
FRILUFTSLIVSSAMLING 

 

  

Velkommen! 

Troms og Finnmark fylkeskommune, friluftsrådene og Forum for natur og 

friluftsliv i Troms og Finnmark inviterer kommuner, frivillige organisasjoner, 

natur- og friluftslivsforvaltere og andre som er interesserte i å tilrettelegge for 
friluftslivet i fylket til samling. Du har mulighet til å delta enten fysisk eller digitalt. 

 

3. november 2022, kl. 10.30 - 15.45 
Fylkeshuset i Tromsø + Teams 

 

 



Program 
 

FRILUFTSLIV OG KULTURMILJØ 

MØTELEDER:  Majliz Berget, Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) 
 
10.00 Registrering – kaffe/te  

10:30  Velkommen v/ Ronald Wærnes, fylkesråd for økonomi og kultur, TFFK  

10:40  Inspirasjonsinnlegg – filmsnutter og bilder 

11:00  Helhetlig tilnærming og konkrete eksempler v/ Marit Chruickshank, TFFK 

Stikkord: FKs rolle, kulturmiljøplaner i kommunene, fotefar mot nord, tilrettelegging, 
skiltjungler og tanker om hva som bør fremmes og hva som bør gjemmes 

11:20  Samiske kulturminner og friluftsliv – utfordringer og muligheter v/ Stine 

Benedicte Sveen, Sametinget  

11:40 Årøyholmen – bredt samarbeid og planmessig tilnærming til natur og 

kultur i Lyngenfjorden v/ Toril Skoglund, Ishavskysten friluftsråd 

12:00  LUNSJ 

12:45  Levende kystkultur på tvers av generasjoner v/ Ole Magnus Ellefsen, Astafjord 

Kystlag 

13:05  Villmark og kulturlandskap langs postruta fra Alta til Karasjok – Historisk 
vandrerute v/ Ellen-Johanne Kvalsvik, UiT, Institutt for reiseliv og nordlige studier  

13:25  Kulturmiljø for alle – eksempler fra Kaldslettstien i Tromsø kommune v/ 

Tine Marie Hagelin, Ishavskysten friluftsråd 

13:45  Gruppearbeid og idemyldring   

- Deltakerne deles i regionale grupper og drøfter hvordan kulturmiljø og 

kulturminner i enda større grad kan inkluderes for å berike 

friluftslivsopplevelsen, samt hvordan kulturmiljøet kan hensyntas ved 
tilrettelegging for friluftsliv.  

14:15 PAUSE  

14:45 Presentasjon av gruppearbeid  

15:10  Utdeling av «Friluftslivets ildsjelpris i Troms» v/ Christine Myrseth på vegne av 
FNF Troms og friluftsrådene i Troms  

 Utdeling av «Friluftslivets ildsjelpris i Finnmark» v/ Per Erik Motrøen på 

vegne av FNF Finnmark, Finnmark friluftsråd og Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

15:30  Avslutning og veien videre v/ Vibeke Skinstad, TFFK 



15:45  SLUTT 

16:00 MIDDAG i kantina for de som ønsker. 

 

PÅMELDING: Påmelding gjøres gjennom dette Forms-skjemaet innen 24. oktober:   
https://forms.office.com/r/93JpQuMeN8  
 
Husk å spesifiser om du skal delta fysisk i Fylkeshuset i Tromsø eller digitalt via Teams, samt om du 

ønsker middag. Ved påmelding til digitalt deltakelse vil en Teams-invitasjon bli sendt ut i etterkant av 

påmeldingen. 

     

https://forms.office.com/r/93JpQuMeN8

