
BLI MED PÅ EN NATT I NATUREN! 
 

Natt til søndag 6. september sover hele Norge ute!  
 

I anledning Friluftslivets år oppfordres alle til å ta en natt ute, i telt, åpen himmel, hengekøye e.l., sammen 

med en organisasjon, venner eller alene. Det kan være i hagen, fjæra, marka e.l., du trenger ikke dra langt 

for å oppleve uteeventyret. Konseptet kalles #nattinaturen.  

 
I Troms kan du være med på organiserte overnattinger i store deler av fylket. Frivillige organisasjoner står 

som vertskap, store og små, samt over 60 politikere i fylket har takket ja til en natt ute. Rundt bålet har du 

mulighet til å lufte dine tanker om friluftslivet i kommunen. 

 

HER BLIR DET #NATTINATUREN 5.-6. SEPT: 

 
HARSTAD – #nattinaturen i Folkeparken  

TID Fra lørdag ettermiddag/kveld til utpå søndagen 

STED Grunnvatnet i Folkeparken 

ARRANGØR Harstad JFF og Harstad Venstre 

TLF Trond Ivar Mortensen 952 94 588, tr-mort@online.no 

 

BESKRIVELSE Kom å bli med på storstilt fellesovernatting i Folkeparken i Harstad. Åpent for alle politikere, og 

andre i befolkninga som har lyst til å prøve en septembernatt ute. Aktiviteter, bål, kaffe, god stemning m.m.  

 

SALANGEN – #nattinaturen på Elvenes  

TID Lørdag ettermiddag til søndag formiddag 

STED Elvenes  

ARRANGØR Gro 4H og ordfører i Salangen 

TLF Sigrun W. Prestbakmo 481 80 945, Sigrun.Wiggen.Prestbakmo@salangen.kommune.no 

 

BESKRIVELSE Bli med på hyggelig uteovernatting med Gro 4H og ordfører i Salangen kommune, Sigrun W. 

Prestbakmo. Her blir det aktiviteter, bål og hygge. Politikere og alle kommunens innbyggere oppfordres til å bli med.  
 

KVÆFJORD – #nattinaturen  

Kvæfjord JFF inviterer til overnatting. Kontakt Stephan Winsjansen 959 61 556, stephan_winsjansen@hotmail.no  

 

SKÅNLAND – #nattinaturen ved Kjønna skole  

TID Lørdag ettermiddag til søndag formiddag 

STED Gapahuken ved Kjønna skole 

ARRANGØR Skånland Trim og turlag 

TLF Dag-Jøran Olsen, 936 55 574 

 

BESKRIVELSE Bli med på hyggelig overnatting ved gapahuken med innbyggere og politikere i Skånland. 

Aktiviteter, bål m.m. Velkommen! 

 

IBESTAD – #nattinaturen ved Kobbetjønna  

TID Fra kl. 19:00 til neste dag 

STED Friluftsområdet ved Kobbetjønna som IJFFhar 

ARRANGØR Ibestad jeger og fiskeforening 

TLF Esben Roll Valen, 905 67 203, esbenrollvalen@gmail.com  

 

BESKRIVELSE Alle politikere og kommunens befolkning inviteres til en hyggelig aften med grilling og bålkos. Vi 

har grillmat, og scene for underholdning og appeller. Bli med på en minneverdig natt. 

 

 

 

 

5.-6. ept. 



GRATANGEN – #nattinaturen i Gratangen  

TID Lørdag ettermiddag til søndag formiddag 

STED  

ARRANGØR Frivillighetssentralen Gratangen kommune 

TLF Elsa Holm, 909 27 988, frivillig@gratangen.kommune.no 

 

BESKRIVELSE Velkommen til en felles camp for lavterskel overnatting og god stemning! 

 

BARDU – #nattinaturen i Øvre Bardu 

TID Fra kl. 18:00 lørdag – ca. kl. 10:00 søndag 

STED Skredtjønna i Øvre Bardu, ved Sørdalen Grendehus 

ARRANGØR Bardu JFF 

TLF Ole Kroken 993 62 977, Ole.Kroken@bardu.kommune.no  
 

BESKRIVELSE Bål, kaffe, aktiviteter og litt å bite i fra kl. 18:00. Kl. 20:00 blir det friluftspolitisk bålsamtale med 

spennende tema. Muligheter for kano, fiske m.m. Frokost fra 07:30 – 10:00 på søndag. Alle er velkomne! 

 

MÅLSELV – #nattinaturen på Jensbergøra  

TID Lørdag 5. sept. kl 19:00 – Søndag 6. sept. kl 10:00 

STED Jensbergøra ved Målselva, nedenfor Mellembygd kultur og oppvekstsenter 

ARRANGØR Mellembygd idrettslag og Barnas Turlag Målselv 

TLF Espen Prestbakmo 980 01 213, espen@undervegs.no  

 
BESKRIVELSE Alle barn, foreldre, politikere og andre bygdefolk til uteovernatting på Jensbergøra. 

Ta med sovepose og liggeunderlag, evt. eget telt og bli med på en trivelig utekveld med bålkos og sosialt samvær. 

Arrangøren stiller med lavvu og bålkaffe, og kan også være behjelpelig med sovepose/liggeunderlag om noen ikke har 

dette selv. For de som ønsker det kan kvelden startes med en felles kano/flåtetur fra Rundhaug til Jensbergøra. NB. 

Begrenset antall plasser på elveturen. Påmelding ønskelig. 

 

MÅLSELV – #nattinaturen ved Målselvvarden 

TID Lørdag kl. 20:00 

STED Målselvvarden ved Målselvbrua 

ARRANGØR Målselv Høyre (håper at alle partier og publikum vil stille) 

TLF Edgar Andersen 920 33 324, edgan@online.no  

 
BESKRIVELSE Listekandidater og representanter fra Målselv Høyre vil etablere en camp ved Målselvbrua, og håper 

de andre partiene, og publikum, vil slutte seg til denne campen. Det vil bli mulighet for politiske samtaler og 

diskusjoner rundt bålet, samt at det vil bli arrangert en kveldstur til Linken. Denne turen starter ca. kl 2000 fra Målselv 

Varden. Ta med hodelykt til denne turen. 

 

LENVIK – #nattinaturen ved Svartfjell på Senja 

TID Fra kl. 15:00 lørdag – lunchtider søndag 

STED Revet ved Svartfjell, vest for Gibostad 

ARRANGØR Indre Senja JFF, Gaupa 4H 

TLF Ole-Richard Berntsen 993 68 021, ole-richard@hotmail.com 

 

BESKRIVELSE Familiehelg for liten og stor med varierte aktiviteter, kanopadling, bål og moro. Lenvikpolitikere vil 

være tilstede og det blir muligheter for en prat rundt bålet.  
 
TORSKEN – #nattinaturen på Kaldfarnes  

TID Lørdag ettermiddag 

STED Kaldfarnes (hytta til Kirsti og Kjell Lange)  

ARRANGØR Senja Turlag i samarbeid med NFU Senja 

TLF Kirsti Lange 414 39 981, kirsti.lange@gmail.com  

 

BESKRIVELSE Mulighet for hyggelig overnatting i flott området, bålkaffe m.m., etterfulgt av familiedag med 

morsomme uteaktiviteter med Barnas Turlag Senja og NFU Senja på søndagen.  
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TROMSØ – #nattinaturen i Tromsømarka 

TID Kl 18:00 på lørdag, etterfølges av aktivitetsdag 11:00 søndag 

STED Rundvatnet, nord på Tromsøya 

ARRANGØR FNF, Troms Turlag, Naturvernforbundet i Troms, 4H Troms, Tromsøya 

           speidergruppe, KFUK-KFUM-speiderne, Ishavskysten friluftsråd 

TLF Eivind Høstmark Borge 414 17 339, troms@fnf-nett.no 

 
BESKRIVELSE Fra kl. 18:00 er bålet, grillene og kaffen klar. Ta med kveldsmaten og bli med på en storstilt 

friluftsaften, og natt. Aktiviteter som kanopadling, popcorn på bål m.m. Listetoppene i Tromsø stiller til 

friluftspolitisk bålsamtale kl. 20:00. Her blir det også kulturelle innsalg med dikt og sang, samt mulighet å diskutere 

viktige saker om natur- og friluftsliv. Videre utover blir det leirbål av speiderne, gitarspill, og hygge. På søndag er det 

aktivitetsdag fra 11:00-15:00. 

 

KARLSØY – #nattinaturen i Grunnfjord  

TID Fra kl. 19:00 på lørdag, etterfølges av turstiåpning kl. 11 neste dag 

STED Ungdomshuset i Grunnfjord 

ARRANGØR Kvinneutvalget i Karlsøy JFF 

TLF Mona Pedersen, 988 01 824, lille_post@hotmail.com 

 

BESKRIVELSE Innbyggere og politikere inviteres til felles overnatting. Her er det lavvoer, bål og benker, kaffe, god 

stemning og bålsamtale for å sette friluftsliv på agendaen til lokalvalget. Søndag kl. 11:00 kan du bli med på åpning av 

et spennende turstiprosjekt.   

 
NORDREISA – #nattinaturen på Spåkenes 

TID 20:00 

STED Spåkenes 

ARRANGØR Reinrosa 4H 

TLF Mari Kiil 907 64 528, mari.kiil@hotmail.com  

 

BESKRIVELSE Hyggelig overnatting med kaffe, bål, samtaler og spektakulære campingmuligheter. Her kommer 

både politikere og innbyggere på tvers av kommunegrenser. Bli med! Etterfølges av spennende vandring kl 12:00 på 

søndag. 

 

KVÆNANGEN – #nattinaturen i Kvænangsbotn 

TID 20:00 

STED Hytta til Kvænangen JFF, Kvænangsbotn 

ARRANGØR Kvænangen JFF 

TLF Oddvar Kiærbech 458 34 322, kiarbech@msn.com   

 

BESKRIVELSE Ved Kvænangen JFF hytte i innerst i fjorden i Kvænangsbotn inviteres det til overnatting for 

listekandidater fra Kvænangen. Også politikere fra Nordreisa inviteres til å bli med på utenatta.  

 

For mer informasjon, kontakt ansvarspersonene for hvert enkelt arrangement  

(enkelte arrangeres med forutsetning av nok interesse/påmeldte), samt sjekk ut fnf-nett.no/troms. 

 

Det vil også kunne være / og initieres overnattinger i andre kommuner enn de som står her. 

God natt i naturen! 
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Friluftslivets uke arrangeres i samarbeid mellom frivillige lag og foreninger, friluftsrådene, 

kommuner, fylkeskommunen og ildsjeler i Troms. 

 

 

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Troms har koordineringsansvaret. 

 

 

Les mer på fnf-nett.no/troms – Se også FNF Troms på Facebook 
 

 

Friluftslivets uke gjennomføres med støtte fra  

Troms fylkeskommune og Miljødirektoratet gjennom Norsk Friluftsliv.  


