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Salten 07.11.19 

Innspill til planstrategien for Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, 

Bodø, Gildeskål, Meløy og Rødøy 
Under følger noen konkrete innspill fra Salten friluftsråd: 

Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens samfunnsdel skal behandle langsiktige utfordringer og strategier i kommunen. Friluftsliv 
er viktig for svært mange. Det er den aktiviteten, på tvers av klasse og alder, som aktiviserer flest. Utøvelse 
av friluftsliv er viktig for folks livskvalitet, livsmestring og bolyst. Mange praktiske ferdigheter, immateriell 
kulturarv, lokalkunnskap og lokal tilhørighet videreføres og forsterkes i dag i stor grad kun gjennom 
friluftsliv. Videre er naturopplevelse og friluftsliv den viktigste driveren for at turister velger å oppsøke vår 
region. Samtidig kan målrettet satsing på friluftsliv som nærmiljøaktivitet og nærferieform, bidra til å 
redusere klimaavtrykket til egen befolkning. Det er også viktig å være bevisst på at friluftsliv er en av få 
arenaer hvor folk i dag ivaretar og utvikler kompetanse som er avgjørende når viktige samfunnsfunksjoner 
faller bort og derfor viktig for å bygge robuste lokalsamfunn (for eksempel ferdsel uten bruk av motor, 
høsting, varme og matlaging uten bruk av strøm osv). Derfor ber friluftsrådet kommunen: 

Legge inn friluftsliv som et viktig strategisk virkemiddel i utviklingen i kommunen og omhandler dette når 
samfunnsdelen av kommuneplanen vurderes i planstrategien. 

Kommuneplanens arealdel 
Arealplanen skal i prinsippet legge føringer for all arealbruk i kommunen. Tilgang på arealer er avgjørende 
for utøvelse av friluftsliv. Friluftsliv er svært viktig for folks livskvalitet, helse og kulturell forankring og 
dermed en viktig interesse i arbeidet med arealplanen. For å avklare friluftslivets arealinteresser, ber 
friluftsrådet kommunen om å: 

Legge inn revisjon av kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i planstrategien 

Kunnskapsbasert forvaltning er et viktig prinsipp i arealplanleggingen. Kartlegging og verdsetting av 

friluftslivsområder er verktøyet for å dokumentere og verdivurdere friluftslivets arealinteresser. 

Kartleggingen er også nyttig i dispensasjonssaker, utbyggingssaker og for å vurdere behovene for kjøp eller 

avtalefestet bruk av områder til friluftsliv. I Salten ble arbeidet med denne kartleggingen avsluttet i 2012.  

Alle kommunene er kartlagt. På grunn av endringer i arealbruk/disponering, folks friluftsvaner, besøkende 

og ny kunnskap må disse kartleggingene revideres med jevne mellomrom. Friluftsrådets vurdering er derfor 

at de fleste kommunene i regionen bør revidere sin kartlegging i løpet av de neste fire årene. Med den 

bakgrunnen ber vi kommunene vurdere behovet for revisjon av friluftslivskartleggingen i planstrategien. 

Friluftsrådet kan bidra i revisjonsarbeidet om ønskelig og dette kan gjøres i sammenheng med utarbeidelse 

av en ferdselsåreplan (se under).  

 

Legg inn utarbeidelse/sluttføring av ferdselsåreplan i planstrategien  

Ferdselsåreplaner er et nytt verktøy for mer målstyrt utvikling og drift av stier, ruter, løyper og leder. Dette 

er helt avgjørende infrastruktur for friluftslivet. Salten friluftsråd samarbeider nå med 

medlemskommunene om å utarbeide slike temaplaner.  Målet vårt er at alle kommunene skal ha slike 

planer innen utgangen av 2022. 

Ferdselsåreplanene er nyttige redskap for:  

 Bedre og mer målrettet ressursbruk (frivillige, private, kommune) 

 Bedre rolleavklaring mellom partene som bidrar (frivillige, private, kommune) 

 Kanalisering og konfliktavklaring knyttet ferdsel (med økende/endret ferdsel fra lokale og turister) 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M98/M98.pdf
file://///bkfil04/avd/RegionR/Profilhåndbok/Brevmaler/Konkrete%20innspill%20fra%20Salten%20friluftsråd
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 Å sikre bedre kartfesting av stier, ruter, løyper og leder (viktig for redning, friluftlivsutøvere, 

grunneiere, i utbyggingssaker og arealplaner) 

 Avklare behov for kjøp eller avtaler om bruk 

Ferdselsåreplanene endrer ikke i seg selv ansvaret for stier, ruter, løyper og leder i kommunen, men gir en 

status, oversikt over hva som gjøres av hvem.  

 

Ferdselåreplanen er i utgangspunktet en temaplan og binder ikke i seg selv arealbruk, kommunens eller 

noen andres ressursbruk. Hvis det er ønskelig, gjøres det ved at resultatene fra ferdselsåreplanen 

innarbeides i kommunens ordinære planverk (for eksempel kommunedelplan for fysisk aktivitet og 

naturopplevelse og kommuneplanens arealplan). 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 

Kommunedelplanen er kommunens viktigste verktøy i arbeidet med organisert idrett, egenorganisert 
aktivitet og friluftsliv. Vi ber kommunen om å legge et forsterket fokus på egenorganisert aktivitet, 
friluftsliv, skolegårder og nærmiljø som føring for planen. 
Kommunedelplanen danner grunnlaget for å kunne søke spillemidler. Kommunene har tradisjonelt vektlagt 
behovene til organisert idrett i denne planen. Med et forsterket fokus på folkehelse, ber friluftsrådet 
kommunene legge sterkere vekt på egenorganisert aktivitet og friluftsliv. Størst effekt har tiltak på 
allment tilgjengelige areal i nærmiljøet. I så måte peker skolegårdene, turveiene og stiene seg ut som særlig 
viktige områder å fokusere i dette planarbeidet. Dette er også i tråd med fylkeskommunens krav om at 
kommunene nå skal lage to uavhengige prioriterte lister i planen, en for egenorganisert aktivitet og en for 
organisert idrett (jf samarbeidsavtalene om folkehelsearbeidet). 

Oppvekstplan 

Oppvekstplanen legger føringen for barns og ungdoms oppvekst i kommunen og dermed også rammene for 

den viktigste ressursen et samfunn rår over på sikt. Det å bidra til en robust, frisk og kompetent 

oppvoksende generasjon med et trygt rotfeste, er overordna viktig. Friluftsrådet ber derfor om at 

kommunen: 

 

Legger inn Helsefremmende skole og barnehage som førende og forpliktende for/i Oppvekstplanen  

Alle kommunestyrene i Salten har gjort vedtak om at deres skoler og barnehager skal være 

helsefremmende. Gjennom et prosjektsamarbeid med Salten friluftsråd er dette målet på god vei til å nås. 

Det er bra. Vi ser like fullt at det er viktig at dette arbeidet blir forpliktende gjennom planforankring i 

planverket for oppvekstsektoren i de enkelte kommunene. Dette for å sikre at det helsefremmende 

arbeidet blir en naturlig og forpliktet del av skole- og barnehagehverdagen over tid og ikke bare et løft, som 

sakte glemmes.  

 

Legger inn lokal identitet som en viktig premiss for/i Oppvekstplanen  

Salten friluftsråd vil oppfordre kommunene til å sette konkrete, lokale kompetansemål på ferdigheter eller 

kunnskap som er viktige for elevenes lokale identitet, kunnskap og kjennskap om og til nærmiljøet sitt . 

Dette kan knytte seg både til ferdigheter i friluftsliv (for eksempel lokale høstingstradisjoner, ferdselsformer 

eller bålbrenning), lokale kulturminner (kunnskap om sagn, steder og gjenstander), 

naturelementer/fenomener og immateriell kulturarv (for eksempel det å kunne sette opp et håndsnøre, 

fiske og lage fiskekaker). Vi mener at dette er viktige bidrag for å bære lokal kunnskap/tradisjon videre, til 

et trygt fotfeste og mer robust ungdom. 
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Planer og involvering av Salten friluftsråd i kommunenes planarbeid 

Salten friluftsråd har begrenset kapasitet på oppfølging av planer og må derfor avgrense behandlingen til 

de som er viktigst for vårt ansvarsområde. Friluftsrådet er også et fagorgan som opptrer på vegne av 

kommunene. Vi ønsker derfor å bli involvert tidlig i planprosessene. Med bakgrunn i det ønsker vi som 

hovedregel å få tilsendt meldinger om planoppstart og gi våre innspill da og bare unntaksvis opptre som en 

høringspart i den ordinære høringen før vedtak.  

Følgende planer ønsker vi å få tilsendt fra medlemskommunene for behandling: 

 Planstrategien 

 Kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) 

 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse eller tilsvarende 

 Oppvekstplan eller tilsvarende 

Ønsker medlemskommunene innspill til planer utenom dette, kan dere selvsagt be spesielt om det. 
 

Med hilsen 

 

Bjørn Godal 

Faglig leder 
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