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Fylkeskommunens rolle

Samle alle gode krefter på tvers av sektorer og nivå i en felles innsats  for 
å skape en bedre utvikling, -for bolyst og næringsutvikling i regionen

Friluftslivets «tiltakskjede» må ligge til grunn for et helhetlig arbeid
Fylkeskommunen er en sentral regional aktør i hele kjeden

Arealplan

Kartlegging

Sikring

Tilrettelegging

Spillemidler

Merking etc.

Stimulering

Samordning

Mobilisering

Samfunnsutvikler



Kunnskapsgrunnlaget må på plass

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder
er viktig kunnskapsgrunnlag for arealplanlegging

Temakartet skal gi et grunnlag for helhetlig tenkning 
når areal blir satt under press. 

• 31 kommuner er ferdig
• 13 er i gang
• 3 kommuner har ikke kommet i gang

Resultatet ligger på www.naturbase.no

http://www.naturbase.no/


Nytt prosjekt: 
Friluftslivets ferdselsårer

I 2019 igangsettes et flerårig prosjekt med formål å fremme planlegging, 
opparbeiding, skilting og merking av sammenhengende nettverk av turstier i 
kommunene (Handlingsplan for friluftsliv 2018, Klima- og Miljødepartementet)

Mål 
I Trøndelag har kommunene god oversikt over friluftslivets ferdselsårer, -for å 
sikre og utvikle en viktig infrastruktur for folks helse, trivsel, livskvalitet og 
bolyst.

Prosjektmål:
Trøndelag fylkeskommune bistår kommunene i arbeidet med 
friluftslivets ferdselsårer, og gir økonomisk bistand, råd og veiledning 
gjennom samlinger og nettverksmøter.

Det kan søkes prosjektstøtte på inntil 100.000 kroner pr kommune 



Flere trønderske friluftsråd?

Trondheimsregionens friluftsråd: 
Trondheim, Malvik, Selbu, Klæbu, Melhus, Skaun

Trollfjell Friluftsråd: 
Leka og fem Nordlandskommuner 

Nordmøre og Romsdal friluftsråd:
Heim blir medlem fra 2020. Rindal utreder saken (+ 17 kommuner fra MR)

Namdalen?
Namdalen regionråd har i møte den 29.5.19 gjort et vedtak om å arbeide 
for et nytt friluftsråd.  

Fylkeskommunen ser verdien i interkommunale friluftsråd fordi forvaltning og utvikling av 
friluftsområder krever regional tilnærming. Prosessen med utvikling av flere friluftsråd drøftes med 
regionrådene. (Fra TRFK-Økonomiplan 2019-2022)

På hjemmesida til Friluftsrådenes Landsforbund finner du mer informasjon: http://www.friluftsrad.no/om-fl/publikasjoner/brosjyrer

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.friluftsrad.no/om-fl/publikasjoner/brosjyrer&data=02|01|oddbr@trondelagfylke.no|3e2b4aace50242316d9208d6b7febd3d|b6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a|0|0|636898702073399118&sdata=HJsaTRzB29N0Y7H3uL2Ny2pshyIwCdIFyFGNHSTkCZw%3D&reserved=0


Turskiltprosjektet er avsluttet

Siden 2013 har Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene 
samarbeidet om å merke turmuligheter der folk bor og 
ferdes. I Trøndelag er det merket turruter for en samlet 
verdi på 32 mill. kr gjennom 171 prosjekter i hele fylket. 

Turskiltprosjektet ble avsluttet med en kåring av de beste 
turrutene. «På tur i Levanger» ble kåret til Trøndelags beste 
turrute, mens Malvikstien ble tildelt publikumsprisen.

Turskiltprosjektet blir nå avsluttet, men det er fortsatt 
mulig å få støtte til bygging og skilting av stier, løyper 
og turveier, gjennom spillemidlene

Merking må fortsatt skje iht. til standarder i Merkehåndboka
www.merkehandboka.no



For mere detaljer se fylkeskommunens hjemmeside

For spillemidler; ta kontakt med kommunens ansvarlige for spillemidler (gjerne kulturkonsulenten)

Tilskudd

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/tilskudd-til-friluftsliv/
http://www.idrettsanlegg.no/


Spillemidler til anlegg for friluftsliv

Eksempel på nærmiljøanlegg: flerbruksområder, lysanlegg, turvei/turløype/tursti, 
nærmiljøkart, skileikanlegg, skateboard, trimparker, klatrevegg. buldrevegg, 
BMX/ferdighetsløype, kurver til frisbeegolf

* +500.000 pr ekstra km
** +350.000 pr ekstra km

Foto: Marius Haga, Kultursti Straumen-Vangshylla



Årsøya
fritidsområde



Type Lengde Kostnad Maks sp.m. Splitt

Tursti 6770 3 432 000 3 250 000 50 %

Lys 1500 1 168 000 525 000 50 %

Skilting 640 250 000 300 000 50 %

Bru 60 5 676 000 500 000 50 %

Sum 10 526 000 4 575 000

Sanitærbygg 514 000 700 000 33,3 %

ÅRSØYA FRITIDSOMRÅDE I SELBU



Foto: Oddveig Bredesen

Kommunene er ulike

Foto: Oppdal kommune

Oppdal
• Stor fritidsbegyggelse
• Både villrein og reindrift
• Pilegrimsled og Kongevegen over 

Dovrefjell
• Turistforeningsløyper i fjellet

Leka
• UNESCO Global Geopark 
• Padleleder
• Utvalgte kulturlandskaper
• Medlem av et friluftsråd

-og må behandles deretter



KOMMUNEBESØK 2018 OG 2019

• Stjørdal
• Hitra
• Skaun
• Orkdal
• Holtålen
• Leka
• Oppdal
• Flatanger
• Osen
• Levanger
I tillegg har hatt møter i Steinkjer, Namsos, 
Selbu, Midtre Gauldal, Malvik 



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke



UNDER UTARBEIDELSE: 
TRØNDELAGS STRATEGI FOR 
KLIMAOMSTILLING 

BYGG MOBILITET BIOØKONOMI HANDLINGS-
SKAPENDE 
ARBEID

KLIMABUDSJETT

Mål:
1: Sannsynliggjøre hvordan Trøndelag jobber for å nå nasjonale forpliktelser om utslippskutt 

(Fra 6t*/trønder i dag til 2t*/trønder 2030)
2. Et verktøy for kommunene

3. En felles strategisk plattform endring

*CO2 ekv



KLIMAOMSTILLING: HVA ER 
DET?

• Klimaomstilling er både 
• reduksjon av klimagassutslipp 

(fra jordbruk/transport/industri 
etc)

• tilpasning til et endret klima 
(økt nedbør/havnivåstigning 
etc)

• Medvirkning/involvering i 
klima-og energi-planer: mye 
å lære av folkehelse-arbeid!

…ikke teknologi alene; endringer i 
produksjons og forbruksmønster må til



«Naturen jeg er glad i»
-felles kunstverk på Verdens Miljødag, 
Iladalen 5.juni: 600 trøndere 4-8 år

Klimaverksted 28.-29.9 2019
Veikart/manifest lavutslipp og saktivisme
120 trøndere 11-20 år

HANDLINGSSKAPENDE ARBEID
- KULTUR/FOLKEHELSE/MEDVIRKNING



• I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag

• I 2030 er kunst og kultur en viktig drivkraft for samfunnsutvikling i Trøndelag

• I 2030 er Trøndelag best i Norge på regional samhandling 

• I 2030 har Trøndelag en bærekraftig areal- og transportstruktur 

• I 2030 har Trøndelag et balansert utbyggings- og bosettingsmønster

• I 2030 har Trøndelag et samordnet transport- og samferdselssystem

• I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv

• I 2030 er trøndersk næringsliv basert på miljøvennlig næringsutvikling og  teknologi

• I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff 

TRØNDELAGSPLANENS OVERORDNEDE MÅL



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke



Trøndelag fylkesbibliotek har sammen med Møre og Romsdal 
fylkesbibliotek fått tildelt 3 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen SMN. 

Bibliotekene skal sammen lage et helt unikt litteraturtilbud for folk som 
ikke leser så mye ellers.

Skal lage litterære pusterom



Hva skal skje nå?
Fylkesbibliotekene ønsket seg en 3-årig prosjektperiode i Trøndelag og 
Møre og Romsdal. 

Planen er å utdanne leseledere som kan lede de litterære pusterommene 
på bibliotek, institusjoner og lavterskel møteplasser, gjerne også på 
videregående skoler i samarbeid med skolebibliotekene.

https://www.trondelagfylke.no/nyhetsarkiv/skal-lage-litterare-pusterom/

Les mer:

https://www.trondelagfylke.no/nyhetsarkiv/skal-lage-litterare-pusterom/


LÆRLINGESAMLINGER 2019



TRØNDELAG FYLKE

• 14 lærlingesamlinger

• 2000 1.års lærlinger



LÆRLINGESAMLINGER 2019

Sted:
Videregående 
skole

Tid:0800 – 1500

Vi ber opplæringskontorene 
om  tilbakemelding på 
deltakelse/sted/antall 
deltakere innen 1.juli

Sted Arena Dato

TRONDHEIM Strinda vgs. 08.okt

TRONDHEIM Strinda vgs. 09.okt

TRONDHEIM Strinda vgs. 10.okt

OPPDAL Oppdal vgs. 15.okt

ORKDAL Orkdal vgs. 16.okt

RØROS Røros vgs 17.okt

HITRA/FRØYA
Guri Kunna vgs. 
avd. Frøya

22.okt

FOSEN Fosen vgs. 23.okt

STEINKJER Steinkjer vgs. 29.okt

NAMSOS Olav Duun vgs. 30.okt

RØRVIK Ytre Namdal vgs. 31.okt

LEVANGER Levanger vgs. 05.nov

LEVANGER Levanger vgs. 06.nov

STJØRDAL Ole Vig vgs. 07.nov


