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Rådmannens innstilling:
::: Sett inn innstillingen under denne linja 
Følgende personer oppnevnes til å ivareta og gjennomføre prosjektet:

1. Arbeidsgruppe:

Folkehelsekoordinator, Karina Kilvær
Frisklivskoordinator, Mari Haave Dvergsdal
Arealplanlegger, Jonny Iversen
Helgeland friluftsråd, Kristian Helgesen

3. Høringsinstanser:

Grendeutvalg
Grunneierlaget
Beitelaget
Herøy idrettslag

I tillegg legges saken ut på offentlig høring på kommunes hjemmeside og Herøyfjerdingen

::: Sett inn innstillingen over denne linja 

... Sett inn saksutredningen under denne linja 
Bakgrunn:

Kartlegging- og verdisetting av friluftsområder i Herøy kommune ble ferdigstilt i 2015. 16.03.2016 tok
kommunestyret kartleggingen til orientering. I samlet saksfremlegg, sak 13/1104 konklusjon, anbefales det
blant annet at Herøy kommune etablerer turuteplaner basert på kartleggingen.

Herøy kommune fikk høsten 2016 forespørsel fra Helgeland Friluftsråd hvorvidt vi var interessert i at det
søkes om tilskuddsmidler til utarbeiding av kommunale turrute-planer. Det er Helgeland Friluftsråd som
står som søker på midler hos Nordland fylkeskommune. Prosjektperioden er over 2 år, fra 1. desember
2016. Formålet med de fylkeskommunale midlene er å stimulere kommunene, via respektive friluftsråd, til
å utarbeide turruteplaner, også kalt sti- og løypeplaner. Hovedfokus er tilgjengeliggjøring av viktige
områder for friluftsliv, rekreasjon og naturopplevelse, gjennom et planmessig fokus på turruter.

Formål:

Prosjektet går ut på å identifisere og redegjøre for små og store turruteplaner i kommunen. Jobben består i
å klassifisere stier som en type idrettsanlegg - som igjen gjør de tilgjengelige for tilskudd over spillemidlene.

Arbeidet vil bestå i å utarbeide en forenklet friluftsplan som et tillegg til «Kommunedelplan for fysisk
aktivitet og naturopplevelser». Aktuelle stier og turruter vil bli registrert og få et anleggsnummer.

Dette er i tråd med Nordland fylkeskommunes signaler om å balansere fordelingen av spillemidlene
mellom idrett og friluftsliv. En svært liten andel går i dag til nærmiljøsatsing og turstier. Dette ønsker
fylkestinget å snu, blant annet gjennom dette prosjektet.

Selve turruteplanen kobles til kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse, som vil danne
grunnlag for framtidige spillemiddelsøknader. Det vil lages en oversikt over både merkede og umerkede
turløyper og ruter. Turruteplanen vil binde sammen ulike grønt- og turområder med boligområder og angi
hvilke turruter som bør ha tyngre tilrettelegging, hvilke som bør ha lettere tilrettelegging og hvilke som kun
registreres uten behov for annen tilrettelegging enn informasjon i kart, turbøker og på nett. Tilrettelegging
innebærer alt fra oppgradering av selve sti- og turvegen med belysning, grusing, klopping eller lignende, til
etablering og utvidelse av p-plasser, vurdering av behov for universell utforming, rasteplasser, skilting,
merking, informasjonstiltak etc.

Mange turstier i Herøy kommune er registrert i turkart Helgeland, men det er ikke gjort opp en plan for
turstiene, som i større grad viser tilretteleggingsbehov, stibredde, eierforhold osv.
Gjennom turkart Helgeland har vi et svært godt kunnskapsgrunnlag for å igangsette arbeidet, der en rekke
stier og turmål er digitalisert og tilgjengeliggjort for både oss og publikum. Gjennom kartlegging og
verdisetting av friluftsområder har kommunen allerede opparbeidet god oversikt over friluftsområdene i
Herøy kommune.

Gjennomføring:

Prosjektet betinger 50 % egeninnsats - som i praksis betyr innsats fra ansatte i kommunen.
Selve arbeidet utføres av Herøy kommune, arbeidsgruppa, i samarbeid med Helgeland friluftsråd som
bidrar med metodikk og veiledning.

Vefsn og Leirfjord kommuner har allerede igangsatt et arbeid med plan for fysisk aktivitet og
naturopplevelse, og i samarbeid med disse er Helgeland Friluftsråd i gang med turruteplaner. Erfaringer
herfra vil være gode å ha med seg før igangsetting i Herøy.

Prosjekteier:
Herøy kommune
Lokal prosjektleder:
Den rådmannen peker ut

Prosjektkoordinator:
Kristian Helgesen, Helgeland friluftsråd

Arbeidsgruppe:
Forslag lokal prosjektleder: Folkehelsekoordinator, Karina Kilvær

Arbeidsgruppe: Folkehelsekoordinator Karina Kilvær
Frisklivskoordinator, Mari Haave Dvergsdal
Arealplanlegger, Jonny Iversen
Daglig leder i Helgeland friluftsråd, Kristian Helgesen

I tillegg vil andre ressurspersoner trekkes inn ved behov.

Høringsinstanser: Grendeutvalgene
Grunneierlaget
Beitelaget
Herøy idrettslag

I tillegg legges saken ut på offentlig høring på kommunes hjemmeside og Herøyfjerdingen.

Mandat for arbeidsgruppe og prosjektleder:
Utarbeide en prioritert oversikt med tiltak. Dette innebærer å vurdere relevant informasjon og
grunnlagsmateriale (blant annet fra friluftslivskartleggingen), inkl. beskrive de ulike områdene, og
utarbeide turruteplan etter Helgeland friluftsråds anbefalte metodikk. Når oversikten over aktuelle turruter
i kommunen er systematisert og prioritert anses turruteplanen som ferdig. Produktet er en exceltabell med
registrerte egenskaper for hver rute og et kart som viser hvor rutene ligger i terrenget. Kortfattet rapport
lages av prosjektleder.

Resultatet presenteres i formannskapet evt. i kommunestyret.

Administrasjonen utarbeider utkast til revidert kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse
med forslag til prioritering og tiltak. De høyest prioriterte turrutene fra turruteplanen, inkl. tiltak, tas med i
utkastet.

Vedlegg:

Nordland fylkeskommunes beskrivelse av turruteplan/ sti- og løypeplan https://www.nfk.no/_f/i2a405aac50d8-48ae-b6ca-d2fa3be1e834/turruteplan_hva_hvorfor_og_hvordan.pdf

... Sett inn saksutredningen over denne linja 

