
15. november 

kl 11.30-12.30: registrering  - lunsj  
 
kl. 13.00:  Velkommen  v/Arne Bergland, 
ordfører i Lenvik kommune og leder Midt-
troms regionråd 

kl  13.15:  Åpning av konferansen v/ 
Fylkesmannen i Troms, Berit Nergård Nyre, 
landbruksdirektør

kl. 13.30: "Hva gjør vi med naturen - og hva 
gjør naturen med oss? Samfunnsendringer 
og trender i fritidssektoren"  Annette 
Bischoff, Høgskolen i Telemark  

- pause 

kl. 14.15: "Grunneierskap, fellesskap og 
bruksrett i inn- og utmark, og hvor er 
"utmarka"? Tor Arnesen, Østlandsforskning
  
kl. 15.00:  "Tradisjon og innovasjon; klarer vi 
å kombinere friluftsliv, opplevelsesturisme 
og dyr på beite i samme utmark?  
Fylkesmannen i Troms, Landbrukavd.

kl. 15.30- 16.00: spørsmål, kommentarer             

kl. 16.00: " I hytt og vær - store og små 
hyttedrømmer"- hvordan forene 
friluftslivsinteresser med hyttebygging i fjell 
og fjære? - Ordførerne fra Lenvik, Målselv, 
Balsfjord og Torsken svarer på lokale og 
regionale utfordringer  
    
kl 17.30-18.00  - pause 

kl. 18.00:  "Liv og opplevelse i det stille rom" 
- et multi-media foredrag v/Bjørn Klauer, 
Huskyfarm, Bardu
                               
kl. 19.00:  MIDDAG  - utfart 

16. november

kl. 08.30: Hvordan sikrer vi et 
helsefremmende og naturvennlig friluftsliv?
v/ Anders Åsheim, rådgiver Fylkesmannen i 
Troms

kl. 09.00: "Fornemmelse for natur; stier 
mellom landskap og landskaping" - Annette 
Bischoff, Høgskolen i Telemark.                 
 
kl. 10.00: Pilotprosjektet "Kartlegging og 
verdsetting av friluftsområder i Lenvik og 
Målselv" - prosjektansvarlig i Lenvik 
kommune/ Fylkesmannens Miljøvernavd  
 
kl. 11.00-12.30:  Befaring 
 
kl. 12.30:  LUNSJ 

kl.13.30: "Hvorfor og hvordan kommunene 
bør organisere sitt engasjement for å 
fremme friluftsliv" Morten Dåsnes, leder 
Friluftsrådenes landsforbund 
             
kl.14.00: Etablering av friluftsråd i Troms. 
- Presentasjon av Midt-Troms 
friluftsråd. leder Ole Kroken, Bardu 
kommune.

- "Sammen om friluftsliv og friskhet" v/ Sylvi 
Fjellheim, Balsfjord kommune, leder for 
utredning om friluftsråd for Tromsø, 
Balsfjord, Karlsøy, Storfjord og Lyngen 

kl. 15.00: Utfordringer og strategier for 
interkommunalt samarbeid om friluftsliv;  
kommentarer v/ Morten Dåsnes, Tor 
Arnesen, Annette Bischoff  m.fl  
  
kl. 16.30: Regionale grep for å fremme et 
aktivt og miljøvennlig friluftsliv i et 
mangfold av utfordringer.  Mariam Rapp, 
fylkesråd for helse, kultur og miljø, Troms 
fylkeskommune 

Kl. 17:00: Avslutning  - vel hjem

Program:

* Forbehold om endringer i programmet

NB! Eget program for 
deltakere på midt-
tromstinget 17. november

Sted: Finnsnes hotell


