske, utfisking, analvser 

1751 Nærøy Opløyelva 6000 fi70.2-92 92 Gapahuk 

1751 Nærøy Langbogan badepl. 50000 fr1402-92 92 P-plass, grøntareal 

1751 Nærøy Finnevatnet 25000 fr62-92 92 opparbeidet veg 

1751 V. Gråmarka gLI. Informasjonstavle Horven 3000 fi70.2-93 93 
1751 Foldereid utm. Setervegen til Nersetran 15000 fr-fk-93 93 
1751 Nærøy JFF Fiskeplass ved Kråvikvann 10000 fi70.2-94 94 Ikke utbetalt -94 ? 

1751 Foldereid utm.1. Ferdigstilling seterveg 20000 fr-fk-94 94 
1751 NL Lund grendalag Smines 20000 fr62-94 94 sti,P-plass, bord. Forbruk 1994 19800 + 
1751 Nærøy kommune "Fotefar mot Nord", Nærøy 12000 fr62-94 94 
1755 Leka Sørgutuvikvatnet 91000 fr1402-91 91 

1755 Leka Årdalssanden 50000 fr1402-92 92 Bordlbenker, p-plass 

1755 Leka kommune Skeisnesset 71000 fr62-93 93 sikrinostiltak 

1755 Leka kom. Skeisnesset kultursti 20000 fr-fk-94 94 
1755 Leka kommune Skeisnesset kultursti 25000 fr62-94 94 
1755 Leka kom. Sikring Vardevika Skeisnesset 69000 fr62-94 94 Gjennomført 
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Kommune [områcfe .. . ..... ISta!us IM~ngler ..... ..•.... ... .. ..1 . lEier .. . ITidl.bevilge! I2Jk-behov Annen finansiering 
> •.•.••..•. . .•. ... . .... ..... . .. .. . ./. .. •....... . •....... . »>\< • .Li .. •. . .... . 

Husåsen Uferdig Privat 75 000 Nei K~m.m. 80 ·000--· 
Storvika Uferdig Utsetting av brygge f.hemede N Privat 112000 Nei MO:FK:K:205000 

-----1----
Frosta Asklundvatnet Uferdig Generell opprydding N Privat 190 000 Nei On. 25 000 

Tautra Ferdig N Kom 150 000 Nei 
Småland Uferdig Ikke utført noe arbeid N Privat 25 000 ? 
Hauganfjæra Uferdig Ikke utført noe arbeid N Privat 140 000 -+?·----+---------I 

Leksvik Våttåhaugen Uferdig stirydding,parkering N Privat 20 000 
Yttereiva Uferdig Spregning/renskning av kulper N Privat 20000 Ja On.NJFF.K.55 000 
Grandefjæra Ferdig Noe vedlikehold N Stat 100 000 Ja? Kom.m. 534000 

Levanger Hallstein Uferdig Mye arbeid N Kom 50 000 Ja FK.kons.30 000 
Vulusjøen Ferdig Kultivering gjenstår O Kom 
Heglesvollen Ferdig Sti forbedringer enkelte steder O Stat 37 000 
Levanger.sentr. Uferdig Planer om videreføring N Flere gr.e. Ja Fk . 25 000 
Staupshaugen Ferdig N Kom Nei 

Verdal Div områder Uferdig Varierende tilretelegging Blanding 75 000 Ja Kom.m .ll0 271 I 
~ _ _ _ _ -+~~~~ ___ ~~~~~~~_~~~~-==-~ ______ ~~~~_~~~~~ __ ~ _ __ ~ ___ ------1 

Havfrubadet Uferdig Div markarbeid N Kom 250 000 ? I 

Tømmersjøen Ferdig O Privat 15 000 Nei I 

Haukåvatnet Ferdig O Stat/priv 100 000 ? 
---+-~-+----~--r-----+--------

Stiklestad Ferdig N Privat 181 000 Nei 
Hegstadmarka Ferdig N Privat 99 000 Nei 
Leirsjørunden Ferdig N Privat 10 000 Nei 

Lyng Nordre Ferdig N Privat 53 500 Nei 
------tc-'---"".------I---- :::'----- ----- -+--- ----f----------

V/Bakketun Ferdig N Kom 13 000 Nei 
Hærfossen Ferdig N/O Nei 

1-----1---
Tromsdalen Uferdig O? 

.-- ... - --,--::-----t-,-.,-----Icc:-------·--·-
Mosvik Liatjønna Uferdig Mye arbeid gjenstår N Privat 60 000 Nei Kom.midler + Fk 

Mossaosen Uferdig Ikke utført noe arbeide N Priv/kom 63 000 ? Næringf: 150 000 
Verran Landsemvatnet Uferdig Parkering/lekeplass på ø-siden O Privat 60 000 Ja Kom.m . 10 935 

Kjerraten Ferdig O Kom 15 000 Nei Dugnad 3 500 
Oldervika Uferdig Ikke utført noe arbeid N Kom 75 000 ? F.k. 40000 

-------
Namdalse Lissvatnet Uferdig Toalett/videreføring sti Privat 25 000 ? 23 550 
-----~:----------- ~. . 
Inderøy Haugen Ferdig uavklart bruk av hus N Stat 10 000 I 

Side 2 



FRIOM-SI.XLS 

1714 1 Hellstranda 1* 1* 1* IOrg· IS IBS NÆ It ILok 
Vingebukta 

1714 ISkatvali * * * Org. P BS Lok 
tilsagn 

17171Småland K p BS 1992 Lok 
tilsagn 

17 171 Hauganfjæra 1* IK lp IBS 11992 ILok 
tilsagn 

17 17 Tautra * * K K PA 11992 

1717 Svenskhalla K PA 1979 Lok 

1717 Moksnesåsen K BS TS 1980 Lok 
invest. gjennomført, etterslep. 

17 181 Grandefjæra * * * HA K S BS NÆ 1987 Lok 150000 finans. 

Omundsvågen P-plass, He-toalett, bålplass, 

17 18lv/Storvatnet HA K S 1993 Lok 315.000 rullestol stier 
Kom. 

1 71 9 1 Kristvi k/Laupen 1* LI-IC 1* IHA IK IP/K IBS NÆ Fllavtale ILok I 50.000 
Kom. 

tilsagn 

17 191Falstadberget * He * HA K K BS BÅ 1993 ILok 30000 Gjenstår He tilrette 

1721 1 Havfrua * He * HA K K BS NÆ Re 181000 66000 20000 
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1721 IØrin Nord 1* 1* IHA IK IK ISS NÆ ILok 
SS NA TS 

1721 ITronestangen lp 
NÆ TU RA\Kom. 

IFI avt ILok lAvtaie til år 2000 
tilsagn 

17 23 1Mossaosen 1* IK IK Iss 11991 ILok 
kom. 

1724 lvi Hiellbotn 1* 1* IK lp Iss lavt ILok Ol Ol O I FerdigstilIt 
kom. 

1724 lvi Malm 1* IHC IHA IK lp Iss NÆ lavt. ILok Ol O L_ __ O I FerdigstilIt 
Kjerrat'n 

1724 lvi Follavatnet HC HA IOrg.lp IFI TS lAvtaie ILok I o l ol Ol FerdigstilIt 
Oldervika 

17 241vl Follafoss * HC HA IOrg·IK Iss I 1991 1Lok 
Vegutbedr., HC-toalett, vann, 

* 1* 1* Iv I C' * I cC' 11971* ILok 1 520000 1 40000 1 25000 lbeplantning, bord/benker 

Ny adkomstveg, P-plass utvid., 

markarbeid, gjestebrygge, 
musikkpavliong , utedusj, 

HA IK Is Iss 19831Rea. I 3800001 310000 1 25000 I bord/benker 

HC-baderampe, beplantning, 
HA IK IK Iss NÆ 1976 Reg. 295000 295000 25000 steinplastri 

1991 Lok 

1736 1 Grønnøra 1* IHC 1* IHA I: I: 
IBF BÅ Fl 
SF 
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1736 IViosen I I I IHA lOra I P? IBF NÆ BÅ I 1992 Lok tilrettelegges 
nat.vern Natursti anlagt, eget oppsyn, 

1736 Bergsåsen * K P TU omr. Lok behov for klopplegging 

1740 Frønningen K K BF TU 1993 Lok 
tilsagn 

17421Saghøla 1* IK IK IBF 11987 ILok 

1742 Tømmeråshøla * * * K K BF ILok 

17 50 Haraldsøy K S NA BÅ 

K S NA BÅ 

K S NA BÅ 

* I I I IK P BS BÅ lavt ILok I Ol Ol O I Ferdiastillt 

1755 I Sørautvikvatnet . 1* IK IP IBF Fl lavt. ILok 75000 1 37000 1 I Påbegynt tilrettelegg 
Kom. 

17551Årdalsanden 1* IK lp IBS lavt? ILOk I Ferdigsti Ilt 
Kom. 

1755 I Sørgutvikvatnet 1* IK IP IBF Fl lavt? Lok 

Side 4 



FO-TILRE.XLS 

,Vedlegg 5 : Tilrettelagt friluftsområder for handicapede i Nord-Trøndelag. Status pr. 1.09.93. 

.. \ . . ... 

· Ai <,JiJru ksomr:~ N'!'rlb.1l1Vci i .) H/vVC1pA Ii) Bs·:(1 BA .,;I Af I 
Kom.nr ·.·.·.··· Kommune ...• Sted · 

. • ,.. > . ..:/» ... \ ....... 
1702 Steinkjer Hoøya Friluft D * * * * Kiosk,Omkledningsrom 
1702 Kalvøya Friluft D * * * * * Natursti,. 
1702 Eggeområdet Friområde N * * Natur/kulturminner 
1702 Nordsileiret Turområde N * Fine trimstier nær sentrum 
17 02 Fossemvatnet Friluft N/D * * Flytebrygge for He 

1702 Brandheia Vilm Friluft D * * * * * Badeplass/flytebrygge 

1702 Bogn Friluft D * Båt/hytteutleie 

1702 Henningvatnet Friluft D * * * 1991 Omkledningsrom He 

17 02 Rungstadvatnet Fiskepi N * * * * * He-vennlig 

1702 Ogna Friluf D * * * * * Kanoutleie 

1702 Klingsundet Friluft N * * Fine turstier i nærområdet 

1702 Lustadvatnet Friluft D * * Området ikke ferdig 

1703 Namsos Høknesøra Badeomr N/D * * * Badeplass 

17 03 Guldholmsstranda Friluft N/D * * * Bad/friluftsområde 

1703 Andsjøvatnet Friluf N/D * * * * * infotavle 

17 11 Meråker Fosstjønna Friluft D * * Asfaltert gangvei 

17 11 Fersstanda Friluft D * * * Ligger ved Fem 

' ·7 11 Tevledalen Friluft D * * * 1991 Fine fiskebrygger 

17 11 Nustadparken Friluft N * opparbeiding av gammel park 

17 14 Stjørdal Elgvadet Friluft D * * * * Ved Forra 

17 14 Sildra Friluft D * * * * Ligger i sondalen 

17·17 Frosta Asklundvatnet Friluft N * * * 1991 Maks tre fisk pr fisker 

17 19 Levanger Skånes Friområde N/D * * * * 1991 Flytebrygge om sommeren 

17 19 Helgesvollen Friluft D * 1991 

17 19 Levangerelva Friområde N * * 1992 Tilrettelagt for blinde 
-_._-
17 19 Vulusjøen Friområde D * * * * * Ligger viSkalIstuggu 

17 21 Verdal Havfrua Badeområd NID * * * * * 1993 Kombinert bade/friområde 

17 21 Hegstadmarka Nat/Kult N/D * * Ligger v/Stiklestad 
- --

Leirsjørunden Friluft D * 1992 Rundløype ca 7 km 17 21 
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KOrri.rir < ~ Kommune •••.. Sted ·., , :\(.:,=:?/ Bruk$6rrii'~ : Nær/Dawc <. H/wcPA < BS i . BA .. Ar, :·, Merknader i 0',::: ' ::-:,:',;, .. :.:-;. ... : 

17 21 Vol haugen Friluft D * * * 1993 Fiske/tursti 
1723 Mosvik IAlvatnet Friluft D Overført til Stutjønna 
17 24 Verran Kjerraten Friluft D * * * * * Fiske/båt/grill plass. 
17 24 Voldsøra Friluft D * * * Fiskeplass/båtplass 
17 25 Namdalseid Vesterfjellet Friluft D * * Båt /kano/hytte 

f-. 

17 29 Inderøy Stornesøra Fri/bade N/D * * * Turstier/lekeapp m.m. 
17 29 Sund sand Fri/Bad N/D * * * * * Fin badeplass 
1736 Snåsa Grønnøra Friområde N/D * * * 1993 Sandør 
1736 Gressåmoen Nasj.park D * * * * Nasjonalpark 
1736 Grønningen Friområde D Bomveg 
1736 Sørsjøan Friluft D Fiske fra land 
17 36 Roktdalen Friluft D * * Båtutleie i Roktsjøen 
1738 Lierne Otersjøen Friluft 

1739 Røyrvik Namsvatnet Friluft D * * Grillplass 
17 39 Småtjønnin Friluft N/D * * * Stier/gapahuk/sti/brygge 

1740 Namsskogan Vassleia D * * Skogsbilveg 

1740 Tunnsjøelva D * * * Rullestolsti langs elva 

Mellingsvatnet D * * * Båtutleie 

Sannamofossan N * * Rullestolsti isentrum langs elva 

1742 Grong Heia Friluft D * * * Leie av båt 

1742 Nesådalen Friluft D * * Skogsbilveg m/avg . 

1743 Høylandet Søråa Friluft N/D * * * * 1992 Lang fiskestrekning He 

1743 Grongstadv Fri/Bade N * * * Langgrunt badeomr 

1744 Overhalla Himovatnet Friluft D * Preparerte løyper 

1748 Fosnes Jøssundfjellet Friluft D 

1749 Flatanger Villa fyr Verneomr D * * Natur/kultursti 

1749 Storfjellet Friluft N/D Benker på toppen 

1750 Vikna Sør-Gjæslingan Friluft O 1992 

~T50 Ryumsjøen Friluft D Fornminner 

17 51 Nærøy Setran Hytteom D * * * * * Utleiehytter god standard 

17 51 Abelvær Friluft D Fint utsiktspunkt 
--

Årdalssanden Badeplass N/D Fin badeplass 17 55 Leka 
- _.-
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Vedlegg 7: Oppsummering fra idekonferanse med kommunene 1.10.93 og 8.10.93 

Søknadsbehandling til 
friluftsformål 
Kommunale friluftsplaner -
grunnlag for kom. 

Strandsoneforvaltninaen 

Tilretteleg for friluftsliv 

Tilrettelegging av 
fiskeplasser 

Sikring av områder for 
friluftsliv 

plass for lokale vurderinaer 
Tidsmangel, ressursmangel, kapasitetsmangel 
Mangel på politisk vilje 
Uklart ansvarsfordeling lokalt 

handlingen innkl. lokal høring for kommunal 
prioriteringer 

Tilskudd til utarbeidelse m/kriterier 
Anleggsplan for Idrett og friluftsliv 
Lokalt samarbeid om friluftsarbeidet 
Interkommunalt samarbeid 

Allmenhetens tilgjengelighet til sjø og vassdrag må bedres\Sterkere profilering gjennom kommmuneplan 
For manqe dispensasjoner fra ekist. planer Bruk av retningslinjer til kommuneplan 

Fortsatt satsing på nærmiljø og barn/unges oppvekstmiljø Lokalt utviklingsarbeid m.h.t. nærmiljø 
Offentlig sikring av aktuelle arealer Opparbeiding av turstier 
Opparbeide og sikre adkomst Bedre adkomst til allerede tilrettelagte områder 
Tilrettelegge etter behov Vedlikehold av eksisterende anlegg 

Øke bruken av eksist. anlegg 
Tilgjengeligheten må være lett 
Gode muligheter for å få fisk vikti 
nærturområder 
Sikring av den frie ferdselsretten i utmark 
Sikre allmenhetens interesser på statsgrunn 

Utvikle friluftslivsanleaCl som sosiale møteplasser 
Bedre engansjement for lokale JFF 
Opplæring i å fiske 
Informasjon og Bekje 

Sikre strandområder før det er for "seint" 
Sikre tilgangen til friluftsområder nær 'bo-områder 

Stimulering og opplæring til IStimulering gjennom aktiviteter som er utfordrende 
friluftsliv Ta opp konkuransen med inne-idretten 

Samarbeid mellom lag og foreninger 
Lederopplæring i friluftsliv 
Økon. støtte til aktiviteter 

friluftslivsinteressen.e 
Prioritering av Sette søkelystet på dagsaktuelle problemstillinger (f.eks. 

innsatsområder på fylkesnivå snøscooter, friluftsliv/slitasje/naturvern) 
(slik kommunene ser det) Utvikling av interkommunale samarbeidsorosiekt 

Samarbeid mellom det 
offentlige og frivillige 
organisasjoner 

Bedre samarbeidet, moralsk støtte og synliggjøring av 
org. mål og arbeid. 
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Fylkeskonferanser 
Initiere interkommunale prosjekt f.eks . turstinett 
Utarbeide fvlkesvis informasion eks. friluftsliv 

Tilbud om driftsoppgaver i lok. friluftsområder 
Økon. støtte til opplæring/kursing og til ulike 
aktiviteter /orosiekter 
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Utfordringer . 
kommunen \: .... . 

Vedlegg 8 : OPPSUMMERING AV SPØRRESKJEMA TIL KOMMUNENE, okt.93. 

Utfordringer for friluftslivet i årene framover slik kommunene ser det 

i nærområdeneiFiske. turstier, skil 

Sikre friluftsinteressene i 
1703-Namsos I kommunal Dlanleaaing 

Utarbeidelse av plan for idrett 

Få folk til å utøve friluftsliv og bruke tilrettelagte 
områder 

1711- Meråker loa friluftsliv lUtbedring av turi for fiske 

171 

1 71 7 -Frosta Mer arbeid 

1718-Leksvik 

Rekreasjonsområder og 

1719-Leva 

komst til Lanaøra, turstier 

Adkomst oa Darkeri 
Turveger ved Leksvik og Vanvikan, P-plasser og 
meriking av turstier Bjørsetåsan, Sollia/Fl.intheia og 
v/Leksvik 

Kultur/-rekreasjonsomr. ved Munkeby/Munkrøstad, 
strandpromenade Levangersundet, turstier i 
Forraområdet 
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tur- og naturstier 
Informasjon om tilrettelagte 
områder, Samarb. lag og 

sasjoner 

Arrangement som viser folk 
muliahetene 

ikumsdel 

Øke til . heten 

Adkomst for publikum til 
rdbrukets kkulturlandskap 

AVSCitt 

Avsatt 

Ja Nei 

1 omr. 
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i:::'/ .. ' .... < ... ' > .. ' :':-:.,.>>:, .. , •.•. ,.",>/': ......... :>: ... ,. . ..{';,;~I$;'!( . ... '.'::.:.'::., ... , ......••.••••••••.•.••..•...•.... ".' ... ,:". , .. ' ..•...... : .••••••••..•.•.....•. Avsatt 

UtfOrdring,;;' f~i;;i,~t~,;:et J ..•• ... :" . .... ., .. ,» .. ,' ••••.•••. Behov midler 
.•. ,:. , ...• .:.,.,. . > ... ,...)/:/ .. ~ -, . > .... , .. "":. for off. >i langtidsb 

. ./).. ...... . ..... ' .. ,., ... : ...... 
Prioriterte iiU15aI5o~;åder iiirl~n friluftsliv » ,.< 

.. ..... ... i 

Kommune . kommunen ' ,.: ., ." .. " Viktigste stimul .. ,-i.,~"'mtak .:' ..•.. ' sikring udsjett 

Informasjon/stimuleringstiltak, Veiledn./skolering av ansatte i 
1721-Verdal vedl. av anlegg Aktivisere barnehager, skole, SFO barnehager og SFO Nei 

MRP. Bedre organisering av jakt- 1 bade-
1723- Mosvik og fisketilbud Rydding av skilting av turstier og gamle bygdeveger Opplæring av barn og unge plass Nei 

Sjøtilknytta fril.omr. Malm Info.tiltak i eksist. utfartsområder. Turveger i Malm 
1724-Verran sentrum sentrum, Holden ja 

1725-
Namdalseid Utarbeidelse aven friluftsplan 

Samordnet og målrettet innsats Informasjon, sam arb. lag og Ja, vedl. 

1729-lnderøy for friluftsliv Øke tilgjengeligheten til sjø og kulturlandskap organisasjoner 2 friomr. 
Stimuleringstiltak mot skole og 

1736-Snåsa Nærområdene, særlig i tilknytning til Snåsavatnet barnhage 1 Nei 

Plan for tilrettelegging av nærområdene/ Ja, 

1738-Lierne Friluftsplan i MRP utfasrtsområder Tilrettelgging i nærmiljøet planleg. 
tilrettelegging for familier, 

1739-Røyrvik Tilrettelegging for familier/HA Tilrettelegging for friluftsliv omkring de store sjøene informasjon Nei 

1740- Kombinere turisme/reiseliv samt tiltak for 

Namsskogan Utarbeidelse av friluftslivsplan kommunens innbyggere Tilrettelegge nærområder Ikke LTB 

~inansiering av tiltak for Anlegg i nærmiljøene innkl. skileikområder, samt Utvid. 1 

1742-Grong friluftsliv vedlikehold av eksisterende anlegg badepl. Ja, drift 

1743- Behov for parkeringsplass v/Ravahaugen, 

Høylandet Grønningsområdet Nei 

Samordning av Tilrettelegg tilbud i nærområder og ved skoler, Økonom. støtte til 

1744-0verhalla friluftslivsforvaltningen, tilrettel. badeplasser og i Vesterå. gjennomføring av tiltak 
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1748-Fosnes IMotivering ISjøbassert friluftsliv Merking, skilting, kart Nei 
Mer samordning, sette friluftsliv IMerking av turstier, tilrettelegging for fiske, 

1749-Flatangerlpå dagsordnen kystfortet Nei 

badeplas 

1750- Vikna 

Temakart friluftliv i arealplan. 
Friluftsliv på den politiske 
dagsorden Turvegetr ved tettsteder IBarn og unge Is Nei 

1751-Nærøy 
1755-Leka 

friluftsplan. Handlingsplan 
gjennom Miljøplanen 
med i planprosesser 

Behov for opparbeiding av turveger ved tettstedenelStimulering av barn og ungdom 
(Abelvær, Ottersøy, Salsbruket og Lund = samt familier Nei 
Stimuleringstiltak, merking av rundeløype i fjellet, ITrimbokser, div. arrangement 
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Vedlegg 9: OVERSIKT: KOMMUNALE FRiLUFfSNEMNDER I NORD-TRØNDElAG (oppdat. juni 1994) 
(H:div: friln.doc) 

Kommune Adresse Telefon Friluftsnemnd Friluftsliv-ansvarlig 

Flatanger 7840 Lauvsnes 74288154 Utmarksnemnda MIK/Landbrukskontoret 

Fosnes 7815 løa 74286899 Styret for næring og naturforvaltning MIK 

Frosta 7633 Frosta 74807100 H.V. Kultur MIK/Kultursjef 

Grong 7870 Grong 74331150 H.U. Næring og naturforvaltning Skogbrukssjef 

Høylandet 7977 Høylandet 74321250 H.V. Plan og naturforvaltning Uavklart 

Inderøy 7670 Sakshaug 74153300 Kommite 2, Natur MIK/Kultur 

Leka 7994 Leka 74399650 H.V. Teknisk (ut '94) MIK/feknisk/Kultur 

Leksvik 7120 Leksvik 74857100 Driftsstyret (= Formannskapet) MIK/Kultur 

Levanger 7600 Levanger 74084600 H.U. Kultur og miljø MIK 

Lierne 7882 Lierne 74337160 Nærings- og utviklingsstyret MIK 

Meråker 7530 Meråker 74810261 H.V. Kultur MIK 

Mosvik 7690 Mosvik 74064600 Friluftsnemnd MIK - Næringskonsulent < 
~ 
Q. -~ 

Ul 
Namdalseid 7733 Namdalseid 74278288 H.U. Kultur (til 1.8.94) Kultursjefen (d.o.) (JCI 

1-" (JCI 
o.. \O ro . 
--.J 



ti) 
1-" 
o.. 
CD 

-..J 
tv 

Kommune 

Namsos 

Namsskogan 

Nærøy 

Overhalla 

Røyrvik 

Snåsa 

Steinkjer 

Stjørdal 

Verdal 

Verran 

Vikna 

Adresse 

7800 Namsos 

7890 Namsskogan 

7970 Kolvereid 

7863 Overhalla 

7894 Limingen 

7760 Snåsa 

7700 Steinkjer 

7500 Stjørdal 

7650 Verdal 

7720 Malm 

7900 Rørvik 

Telefon Friluftsnemnd Friluftsliv-ansvarlig 

74273011 H.U. Teknisk (til 1.9.94) MIK!feknisk (uavklart) 

74333200 H.U. Naturforvaltning MIK 

74389200 H.U. Kultur MIK/Kultur 

74281190 H.U. Kultur (til 1.8.94) MIK 

74335100 H.U. Miljø og næring MIK 

74151164 H.U. Næring og miljø MIK 

74169000 H.U. Næring, miljø og naturforvaltning MIK-/Næringssjef 

74824211 Friluftsnemnd Kultursjef 

74073500 Friluftsnemnd Teknisk etat 

74157087 H.U. Kultur Kulturkonsulenten 

74390900 Friluftsnemnd MIK 



Vedlegg 10. 

BARN I NATUR - et utvalg av litteratur og filmer 

Fagbøker, håndbøker m.m. 
Kan kjøpes i bokhandelen, eller hos vedkommende organisasjon/etat 

Torunn H. Angvik (red.) Miljøboka - idebok i miljøundervisning. Bergen lærerhøgskole/ 
Bergen kommune (1990) 

Chr.Bang, Jorunn Braute, Berit Koen: Naturleikeplassen, ein stad for leik og læring 
(Universitetsforlaget 1989) 

Øyvind Berg: Barnas bok om sportsfiske (Damm 1992) 
Barnas bok om friluftsliv (Damm 1992) 

Anne-Karine Dyring Natur i boligområder (Landbruksforlaget 1986) 
Ase Enerstvedt: Kongen over gata (Universitetsforlaget 1971) 
Per Bjørn Foros Miljøundervisning midt i skolen «Gyldendal 1991) 
Espen Farstad Med fiskestang i handa (Gyldendal 1992) 
Kirsti V. Halvorsen, Magnhild Tveit: Barn oppdager naturen (Landbruksforlaget 1991) 
Kirsti Vindal Halvorsen Barn møter framtida (Landbruksforlaget 1993) 
Evy Hillestad: Hvem tenker på meg? Barns og unges interesser i planlegging. 

En håndbok for barnetalspersoner. (Kommuneforlaget 1991) 
Helga SeInes, Stein Rudaa: Uteskole og miljølære (Norsk leirskoleforening 1990) 
Kari Anne Stabben (red.) Oppvekstmiljøets puslespill (Kommuneforlaget 1993) 
Rose Marie Steinsvik: Barn - Lek - Klima. Informasjonshefte 
Norges Velforbund: Nærmiljøhåndboka (1989) 
Friluftslivets fellesorganisasjon: Friluftsliv i nærmiljøet - en håndbok for arrangører (1993) 
Friluftslivets fellesorganisasjon: Vår/Sommer!HøstNinter - årstidshefter for naturopplevelse og 

aktivitet (1993) 
Fylkesmannen i Telemark! Statens Ditt nærmiljø - vår klode. Lære- og aktivitetspakke om 
utdanningskontor i Telemark kulturlandskap, nærmiljø og planlegging (1991) 
Statens utdanningskontor Telemark Vår bekk - Norges vassdrag. Lære- og aktivitetshefte 

Forskningsrapporter, prosjektrapporter m.m. 
Kan kjøpes hos vedkommende forskningsinstitusjon/ etat. 

Barneombudet: Fakta om barn og unge (1992) 
Tore Bjerke: Barn og natur. NINA oppdragsmelding 224 (Norsk institutt for 

naturforskning 19931 
Arnfin Haug: Natur og friluftsliv i barnehagen. Møreforskning rapport 9309 
Gunnar Repp: Natur og friluftsliv i grunnskulen. Møreforskning rapport 9308 
Ketil Skogen: Ungdom, friluftsliv og organisasjoner. UNGforsk-rapport 2/93 
Øystein Aas: Barns fritid, friluftsliv og fiskevaner. Undersøkelse blant 5.-9.kl i 

Harstad, Steinkjer, Engerdal. NINA oppdragsmelding 181 (1992) 
Norsk senter for barneforskning Barneforskning i Norge. Katalog over forskningsprosjekter 

vedrørende barns liv, oppvekst og utvikling. NOSEB 1992 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Barn og unge - dagens kanarifugler? Statusrapport for det fysiske 

oppvekstmiljøet. 
Nordland fylkeskommune. Planlegging og tilrettelegging for friluftsliv, - en oppsummering 

av Modellområdeprosjektet (1992) 
Fylkesmannen i Nordland Friluftsliv fra barnsben av. A!smelding 1992. Rapport 5-92 

" Arsmelding 1993. Rapport 1-94 --- ---
forts. 

Rapporter forts. 
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Ingun Fjørtoft/ Telemark OH: Hundremeterskogen - et sted for leik og læring. Praktisk-
pedagogisk prosjektarbeid i barnehager i Bø. (1993) 
Idrett for barn. Erfaringer fra Ranaprosjektet. (1985) 

Lars Maanum, Inger J. Pedersen: Ta vare på opplevelsen. Rapport fra lokalt utviklingsarbeid i 
Steinbråten barnehage (1989) 

Oslo og omland friluftsråd: Friluftsaktiviteter i skolefritidsordningen. Rapport fra 
forsøksprosjekt på Vestli skole i Oslo (1992) 

Oslo og omland friluftsråd Idehefte: Hvordan trives og ferdes med barn i fri natur. (1993) 

Video 
Filmene kan bestilles fra Statens filmsentral. 

Ajagattis Om samisk kulturformidling i barnehagen. Samisk tale, norsk tekst. 30 min. 
Barneskogen Fra lokalt utviklingsarbeide i Hjellebakkane barnehage, Volda. 17 min 
Barnet og treet Rapport fra et temaarbeid i Pedagogisk lekesenter Kristiansand. 20 min. 
Egnet til formålet Om barnehagers utforming - eksempel på lokaler og uteområder. 20 min. 
Natur - Barn - Natur Om tiltak i de nordligste fylkene for å gjøre det lettere å bruke lekeområder i 

vinter og mørketid. 30 min. 
Vår innerste natur Om planlegging av grøntområder i nærmiljø. 15 min. 

Offentlige publikasjoner 

Miljøverndepartementet (Bestilles hos SFT, Postbok 8100 Dep., 0032 Oslo) 
Gode utearealer i tettbygde strøk (T -812) 
Fra plan til grønn virkelighet (T -813) 
Kokebok i folkelig planlegging (T -685) 
Deltakelse og innflytelse (T -0867) 
Miljøbyen 2005 (T -0820) 
Natur i nærmiljø (T -698) 
God arealplanlegging gir bedre oppvekstmiljø (T -912) 
Miljøtema - Friluftsliv (T -896) 
Friluftsliv: En oversikt over litteratur og annen informasjon (T -952) 
Det grønne puslespillet. Et pedagogisk opplegg for barnehager. Tema: avfall.ff -298) 
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HIITIL UTKOMMET I SAMME SERlE 

Nr 1-1983 

Nr 1-1984 
Nr 2-1984 
Nr 3-1984 
Nr 4-1984 

Nr 1-1985 
Nr 2-1985 

Nr 3-1985 

Nr 4-1985 
Nr 5-1985 
Nr 6-1985 

Nr 7-1985 

Nr 8-1985 
Nr 1-1986 
Nr 2-1986 
Nr 3-1986 
Nr 4-1986 
Nr 5-1986 
Nr 6-1986 

Nr 7-1986 

Nr 8-1986 
Nr 9-1986 
Nr 1-1987 
Nr 2-1987 
Nr 3-1987 
Nr 4-1987 
Nr 5-1987 
Nr 6-1987 
Nr 7-1987 
Nr 8-1987 
Nr 9-1987 

NrlO-1987 
NrlJ-1987 
Nr12-1987 
Nr 1-1988 
Nr 2-1988 
Nr 3-1988 
Nr 4-1988 
Nr 5-1988 
Nr 6-1988 
Nr 7-1988 
Nr 8-1988 
Nr 9-1988 
Nr10-1988 
Nrll-1988 
Nr 1-1989 

Tiltakfor å redusere antall kollisjoner mellom elg og tog i kommunene Grong 
Snåsa 
Kontroll med landbruksavrenning. Resultat 1983 
Viltområdekartlegging. Erfaringfra Nord-Trøndelag 
Skjøtselsplan for Bergsåsen naturreservat og plantelivsfredningsområde i Snåsa 
Skjøtselsplanfor edellauvskogreservater i Nord-Trøndelag, med spesiell vekt 
på Byahalla i Steinkjer 
Forsøksfiske med kilenot i Leksdalsvatnet 
Fisket i Leksdalsvatnet 1984. En spørreundersøkelse blandt grunneiere og 
fiskekortkjøpere 
Skogrydding som tiltak for å redusere antall kollisjoner mellom elg og tog. En 
beskrivelse av iverksettelsen av tiltaket i Grong og Snåsa i 1984 
Jegerobservasjoner i elgforvaltningen. Erfaringer med bruk av "Sett elg" i N- T 
Rapportfra studietur til Spania. Dagene 21 - 28 april 1985 
Fisket i Snåsavatnet i 1984. En spørreundersøkelse blant grunneiere og 
fiskekortkjøperne 
Jegerprøven som valgfag i ungdomsskolen. ErfarinF;fra et prøveprosjekt i N-T 
skoleåret 1984-85 
Tungmetaller ifisk i Indre Namdalen 
Erfaringer fra drift av minirenseanlegg "Klargester Biodisc B2" 
Fisk ogforurensing i sidebekkene iVerdalselva 
Fisket i Snåsavatnet 1985 
Teinefiske etter røye. En spørreundersøkelse blant brukere av nettingteiner 
Canadagås i Nord-Trøndelag 
Forra-området i kommunene Levanger, Verdal, Stjørdal og Meråker. Forslag til 
vern 
Lakseelver og lakseforvaltning i Spania. Rapport fra studietur til regionen 
Asturias 22-28 mai 1986 
Fiskeundersøkelser i Bognavassdraget 
Bever i Nord-Trøndelag 
Fiskeundersøkelser i Oppløyvassdraget 
Radioaktivitet iferskvannsfisk i Nord-Trøndelag i 1986 
Aurens gytebekker i Snåsavatnet 
Vannkvalitetsvurdering av innsjøer i Nord-Trøndleag 1986 
Enforurensingsundersøkelse av Levangerelva 1985 
Fisk ogforurensing i sideelver til Namsen. Overhalla 1986 
Rovvilt i Nord-Trøndelag. Bjørn 1986 
Fiskeforvaltning i Sverige. Rapport fra en studietur til Jamtland og Norrland 
Fiskeundersøkelser i Hoplavassdraget 1986. Rapportfra prøvefisket i Movatn, 
Hoklingen og Hammervatnet 
Avfallsforbrenning i Europa. Rapportfra studietur 
Vassdragsdata Nord-Trøndelag 
Batteriinnsamling i Midt-Norge 
Fisk ogforurensing i elver og bekker i Levanger 
Fisk ogforurensing i sideelver til Namsen, Høylandet 1987 
Fisk ogforurensing i Hoplavassdraget, Levanger 
Rovvilt i Nord-Trøndelag. Bjørn, jerv og ulv 1987 
Fisket i Snåsavatnet i perioden 1983-1987 
Oppdrett av fisk og skalldyr. Vegledning i behandling av konsesjonssøknader 
Fisk ogforurensing i elver i Stjørdal kommune 
Vassdragsrapport Lindseta 
Lokal innsamling av spesialavfall. En presentasjon av en innsamlingsmodell 
Forvaltningen av verneområdene på Tautra, Frosta kommune 
Viltinteressene i kommuneplan 
Administrativ samarbeidsmodell for arbeidet med landbruksforurensning 
mellom ytre landbruks- og miljøvernetat 



Nr 2-1989 
Nr 3-1989 
Nr 4-1989 

Nr 5-1989 
Nr 6-1989 
Nr 7-1989 
Nr 8-1989 
Nr 9-1989 
Nr10-1989 
Nrll-1989 
Nr12-1989 
Nr13-1989 
Nr 1989 
Nr 1-1990 
Nr 2-1990 
Nr 3-1990 
Nr 4-1990 
Nr 5-1990 
Nr 6-1990 
Nr 7-1990 
Nr 1-1991 
Nr 2-1991 
Nr 3-1991 
Nr 4-1991 
Nr 5-1991 
Nr 6-1991 
Nr 1-1992 
Nr 2-1992 
Nr 3-1992 
Nr 4-1992 
Nr 5-1992 
Nr 6-1992 
Nr 7-1992 
Nr 8-1992 
Nr 1-1993 
Nr 2-1993 
Nr 3-1993 
Nr 4-1993 
Nr 5-1993 
Nr 6-1993 
Nr 7-1993 
Nr 8-1993 
Nr 1-1994 
Nr 2-1994 
Nr 3-1994 
Nr 4-1994 
Nr 5-1994 
Nr 6-1994 
Nr 7-1994 
Nr 8-1994 
Nr 9-1994 
Nr 10-1994 
Nr 11-1994 
Nr 12-1994 
Nr 1-1995 
Nr 2-1995 
Nr 3-1995 

Fisk ogforurensing i bekker i Inderøy kommune 1988 
Overvåkning av lakseparasitten G.s. i Nord-Trøndelag 
Skogrydding - reduserer elgpåkjørsel (et effektivt tiltakfor å redusere antall 
kollisjoner mellom elg og tog) 
Fisk ogforurensing i elver og bekker i Steinkjer 1988 
Forslag tilforvaltningsplanfor Kongsmoelva, Høylandet 
Elgens vandringsmønster i N-T, foreløpige resultater fra 1989 og 1988 
Rovvilt i Nord-Trøndelag. Bjørn, jerv og ulv 1988 IKKE TRYKKET 
Fisket i Leksdalsvatnet i perioden 1984 - 1988 
Lakseundersøkelser i Namsenvassdraget - Arsrapport 1988 
Vannkvalitet i Granavatn, Inderøy etter utsetting av regnbueørret 
Restaureringsplanfor Rognsmoen grustak 
Forvaltningen av Hammervatnet naturreservat 
TrondheimsjJorden - desember -89. Statusrapport 
Radioaktivitet iferskvannsfiskfra N-T (perioden 1986-89) 
Fisk ogforurensing i bekker i Leksvik 1989 
Fisk ogforurensing i bekker og elver i Grong 1989 
Rovvilt i N-T Bjørn, jerv og ulv 1988 og 1989. Revurdering - bjørn 1986-1987 
Tilslamming av Nesvatn, Levanger i 1989 
Hva er gjort og hva gjør vi med de store regulerte sjøene i Indre Namdal? 
Tindveden på Ørin. - Verdal kommune - forslag til skjøtsel (notat) 
Elg i N-T 
Havbeiteprosjektet i Oppløyelva på Salsbruket - årsrapport 
Overvåking av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i N-Ti 1990 
Havbeiteforsøk i Storelvvassdraget i Nærøy kommune 
Lakseundersøkelser i Namsenvassdraget 1989-90 
Rovvilt i Nord-Trøndelag. Bjørn, jerv og ulv 1990 
Fiskesperra i Figga 
Overvåkning av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i Nord-Trøndelag i 1991 
Hammervatnet naturreservat 
Studietur New Orleans, Weast Expo 92. Laget video av dette IKKE TRYKKET 
Studietur Danmark 1991. Avfall og spesialavfall 
Fisk ogforurensing i Namsos 1991 
Konferanse om samferdsel i Levanger kommune 6. november 1991 
Aktiv vegetasjonskontroll i Hammervatnet 
Kultiveringsplanfor ferskvannsfisk i N-T 
Overvåking av vannkvaliteten i Argårdsvassdraget 1992 
Overvåking av vannkvaliteten i Hotranvassdraget 1992 
Hammervatnet fugletårn 
Radioaktivt innhold i viltkjøtt i Nord-Trøndelag 1986-1992 
"Viktige sjøfuglområder i Nord-Trøndelag" 
"Overvåking av lakseparasitten, Gyrodactylus Salaris i N-T i 1992" 
Aktiv vegetasjonskontroll i Hammervatnet naturreservat 
Sjøørret og laksevassdrag i Nord-Trøndelag 
Aursunda 
Hotranprosjektet i Levanger, fiskeundersøkelser i perioden 1990-1 993 
Overvåkning i Hotranvassdraget 1993 
Overvåking av vannkvaliteten i Argårdsvassdraget 1993. 
Tilstandsvurdering av kloakkrenseanlegg i Nord-Trøndelag. 
Overvåking av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i Nord-Trøndelag 1993. 
Furudalsprosjektet. Flersidig skogbruk på statens grunn i Nord-Trøndelag 
Forvaltningen av verneområdene på Tautra. Status 1994. 
Fisk ogforurensning i elver og bekker i Snåsa 1993. 
Forurensningsstatus i elver og bekker i Overhalla 1993. 
Ornitologisk rapport for Hammervatnet. 
Overvåking av Argårdsvassdraget, Namdalseid, 1990-94 

Overvåking av Hotranvassdraget, Levanger, 1990-94 
Handlingsplan for friluftsliv mot år 2000 i Nord-Trøndelag 




