
    
 

 

Møtereferat 

StikkUt! Møte i Heim kommune 

TID: 30.september kl. 17:00 – 20:00 

STED: Møtelokale Sodvin Økonomi, Hollaveien 2C, Kyrksæterøra 

ARRANGØR: Friluftsrådet i Nordmøre og Romsdal med Heim v. prosjektleder Liv Synnøve Hoel, Stikk 

UT!-kontakt i Heim kommune, Frivilligsentralene i Halsa og Hemne. 

INVITERTE: Alle som bidrar til Stikk UT!- arbeidet i Heim kommune som løypemerking, organisering 

og faglig back-up; Turfaddere / løypeleggere (vedlegg til innkalling), Kulturavdelinga, TLM / 

naturforvalter, Planavdelinga (Heim kommune) 

FREMMØTTE: Anne Marie Brun, Liv Inger Blekken, Solvår Skogen Sæterbø, Nils Hestnes, Jostein 

Vassli, Mary Berdal, Kristian Sættem, Olav Martin Buhaug   

Tove- Karin Halse Lervik, Marte Bukten 

Gunn- Hilde Opsahl 

Agenda for møtet: (Viser til innkalling): 

StikkUt- kontakt for Heim kommune og Liv Synnøve Hoel ønsket velkommen og åpnet møtet. Liv 

Synnøve gikk gjennom Friluftsrådets intensjon med StikkUt! som landets beste turtrim med turer 

som kan passe for alle, som kan gås når de vil. Turkoden kan registreres på stikkut.no eller i Stikk UT!- 

appen. Tiltak for alle brukergrupper ble gjennomgått. Stikk UT!- familien har flere tilbud; Stikk UT! 

Ski, Stikk UT! Vinterfottur, Stikk UT! Bedrift og Stikk UT! SAMMEN.  

Årets sesong, totalt: pr. 01.10.2021: 1 136 220 registrerte turer. 49 659 registrerte brukere. 

StikkUt! – Årets regionbygger 2020! Prisen ble gitt av Møre og Romsdal Fylkeskommune under 

Nyttårskonferansen 2020. Begrunnelse: StikkUt! har bidratt til å gjøre innbyggerne i fylket bedre 

kjente med, og stolte av sitt eget fylke. 

Årets sesong i Heim. I Heim kommune har vi tilrettelagt totalt 23 flotte merkede Stikk UT!- turer, og 

har 17 engasjerte og dyktige Stikk UT!- verter! Per dags dato er det registrert 8001 Stikk UT!- turer i 

Heim, både av lokale deltagere og deltagere fra andre kommuner. Stikk UT!- gruppa vil arbeide for 

å få med enda flere deltagere fra Heim kommune. Stikk UT!- appen som Friluftsrådet har utviklet 

har vært en gedigen suksess!  Brukerne kan navigere og registrere turen direkte i appen!  

Andre aktiviteter som Friluftsrådet jobber med ble også nevnt. Friluftsrådet arrangerte i 2021 som i 

2020 Friluftsskole for barn i alderen 10-13 år på Otnesbrygga og Vinjeøra sommeren 2021. Barna fikk 

lære sjømannskap, å seile og å padle, samt flere interessante aktiviteter! I 2020 deltok 25 barn på 

Otnesbrygga, til sammen deltok 50 barn på Otnesbrygga og på Vinjeøra i 2021! En gedigen suksess, 

2. året på rad! 

Stikk UT! Bedrift er et aktivitetstiltak innen friluftsliv for bedrifter og skaper samhold, aktivitet og 
gode fellesopplevelser for de ansatte.  Stikk UT! Bedrift er ett eget konsept i Stikk UT! og passer for 



både private og offentlige virksomheter. Det er enkelt å være med, og Friluftsrådet får jevnlig 
tilbakemeldinger om lavere sykefravær, økt trivsel og hyggelig fellesskap rundt turpraten i 
lunsjpausene.  I friluftsrådets medlemskommuner er det totalt 174 arbeidsplasser som er med (98 
bedrifter) og totalt 3470 ansatte. I Heim kommune er foreløpig ingen bedriftsmedlemmer registrert.  

Stikk UT! SAMMEN er et prosjekt for å få flere ut på tur SAMMEN, med midler fra Statsforvalteren. I 
2021 har vi hatt fokus på å få flere seniorer ut på tur og når Stikk UT! SAMMEN kommer i Stikk UT!-
appen i november kan ALLE ta det i bruk. Folk kan finne turer og lage turer selv. 

 StikkUt Plukk er en avtale som inngås om innmelding av strandrydding, deltakernes lag 
/organissdasjon få kr. 100,- pr sek. ReMidt IKS besørger innkjøring og behandling av avfallet. 
Friluftsrådet er også med i Skjærgårdstjenesten, båt med kran kan bestilles! 

Stikk UT!-veilederen ble gjennomgått av prosjektleder. I møtet ble det gitt opplæring i generell 

merking av sti og skilting med Stikk UT!- skilt og andre generelle turskilt. Det er hensiktsmessig å ha 

fokus på en god generell merking av stien og skilting med turskilt som kan stå selv om turen ikke er 

en Stikk UT!- tur, da trengs det minimalt med Stikk UT!-skilting. Løypelegging med de gamle 

naturtilpassede metodene; Legging av kavlevei i myra, klopping og brubygging over bekkefar, 

informasjon om valg av materialer og materialer som kan brukes fra naturen. 

Grunneieravklaringer er absolutt nødvendig for tilrettelegging og merking, samt parkering. Det er få 

offentlige tilrettelagte turparkeringsplasser for de populære turmålene i Heim kommune.  

StikkUT!- merking til StikkUT!-turmål. StikkUT!- turene skal merkes og legges opp etter avklaring - og  

hensynstaken til annen turtilrettelegging.  

Kommunen arbeider i 2021 / 2022 også med planprosjektet Friluftslivets ferdselsårer - der alle tråkk 

og typer av turveier og, løyper og stier skal få en status. 

Servering: Kjempegode bagetter (kyllingcarry / laks -eggerøre) fra lokal bedrift Øra Bagett og 

Salatbar!  

TAKK til Stikk UT!- gruppen! Stikk UT!-gruppen gjør en fantastisk 

viktig jobb for å få folk ut på tur i Heim kommune. Friluftsrådet vartet 

opp med deilige bløtkaker for å feire den fantastiske milepælen 1 

million registrerte turer og den gode jobben Stikk UT!- gruppen gjør! 

Alle Stikk UT!-vertene fikk Stikk UT! -krus,  T- skjorte og ullue – for å være godt budde til flere turer 

og som takk for den gode jobben de gjør! 

Takk til alle deltakerne for et vellykket og inspirerende møte!  Da bretter vi opp ermene og gyver løs 

på tilrettelegging av nye turer!  

 

Neste års Stikk  UT!- sesong og turer: 

Nærmiljøturer – og tilrettelegging synes aktuelt for at turtilbudet skal nå enda flere! (Heim 

kommunes gode tilrettelegging av turer med veiviser fra Kyrksæterøra sentrum ble brukt som et godt 

eksempel!). Turer med kulturinnhold, botanikk mv., interessant beskrivelse kan nå flere 

brukergrupper! Gode turbeskrivelser med fine bilder er viktig! 



Rett tur på rett plass! Mest mulig sporløs og skånsom tilrettelegging og ferdsel i naturen!  

Parkeringsplasser og tilrettelegging omkring i kommunen tilrådes forbedret. 

Frister for innmelding av turer:  

- StikkUt!- vinterfotturer 2021/-22  18.oktober 2021 

- StikkUt!- Ski 2021/-22                        1.november 2021 

- StikkUt! (sommerfotturer) 2022    31.01.2022  

 

Referent: Lars Wiik (StikkUt! – kontakt Heim kommune) 

Linke: https://stikkut.no 

 

 

 


