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Dette brevet sendes på vegne av: Harstad Turlag, Troms Turlag, Norges Jeger- og Fiskerforbund 

Troms, Naturvernforbundet Troms, 4H Troms, Troms Krets av Norges KFUK-KFUM Speidere, 

Nord-Troms Krets av Norges Speiderforbund, Troms Orienteringskrets, Nordnorsk Botanisk 

Forening, Troms Fylkeskystlag, Framtiden i Våre Hender Nord, Tromsø Casting- og 

Fluefiskerforening, Midt-Troms Naturlag. 

 

Høring av Målselv kommunes planprogram for idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv 2021-2024  

 

Vi viser til brev datert 05.03.2020 fra Målselv kommune der forslag til planprogram for 

idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-2024 ble lagt ut til høring.  

Forum for natur og friluftsliv Troms ønsker å takke for muligheten til å spille inn til 

planprogrammet. Natur og friluftslivsinteressene står sterkt hos våre tilsluttende 

organisasjoner og vi ønsker å bidra til en best mulig plan for friluftsliv i Målselv 

kommune. Friluftsliv som rekreasjon, betydning for folkehelse- mental og fysisk, 

læringsarena og naturglede er viktige verdier. 

Kommentarer til planprogrammet 

Overordnet ser planprogrammet ryddig ut, og vi setter pris på at det legges opp til 

bred medvirkning. Det er likevel noen punkter vi håper dere kan vurdere å ta med for 

helheten sin del.  

Friluftslivets ferdselsårer ønskes tatt med i kommunedelplanen.  

Prosjektet er en 5-årig satsing i regi av Miljødirektoratet og Troms fylkeskommune med 

formål å fremme planlegging, opparbeiding, skilting og merking av sammenhengende 

nettverk av turstier i kommunene. FNF Troms ser også prosjektet som en mulighet til å 

jobbe tverrfaglig med bærekraftig besøksforvaltning, gode kanaliseringsprosesser, 

medvirkning og en sikring av et naturvennlig og godt friluftsliv for alle i kommunen.  

«Plan for friluftslivets ferdselsårer er et virkemiddel for å identifisere, ivareta og utvikle 

stier, turveier, løyper og leder som er viktige for vår utøvelse av friluftsliv.» 

(https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2019/mars-2019/plan-for-friluftslivets-

ferdselsarer/ ) 
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FNF Troms deltar i prosjektgruppa for dette prosjektet sammen med Troms (og 

Finnmark) fylkeskommune og friluftsrådene i region Troms. Vi ser gjerne at Friluftslivets 

Ferdselsårer blir vist til i planen.  

Læring i friluft 

FNF Troms har engasjert seg i arbeidet med «Læring i friluft» i vår region. Flere av våre 

tilsluttede organisasjoner har selv kompetanse på dette- og det er en sterk interesse at 

flere barn og unge kan få oppleve naturen som læringsarena. Barn og unge som er vant 

til å være ute setter ofte mer pris på naturen og bruker den mer på fritiden, for 

eksempel til friluftsliv.  

FNF Troms samarbeider med friluftsrådene i Troms og fylkeskommunen i region Troms 

om dette prosjektet, og vi håper det kan være en henvisning i planen til nettopp 

«Læring i friluft» for å forankre denne satsningen som et bidrag til mer friluftsliv, 

kunnskap om friluftsliv og fysisk aktivitet.  

Nærtur og nærturanlegg 

FNF Troms oppfordrer Målselv kommune til å ha en strategi for hvordan kommunen kan 

bidra til at flere søknader om spillemidler til nærturanlegg kan bli en realitet- gjerne i 

samarbeid med ulike lag og foreninger. Friluftsrådenes landsforbund har lagt frem en 

samlet oversikt over hvordan fordelingen av slike midler er i de ulike fylkene og der 

kommer det frem at kommuner i Troms har rom for flere søknader til nærmiljøanlegg 

(https://www.friluftsrad.no/b/6419/frilufts-info-1-20). Nærmiljøanlegg har en svært 

positiv betydning for folkehelse og ikke minst har de siste erfaringer med korona-

viruset vist hvor viktig det er å ha gode uteområder tilgjengelig der folk bor.     

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Troms 

 

 

_____________________________  

Christine Myrseth 

Fylkeskoordinator 

FNF Troms 

 

Forum for Natur og Friluftsliv Troms er et samarbeidsnettverk mellom 13 natur- og friluftsorganisasjoner i Troms: Harstad 
Turlag, Troms Turlag, Norges Jeger- og Fiskerforbund Troms, Naturvernforbundet Troms, 4H Troms, Troms Krets av Norges 
KFUK-KFUM Speidere, Nord-Troms Krets av Norges Speiderforbund, Troms Orienteringskrets, Nordnorsk Botanisk Forening, 
Troms Fylkeskystlag, Framtiden i Våre Hender Nord, Tromsø Casting- og Fluefiskerforening, Midt-Troms Naturlag. 
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