0

Kommunal plan for idrett- og friluftsliv
Kortsiktig handlingsprogram 2016-2019
Langsiktig handlingsplan 2016-2028

Skånland Kommune

0 9 MAI «16
Atk.kodr- P K ^ Q

Ark kr"'!i' rf

Saksbehandler

Kas» ar

Kopi til:

1

Forord
Idrett og friluftsliv er aktiviteter som

engasjerer svært mange mennesker. Aktiv

samfunnsplanlegging med engasjert brukermedvirkning må til for at disse interessene skal bli
skikkelig vektlagt i arealforvaltningen, og for å få til en hensiktsmessig tilrettelegging og
organisering av de ulike aktivitetene.

Den samfunnspolitiske utviklingen de siste årene har vist at tilrettelegging for fysisk aktivitet
er ett av de viktigste områdene, både når det gjelder folkehelse og trivsel, og får derfor stor
betydning også i sosial- og samfunnsøkonomisk sammenheng. Dette gjenspeiles i Plan- og
Bygningsloven, der muligheter for å være i fysisk aktivitet sidestilles med all annen
infrastruktur i samfunnet.

Vi har derfor gjennom de siste 16 årene jobbet for å utvikle en god plan, som med faste
mellomrom gjennomgår en revisjon i forhold til utviklingen på området. Slik kan planen
fungere som et praktisk politisk styringsredskap for den videre utviklingen innenfor området
idrett og friluftsliv.
Gjennom planarbeidet på dette området, som har vært utført i nært samarbeid med brukerne,
blir anlegg og arealer i kommunen til dette formål gjenstand for grundige behovsvurderinger i
forhold til samfunnsmessige og idrettspolitiske mål.
2015 er Friluftslivets år, og tiltak og aktiviteter i denne forbindelse vil bli vektlagt, og vil bidra
til å iverksette aktiviteter som kan videreføres i planperioden.
Det faste utvalg for Plansaker nedsatte i møte 18.02.15 en Plangruppe som har utarbeidet planen
i samarbeid med kultursjefen. Plangruppa har bestått av leder for Skånland Idrettsråd (SIR),
Sveinung Ims, lærer Thomas Haugland og helsesøster og barnas representant, Oddveig Nymo
Dalbakk. Tusen takk til Plangruppa for faglig gode og konstruktive bidrag til planen.
Planen bygger på tidligere planer innen dette tema. Den vil også danne grunnlaget for
prioritering av spillemiddelsøknadene.

Skånland kommune, desember 2015.

Torbjørn Simonsen

Elisabeth Øien

Rådmann

Kultursjef

Sveinung Ims
Leder SIR

Thomas Haugland
lærer

Oddveig Nymo Dalbakk
Helsesøster
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1| Sammendrag
Skånland kommune har et rikt og mangfoldig kulturliv, varierte idrettstilbud og fantastiske
områder for et aktivt friluftsliv. Dette er et godt utgangspunkt for å være i fysisk aktivitet, skape
gode opplevelser, gi økt folkehelse og livskvalitet for befolkningen i alle aldre. I en hverdag
som for mange medfører stor grad av inaktivitet, er det viktig å finne en fonn for fysisk
adspredelse som passer for den enkelte.
Lett tilgjengelighet til idrettsanlegg og friluftsområder, samt et godt oppbygd næranleggstilbud,
er viktig for at alle skal ha mulighet til å delta. Den fysiske aktiviteten skjer både gjennom
organisert aktivitet og uorganisert aktivitet. Skånland har et stort mangfold av ulike idrettslag
og foreninger som jobber for å skape et tilbud på sitt område.
Kommunal plan for idrett og friluftsliv beskriver utviklingen og hvordan kommunen forvalter
idrettsanlegg, friluftsområder og folkehelse. Dette vil blant annet være prioriteringer og behov
for nye anlegg, rehabilitering av gamle anlegg og nærmiljøanlegg. Planen viser hvordan
kommunen vil legge til rette for slik aktivitet de kommende årene.
Kommunal Plan for Idrett og Friluftsliv for Skånland kommune 2016-2019 (2016-2028) skal
være et overordnet kommunalt styringsdokument for å nå vedtatte mål innenfor ulike
temaområder. Planen erstatter Kommunal Plan for Idrett og Friluftsliv i Skånland kommune
2012 - 2015 (2012-2024). Denne kommunedelplanen er ikke juridisk bindende før den legges
inn i den nye arealplanen og den vedtas, men gir føringer for kommunens prioriteringer de
kommende årene. Gjennom planen tilrettelegges aktiviteter for alle målgrupper, med økt fokus
på folkehelseperspektivet som gjennomgripende i planens mål, strategier og tiltak.
Viktige satsningsområder for den kommende planperioden vil blant annet være; økt samarbeid
mellom kommune og lag - og foreninger, flere aktivitetstilbud til barn- og unge, økt fokus på
tilrettelegging i form av sti- og løyper og parkeringsplasser og sikre gode arealer for friluftsliv.
Ikke minst, vil økt tilrettelegging av gode nærturområder for skole- og barnehager samt økt
tilbud og muligheter om fysisk aktivitet til grupper som krever spesiell tilrettelegging, være et
viktig satsningsområde de neste fire årene.

«Fysisk aktivitet bidrar til god helse, trivsel og et godt liv. Det vil Skånland kommune være med
på!»

«Skånland kommune skal, sammen med lag og foreninger, stimulere til økt fysisk aktivitet og
livsstilsendringer ved å tilrettelegge for et aktivt og differensiert lavterskel idretts- og friluftsliv.»
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Skånland - en kommune for idrett og friluftsliv!

STOR GLEDE: Ingenting å si på innsatsen og idrettsgleden, hverken hos barn eller voksne.

KONSENTRASJON: Bueskyting krever høy presisjon, det gjør også fotografering av
vakker natur, her fra populære Kvitnesveten.

DUGNAD: Innsatsen fra frivillige i Skånland er meget stor!
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31 Innledning
3.1

Bakgrunn

Kommunen skal legge planer for alle forvaltningsoppgaver, også for idrett og friluftsliv:

BEDRE FOLKEHELSE VED MER IDRETT OG FRILUFTSLIV!
Derfor ble det alt i 1994 utarbeidet en plan for disse oppgaven, som nå for 4. gang revideres.
Planens tittel er:
Kommunal Plan for Idrett og Friluftsliv for Skånland kommune
2016-2019 (2016-2028)
Den skal være et overordnet kommunalt styringsdokument for å nå vedtatte mål innenfor nevnte
temaområder. Planen erstatter Kommunal Plan for Idrett og Friluftsliv i Skånland kommune
2012-2015(2012-2024).
Gjennom planen tilrettelegges aktiviteter for

alle målgrupper, med økt fokus på

folkehelseperspektivet

i

som

gjennomgripende

planens

mål,

strategier

og

tiltak.

Plandokumentet er utarbeidet etter mal gitt av kulturdepartementet med en minstekravliste som
denne planen oppfyller. Begrepsavklaringer finnes i vedlegg 1.
Planlegging av offentlig virksomhet er viktig, også når det gjelder idrett og friluftsliv, og særlig
når det engasjerer mange av innbyggerne slik som i Skånland. Alle forvaltningsnivå ser nå at
fysisk aktivitet er avgjørende for folkehelsen. Derfor er kommunene pålagt å legge
folkehelseperspektivet til grunn for alle kommunale planer. Den nye Plan- og Bygningsloven
og Kulturdepartementet sier klart at: Arealer til idrett og fysisk aktivitet er like viktig som

arealer til boligbygging, veier, osv.
Kommunen må skape aktivitet ved å legge til rette for anleggsetablering og sikre arealer til
friluftsliv, og vise hvordan fysisk aktivitet kan bidra til trivsel
Folkehelseperspektivet er gjennomgripende i planens mål, strategier og tiltak.

og

velvære.

Kommunen har et nært og godt samarbeid med lokale lag — og foreninger. Uten lag og
foreninger, og den dugnaden som medlemmene i lag og foreninger utfører, greier ikke
kommunen å nå disse målene. Kommunene ønsker å videreføre og utvikle dette samarbeidet
for å sikre at vi når våre felles mål!
Kulturdepartementets kriterier til kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv har
vært veiledende i utarbeidelsen av denne planen. Det er et statlig vilkår for tildeling av
spillemidler til alle lokale søkere at kommunen har en godkjent kommunedelplan.
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3.2

Formål

Formålet med planen er å bidra til:
°
°

En målstyrt utbygging av anlegg og tilrettelegging for områder for idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv.
Økt folkehelse gjennom fysisk aktivitet.

9
a

Vise kommunens ansvar og mål for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
Legge grunnlag for prioritering av spillemiddelsøknader.

9
9
o
9
9
9

Sikre arealer for lek, friluftsliv, og idrett, og samordne behovene for disse.
Bedre muligheter for finansiering av anlegg, aktiviteter og vedlikehold.
Fordele oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser mellom kommunen og organisasjonene
vedrørende utbygging og drift av anlegg og områder for idrett og friluftsliv.
Holde oversikt over anlegg og arealer til friluftsliv.
Vise fremtidige behov innen idrett og friluftsliv.
Ivareta naturmiljøet som grunnlag for bedre helse og økt trivsel. Alle inngrep, også lokalisering
av boliger og næringsbygg, må ta hensyn til dette.

41 Utviklingstrekk
4.1

Generelle utviklingstrekk

Fysisk aktivitet og er en av de vanligste fritidsaktivitetene i befolkningen. Flere og flere trener •
aktivt og ofte, og stadig færre trener aldri. 12010 oppga 74 prosent av den voksne befolkningen
at de driver fysisk aktivitet i form av trening eller mosjon på fritiden minst en gang i uka mot
58 prosent i 1985. Undersøkelser fra 2012 viser at åtte av ti trente minst én gang i uken. Det
blir stadig færre som røyker og i 2014 røykte 14 prosent av den mannlige befolkningen, mens
13 prosent av kvinnene røykte. En av tre nordmenn er overvektige eller har fedme. Det er flere
overvektige menn enn kvinner.
Til tross for at stadig flere rapporterer at de trener og mosjonerer på fritiden, har det totale
omfanget av fysisk aktivitet i befolkningen gått ned. Dette skyldes i stor grad at
hverdagsaktiviteten går ned. Eksempler på det er at vi gjør mindre arbeid på og i huset enn
tidligere, vi går mindre i hverdagen, og de fleste av oss har mer stillesittende arbeid. Andelen
som er fysisk aktive er også økende med utdanning og høy inntekt.
Flelsemyndighetenes anbefalte minimumsnivå når det gjelder fysisk aktivitet i forhold til
helsegevinst er 30 minutter daglig aktivitet med moderat belastning. Kartlegging av fysisk
aktivitetsnivå hos voksenbefolkningen fra 2009 viser at bare 20 prosent av voksenbefolkningen
tilfredsstiller disse kravene. Utbygging av idrettsanlegg, sikring av områder for friluftsliv og
tilrettelegging er en viktig faktor for økt fysisk aktivitet, men den største barrieren for å drive
fysisk aktivitet er motivasjon, og er knyttet til personlig livsstil og tidspress. Lavere sosiale
grupper har imidlertid en enda større barriere knyttet til mangel på organisering, utstyr og
anlegg.
For å øke andelen fysisk aktive bør det satses på tiltak for økt motivasjon og tiltak rettet mot
lavere sosiale grupper av befolkningen.
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Barn — og unge har et høyt aktivitetsnivå, og gode områder for aktivitet og friluftsliv i nærhet
til bosted, skole - og barnehage er viktig for å stimulere til økt aktivitet. Aktivitetsnivået er
avtagende fram mot voksen alder, særlig hos jenter. Helseundersøkelser blant ungdom i norske
fylker og Helsedirektoratets kartlegginger bekrefter dette mønsteret. Dagen Dagens 15-åringer
er mindre aktive enn pensjonister, og bare halvparten oppfyller helsemyndighetene sine
anbefalinger om 60 minutter moderat fysisk aktivitet om dagen (Helsedirektoratet 2012).
Helsedirektoratets undersøkelse viser videre at:
®

I gjennomsnitt var aktiviteten til 6-åringene vel 20 prosent høyere enn aktiviteten til 9åringene og 70 prosent høyere enn aktiviteten til 15-åringene.

a

Gutter var mer aktive enn jentene. Aktiviteten til guttene er høyere på hverdagene enn
i helgene.

®

Størstedelen av dagen tilbringes i ro eller i aktivitet med lav intensitet.

•

Ikke-vestlige innvandrere har lavere aktivitetsnivå enn innvandrere med vestlig
bakgrunn.

®

Venner ser ut til å påvirke aktivitetsnivået positivt, unntatt for 15 år gamle jenter.

®

Støtte fra foresatt er særlig viktig for 6-åringenes aktivitet,

a

Indre motivasjon og følelse av glede og mestring var viktig for økt aktivitet.

Undersøkelser viser at barn og unge bruker opptil 40 timer på stillesittende aktivitet i løpet av
ei uke (Vaage 2012 Inaktivitet er en av de største risikofaktorene for mange av
livsstilssykdommene som overvekt, diabetes, muskel- og skjelettlidinger og psykiske lidinger).
Nord-Norge har høyest andel barn og unge som svarer at de aldri trener. Nord Norge har også
lavest andel barn som svarer at de trener minst en gang i uka. Det finnes ingen tall for Skånland
kommune på denne typen undersøkelser, men det er ingenting som tilsier at Skånland har
statistikk forskjell fra resten av landsdelen.
Arbeidet med tilrettelegging og motivasjon for fysisk aktivitet for bam - og unge både på
skole/barnehage og i fritiden blir viktig i Skånland kommune i årene fremover.
4.2

Lokalt

Skånland kommune har ikke statistikk for fysisk aktivitet, annet enn medlemstall i
idrettsregisteret og medlemstall for lokale lag - og foreninger. Forskning viser imidlertid at det
ikke er store lokale forskjeller fra de nasjonale tallene, slik at statistikk fra nasjonale
levekårsundersøkelser ligger til grunn for vurderinger også i Skånland. For Skånland vil det si
at kun 466 av befolkningen tilfredsstiller kravene fra helsemyndighetene om 30min fysisk
aktivitet hver dag for voksne. Undersøkelser fra helse og livsstilsundersøkelsen Saminor2 fra
2012 viser at Skånland kommune har en høy andel overvekt og fedme i befolimingen, spesielt
i de yngste aldersgruppene som deltok i undersøkelsen.
Det er svært gledelig at det er mindre enn 20% dagligrøykere i Skånland kommune, både blant
menn og kvinner. Andelen dagligrøykere ligger helt på landsgjennomsnittet.
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Taekwondo er en flott måte å komme i fysisk aktivitet på. Utøvere fra ETS Taekwondo
utmerker seg godt i sin idrett. Foto: Renate Bartholsen.
Kommunehelseprofiler
Ut i fra siste statistikk for folkehelseprofiler skiller Skånland seg ut i forhold til noen
indikatorer:
•

Befolkning
o

I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene lavere enn i landet som
helhet.

®

Levekår
o

Andelen med videregående eller høyere utdanning er lavere enn landsnivået.

o

Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i
landet som helhet.

®

Skole
o

Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet. Les mer om
frafall på midtsidene.

®

Levevaner. På kommunenivå finnes det lite statistikk på levevaner som kosthold, fysisk
aktivitet, bruk av tobakk, alkohol og rusmidler. Folkehelseprofilen for Skånland gir
imidlertid noen indikasjoner på levevaner i befolkningen.
o

Andelen kvinner som røyker er imidlertid høyere enn gjennomsnittet i Troms og
landet for øvrig.

Befolkningsutvikling
Det er registret totalt 2988 innbyggere i Skånland kommune pr. 1.januar 2015 og det var en
befolkningsvekst på 1,2% i 2014. De siste årene har befolkningsutviklingen vært positiv, men
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i tiden før det hadde kommunen mange år med nedgang i befolkningen. Framskrivning av
befolkningstallet tilsier at vi nærmer oss 3050 før år 2020.

51 Føringer for planarbeidet
5.1

Statlige føringer

Statens politikk for de ulike tema som planen bygger på, idrett, friluftsliv og folkehelse, er
nedfelt gjennom tre departementer:
®

Kulturdepartement har ansvar for idrettsområdet

®

Klima- og miljødepartementet for friluftspolitikken

«

Helse- og omsorgsdepartementet for helsefremmede og forebyggende arbeid.

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) legger føringer på hvordan planleggingen skal ta hensyn til
alle forskjellige gruppers særegne behov, særlig gjelder dette barn og unge, og barnas talsperson
skal være direkte med i planarbeidet. Dokumentene som planen bygger på finnes i vedlegg 2.
5.2

Regionale føringer

I Fylkesplan for Troms (2014-2025) er det nedfelt arealpolitiske retningslinjer som skal ta
hensyn til folkehelse gjennom enkel tilgang for alle til natur- og friluftsområder og gode

møteplasser for fysisk aktivitet og sosialt fellesskap vektlegges. Samt at byer og tettsteder i
Troms skal ha gode miljøkvaliteter, universell utforming, sammenhengende grønnstrukturer og
sammenhengende hovednett for gående og syklende.
Hovedmål for folkehelse er: Trygge og inkluderende oppvekst- og levekår skal bidra til god

helse og utjevning av sosiale forskjeller.
Fylkeskommunen har vedtatt at Regional plan for folkehelse, idrett og friluftsliv skal
revideres i tre separate planer:
Regional plan for idrett (under utarbeidelse)
Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk (2016-2027).
Regional plan for folkehelse (satt på vent)
5.3

Lokale føringer

Gjeldende kommuneplan med arealdel var vedtatt av kommunestyret 07.02.2008. Arealplanen
er under revisjon og var ikke ferdigstilt når denne planen ble vedtatt. Kommunal Plan for Idrett
og Friluftsliv er en tema-plan, og er i seg selv ikke juridisk bindende. Imidlertid får den juridisk
bindende virkning når den legges inn i Kommuneplanen og dens arealdel.
I gjeldende Årsbudsjett for 2015 og Økonomiplan 2016 - 2019 er det avsatt midler til drift,
anleggsdrift, FYSAK og aktivitetsstøtte til lag og foreningers virksomhet.
I kommunen foreligger det en rekke andre plandokumenter: Reguleringsplaner, retningslinjer
vernede vassdrag, verneplaner, tematiske planer, fagplaner, sektorplaner mv. Dette er planer
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som skal bidra til en helhetlig planlegging og derved også bidra til å ivareta friluftslivsområder
og andre arealer av betydning for fysisk aktivitet.
Kystsoneplanen, som er en kommunal plan for kommunens kyst- og sjøområder, har bl.a. som
målsetting å sikre viktige friluftsområder. Mange av tiltakene i Kystsoneplanen er rettet mot
områder i tilknytning til sjøbasert friluftsliv, som tur/friluftsområder ved sjøen, hytteområder,
badeplasser og båthavner/-anlegg. Ingen anlegg må påvirke navigasjons - installasjonene eller
plasseres innenfor hvit lyktesektor i en seilings - led.
Målene i Kommunal plan for Idrett og Friluftsliv skal samsvare med øvrige mål og vedtak i
kommunen. Kulturdepartementet stiller minstekrav til innhold av «Kommunal planlegging for
idrett og fysisk aktivitet» (V-0798).
Temakart for idrett - og friluftsliv bør samordnes med andre relevante planer innen kommunen,
og bør være samordnet med kart som viser kommuneplanens arealdel.
5.4

Juridiske lovverk

Idrett og friluftsliv har flere ulike lovverk og forholde seg til. «Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komités lov» gjelder alle organisasjonsledd og aktivitet under NIF,
mens friluftslovens formål er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til
ferdsel og opphold i naturen. Se vedlegg 3 for oversikt over ulike lovverk.

61 Planprosessen
Planen ble første gang utarbeidet i 1994 etter nye plankrav fra departementet, og har vært
revidert 4 ganger siden. 12005 gikk revideringsarbeidet parallelt med revidering av
Kommuneplanen med arealdel. Det var da oppnevnt en felles faglig arbeidsgruppe, da begge
planer handler om bruken av de samme arealene. På den måten ble det oppnådd et bredt og
helhetlig perspektiv på arealbruken i kommunen.
De forutgående planene danner en viktig faglig basis for Kommunal Plan for Idrett og
Friluftsliv 2016-2019. Planprosessen har vært samkjørt med arbeidet med revideringen av
Kommuneplanens arealdel og det har vært avviklet fire felles folkemøter med bred
informasjon.
Det faste utvalg for Plansaker (Planutvalget) oppnevnte den 18.02.15 en arbeidsgruppe på fire
personer:
®

Sveinung Ims (leder i SIR)

a

Thomas Haugland (lærer)

®

Oddveig Nymo Dalbakk (helsesøster og barnas talsperson)

°

Elisabeth Øien (Kultursjef og sekretær)

Arbeidsgruppen har bidratt med omfattende faglige og redaksjonell råd til revidering av
planen.
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Fremdriften i planarbeidet
Planarbeidet ble igangsatt av Planutvalget i møte 18.02.15, sak 06/15, og ble bekjentgjort
gjennom media og på kommunens hjemmeside. Det ble utarbeidet en fremdriftsplan for
arbeidet. Fremdriften i arbeidet forholder seg til retningslinjene i PBL §11-4. Se vedlegg 4.
Kart med oversikt over anlegg og friluftsområder
Kartene som ble utarbeidet i 2005, datert 01.02.06, ble benyttet under høringsperioden. Det
viser plasseringen av eksisterende anlegg som er bygd frem til 2005. Anleggene er ført på en
liste som er lagt inn på kartene. Nummereringen er den samme på kartet og på listene.
Det blir ikke utarbeidet nye egne kart nå. Alle anleggene legges inn på arealplankartene når
Kommuneplanen er vedtatt.
Kart over friluftsområder

er laget i forbindelse med «Kartlegging av friluftsområder», disse

gjøres tilgjengelig på www.naturbasen.no og kommunens hjemmesider.
Medvirkning
Planprosessen er omfattende etter krav i Plan- og Bygningsloven, da alle innbyggerne skal få
legge frem sine innvendinger, merknader og tilføyelser før planen blir vedtatt. Dette er ivaretatt
med fire folkemøter og en 3 måneders høringsperiode fra 19. juni til 15. september, 2015.
Det har det vært gjennomført flere møter med:
®

Idrettslagene i regi av SIR.

®

Andre lag og foreninger som arbeider med friluftsliv.

®

Grunnskolene og barnehagene

®

Grunneierlag - blir gjennomført i høringsperioden

Planutvalget godkjente utkastet i møtet den 18.06.15, og la det ut til offentlig ettersyn fra
1. juli til 15. september. Planen er sendt ut til over 70 høringsinstanser i henhold til
retningslinjene i PBL.

71 Evaluering forrige plan
7.1

Fysak-midler

Skånland kommune ble FYSAK-kommune i 2004, som administreres av kultursjefen. Det er
avsatt 50.000kr/år til FYSAK-midler til lavterskel-tiltak, særlig rettet mot dem som trenger
tilrettelegging for å komme seg i fysisk aktivitet. Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for
fordelingen av midlene. En FYSAK-gruppe, der klubbene er representert på omgang,
kommunen, bl.a. leder for funksjonshemmedes råd og helsesøster er faste medlemmer, avgir
innstilling til fordelingen.
Det er avsatt kr 50.000kr/år til FYSAK-tiltak, så det er altså blitt brukt la- 200.000,- i perioden
2012-15.
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Grillbuapå Steinsland og en glad dugnadsgjeng. Foto: Torill Pettersen og Elisabeth Øien.
Midlene er eksempelvis brukt til bygging av turstier, rasteplasser og benker, bålplasser,
svømming i oppvarmet basseng, kurs i seniordans og annen type dans og mye mer. Det er stor
interesse for dette arbeidet blant lag og foreninger.
I tillegg til de kommunale FYSAK-midlene, har lag og foreninger også kunnet søke FYSAKmidler fra Troms fylkeskommune: 8 lag har mottatt kr. 100.500,- i perioden 2012 - 2015.
For oversikt over tildelinger se vedlegg 5.
7.2

Andre kommunale midler

Kulturmidler
Det var satt av i budsjettet kr 100.000,- i driftsstøtte til alle aktive lag og foreninger i
kommunen Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for fordelingen. Det har utviklet seg en
praksis over mange år om at 50% av disse midlene tildeles idrettslagene. Det er 9 klubber som
søker om tildeling fra disse midlene.
Skånland Idrettsråd avgir sin innstilling til hvordan disse midlene skal fordeles, og denne måten
å fordele på fungerer godt.
Den resterende 50% fordeles til allmennkultur, som bl.a. kor, korps, husflidslag, samisk husflid,
Kunstforeninga i ETS o.l. Det er hovedsakelig aktiviteter rette mot barn og unge som får
tildeling, men noe går også til aktiviteter til eldre. Søknaden må inneholde årsmelding og regnskap,
aktivitetsplan og budsjett. Fordelingen er delegert til administrasjonen, og blir referert for
kommunestyret.
Det var budsjettert med Irr. 66.000,- i aktivitetsstøtte til spesielle enkeltstående aktiviteter
utover de ordinære aktivitetene lagene driver med. Det gis spesielt til større arrangement hvor
søkeren står som arrangør, eller til kurs for instruktører både i musikk og idrett, og til
konsertstøtte. Midlene utbetales etter at regnskapet er avlagt.
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Idrettsanleggsmidler
Det var budsjettert med kr 100.000,- som tilskudd til drift av idrettsanleggene som idrettslagene
driver, i hovedsak til dekning av utgifter til strøm. Det er 9 klubber som søker, og det er
Skånland Idrettsråd som avgir innstilling til fordeling. De kjenner til hverandres situasjon, og
kommer til enighet om fordelingen gjennom et felles møte. Dette har fungert godt i mange år.
Tilskuddene til støtte for lag og foreninger som organiserer og administrer en enorm
dugnadsinnsats, til alle innbyggernes beste, er gode å ha. Beløpet har derimot stått uforandret i
mange år og Skånland Idrettsråd har to ganger gjort vedtak som er oversendt til ordfører og
rådmann med en sterk anmodning om å øke dette beløpet, da utgiftene jo har steget svært mye
i denne perioden.
Kommunale sponsoravtaler
I perioden 2011-14 har Skånland kommune hatt en avtale med Skånland og Omegn
Idrettsforening (SOIF) hvor kommunen stiller lø- 60.000,- til disposisjon for SOIF for å utvikle
Kunstgressbanen til et sentralbaneanlegg for hele ETS-regionen. Avtalen inneholdt blant annet;
gjøre kunstgressbanen tilgjengelig for beboere på Kvitnes mottak og enslige mindreårige
flyktninger som bidrag til integrering, tilrettelegge for idrettsleker for barn og unge i hele ETSregionen og sette opp stadionreklame for Skånland kommune. Det har også medført at elevene
ved Skånland skole kan bruke anlegget på dagtid. Denne avtalen har vært viktig både for SOIF
og for kommunen. 12014 mottok Grovfjord IL kr 20.000,- på tilsvarende premisser. Skånland
Idrettsråd har diskutert denne ordningen, noe som har medført at plangruppa foreslår en ny
ordning som kan hete Samarbeidsavtaler.
Se mer om dette i kap. 9.5.3 Andre tilskudd - samarbeidsavtaler.
7.3

Tildeling spillemidler

Spillemidler tildeles på basis av godkjente søknader fra lag og foreninger. For forrige
planperiode (2012-15) ble det tildelt til sammen kr 7.474.000,-. Det største anlegget som har
fått penger i forrige periode var svømmehallen i Skånlandhallen med to tildelinger på til
sammen 5.2 millioner kroner. Av andre store anlegg kan nevnes SOEFs kunstgressbane på
Skånland Idrettsanlegg. For oversikt over tildelinger se vedlegg 5.
7.4

Andre tildelinger

I perioden har lag og foreninger også fått tildelt midler fra Norges Idrettsforbund (NIF) gjennom
lokale aktivitetsmidler (LAM), som er en tilskuddsordning rettet mot lokale lag og foreninger
tilsluttet NIF, som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og unge. Tilskuddet i har variert
mellom kr. 80.000,- og kr. 100.000,-.
I tillegg får lagene midler fra Grasrotmidler fra Norsk Tipping. Den ble innført i 2009 og gir
alle lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret 5%& av spillerinnsatsen på ulike
spill i Norsk Tipping (Lotto, Joker, m.fl.)
7.5

Tildeling midler friluftsliv

Troms Fylkeskommune tildeler midler etter søknad fra lag og foreninger til friluftslivsprosjekter. I
Skånland er det søkt og mottatt midler til «Turskiltingsprosjektet», «fysisk tilrettelegging for friluftsliv
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i nærmiljøet» og «tilskudd til friluftslivsaktiviteter» på til sammen: Kr. 386.000,- for perioden 201215. For oversikt over tildelinger se vedlegg 6.
7.6

Evaluering tiltaksplan

Prioriterte mål i perioden 2012-15 - Resultat:
1. Økt satsing på fysisk aktivitet og friluftsliv, etablere et Friluftsråd
Resultat: Gjennomført 22.04.15, går inn i Ofoten Friluftsråd.
2. Etablere 1/1 stilling Idretts- og friluftslivskoordinator - skal bistå lag/foreninger med å
søke eksterne midler for organisering av tiltak, bl.a. for PU; være folkehelse- og
FYSAK-koordinator.
Resultat: Ikke gjennomført - blir videreført
3. FYSAK-midler: Øke beløpet til kr 100.000,- til støtte til lavterskel-tiltak.
Resultat: Delvis gjennomført. Videreføres/utvides i samarbeid med FYSAK-gruppa
4. Flere merkede turstier: Økt tilskudd til rydding/merking.
Resultat: Delvis gjennomført med noe FYSAK-midler og tilskudd fra Troms Fylke
Videreføres og utvides i denne perioden.
5. Støtte rene idrettstilbud: Idrettsskoler med kulturmidler og LAM.
Resultat: Delvis gjennomført, videreføres i denne perioden.
6. Sikre arealer til friluftsformål: Statlig sikling, DFNF.
Resultat: Noe er gjennomført - videreføres for hele kommunen i denne perioden.
7. Bedre tilrettelegging av friluftsliv for all som trenger det. Universell utforming for økt
tilgjengelighet for unge, eldre og psykisk og fysisk utviklingshemmede.
Resultat: Ikke gjennomført. Videreføres i denne perioden.
8. Organisert renovasjon i naturen. Samarbeid med «Skånland I Vekst».
Resultat: Ikke gjennomført - videreføres i denne perioden.
9. Ivaretakelse av fredede eller verneverdige kulturminner langs turstiene.
Resultat: Noe gjennomført - videreføres i denne perioden.
10. Bedre informasjon. Om turløyper og annet i form av kart på hjemmesiden.
Resultat: Til dels informert - videreføres i denne perioden
11. Støtteordninger for ungdom. Kultur- og idrettsstipend. Friluftspris.
Resultat: Gjennomført Idrettsstipend. Videreføre/opprette friluftspris for ungdom i
denne perioden.
12. Økt reiseliv. Blåfjorder. Imella. Samarbeid med Frivillighetssentralen, Skånland
Kystlag, Huset i Havet m.fl.
Resultat: Imellaprosjektet er gjennomført og videreføres/utvikles i denne perioden.
13. Lage/utbedre parkeringsplasser ved tursti/løype-start.
Resultat: Delvis gjennomført, men mange behov. Videreføres i denne perioden.
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81 Nåsituasjon og fremtidige utfordringer/behov
8.1

Idrett

Idrettsregistreringen for 2014 viser følgende medlemstall i idrettslag tilknyttet NIF i Skånland
kommune:
Idrettslag

Ant. medl.

Breistrand & Omegn Cykleklubb

57

Fjell skilag

217

Grovfjord IL

315

Santor IL

205

Skånland OIF

417

Skånland Stall og Rideklubb

48

Skånland Pistolklubb

43

Tinden Bueskytterklubb

89

Kjønna IL

132

Skånland Sportsklubb

330

Evenskjer Klatreklubb

184

ETS Taekwon-Do

94

Sum

2131

1

Kommunen har utøvere som hevder seg på fylkes-, landsdels- og nasjonalt nivå innen fotball,
langrenn, friidrett og bueskyting.

Fjell Skilag har mange utøvere som hevder seg i toppen i Nord Norge. Foto: Stig Walter Tovås.
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Skånland Idrettsråd
Kulturdepartementet krever at alle kommuner som har flere idrettslag skal etablere et Idrettsråd.
Medlemmene må være medlemmer av Norges Idrettsforbund. Skånland Idrettsråd(SIR) har
definerte oppgaver som høringsorgan, prioritere spillemiddelsøknader og innstille til fordeling
av lokale midler.
8.1.1

Grovfjord og omegn

Grovfjord Idrettslag (GIL) er den eneste organisasjonen med tilbud om idrettsaktivitet i
Grovfjord-området og har ca300medlemmer. Innenfor idrettslaget er det derimot flere
undergrupper som legger til rette for ulike aktiviteter for barn, unge og voksne. GIL aktiviserer
over 90% av barn på småskole og mellomtrinn i bygda, med aktiviteter som idrettsskole,
fredagssvømming, fotball, fotballskole, ski og skilek, nissemarsj og osv.
Trimgruppa

har

aktiviteter

som

spinning,

jogging/løp, styrketrening og Core Puls. I Grovfjord
har aktivitetsnivået på ski vært avtagende, men det
gis tilbud om skitrening gjennom Grovfjord - cup.
Mangelen på tilfredsstillende lysløype for ski kan
være årsaken, men i løpet av 2015 vil derimot
lysløypa i Grov rehabiliteres og kan gi barn og unge
et bedre tilbud. Løypa er også planlagt utvidet i løpet
av perioden 2016-2018. Løypelaget tråkker ca. 25
lon skiløyper på Revelvhøgda og i Revdalen,
Novalandet og i Balteskardmarka. Skiløypa i Revdalen kobles på løypenettet til Herjangen skiog løypelag som har løyper i Maridalen og til Trollhøgda og Varden.
Fotball er fremdeles den største idretten i GIL, med herrelaget i 4.divisjon og samarbeidslag
med Gratangen/Bjerkvik om herrelag i 5.divisjon. Det største arrangementet er likevel
fotballskolen på Sletta med ca. 120 deltagende barn fra området. Etter at Grovfjord IL i 2013
ferdigstilte kunstgressbanen på skoleplassen i Grovfjord har fotballaktiviteten økt betraktelig,
og i 2015 ble det påmeldt flere lag i aldersbestemte klasser enn på mange år. I tillegg
samarbeider GIL med Gratangen IL og IL Santor om gutte- og jentelag.
Som et tilbud til bam- og unge
startet GIL i 2014 med innebandy
og

er

registrert

i

Norges

Bandyforbund, og vinteren 2015
deltok GIL for første gang med to
lag i innebandyturnering.
Grovfjord IL og SOIF kjemper fortsatt
om hegemoniet i kommunen, det skal
vi være glad for. Det rekrutterer flere
gode fotballspillere og engasjerer
store og små. Foto: Svein Bertin
Simonsen.
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GIL er sammen med Gratangen IL, Bjerkvik IL og Kiruna IF medeier i Border Crossing
Challenge som arrangerer grenseskridende konkurranser på Nordkalotten innen ski, sykkel og
fatbike. Dette har resultert i at GIL i 2014 fikk har en egen sykkelgruppe registrert i Norges
Cyklelforbund.
Kunstgressbanen ved skolen i Grovfjord har gitt bygda et fantastisk utemiljø og
treningsfasiliteter for alle aldersgrupper på ettermiddag/kveld og for skolen og SFO på
formiddag.
Våren/sommer 2015 ble gymsalen på Grov Skole renovert i et samarbeid med GIL, FAU og
kommunen. Det gamle gymsaldekket ble lagt i 1974 og nytt gulv var en nødvendighet.

Utendørsanlegg: Sletta Stadion med kafé og garderobe, kunstgressbane og diverse
skiløyper.
Innendørsanlegg: Gymsal Grov Skole
Nærmiljøanlegg: Lysløype i Grov og ballbinge.
Idrettens behov: Rehabilitering garderobedel Sletta stadion. Utvidelse lysløypa i Grov.

8.1.2 Tovik og omegn
Området omfatter bygdene Tennevik, Sandstrand, Tovik, Renså og Dypvik. Området har flere
utendørsanlegg for idrettslige aktiviteter og rekreasjon. På Rensåhøgda finnes gressbane som
er viden kjent for sin kvalitet. På Tovikhøgda finner vi skytebaner som dekker alt fra jaktfelt
og leirdue til ren baneskyting.
I Tovik-/Sandstrand-området er det etablert
lysløype som er i bruk sommer og vinter. I
tilknytning til lysløypa ligger Åsesletta med
gapahuk, med områder for skileik og med IL
Santor sitt klubbhus som er base for aktiviteter
og

konkurranser

sommer

som

vinter.

tilknytning til Sandstrand skole finner

I
vi

grusbane og ballbinge. Grusbanen planlegges
omdannet til kunstgressbane for 7er spill.
Fasilitetene er mye i bruk. Spesielt interessant
er det at IL Santor i sesongen 2015 har så
mange aktive i aldersbestemte klasser i fotball
Åsesletta er godt tilrettelagt med skileik,
skispor og som utgangspunkt for turer. Foto:
Stig Walter Tovås.

at klubben kan mønstre 4 lag i turneringer.
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Sandstrand Grendehus har nå startet på en storstilt rehabilitering og utvidelse med ny scene og
garderober.

Utendørsanlegg: gressbane med garderobeanlegg, grusbane 7er, skytebane og diverse
skiløyper.
Innendørsanlegg: gymsal.
Nærmiljøanlegg: skianlegg, aktivitetsområde og ballbinge.
Idrettens behov: kunstgressbane Sandstrand, rehabilitering av lysløype sluttføres og
ny løypemaskin.

8.1.3

Evenskjer og omegn

Området omfatter bygdene Steinsland, Lilleskånland, Skånland, Bø, Breistrand, Trossen,
Boltås, Kjønna og Trøssemark. Det er flere aktive idrettslag tilsluttet NIF med et bredt tilbud
innen mange forskjellige idrettsgreiner. Det er organiserte aktiviteter og tilbud gjennom hele
året både utendørs og innendørs; fotball, langrenn, sykling, orientering, skyting, riding,
terrengløp mfl.
Gjennom forrige planperiode er store og viktige anlegg bygget på Evenskjer;
o

Skånlandhallen er en flerbrukshall med svømmehall i tilknytning til skolen, herunder
aktiviteter som for eksempel svømming, fotball, klatring, taekwondo, innebandy,
bueskyting og barnegym.

®

To kunstgressbaner på Skånland stadion.

Det finnes for øvrig mange balløkker og andre nærmiljøanlegg i hele området.
Skånlandhallen brukes
til mange aktiviteter.
Her er det barn og
unge som får prøve
seg i klatreveggen.
Foto: Gunn Stabell.
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Skånland og omegn idrettsforening (SOIF) er den største klubben med over 400 medlemmer.
Hovedaktiviteten er fotball, og klubben driver stort og omfattende tilbud i aldersbestemte
klasser og opp til seniornivå. Klubben har bygget opp et flott anlegg på Evenskjer med to
kunstgressbaner. Klubben har også gressbane på Trøssen.
Skånland Sportsklubb har aktiviteter innen langrenn, svømming og orientering. Klubben har
skiløyper og stadion på Breistrand og drifter lysløype på til sammenl 1 km og dagslysløyper på
til sammen 36 km. Løypenettet holder de åpent med egen tråkkemaskin. Sportsklubben har
tilbud om svømming i aldersbestemte klasser og holder ukentlig folkebad i svømmebassenget.
Dette tilbudet har blitt svært populært. Aktiviteten innen orientering er i ferd med å ta seg opp,
og i 2014 ble det arrangert en orienteringsleir på Evenskjer rettet mot elever på barneskolen.
Fjell Skilag holder til i Trøssemark og rundet 30 år i 2013. Skilaget har skiløyper og stadion
ved Lavangseidet grendehus. Med egen tråkkemaskin drifter skilaget lysløype på ca. 6 km og
ellers løyper i Villdalen på 3,7 lon og mot Rødbergsmark på 1,1 km. Løypene inngår i
løypenettet til Skånlandsløypene. Skilaget har skitilbud fra aldersbestemte klasser og opp til
seniornivå. I tillegget driver skilaget ulike trimgrupper og innebandy i Skånlandhallen. Skilaget
arrangerer tirsdagsrenn gjennom sesongen og i tillegg sonerenn og medarrangør på
Vardemarsjen.
Fjell

Skilag

er

Idrettsforbund

tilsluttet

Norge

konkurreres

(SVL-N).

i

reingjeterkonkurranser,

Samenes
Det

langrenn,
lassokasting

og

terrengløp, og skilaget er med samlinger og
arrangementer

i

Sverige,

Finland

og

internasjonalt (Arctic Winter Games).
Foto: Stig Walter Tovås.
fcj

1.1
Evenskjer Klatreklubb opplever stor vekst i medlemstall og aktivitet, mye takket være
lclatretårnet (Isbadestranda) og klatreveggen i Skånlandhallen. Klatreklubben har tilbud i alle
aldersklasser og er også medarrangør på Isbadedagen og Evenskjerdagan. ETS Taekwondo har
base i Skånlandhallen og har stor aktivitet og bredt tilbud i alle aldersklasser.
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Tinden Bueskytterklubb har sin base på Breistrand Grendehus, men har planer om et
utendørsanlegg. Klubben har ca 80 medlemmer, også mange jenter og damer. Klubben har hatt
en økende aktivitet, og har oppnådd gode resultater både lokalt, regionalt, nasjonalt og
internasjonalt.
Bueskyting her blitt
en populær idrett i
Skånland og ETS.
Skånlandhallen har
gitt idretten bedre
treningsmuligheter.
Foto: Kristine
Storelv.

Kjønna IL drifter lysløype i Kjønna på 3,6 km. Idrettslaget har også trimgrupper og er en del
av Skånlandsløypene og holder oppsyn med flere turløyper. Det er Kjønna Bygdelag som eier
og rehabiliterer skileikbakken og løkkebanen ved Kjønna Grendehus.
Breistrand Cykleklubb har nå en økende aktivitet i klubben etter at nye medlemmer skapte en
ny giv i klubben. Den har nå ca. 50 medlemmer, flest menn, og deltar aktivt i ritt både lokalt og
regionalt. De har faste lokale ritt hver onsdag, og det er stor optimisme i klubben.
Skånland skytterlag og Skånland Pistolklubb har begge økende virksomheter, og begge
klubbene planlegger utendørsanlegg.
Marka BK i Trøssemark er ikke tilsluttet NIF eller SIR, men har bygget grusbane ved
Lavangseidet grendehus. De planlegger å legge kunstgras på banen.

Utendørsanlegg: To kunstgressbaner, gressbane, to grusbaner, to hoppbakker, tre
lysløyper, to skistadioner, orientering, lassokastingsarena og rideanlegg.
Innendorsanlcgg: Skånlandhallen med flerbrukshall, svømmehall og innendørs
klatrevegg, to gymsaler, to anlegg for bueskyting og ridehall.
Nærmiljøanlegg: Tre ballbinger, diverse løkkebanerog Evenskjer nærmiljøpark med
mange treningsmuligheter for barn og unge.
'<
F
'ira '
'T.,
R'
. • ' o
Idrettens behov: Etablere nye idretter som friidrett, bryting, håndball, volleyball,
innebandy og basketball. Det jobbes med servicebygg og - på lengre sikt - fotballhall,
J»
ved kunstgressbanen.
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8.1.4

Aktiviteter for mennesker med spesielle behov

Tilbudet om fysisk aktivitet til grupper som krever spesiell tilrettelegging foregår i regi av
kommunen, i privat regi av pårørende og i enkelte lag og foreninger. Nesten alle mennesker har
et ønske om å komme seg ut i naturen og bevege seg i frisk luft - alle etter sine behov, ønsker
og evner. Noen har ekstra behov av forskjellig art for hjelp slik at de kan komme seg ut i
naturen. Det er i aller høyeste grad en humanitær og kommunal oppgave å bidra til dette.
Norsk Forbund for Utviklingshemmede, avd. Skånland (NFU-S) har gjort en formidabel
innsats for denne gruppen, og det er viktig å se sammenhengen mellom fysisk aktivitet, helse
og trivsel, særlig for denne gruppen.
Frivillighetssentralen arrangerer ukentlige trimturer på dagtid for sine brukere, og denne er
blitt en populær aktivitet.
Det er et behov for å arrangere ukentlige treninger, og til å arrangere en Idrettsdag en gang i
året. Dette skal også gi trening og motivasjon til å delta i Barduleken hver høst.

8.2

Friluftsliv

Skånland har fantastiske områder for friluftsliv, både tradisjonelt friluftsliv og for de mer
ekstreme som søker høye fjelltopper med luftig nedfart. Foto: Thomas Haugland.
Friluftslivsorganisasjonene består i all hovedsak av foreninger som ikke er tilsluttet NIF. Det er
ikke registret noen fordeling pr. kjønn. Medlemsregistreringen viser pr.20.05.15 følgende tall:
Aktivitet
Nova Turlag
Skånland & Astafjord JFF
Steinsland Turlag/SUAL

Ant. medl.
172
70
101

Tennevik Løypelag

20

Evenskjer Løypelag

38

DNT

48

Sum

449
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Friluftsliv kan være alt fra lek i nærmiljøet, spaserturer, sykling, fjellklatring, tradisjonelt
fangst, fiske og høsting til ekstremsport og lange teltturer i urørt natur. Friluftsliv gir oss mange
gleder utover den fysiske aktiviteten i seg selv, det være seg opplevelsen, følelse av mestring,
sosialt samvær, holdningsarbeid, lære om naturen og ikke minst den stillhet og ro som naturen
gir oss. Friluftsliv er også en flott arena for læring og integrering av innvandrere og flykninger
mfl.
Kommunens ansvar er særlig knyttet til oppgaver med å ivareta allemannsretten og sikre
attraktive arealer. Kommunen bør imidlertid også ta ansvar sammen med lokale
organisasjoner for å stimulere til friluftsliv.
Statistikk viser at fysisk aktivitet i form av tradisjonelt friluftsliv er den aktivitet som treffer
flest mennesker og har positive effekter både på fysisk og psykisk helse. Derfor er det viktig
med gode muligheter for friluftsliv, både sett ut fra et folkehelseperspektiv, men også sett ut
fra et attraksjonsperspektiv. Gode muligheter for friluftsliv er en særlig kvalitet ved valg av
bosted, og det antas at dette godet blir enda viktigere i framtiden. Skånland kommune har med
sine mange urørte naturområder og gode muligheter for et variert friluftsliv alle forutsetninger
for å kunne styrke sin attraktivitet som bosted og reisemål gjennom en bevisst arealpolitikk,
god tilrettelegging og informasjon. Det må imidlertid bli et:
a

økt fokus på å sikring av arealer, korridorer og koblinger mellom arealer og løyper/stier

®

økt fokus på tilrettelegging i form av parkeringsplasser, o.l

•

økt fokus på å stimulere og motivere til friluftsliv gjennom økt tilgjengelighet og økt
informasjon

8.2.1

Stimulere og motivere til friluftsliv

Stimulering til friluftsliv handler om å opprettholde og skape lyst og ferdigheter til å drive ulike
former for friluftsliv. Dette kan gjøres på ulike måter som for eksempel gjennom økt
tilgjengelighet og informasjon, sikre gode arealer til friluftsliv,

holdningskampanjer, kurs,

organiserte aktiviteter, koordinering mellom idretts, tur- og løypelag med mer. Å stimulere
befolkningen til å utøve friluftsliv, har tradisjonelt vært en oppgave for de frivillige
organisasjonene. Skånland kommune samarbeider med lag- og foreninger, grunneierlag, skoler
og institusjoner for best mulig å kunne legge til rette for fysisk aktivitet i naturen for alle, det
være seg bam og unge, eldre, innvandrere og ikke minst funksjonshemmede.
Friluftsråd: Et friluftsråd er et fast samarbeid mellom to eller flere kommuner og eventuelt
organisasjoner om nærmere definerte felles friluftsoppgaver.
Samarbeidet er formalisert
gjennom vedtekter, årsmøte, styre, arbeidsprogram, budsjett, årsmelding og regnskap.
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Den 22.04.15 ble det vedtatt i k-sak 14/15 at Skånland kommune, sammen med de fleste SørTroms kommunene, skal inngå i Ofoten Friluftsråd. Dette er et viktig tiltak for å øke
friluftslivsarbeidets prioritet.

Skånland kommune har vedtatt å gå inn i Ofoten Friluftsråd hvor man far et faglig
samarbeid mellom kommuner og definerte friluftsoppgaver. Det vil likevel være behov
for at kommunen selv øker sin innsats når det gjelder stimulering og motivasjon til
friluftsliv.

8.2.2

Verdikartlegging

Skånland kommune har deltatt aktivt i prosjektet «Kartlegging av viktige friluftsområder» i regi
av Troms Fylkeskommune. Formålet med arbeidet er å synliggjøre hvilke områder som er
særlig viktig for friluftsliv, tilgangen og kvaliteten på disse. Dette gjelder nærturterreng, lekeog rekreasjonsområde, grønnkorridorer, marka, strandsonen, kulturlandskap, utfartsområder,
store turområder med og uten tilrettelegging, og særlige kvalitetsområder. I Stortingsmelding
nummer 8 (1999-2000) om regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand kom man frem til
følgende utgangspunkt: «Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende,
trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig.». I denne
sammenheng har plangruppa tatt med kartlegging av friluftsområder, selv om de kartlagte
områdene ikke er kvalitetssikret enda. Det vil kunne skje i denne planprosessen.
Det er svært viktig å dokumentere et områdes verdi for å fa sikring av områder som er spesielt
egnet til friluftsliv og for å unngå at man mister områder som da kan bli feilaktig nedvurdert.
For kommunens del betyr dette at man nå har et kunnskapsgrunnlag som bakgrunn for
kommunal planlegging, og man kan ta både informasjon og digitale kart til hjelp når
beslutninger som får konsekvenser for friluftsområdene skal tas.
Skånland har unike friluftslivsområder,
som er kommunens største ressurs for
aktivitet og rekreasjon. I alt 44 områder
er kartlagt, og relativt mange områder i
Skånland har fått høy verdi (A og B).
Dette gjenspeiler en viktig kvalitet i
kommunen. Områdene varierer fra
større
friluftsområder

i

sammenhengende
fjellområder til

mindre nærturterreng med nærhet til
tettstedene i kommunen.
Lavvoen på Myklveollkollen.
Foto: Thomas Flaugland
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For oversikt over områder som hittil er kartlagt se vedlegg 6: Kartlegging av friluftsområder i
Skånland, eller se kommunens hjemmesider www.skanland.kommune.no hvor du også kan
laste ned faktaark for hvert område.

W
Kommunen må etablere rutiner i saksbehandlingen som sikrer at kartleggingen, på et tidlig
stadium, tas inn som del av beslutningsgrunnlaget, og at det i alle saker som berører
friluftsinteresser skal redegjøres for hvordan interessene blir berørt og hvilke prioriteringer som
er foretatt mht. friluftsinteressene ved valg av løsninger.
Kartleggingen bør ligge til grunn ved kommende revisjon av Kommuneplanens arealdel og
utformingen av denne. Herunder bør det vurderes mulig bruk av hensynssoner og
bestemmelser, hvilke områder som prioriteres avsatt til friluftsformål.
Kartleggingen bør gjøres tilgjengelig slik at den også fungerer som informasjon til egne
innbyggere og tilreisende som ønsker informasjon om friluftsmulighetene i kommunen.
Kartleggingen danner grunnlaget for erverv eller varig bruksrett for områder som bør vurderes
som Statlig sikra friluftsområder.

8.2.3

Inngrepsfrie naturområder

Inngrepsfrie naturområder er en sjeldenhet i kystområdene og er å betrakte som nasjonale
naturverdier som er et nasjonalt og internasjonalt satsningsområde. Regjeringen har gjort det
klart at vi skal opprettholde naturmangfold, kulturlandskap og stanse alt tap av inngrepsfri natur
og at de stadig færre områdene i Norge som er uberørt av tekniske inngrep, må gis sterkere
beskyttelse for å bevare naturkvaliteter som også våre etterkommere har rett til å oppleve. Dette
er målsetninger som også Skånland kommune er forpliktet til og ønsker å imøtekomme. Gode
naturområder i umiddelbar nærhet til folkene som bor i bygdene er særdeles positivt for
folkehelse, barn- og unges oppvekst, stedstilhørighet, kultur, kunnskapsformidling og er en
viktig årsak til at folk bor i bygdene. Urørt natur og mulighetene for friluftsliv kan brukes som
trekkplaster for å få unge mennesker til å etablere seg i bygdene.
Naturområdene i kommunen har også et stort potensial som turistmål i frilufts- sammenheng
og Nord-Norge er utpekt som den landsdelen med størst potensial for naturbasert av alle landets
regioner (NHO Reiseliv).
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Skånland har et variert landskap med mange vakre naturområder som egner seg meget godt til
fysisk aktivitet og friluftsliv. I kommunen kan man finne inngrepsfrie naturområder (INON),
kulturlandskap, gammelskog og kystalpine fjellområder som gir muligheten til både tradisjonelt
og spektakulær friluftsliv.

1 Skånland har vi særlig tre fjellområder som skiller ut som svært viktig å ta vare på
som inngrepsfrie naturområder, i verdikartlegging av friluftsliv i kommunen er de gitt
områdenavn «Revvannet - Revdalen - Kjølene», «Segeldalen - Olderdalen - Eidevatnet
- Revtinden» og «Storjorddalen - Skittendalen -Novadalen». Dette er områder som
gjennom arealplanen bør sikres for utbygging. Det bør også sees på muligheten for at et
eller flere av fjellområdene får vernestatus.

8.2.4

Universell utforming

Det er viktig at friluftslivsområder er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne og
spesielle behov, og at flere får muligheten til varierte ffiluftslivsopplevelser. Derfor er det viktig
at universell utforming og økt tilgjengelighet ivaretas i planlegging og oppgradering av
friluftsområder. Kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelige i
naturlandskapet,

derfor brukes gjerne begrepet «tilgjengelig» når

man opparbeider

naturområder til friluftsformål for alle. Et tilgjengelig friluftsområde som er forsøkt universelt
utformet fungerer godt for de fleste. Det behøver ikke å bli mer kostbart, men det krever litt
ekstra omtanke under opparbeidelsen.
Per dags dato er det få områder i Skånland som er tilrettelagt for brukergrupper med
behov for tilrettelegging. Det vil vær viktig å få kartlagt hvilke områder i kommunen
som egner seg for/har et behov for universell utforming/tilrettelegging. Videre bør det
være ei målsetning at det finnes områder med universell utforming i tilknytning til alle
tettsteder i kommunen. Tanken er å stimulere til økt friluftsliv slik at nye brukere får
naturopplevelser og større fysisk aktivitet.

8.2.5

På tur i fjellet

Skånland har fantastiske fjellområder for et spektakulært og variert friluftsliv. Dette er en
ressurs både for fastboende og tilreisende turister. De urørte fjellområdene fra Kjeipen,
Segeltinden, Oldertinden og Revtinden har stor anerkjennelse for sine gode muligheter for
frikjøring på ski. Områder fra Nova med Storjorddalen, Dudalstinden, Skittendalen og
Skittendalstinden er urørte naturområder som er mye brukt til toppturer og andre
friluftsaktiviteter av tilreisende fra fjern og nær. Kart over fjellruter bør plasseres ved
utfartsparkeringene. De skal vise rutene til fjelltopper i nærområdet, samt at de har informasjon
om tidsbruk og vanskelighetsgrad både for sommer og vinterstid.
Ny teknologi og smarttelefoner gjør det mulig å laste ned GPS-informasjon via QR-koder fra
informasjonstavler. Kart og GPS ruter bør også gjøres tilgjengelig via internett, enten fra
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kommunens hjemmesider eller som link til tur- og løypelag.
Det vil gjøre ijellene tilgjengelig for enda flere, spesielt de som
ikke er så kjent i området fra før av. Sikkerheten til brukerne
er svært viktig, spesielt med tanke på alle de utenlandske
turistene som er ukjent i fjellområdene. Derfor må det også
være tilgjengelig informasjon på engelsk.
Skånland har flotte fjell for

L

skikjøring. Foto: Thomas
Haugland.

Skånland kommune må satse mer på informasjon til egne innbyggere og tilreisende om de
friluftsmuligheter som finnes, og legge til rette for sikker bruk av ijellområdene gjennom
økt informasjon og tilgjengelighet.

8.2.6

Friluftsliv i hverdagen

Natur og friluftsliv i umiddelbar nærhet til boligområder, er den
som er oftest besøkt i det daglige. Tilgjengelighet er viktig for å
holde seg i aktivitet, og er det et idrettsanlegg eller tursti i
umiddelbar nærhet vil det bli enklere å komme seg ut.
Tilrettelegging

av

nærturområder

eller

leke-

og

rekreasjonsområder og informasjon vil få enda flere ut og i
aktivitet. I Skånland finnes noen slike områder, noen mer
tilrettelagt enn andre. Langs Mølnelva på Evenskjer er det laget
tursti, noe som vil gjøre det lettere for noen av beboerne på
Skånland Sykehjem, Møllerstua og barnehagen å komme seg ut
å gå. Denne må rustes opp og videreføres inn i marka, og det er
et stort ønske å fa en gapahuk der stien slutter.
Skogsveier er viktige bidrag

Lysløypa i Grov har er koblet til tursti, (Vevelongsveien) som

til det daglige friluftslivet.

går til Storvika, et mye brukt friluftsområde

Herfra Rensådalen hvor

nord er løypa tilkoblet tursti til grillbu i Vakkerstadlia. På

det også er satt opp

Sandstrand er det merket og skiltet turløyper ved Sandvannet og

gapahuk. Foto: Thomas

Sandfjellet.

Haugland.

i strandsonen. I

Alle tettsteder og skole/barnehager i Skånland bør ha tilbud om lett tilgjengelige og
tilrettelagte nærturterreng, og det er viktig å sikre samt tilrettelegge med skilting og
merking, grillplasser, toalett, tråkking av skiløyper og parkering.
En oversikt over disse stedene, som vil ligge under fanen «Friluftsliv i hverdagen» bør
gjøres tilgjengelig på kart og på kommunens hjemmeside.
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8.2.7

Hytter

Harstad Turlag har to hytter i Skånland kommune, Skoddeberghytta og Blåvatnhytta.
Skoddeberghytta ligger rett ved riksveg 829 mellom Grovfjord og vegkrysset til Bjerkvik og
Bogen i Ofoten. Enkel adkomst og snilt terreng betyr at hytta er utmerket for småbarnsfamilier.
Blåvatnhytta ligger nord for utløpet fra B1å vatnet/Scam ulvåkkejåvri.
Skånland & Astafjord Jeger og Fiskeforening har hytte, «Ræva Bar», ved Revvannet. Her er
gode muligheter for jakt og fiske. Hytteutleie gjøres av Best Tovik.
8.2.8

Turstier

Naturen vår er et godt utgangspunkt for friluftslivsaktiviteter. Tur-, løype- og idrettslag har
etter hvert merket mange turløyper i hele kommunen, både i nærmiljøet, i utmark og høyt til
fjells. Her er også lagt til rette flere steder med bålplasser, lavvoer, grillbuer, klopper og broer.
Bruken av turstiene er økende over hele kommunen.
Veien til det samiske museet Vilgesvarre ved Nedre Hulvatn er en fin og godt merket tursti på
ca 3 km. Bilveien går fra Tovik til p-plassen ved Elvesletten (ca 7,5 km).
Evenskjer Løypelag har merket og skiltet flere turløyper i området rund Evenskjer, Kollan og
Villdalen. I flere av løypene kjøres det skisport om vinteren. En løype går fra boligfeltet og opp
til Kollan via undergang ved E10. Løypene er gjort tilgjengelig på WAVW.ut.no.

Grillbua på Bufjellet er et populært turmål.

Tennevik løypelag har merket, skiltet og satt opp informasjonsskilt om løpenettet i Tennevika
og Sandmark. Evenskjer Løypelag har merket og skiltet løyper i Evenskjerområdet, og Kjønna
Idrettslag har merket og skiltet flere turløyper i området Kjønna og Trøssemark.
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Nova Turlag har merket, skiltet og satt opp informasjonsskiltpå flere gamle stier og ferdselsårer
i Grovfjord. Ol-Krok veien fra Krokelva til Ravdetunet er en del av en gammel ferdselsåre fra
Grovfjord til Herjangen og er en meget populær tursti sommer og vinter. Fra Bakkejorda går
det en gammel ferdselsåre gjennom Segeldalen og til Foldvik. Her er det en årlig markedsmarsj
i forbindelse med Foldvikmarknaden. Dette er bare noen eksempler på de mange fine turstier
som finnes i kommunen.

8.3

Løyper for snøscooter

Det bør kartlegges mulighet for snøscooterløype i Skånland, da mange har stort utbytte av å oppleve
friluftslivet ved hjelp av snøscooter. En slik løype bør utarbeides gjennom en egen Temaplan for
motorisert ferdsel i Kommuneplanens arealdel, som er en vanlig måte å gjøre det på i slike planverk.

8.4

Fysisk aktivitet i skole - og barnehage

I rammeplanen for barnehagene er det nedfelt at barna skal bruke naturen i et systematisk
opplegg og det er faste rutiner for uteaktiviteter gjennom året. Det er viktig at barn får gode
holdninger til opphold og fysisk aktivitet i naturen gjennom det å bevege seg, glede og moro.
Tidlig etablerte gode vaner, også i fritiden, påvirker levesettet også i voksenlivet.
I grunnskolen regulerer læreplanen Kunnskapsløftet 06 skolens ansvar for fysisk aktivitet,
kosthold og ernæring. Fag- og timefordeling er sentralt styrt, og gir klare retningslinjer å
forholde seg til. Faget «Mat og helse» fokuserer også på kosthold og ernæring, og i tillegg har
helsesøster opplegg på skolene hvor dette er tema. Skolene bruker nærområdene til friluftsliv
hvor barn og unge får lære å bruke naturen på en god måte. Skolene er en viktig arena for å
skape gode holdninger til fysisk aktivitet, kosthold og ernæring og gir et godt grunnlag for et
godt levesett i voksen alder.
I Skånland er det tre skoler, Grov Skole, Sandstrand Skole og Skånlandskole, og fire
barnehager, Ressan Barnehage, Sandstrand Barnehage, Evenskjer Barnehage og Mårkomånåk
samisk barnehage.
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Fysisk aktivitet hos barn- og unge er viktig, også for interessen for aktivitet senere i liver. Her
fra barnegruppa til klatreklubben. Foto: Gunn Stabell.
Grovfjord
Våren/sommer 2015 ble gymsalen på Grov Skole renovert i et samarbeid med GIL, FAU og
kommunen. Det gamle gymsaldelcket ble lagt i 1974 og nytt gulv var en nødvendighet.
Våren og sommeren 2013 etablerte GIL en 7er kunstgressbane, og noen særdeles driftige damer
fra bygda(Lekeparkgruppa) har samlet inn penger å laget en praktfull lekepark med mange
flotte apparater og Grillhytte, i forbindelse med skolen i Grovfjord. Dette har gitt bygda et
fantastisk utemiljø og treningsfasiliteter for alle aldersgrupper på ettermiddag/kveld og for
skolen og SFO på formiddag. Ressan barnehage er godt opparbeidet lekeområde og har flere
områder i tilknytning til barnehagen som de bruker. Her kan nevnes Trollskogen, Lysløypa i
Grov med lavvo, Vevelongsveien og «Adunfjæra». Andre nærturområder som brukes av skolen
er:
®
®
®
a
®
ø
a

Lysløypa i Grov
Kalvskinnet
Vevelongsveien og Storvika
Sandneset og Straumen
Vakkerstadlia
Myklevollkollen/Ostevannet
Balteskardmarka

Sandstrand
Sandstrand ligger idyllisk til i midtkommunen for fysiske fostring, med kort gangvei til
grillbuer, gapahuk, gymsal, fjæra og turstier, samt lysløype på vinterstid. Sommeren 2015 er
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det en gruppe innenfor MISBU som merker enda flere turløyper på Sandstrand, slik de også
gjør i Tennevik.
Sandstrand barnehage har flere flotte turområder som brukes, flere av disse kan også benyttes
av barnevogn, slik at alle barn for utnytte vår flotte natur. Her kan nevnes:
« Sandneset, fjæra nedenfor barnehagen
® Fjæra - nedenfor grillhytta på Sandstrand
ø Grillhytta - på Limberget
ø Postkasse på Åsen
9 Trollskogen - granskogen nedenfor Åsesletta
® Lysløypa med gapahuk ved Åsesletta
® Brakkeskogen - her har vi satt opp flere fuglebur
® Tur til skolen - her bruker vi gymsalen en gang i uken.
I tillegg er det flere oppmerkede stier som egner seg godt til de største barna når snøen ikke er
en begrensning:
e Rundt Sandvannet, Åsen, Høgholtet og Sandijellet.
Uteområdet i barnehagen ble oppgradert sommeren/høsten 2015 med flere lekeapparat som gir
barna kroppslig utfoldelse. Der er blitt bestilt inn et klatrestativ med slike og ei ny humpe.
Uteområdet er kupert og består av flere

husker og ballansestativ. Vi har også mange

trehjulssykler og sparkesykler som barna kan utfolde seg med på asfaltert sykkelvei.
Evenskjer
Evenskjer barnehage har et godt utemiljø for lek og fysisk utfoldelse.
o

Geiteberget - stor naturlekeplass med variert terreng. Der er det mulighet til å klatre i
trær, bygge hytter, hjemme seg vekk og bryne seg i ulendt terreng.
« Barnehagen har også lekeapparater og sykkelsti som er hyppig i bruk.
® Hundremeterskogen - Skogsområde i tilknytning til slåttemark og Mølnelva. Trollskog.
Ski, lek og rekreasjon.
® Vinterstid er det stor aktivitet i akebakkene, blant annet Mølnhaugen.
• Skolefjæra - fint område med naust nedenfor skole/barnehage.
® Skånlandhallen og Kunstgressbanen til Skånland OIF
ø Førskolebarna har fast turopplegg etter Skoggruppemetoden, som bygger på
mcstringsopplcvelser og stimulerer barnets helhetlige utvikling.
Markomanak samiske barnehage
Markomanak samisk barnehage ligger idyllisk til i solrik helling i Planterhaug i Skånland
kommune. Barnehagen har et stort og godt uteområde med:
®
ø
®

Kupert uteområde som gir mulighet for fysisk aktivitet. Barna kan bl.a. klatre på store
steiner, klatre i trær, huske, skli på sklie og sykle,
Akebakke rett utenfor inngangspartiet og hele uteområdet kan brukes til skigåing.
Fantastisk turområde rett utenfor barnehagen som kan brukes hele året, også til fiske i
vann og elver.
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Kartlegge tilstand og behov for tilrettelagt nærturterreng, leke- og
rekreasjonsområder i umiddelbar nærhet til alle skolerog barnehager.
Basert på kartlegging av nærturterreng for skole/barnehage skal det utvikles og
tilrettelegges nærturterreng/grøntområder/løkker eller 100-meterskoger med
gapahuk, natursti o.l.
Legge til rette for at elever i barne- og ungdomsskole får ta Idrettsmerket.
Søke kontakt med særforbund for samarbeid/prosjekt i skolen.

8.5

Anleggsoversikt

Alle anlegg som har mottatt spillemidler er registrert på www.idrettsanlegg.no. Det ble
utarbeidet kart i 2005 som viser plasseringen av eksisterende anlegg som er bygd frem til 2005.
Anleggene er ført på en liste som er lagt inn på kartene. Nummereringen er den samme på kartet
og på listene.
Det blir ikke utarbeidet nye egne kart nå. Alle anleggene legges inn på arealplankartene når
Kommuneplanen er vedtatt.
Kart over friluftsområder er laget i forbindelse med «Kartlegging av friluftsområder», disse
gjøres tilgjengelig på www.naturbasen.no og kommunens hjemmesider.

91 Visjon, målsettinger, strategier og tiltak
9.1

Visjon

Visjon:
Fysisk aktivitet bidrar til god heise, trivsel og et godt liv. Det vil
Skånland kommune være med på!

9.2

Hovedmål

Hovedmål:
Skånland kommune skal, sammen med lag og foreninger, stimulere tii
økt fysisk aktivitet og livsstilsendringer ved å tilrettelegge for et aktivt og
differensiert lavterskel idretts- og friluftsliv.
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9.3

Delmål idrett, friluftsliv og skole/barnehage

ø

Legge til rette for fysisk aktivitet slik at alle som ønsker det kan få anledning til å delta
i idrett og friluftsliv ut fra egne ønsker, evner og behov.

®

Fysisk aktivitet som virkemiddel for en utjevning av sosialt betingede helseforskjeller.

ø

Støtte

idretten,

friluftslivsaktører,

og

andre

lag

og

foreninger

som

tilbyr

lavterskelaktiviteter økonomisk, slik at den kan opprettholde et omfattende og
kvalitativt godt aktivitetsnivå, og på den måten være en positiv faktor i formingen av
nærmiljø og samfunn.
®

Stimulere til ølet frilufts- og idrettsaktivitet for barn og ungdom på fritid og i skoletid
samt sikre barns mulighet til allsidig lek og idrettsutfoldelse i nærmiljøet.

ø

Ivareta og sikre vedtatte friluftsområder

for fremtiden, samt hindre bit - for - bit

utbygging og inngrep i naturen.
®

Øke kommunens faglige kompetanse på tilrettelegging, sikring og forvaltning av våre
viktigste friluftslivsområde.

®

Legge til rette for samisk idrett i en kulturell sammenheng

a

Fysisk aktivitet gjennom idrett og friluftsliv skal gi bedret folkehelse og økt trivsel og
bolyst i kommunen.

a

Styrke de større anleggenes utviklingsmuligheter og klubbenes evne til å gjøre
anleggene tilgjengelig for grunnskoleelevene og bidra til integrering av enslige
mindreårig flyktninger og andre tilflyttede utlendinger gjennom økonomiske avtaler
med kommunen.

9.4

Skånland kommunes rolle og ansvar som tilrettelegger for idrett, friluftsliv og
fysisk aktivitet

Idrett
o

Prioritere allsidig idrettsaktivitet

ø

Prioritere tilrettelegging for anleggsutbygging

®

Prioritere samarbeid mellom kommunen og lag/foreninger

Friluftsliv
®

Stille nødvendige ressurser til rådighet for å etablere nødvendige parkeringsplasser,
rullestoltilpassede ramper, belysning og lignende, for å øke tilgjengeligheten til idretts- og
friluftslivsanlegg for befolkningen.

®

Utvikle samarbeidet med aktuelle lag og foreninger, både for å gjennomføre arbeidet med
tiltakene, og for å søke prosjektmidler til tiltakene.

•

Sikre arealer til friluftsliv. Gjennom arealdelen få sikret områder for friluftsliv.

«

Statlig sikring av friluftsområder gjennom oppkjøp av eiendom, bruk av forkjøpsrett ved
salg av eiendom eller ved avtale om varig bruksrett med grunneier. Søke MD om tilskudd
til erverv av eiendommer.
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Barnehager og skoler
©

Gi barnehagene og skolene tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre rammeplanene for
idrett - og friluftslivsaktiviteter.
©

Benytte Helsestasjon som formidler

i forhold til barn og unge når det gjelder
aktiviteter, helse og kosthold.
©

Alle barnehager og skoler skal ha

gode

arealer

tilgjengelig

for

lek,

rekreasjon og friluftsliv.
Folkehelse
©

Benytte kommunelegene til å bidra

konkret til forbedring av helsen.
©

Gi helsestasjon/skolehelsetjenesten

tilstrekkelige

ressurser

til

å

gjennomføre statlige anbefalinger når
det gjelder helse og kosthold til barn og unge.
Gi fysioterapitjenesten tilstrekkelige ressurser for veiledning og oppfølging i forhold til
fysisk aktivitet.
Skånland som FYSAK - kommune. Prioritere lavterskel - tilbud, som særlig skal komme
alle bevegelseshemmede til gode og gi motivasjon til de som ikke har så lett for å komme
seg i aktivitet.
Dugnadsarbeid
I Skånland kommune har det i alle år vært lag og foreninger som har bygget idretts- og
friluftslivsanlegg. Etter initiativ fra mange lag og foreninger i kommunen, ble Skånlandhallen,
etter 10 års arbeid reist, og her har Skånland kommune tatt ansvar som anleggseier, foruten de
obligatoriske skoleidrettsanleggene.
Men uten den formidable dugnadsinnsatsen som lag og foreninger har vist, hadde det ikke vært
mulig å bygge de over 100 flotte anleggene i kommunen i løpet av de siste 30 årene.
Enda er det behov for flere anlegg, bl.a. friluftslivsanlegg, som er en forutsetning for å kunne
bedre folkehelsen i befolkningen. Tiden er nå moden for å inngå et nærmere samarbeid mellom
kommunen og lag og foreninger for å få dette til. Dette bør organiseres innenfor kommunens
administrasjon med en stilling som kan jobbe i team med kultursjef og de aktive frivillige i
lagene. Se vedlegg 7 Oversikt over lag, foreninger, kulturbygg.
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9.5
9.5.1

Økonomiske virkemidler
Statlige ordninger

Ordinære spillemidler
De økonomiske forutsetningene for en anleggspolitikk er knyttet opp mot spillemidler idet disse
midlene har vært avgjørende for utbyggingen av de fleste idretts- og friluftsanlegg. Spillemidler
til anlegg er hjemlet ved lov om pengespill mv. Deler av overskuddet i Norsk Tipping A/S
stilles til disposisjon til idrettsformål. Fylkeskommunen har ansvar for fordeling av
spillemidler. Kommunens prioritering av tiltakene i handlingsprogrammet til kommunal plan
er et viktig styringsredskap i denne fordelinga. Det kan søkes om spillemidler til bygging av
idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg og området for friluftsliv som er åpne for allmenn
aktivitet. Man kan også søke om midler til utvidelse, ombygging og rehabilitering av
eksisterende anlegg. Der ikke annet er bestemt, beregnes stønaden med inntil 1/3 av kostnaden.
I vår landsdel gis det et Nord-Norge tillegg på 25% av den ordinære stønaden.
Merverdiavgift - kompensasjon
I 2010 ble det gitt støtte til frivillig sektor gjennom momskompensasjon ved bygging av
idrettsanlegg. Ordninger gjelder bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg
og anlegg for friluftsliv i ljellet. Ordninger gjelder også for varer og tjenester til frivillige lag
og foreninger.
Lokale aktivitetsmidler - LAM - ca. kr. 100.000,- avhengig av klubbenes innregistrering av
medlemstall og grener/aktiviteter, etablert av NIF.
Grasrotandelen - Norsk Tipping - 5% av spillerinnsatsen.
Fylkeskommunale og nasjonale tilskuddsordninger for idrett:
Fylke- og statlige tilskuddsordninger for friluftsliv:
Troms Fylkeskommune forvalter tilskuddsordninger til:
®

Skilting og merking av turruter

•

Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet

®

Friluftslivsaktiviteter

Tilskuddsordninger Miljødirektoratet
Miljødirektoratet forvalter tilskuddsordninger fra Klima - og Miljødepartementet og det gis
tilskudd til naturforvaltningstiltak og friluftsliv.
9.5.2

Kommunale virkemidler

Skånland kommune har budsjettfestet følgende tilskudd til frivillige lag og foreninger:
Kulturmidler - driftsstøtte: Kr 100.000,- fordeles årlig til ca 20-25 lag og foreninger etter
søknad. 50% går til allmennkultur.
Kulturmidler - aktivitetsstøtte: Kr. 66.000,- fordeles årlig til ca 20-25 lag og foreninger etter
søknad. En stor del av dette går til allmennkultur.
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Idrettsanleggsmidler: Kr. 100.000,- fordeles årlig til ca 9 klubber som eier eller leier anlegg.
Kommunale FYSAK-midler: Kr. 50.000,- fordeles årlig til 8-10 lag for lavterskeltiltak.
Midlene fordeles etter fastlagte kriterier vedtatt av kommunen, men har vært på samme nivå i
ca 10 år, og er alt for små i forhold til de økende utgiftene.
Søknadsskjemaene er under vurdering for å forenkles og tydeliggjøres, og plangruppa
oppfordrer høringsinstansene til å komme med forslag til forbedringer, deriblant synspunkter
på hvilke behov klubbene/lagene har for tilskudd fra kommunen. Sammenlignet med andre
kommuner, ligger de fleste på mer enn 2 til 5 ganger så store tilskudd.
Kommunen vurderer søknader om lånegarantier til lag og foreninger for å bidra til en raskere
gjennomføring av bygging av anleggene, der lagene må vente uforholdsmessig lenge på
realisering.
9.5.3

Andre tilskudd - samarbeidsavtaler

Avtalen mellom Skånland kommune og Skånland OEF, som har vart i 4 år, har utvilsomt vært
til stor nytt for begge parter. Grovfjord IL fikk også del i en tilsvarende avtale med kommunen
i 2014.
En eventuell videreføring av disse avtalene vil medføre en vurdering av hvordan en slik avtale
kan komme de øvrige idrettslagene til gode og gi Skånland kommune mulighet til å bidra til
enda flere folkehelsetiltak for hele Skånlands befolkning. Gjennom drøftingen i Skånland
Idrettsråd og hørings-prosessen dette planutkastet skal gjennomgå, håper vi på bidrag til disse
vurderingene fra dem som har sine erfaringer omkring denne problemstillingen.
Plangruppa ser for seg at kommunen kan inngå samarbeidsavtaler med forskjellig lag/klubber
for å bidra til styrkingen av f.eks. følgende aktiviteter:
•

Gi alle barnehagebarn og skoleelever tilgang til kunstgressbaner og skianlegg på dagtid,

a

En helhetlig avtale vedrørende badevaktordningen i de to svømmehallene

®

Integreringsarbeid gjennom bruken av alle anleggene i hele kommunen

®

Løypekjøring på aktuelle løyper i flere bygder.

Eventuell inngåelse av slike avtaler må selvsagt bygge på drøftinger mellom kommunen og
lagene/klubbene, på bakgrunn av hvilke oppgaver kommunen ønsker å gjennomføre/tilbud
kommunen ønsker å gi til befolkningen i henhold til målsetningene sine. Prinsippene som lå til
grunn for sponsoravtalene med SOIF og GIL, og som bygger på et gjensidig behov, skal også
ligge til grunn for slike samarbeidsavtaler. Dette vil øke tilgjengeligheten for innbyggerne, noe
som vil styrke folkehelsearbeidet betraktelig.
Plangruppa tror at denne type samarbeidsavtaler kan oppfylle intensjonen som den første
avtalen med SOIF bygget på. Tilrettelegging for at flest mulig skal kunne benytte de flotte
anleggene og naturen, derved lettere komme seg i gang med fysiske

aktiviteter, er et av de

viktigste tiltakene for å bedre folkehelsen og i tillegg bidra til redusert sykefravær i kommunen.
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Det er ikke tvil om at kommunen også derved vil bygge sitt omdømme, som en kommune som
tar sitt ansvar som en fremtidsrettet folkehelse-kommune på alvor.

9.6

Tiltaksplan

Alle tiltakene i tabellen under beskriver befolkningens behov og dermed kommunens oppgaver.
De vil bli kostnadsberegnet ved planlegging og realisering, og vil bli innarbeidet i budsjettet
det året det enkelte tiltak blir realisert. Tiltakene er gitt en viss prioritering.
Satsningso

Tiltak

Tidsrom

mråde

Ansvarlig og
finansiering

Idrett
a. Idrett
Friluftsliv

Etablere stilling innen idretts- og friluftsliv,

2016

som skal initiere, administrere, organisere og

Skånland
kommune

søke penger til tiltak/prosjekter, bl.a. for de
som trenger ekstra tilrettelegging,
barn ctråkk-organ i sering, samt administrere
samarbeidet med Friluftsrådet og
Skånlandshallen.
b. Idrett

Inngå samarbeidsavtaler med lag- og

2016

foreninger, om f.eks. å gi barnehagebarn og

Skånland
kommune

skoleelever tilgang til kunstgressbaner og
skianlegg på dagtid, badevaktordningen i de
to svømmehallene, integreringsarbeid og
bidra til preparering av eksisterende skilangløyper/ løypekjøring.
Idrett

Bidra til nye idrettsaktiviteter som for

2016-

Skånland

eksempel håndball, innebandy, volleyball,

2019

kommune
Særforbundene

2016

Skånland

basketball, friidrett m.m.
Lavterskel

Øke beløpet på kommunale FYSAK-midler

Tiltak

til kr. 100.000,-

Idrett

kommune

Etablere «Jobbtrening» for de ansatte for

2016-

Skånland

bl.a. å redusere sykefraværet.

2017

kommune

Utarbeide sti - og løypeplan for hele
kommunen. Herunder å kartlegge

2016-

Skånland
kommune

Friluftsliv
a. Friluftsliv

2018

eksisterende stier og løyper, bidra til flere

Tur -og løypelag

merkede stier og løyper samt

Ofoten Friluftsråd
Troms fylke

vedlikehold/preparering.
b. Friluftsliv

Bygge/utbedre parkeringsplasser ved

2016-

Skånland

startpunkt til tursti og turløyper. Øyvatn,

2017

kommune
Statens Vegvesen

Elvesletten, Krokelva, Skoddebergvatn,
Tennevika, Åsesletta, Mølnelva, Evenskjer
Nærmiljøpark.
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Friluftsliv

Starte opp prosjektet «Skånland-leden».

2016-

Skånland

Bidra til å videreføre løype-prosjektene

2017

kommune

gjennom hele kommunen.

Ofoten Friluftsråd
Klubbene

Friluftsliv

Ferdigstille kartlegging av friluftsområder.

2016

Verdikartlegging gjøres tilgjengelig på

Skånland
kommune

kommunens hjemmesider, og vil være en
naturlig del av beslutningsgrunnlaget i
revisjon av Kommuneplanens arealdel og
ved all saksbehandling.
Friluftsliv

Etablerer rutiner som sikrer at det ved

2016

Skånland
kommune

overdragelse av utmark, kontrolleres om
eiendommen er egnet med tanke på
forkjøpsrett og erverv som Statlig sikra

friluftsområde.
Friluftsliv

Minst ett Statlig sikra friluftsområde i

2016-

Skånland

tilknytning til de fire tettstedene. Søke

2019

kommune

Miljødepartementet (MD) om tilskudd til
erverv av eiendommer.
Friluftsliv

Friluftsliv

Prioritere økt informasjon på kommunens
hjemmeside om alle tilbudene til friluftsliv i
kommunen. Informasjonen skal gjøres
tilgjengelig på flere språk.

2016

Skånland

Utarbeide turkart og digitale kart om

2016-

turmuligheter, badeplasser, fiske, padling og

2019

Skånland
kommune
Ofoten Friluftsråd

Kartlegge muligheten for

2016-

Skånland

Landskapsvernområde på Gratangshalvøya.

2017

kommune

Etablere fire nærturområder i tilknytning til

2016-

Skånland

tettstedene med universell utforming.

2019

kommune

kommune

andre friluftsaktiviteter i kommunen.
Videreutvikle karttjeneste med søkefunksjon,
f.eks. søk på badeplasser, turløyper,
kulturminner osv.
Friluftsliv
Friluftsliv

Lag-og
foreninger
Friluftsliv

Bidra til økt informasjon om

2016-

Skånland

Markedsmarsjen og sikre at utbygging ikke

2017

kommune
Nova Turlag

skjer på bekostning av urørt natur, landskap
og BM.
Friluftsliv

Planlegge og gjennomføre «Ordførerens

2016-

Skånland

Tur» som et Friluftslivets År 2015- tiltak

2019

kommune

som evt kan videreføres
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Friluftsliv
Friluftsliv

Etablere Friluftspris for ungdom

2016-

Skånland

2017

kommune

Kartlegge og informere om lavterskeltilbud.

Skånland
kommune
Ofoten Friluftsråd

Friluftsliv
Friluftsliv

Gjøre løkker om til isflater om vinteren.
Starte opp prosjektet «Få deg en turvenn».

2016-

Skånland

2019

kommune

2016-

Skånland

2017

kommune
Eldrerådet

Ivaretakelse av fredede eller verneverdige

2016-

Kulturminne-

kulturminner langs turstier

2017

fondet

Friluftsliv

Initiere og koordinere et bredt samarbeid om

2016-

Skånland

Forurensing

utarbeiding av tiltaksliste som forhindrer

2019

kommune

Friluftsliv

forsøpling av nærmiljø-, natur- og
kystområder. Initiere RUSKEN-aksjon i hele
kommunen årlig
Friluftsliv

Gi Skånland Vekst i oppdrag å produsere

2016-

Skånland

Forurensing

søppelposedispensere i tilknytning til nærtur-

2017

kommune

og utfartsområder.
Friluftsliv

Initiere og koordinere rydding av strandsone

2016-

Skånland

Forurensing

- kommunalt tilskudd.

2019

kommune

2016

Skånland

Skole- og barnehage
a. Skole/
barnehage

Kartlegge tilstand og behov for tilrettelagt

kommune

nærturterreng i tilknytning til alle
skoler/barnehager.

b. Skole/
barnehage

Basert på kartlegging av nærturterreng for

2016-

Skånland

skole/barnehage skal det utvikles og

2019

kommune

tilrettelegges nærturterreng/
grøntområder/løkker. Kalvskinnet,
Trollskogen, Brakkeskogen, Åsesletta,
Sandneset, Hundremeterskogen/ Gapahuken,
Skolefjæra, Isbadestranda m.fl.
Skole/
barnehage

Gjennomføre Barnetråkkregistrering i

2016-

Skånland

skolen.

2019

kommune

Friluftsliv

Etablere friluftsskole for barn og unge om

2016

Skånland

Skole/

sommeren

kommune
Ofoten FR/FNF

barnehage
Skole/barneh

Legge til rette for/prosjekt som gir barn og

2016-

Skånland

age

unge muligheten til å ta Idrettsmerket.

2019

fCommune

[drett

Særforbund
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Handlingsprogram

Handlingsprogrammet tar utgangspunkt i anleggene som lag og foreninger og kommunen
planlegger å bygge. Her prioriteres de i forhold til det året lagene ønsker å søke om
spillemidler. Handlingsprogrammet er delt inn i kortsiktig og langsiktig del, og hver av disse
er delt opp i nærmiljøanlegg og ordinære idrettsanlegg. Det finnes flere mulige søker kategorier, men disse er ikke aktuelle for lagene nå.
10.1 Kortsiktig handiingsprogram 2016-2019
10.1.1 Nærmiljøanlegg

Tabell over planlagte nærmiljøanlegg som det søkes spillemidler til for Søknadsåret 2016 og
for perioden 2016-2019.
Det er bare de anleggene det skal søkes om spillemidler til i 2016 som er prioritert. De øvrige
vil rykke opp etter som anleggene mottar spillemidler.

Tiltak
nr.

Anlegg/tilrettelegging

Utbygger

1

Kunstgress-bane 5' på
grusbanen
Evenskjer
Nærmiljøpark
Tursti, fiskeplass for
funksjonshemmede

Marka BK

2
3

Naturlekepark
Hinderløype
Nærmiljøanlegg
(skileik,
aktivitetsløyper)

Sted

liHRI
V/Lavangsei
de Grendehus
Evenskjer

Skånland og
Omegn IF
Nova Turlag

Kalvskinnet

IL Santor

Åsesletta

Fjell Skilag

To rvsjåen,
Trøssemark

Kostnader
Finansiering

Status

450.000 Planlagt
Blir beregnet Planlagt
v/ spm-søkn.
Blir beregnet Planlagt
v/ spm-søkn.
Blir beregnet Planlagt
v/ spm-søkn.
Blir beregnet Planlagt
ved spmsøkn

10.1.20rdinære anlegg

Tabell over planlagte ordinære anlegg som det skal søkes spillemidler for - søknadsåret 2016
og i perioden 2016-2019.
Tiltak
nr.

Anlegg/tilrettelegging

Utbygger

Sted

1

Rehabilitering lysløypa

IL Santor

Åsesletta

2

Servicebygg

Skånland OIF

3

Garderobehus

Skånland
Kystlag

Skånland
Idrettspark
Isbadestranda

Kostnader
Finansiering
345.000

Status

Planlagt

2.040.000 Planlagt
1.404.500

Planlagt
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4

Krøllgressbane 40x60m

Grovfjord IL

Grov Skole

1.585.700 Ferdig

5

Kunstgressbane

Sandstrand

1.617.757 Planlagt

6

Klubbhus

Sandstrand
skole
Fjell Skilag

Utendørs
Pistolskytebane
Miniatyrbane kal. 22
Forlenge lysløype i sør
Utendørs skytebane
Fotballhall.

Trøssemarlc

Skånland
Pistolklubb

Boltås

IL Santor

Åsesletta

Skånland
Skytterlag
Skånland OIF
Evenskjer
Klatreklubb
Grovijord IL

Steinveien
Lamarkbrua
Skånland
Idrettspark
Huset i
Havet
Skånland
Idrettspark
Rensåhøgda

Vannsportanlegg for
kajakk og kano
Tribuner

Skånland OIF

Lysanlegg

IL Santor

Rehabilitering av
utendørs ridebane

Skånland
Evenskjer
Stall og Ride
klubb
Evenskjer
Skånland
Stall og Ride
klubb
Evenskjer
Skånland
Stall og Ride
klubb

Rehabilitering av
innendørs ridebane
Rehabilitering av
Ridestall

Blir beregnet Planlagt
ved spm-søkn.
Blir beregnet Planlagt
ved spm-søkn.
Blir beregnet Planlagt
v/ spm-søkn.
Blir beregnet Planlagt
ved spm-søkn.
Blir beregnet Planlagt
ved spm-søkn.
Blir beregnet Usikker
ved spm-søkn.
Blir beregnet Planlagt
ved spm-søkn.
Blir beregnet Planlagt
ved spm-søkn.
Blir beregnet Planlagt
ved spm-søkn.
Blir beregnet
ved spm-søkn.

Planlagt

Blir beregnet
ved spm-søkn.

Planlagt

10.1.3 Kulturbygg

Det ble i 2000 utarbeidet en Kulturbyggplan for Skånland kommunen. De fleste kulturbygg i
den 4-årige handlingsprogram for forrige perioden er realisert, og det er nå bare ett anlegg som
har søkt spillemidler:
Tiltak

Anlegg/tilrettelegging,

Utbygger

nr.
1

Rehabilitering/enøk

Breistrand
Ungdomslag

Sted

It

Kostnader

.

Breistrand
Grendehus

Status f

Finansiering
Blir

beregnet

ved spm-søkn.

Planlagt
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10.2 Langsiktig handlingsprogram 2016-2028

Anleggene står ikke i prioritert rekkefølge.
Tiltak

Anlegg/tilrettelegging

Utbygger

Sted

nr.

Status

Kostnader
Finansiering

Nærmiljøanlegg
Rekrutterings bakker/
Skileikanlegg
Skileikanlegg

Mølnåsen/
Mølnhågen
Grovfjord IL

Grovfjord

Blir beregnet

Langs,

ved spm-søkn. plan
Blir beregnet

Langs,

ved spm-søkn
Utvide Tursti Ressan

Grovfjord IL

Grovfjord

plan

Blir beregnet

Langs,

ved spm-søkn

plan

Ordinære anlegg
Skiskytteranlegg
Skileikanlegg

Skånland
Sportsklubb

Breistrand

Fjell Skilag

Trøssemark

Blir beregnet

Langs,

ved spm-søkn

plan

Blir beregnet Langs.
ved spm-søkn

Rulleskiløyper
0 - kart
Lysløype
Skihytte

Skånland SK
Fjell Skilag

Breistrand
Trøssemark

ved spm-søkn

Skånland
Sportsklubb

Reinåsdalen

Blir beregnet

IL Santor

Tovik Rensåhøgda

Grovfjord IL

Oppgradere garderobe — IL Santor
og sanitæranlegg

Rensåhøgda

Sykkelcross - løype

IL Santor

Rensåhøgda

Utendørsanlegg
Bueskyting

Tinden
Bueskytterklubb
Grovfjord IL

Trøssen ?

Rehabilitere garderober

Blir beregnet

ved spm-søkn

Revelvhøgda

Blir beregnet
ved spm-søkn

Langs.
Plan
Langs.
Plan
Langs.
Plan

Blir beregnet Langs.
ved spm-søkn
Blir beregnet
ved spm-søkn

Plan
Langs.
Plan

Blir beregnet Langs.
ved spm-søkn Plan
Blir beregnet
ved spm-søkn

Sletta
Stadion

Plan

Blir beregnet
ved spm-søkn

Usikker
t
Langs,
plan

Friluftsliv
Trimløype dagslysløype - Kollan

Evenskjer
Løypelag

Evenskjer —
Boltås

ved spm-søkn plan

Utvidelse av
Trimnettløypa
/Rasteplass
Tursti

Steinsland
Turlag

Steinsland
fergekai

Blir beregnet Langs,
ved spm-søkn plan

Steinsland
Turlag

Steinsland

Blir beregnet Langs,

Blir beregnet
ved spm-søkn

Langs,
olan
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Tursti/rasteplass/
bålplass og båtutsett for
kano v/Geitvatn

Ofoten og
Sør-Troms
Jakt- og
Fiskelag

Trøssemark

Blir beregnet v/ Lang.
spm-søkn.
plan

111 Avslutning
Arbeidsgruppa og kulturkontoret har nå i fellesskap gjennomført en grundig gjennomgang av
status og behov, og etter beste evne satt opp en plan med en strategi for gjennomføring av
planen.

Til dette har vi fått viktige bidrag fra Skånland Idrettsråd og fra mange

høringsinstanser. Disse har bidratt til en ganske omfattende justering av det planutkastet som
ble sendt ut på høring våren 2015. Vi har her søkt å vise hvilken plass idrett og friluftsliv har i
et folkehelseperspektiv, det er vår oppgave.
Planen munner ut i to ting:
®

På den ene siden Handlingsprogrammet, som gir en prioritert rekkefølge av de
spillemiddel-søknadene som går via Skånland kommune, både fra kommunen og fra
mange lag og foreninger.

®

På den andre side en klargjøring av hva som er kommunens ansvar og hva som er
lag og foreningers ansvar i forhold til tilrettelegging av mulighet for utfoldelse av
fysisk aktivitet,

både

innenfor organisert

idrett og innenfor

uorganisert

friluftslivsaktivitet, både i nærmiljøet og ute i naturen.
Slik gir plandokumentet faglige råd til politikerne, og vil dermed kunne bli et styringsredskap.
Så blir det opp til
1) kommunens mulighet til å gjennomføre tilretteleggingstiltakene i lys av den
overordnede føringen som ligger i folkehelseperspektivet og i Samhandlingsreformen,
og legge midler til tiltakene inn i årsbudsjettene fremover, og til
2) lag og foreningers motivasjon til å fortsette å bidra til barns, unges, de voksnes og de
eldres muligheter til fysisk aktivitet, til å utfolde seg, leke, bli friskere og TRIVES.
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Vedlegg 1. Begrepsavklaringer

PBL
Plan og Bygningsloven

SIR
Skånland Idrettsråd

Fysisk aktivitet og inalrtivitet
Fysisk aktivitet er et overordnet begrep. I dette inngår mange andre termer knyttet til fysisk
utfoldelse, for eksempel arbeid, idrett, mosjon, friluftsliv, lek, trening, trim, kroppsøving, fysisk
fostring m.fl. Generelt sett kan fysisk aktivitet defineres som enhver kroppslig bevegelse initiert
av skjelettmuskulatur som resulterer i en vesentlig økning i energiforbruket utover hvilenivå.
Idrett
Med idrett forstås aktivitet i form av konkurranse eller trening i den organiserte idretten.

Friluftsliv
Opphold og fysisk fritidsaktivitet i friluft med sikte på miljøforandringer og naturopplevelse. Ikke
konkurransepreget, ikke motorisert fritidsaktivitet som foregår på allment tilgjengelig, natuipreget
område. Kulturdepartementet har valgt å la friluftsliv inngå i begrepet fysisk aktivitet.

Nærmiljøanlegg
Et enkelt anlegg for fysisk aktivitet i tilknytning til boligområder og som en naturlig, integrert del
av dette. Anlegget er beregnet for befolkningen i boligområdet og ivaretar deres behov for trim og friluftsaktiviteter. Primært for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen for øvrig.
Slike anlegg er for eksempel:
®

Lekeplasser for småbarn

»

Ball - løkker / skoleanlegg

ø

Korridorer til tur og lysløyper

®

Ski ~ og akebakker

Ordinære anlegg

Tilskuddsberettigede anlegg som fremgår av forskrifter og bestemmelser om stønad fra
spillemidlene. Dette er anlegg nært knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for
idrettsorganisasjonene.
Nasjonale anlegg: Anlegg med standard for å arrangere internasjonale mesterskap.

Universell utforming
Når et område, en bygning eller et produkt er universelt utformet skal hovedløsningen kunne
brukes av alle, uten særløsninger. Dette er en viktig strategi for å oppnå et samfunn der flest
mulig har anledning til å være selvstendige.
Friluftsområder og friområder blir ofte brukt som fellesbetegnelser på grønne områder som er
tilgjengelig for allmennhetens hie ferdsel. Friluftsområder er store, oftest uregulerte områder
som omfattes av allemannsretten. Det er ikke krav om parkmessig opparbeidelse, lom
tilrettelegging for bruk. Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, fysisk aktivitet og trening.
Friområder er avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeiding for
allmennhetens uhindrede rekreasjon og opphold. Områdene er vanligvis ervervet, opparbeidet
og vedlikeholdt av kommunen, og kan være parkanlegg, turveier, lysløyper, lekeplasser,
nærmiljøanlegg og badeplasser.
Allemannsretten står sterkt i Norge og er en av de viktigste forutsetningene for utøvelsen av

friluftsliv. Hovedprinsippene i allemannsretten er lovfestet i friluftsloven av 1957.
Allemannsretten Friluftsloven slår fast at alle ftiluftslivsorganer, herunder kommunen, har et generelt
ansvar for å fremme allmennhetens ffiluftslivsinteresser. Kommunens sentrale oppgaver knyttet til
allemannsretten er å
®

sette seg inn i friluftsloven og plan- og bygningsloven, og hvordan disse lovene kan og
bør brukes for å ivareta friluftslivet og allemannsretten

»

ivareta allemannsretten og friluftslivet i kommunens arealplanlegging

ø

kartlegge og fjerne ulovlige stengsler i strandsonen og langs vassdrag

Sikre attraktive arealer
For å opprettholde friluftslivet i hele sin bredde må det finnes et vidt spekter av areal med
ulike kvaliteter og ulik grad av tilrettelegging og tilgjengelighet, fra spesielt tilrettelagte
friluftsområder for

funksjonshemmede,

til

helt inngreps-

og

støyfrie

naturområder.

Det er nødvendig å ta vare på det biologiske mangfoldet, kulturminner og kulturlandskap og
sikre at det mulig å oppleve stillhet.

Inngrepsfrie naturområder Inngrepsfrie områder er definert som områder som ligger en
kilometer eller mer (i luftlinje) unna tyngre tekniske inngrep. Naturområder uten tyngre
tekniske inngrep representerer ulike miljø- og opplevelsesverdier. Målsetningen om å stanse
tapet av inngrepsfrie naturområdet og bevare dem for fremtidens generasjoner er ratifisert
gjennom Naturmangfoldloven

Vedlegg 2. Statlige føringer

Handlingsplan for fysisk aktivitet (2005 - 2009) Sammen for fysisk aktivitet er en
nasjonal mobilisering for bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet. Handlingsplanen
fremhever viktigheten av fysisk aktivitet for befolkningen sin helse og trivsel. Økt fysisk
aktivitet skal bli nådd gjennom en samlet strategi som omfatter tiltak på flere
samfunnsområder og arenaer - i barnehage, skole, arbeidsplass, transport, nærmiljø og fritid.
Statens overordnede mål sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle.
Stortingsmelding nr. 26 (2011 - 2012) Den norske idrettsmodellen definerer barn og
ungdom, personer med nedsatt funksjonsevne og inaktive som prioriterte sentrale målgrupper.

Stortingsmelding nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle omhandler blant annet
betydningen av det frivillige arbeidet den organiserte idretten bidrar med. Frivillige
organisasjoner fremheves som sentrale aktører i folkehelsearbeidet, blant annet ved å tilby
meningsfylt aktivitet, sosiale fellesskap og tilhørighet. Deltakelse i frivillig arbeid og
organisasjonsliv kan virke helsefremmende i seg selv.
Idrettspolitisk dokument 2011-2015 (Norges idrettsforbund og olympiske og
paraolympiske komité) har visjonen om at idrettsglede for alle skal prege både
organisasjonsarbeidet og aktivitefspolitikken. Dette skal igjen bidra til at alle mennesker gis
mulighet til å utøve idrett ut fira sine ønsker og behov slik det fremgår av Norges
idrettsforbund og olympiske komite sin formålsparagraf.
Stortingsmelding 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter som
nasjonalt føringsdokument er inkludert i planen. Regjeringen vil utvikle en follcehelsepolitikk
som skaper muligheter og forutsetninger for at hver enlcelt av oss kan mestre eget liv, både
fysisk og psyldsk.

Stortingsmelding nr 47 (2008-2009) Samhandlmgsreformen - Rett behandling - på rett
sted - til rett tid omhandler befydningen av forebygging som et viktig innsatsområde for
kommunene i fremtiden. I forlengelsen av denne ble det i 2011 iverksatt Nasjonal helse- og
omsorgsplan, Lov om kommunale helse og omsorgstjenester og Lov om folkehelse. Lov om
folkehelse (Folkehelseloven) beskriver kommunens ansvar om folkehelsetiltak rettet mot

f.eks. oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale
miljøer, .fysisk aktivitet, ernæring, m.m.

I Stortingsmelding nr.39 (2000-2001) Friluftsliv - En veg til høyere livskvalitet ormålet
med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel,
opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende,
trivselskapcnde og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.

Stortingsmelding nr. 25 (2002-2003) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets
miljøtilstand. Friluftslivet er et gode som skal sikres og fordeles jevnt i befolkningen for å
øke trivselen og bedre folkehelsen. Friluftslivet gir økt miljøkunnskap og oppslutning om
miljøvern. Regjeringen mener derfor at det er viktig å synliggjøre et nasjonalt ambisjonsnivå
på følgende områder i friluftslivspolitikkcn: Utøvelse av friluftsliv basert på allemannsretten,
sikring av verdifulle friluftslivsområder og grønnstrukturen i byer og tettsteder i særdeleshet,
samt stimulering til utøvelse av friluftsliv, spesielt blant barn og unge.

I Stortingsproposisjon 1 S (2009-2010) fra Miljøverndepartementet, er inngrepsfrie
naturområder (INON) et eget arbeidsmål som går ut på;

"Å sikre at uttværande naturområde med urørt preg blir tekne vare på".
Områder av verdi for friluftslivet skal sikres slik at miljøvennlig ferdsel, opphold og høsting
fremmes og naturgrunnlaget bevares. Det skal legges vekt på at regionalt viktige
friluftsområder og områder i kystsonen sikres, og at forholdene for friluftsliv i og ved byer og
tettsteder bedres.
I Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv - En satsing på friluftsliv i hverdagen (20142020) er målet at flest mulig av befolkningen utøver friluftsliv på jevnlig og varig basis. Barn,
unge og personer og grupper som i liten grad driver med friluftsliv er hovedmålgrupper for
strategien. I tillegg har personer med innvandrerbakgrunn et særlig fokus. For å nå flest mulig
er strategiens hovedmål å legge til rette for friluftsliv i og ved byer og tettsteder.

Vedlegg 3. Juridiske lovverk

Friluftslovens formål er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel og
opphold i naturen Loven skal fremme og bevare muligheten til å utøve friluftsliv

som en

helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet. Allemannsretten utgjør en sentral del
av loven

Plan og bygningsloven legger opp til et system for helhetlig planlegging for statlig,
fylkeskommunal

og kommunal virksomhet, der bruken av arealer og andre naturressurser

vurderes sammen med sektorenes planlegging og økonomiske forutsetninger. PBL har som
formål å fremme en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige
generasjoner. Planleggingen skal bidra til å utvikle et samfunn som tar vare på viktige felles
verdier og grunnleggende levevilkår for ulike grupper.
Samspillet mellom plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven er viktig for å ta vare på
natur. Dette gjelder særlig for forvaltning av de utvalgte naturtypene
Naturmangfoldloven. Lovens formål er å ta vare på naturens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser gjennom bærekraftig bruk og vern Loven skal også gi
grunnlag for menneskers virksomhet, kultur, helse og trivsel, både nå og i framtiden. Den skal også gi
grunnlag for samisk kultur.
Viltloven. Viltlovens formål er at viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med
naturmangfoldloven, slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne rammen kan
viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv

Motorferdselloven. Formålet med loven er å verne om naturmiljøet og sikre friluftsliv og
rekreasjonsverdier. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) har som
utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag ikke er tillatt med mindre det følger
av loven eller vedtak med hjemmel i loven.
Kulturminneloven verner alle minnesmerker eldre enn reformasjonen 1536. Loven åpner for
områdevern og vern av bygningsmiljøer.

Skogbruksloven nevner skogens betydning som livsmiljø for planter og dyr og som rekreasjonskilde

for befolkningen.

Kommuneplanens arealdel

PBL krever at kommunen skal utføre en løpende langsiktig kommuneplanlegging, vanligvis for 12 år,
som bl.a. skal omfatte mål for utviklingen i kommunen. Behandling av kommunal plan er beskrevet i
PBL § 11-4. Det politiske ansvaret for denne planen ligger bos Kommunestyret og Det faste utvalg
for Plansaker. Sistnevnte har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal bidra til revideringen av
eksisterende plan. Det administrative ansvaret ligger hos rådmannen ved kultursjefen, som
samarbeider med Arbeidsgruppen.

Kommunal Plan for Idrett og Friluftsliv er en tema-plan, og er i seg selv ikke juridisk bindende.
Imidlertid får den juridisk bindende virkning når den legges inn i Kommuneplanen og dens arealdel og
at man i denne planen tar høyde for hvilke arealer som skal reserveres for allmennheten med tanke
på friluftsliv.

Vedlegg'4.Framdriftsplan revidering kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2016-19 (2016-27)
Oppgave
MELDING OM PLANSTART- vedtak i Det faste utvalg for Plansaker, 17.02. sak
/15 - oppnevnt Plangruppe, BEKJENTGJØRELSE I PRESSEN OG TIL
AKTUELLE PARTER
Møte med SIR, turlag, JFF og grunneiere. Gjennomgang av situasjonen. Innspill
vedr. nye anlegg — vurdere reelle og realistiske behov, samt vedlikeboldsbebov.
Plangruppen utarbeider utkast basert på opprinnelig plan og innkomne innspill fira
aktuelle parter. Foreløpig justering av Handlingsprogrammet.
Møte i Skånland Idrettsråd for gjennomgang av UTKASTET — TL1 og JFF2 er
invitert.
Presentasjon av et delvis ferdig planutkast i møte i Planutvalget, 1. gang. Vedtak
om offentlig høring, utsendelse til høringsinstansene etter godkjenning av
Planutvalget 16.06.15.
Offentlig høring i 3 nmd -17.06.-15.09. (Bruker kartene fira forrige
planperiode)Offentliggjøres på fire steder i kommunen, i media og på kommunens
hjemmeside.
SIR-møte: Gjennomgang av høringsuttalelser.

Nr
1
2
3
4
5
6
7

Plangruppe-møte: Gjennomgang av høringsuttalelsene, fordele arbeidet med evt
innarbeidelse av høringsuttalelsene.
Plangruppen utarbeider ferdig plandokument.

8
9

Nytt møte i SIR med TL1-1 og JFF2): Behandling av ferdig plandokument
tu/prioritering av innkomne spillemiddelsøknader.
11 Planutkastet sendes ut til høringsinstansene og lag og foreninger til orientering på epost og på Hjemmesiden.
12 Plangruppen gjennomgår eventuelle nye konmentarer/høringsnttalelser, som
fremlegges for Planutvalget.
13 Plandokumentet behandles i Planutvalget 2. gang.
14 Plandokumentet med prioritering av søknader om spillemidler legges frem for
Kommunestyret til endelig behandling.
15 Ferdig Plan: Kortsiktig 2016-2019 — Langsiktig 2016-2027
16 Utarbeide nytt kartverk.
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22/15
REVIDERING AV KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET
2016 - 2019 (2016 - 2028)
Innstilling:
1. Det vises til saksframlegget
2. Ihht Plan- og Bygningsloven og planarbeider i Troms Fylkeskommune, skal det nå
foretas en en 4-årig revisjon av gjeldende plan «Kommunal plan for Idrett og Fysisk
aktivitet 2012 — 2015 (2012 -24) for Skånland kommune».
3. Det faste utvalg for Plansaker vedtar oppstart avarbeidet med revidering, samt
bekjentgjøring i pressen og på kommunens hjemmeside.
4. Som Plangruppe oppnevnes helsesøster Øddveig Nymo Dalbakk, lærer og
fylkesrådgiver friluftsliv Thomas Haugland, leder for Skånland Idrettsråd Sveinung
hus' og kultursjef Elisabeth Øien.
5. Det er ønskelig med et samhandling med plangruppen for revidering av arealplanen.
6. Det faste utvalg for Plansaker legger den vedlagte hem.driftsplanen til grunn for det
videre arbeidet med planen. Utkast til Plandokumentet skal, i hht til denne, være ferdig
utarbeidet og klar til behandling i kommunestyret den 16.12.15.

Behandling:

\
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Saken ble diskutert.
«
<
•
•
*hmstillingen ble enstemmig diskutert, med den korrigering at «det faste utvalg for plansaker-»
endres til «planutvalget».

Vedtak:
1. Det vises til saksframlegget
2. Ihht Plan- og Bygningsloven og planarbeider i Troms Fylkeskommune, skal det nå
foretas en en 4-årig revisjon av gjeldende plan «Kommunal plan for Idrett og Fysisk
aktivitet 2012- 2015 (2012- 24) for Skånland kommune».
3. Planutvalget vedtar oppstart av arbeidet med revidering, samt bekjentgjøring i pressen
og på kommunens hjemmeside.
4. Som Plangruppe oppnevnes helsesøster Oddveig Nymo Dalbakk, lærer og
fylkesrådgiver f :ihrftsliv Thomas Haugland, leder for Skånland Idrettsråd Sveinung
hus og kultursjef Elisabeth Øien.
5. Det er ønskelig med et samhandling med plangruppen for revidering av arealplanen.
6. Planutvalget legger den vedlagte fi-emdriftsplanen til grunn for det videre arbeidet med
planen. Utkast til Plandokumentet skal, i hht til demre, være ferdig utarbeidet og klar .
til behandling i kommunestyret den 16.12.15.
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SKÅNLAND KOMMUNE
SKANLAND
Kommuneplan fon Idrett, fysisk aktivitet,
friluftsliv og naturopplevelser
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1000

Korisanlal skala
Svelshamn
D]upvikklubben_

Tovikskjerel

Sallbuneset

Sandstrand
Anlegg som ikke har mottatt spillemidler
69 [Lekeplass Sandstrand skole opparbeidet
m/lekeapp3rater, gress/grus sommer/vinter
70 I Lekeplass Sandstrand barnehage opparbeidet
m/lekeapparater, gress sommer/vntcr
72 Tiirtayps Heldsundbru Øse Harstad Turlag"
73 Turløype Bvesletten - BlåfjellA/ilgasvarre
76 Turløype Sandstrand-Asen
77 Turtsypc Sandstrand - Sandtjellet
73 Turløype Tov.khpgda -Tcy/iklemmen
79 Turløype Djupvika - Brenthågen
67 Parkeringsplass Ehesletten Blåljellvatn, 100kvm
fe 93 Tennevikressdraget, varig vernet, fiske"
94 Rensåvassdragat, varig vernet, fiska
99 [Brattebergan, Skulpturiandskap Nordland,
Syv Magiske Punkt, skulptur avMarrtl Alha"
1001 Kvitnes - Kvitnesodden, friluftsanlegg.
Campinghytter, campinganiegg, badepmråde"
104 [Tevik, båthavn, gjesteplasser
109 |utlgp Rensåeiva, campingvegnoppstilllng
110 Utløp Tennsvikvassdraget
112 kvitnes -Tjeldsundbgia Camp./badepmr./tur/fiske
113 Straumen Tleldsundcrua

Forneset

Svartvikskjeran
Jovika Tennevika

Svartvika

Anlegg som har mottattspillemidler
(KRISS register)

Tjeldsundbruj

4 [Rensåhøgda gressbane 104x64"
Igressbane 72x50, garderobeanlegg,servcsbycgl
5 (Sandstrand lysløype"
10 [Sandstrand skole, aktivitetssal, ulike småanlegg

[grusbane, fctbalinstting"
19
25
27
37
38

åskMådmském
'

[Bergåsen.o-kart
Asesietta ulika skianlegg, sméanl. servicehus
Tovikhflgda skytebane -300 m, -10D m
|UL Yggdrasil
Steinsland grendehus"

124 [Kvitnes, badeområde
125 [Mcldvika, badeområde
127 ITurlaypa Elvsslettsn • BlåfjellA/ilgesrøfre

SKANLAND KOMMUNE
Kommuneplan for: Idrett, fysisk aktivitet,
friluftsliv og naturopplevelser

01.02.20Q5

49 bypvik Grendohus
51 ISandmark skole

AT CONSULT
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Vedlegg 6 Oversikt innvilgede FYSAK-midler, spillemidler og friluftsliv i Skånland
kommune perioden 2012-2015
Fylkeskommunale FYSAK-midler 2012 - 2015
Søkere

Tiltak

Breistrand UL

Lavterskel fysisk aktivitet

2012

5.000

Vardobaiki

Trim på helsetreff

2012

13.500

Evenskjer Klatreklubb

Oppstartstilskudd

2012

10.000

Skånland Sportsklubb

Oppstart svømmegruppe

2012

20.000

Nova Turlag

Turløyper til Nova-fjellet

2012

42.000

Skånland Sportsklubb

Oppstart svømmeklubb på Evenskjer

2013*

10.000

Beløp

År

100.500

SU1UI

^Ordningen opphørte etter 2013

Tildelte spillemidler i perioden 2012-2015
Anlegg

Eier/søker

Type

År

Beløp

Svømmehall, Skånlandhallen
(delutbetaling)

Skånland kommune

OIA

2012

2.700.000

Ballbinge, Sandstrand skole

IL Santor

NMA

2012

200.000

Sandstrand grendehs,
(delbevilgning)

UL Håpet

LKB

2012

300.000

Tovik Aktivitetsområde

Tovik Velforening

LKB

2012

40.000

Klatrenett, Grov skole

Grovfjord IL

MKA*

2012

39.000

Lagerbygg ved kunstgressbanen

Skånland OIF

NMA

2012

130.000

Kunstgressbane (delutbetaling)

Skånland OIF

OIA

2012

170.000

Svømmehall, Skånlandhallen
(delutbetaling)

Skånland kommune

OIA

2013

2.500.000

Ballbinge, Boltås

Boltås bygde- og
ungdomslag

NMA

2013

200.000

Bade- og båtbrygge, Isbadestranda

Skånland Kystlag

NMA

2013

107.000

Rehabilitering Sandstrand
grendehus

UL Håpet

LKB

2013

300.000

Styrketreningsrom, Skånlandhallen

Skånland kommune

OIA

2014

875.000

Lysløype rehabilitering

Grovfjord IL

OIA

2014

173.000

Lys til ballbingen, Boltås

Boltås bygde- og
ungdomslag

NMA

2014

40.000

Rehabilitering Sandstrand
grendehus

UL Håpet

LKB

422.000

Ballbinge, Breistrand

3reistrand
Jngdomslag

NMA

200.000

Klubbhusdel, SOIF-huset,

Skånland OIF

OIA

423.000

2015
Omsøkt

Garderobedel, SOIF-huset

Skånland OIF

OIA

423.000

Åsesletta skianlegg, rehabilitering

IL Santor

OIA

135.000

Servicebygg v/kunstgressbanen

Skånland OIF

OIA

850.000

Garderobeanlegg, Isbadstranda

Skånland Kystlag

OIA

585.000

Kunstgress 7er-bane

Grovfjord IL

OIA

660.705

O-kart Kol lan og skolekart

Skånland Sportsklubb

OIA

25.625

Kunstgressbane, Sandstrand

IL Santor

OIA

674.065

SUM .

7.474.000

OIA: Ordinære idrettsanlegg
NMA: Nærmiljøanlegg
MEIA: Mindre kostnadskrevende anlegg (*ordningen opphørte etter 2012)
LKB: Lokale kulturbyggmidler

Tilskudd til friluftsliv i perioden 2012-2015
Tursldltprosjektet
Tiltak

Eier/søker

Skiltprosjekt i Tennevikmarka

År

Beløp

Tennevik løypelag

2013

40.000

Merking av ski - og barmarksløyper i
Skånlandsmarka

Evenskjer løypelag

2013

45.000

Skilting og merking av turløyper

Kjønna IL

2014

35.000

Skilting av turstier i Sandstrandmarka

MISBU turløypelag

2015

100.000

220.000

SUM

Tilskudd til fysisk tilrettelegging for frilu tsliv i nærmiljøet
Tiltak

Eier/søker

År

Beløp

Gapahuk på utsiktsplass ved tursti

Boltås bygde- og
ungdomslag

2013

25 000

Turløyper i nærmiljøet i Grov

Nova Turlag

2013

45 000

Benker på rasteplasser langs tursti og infotavle

Boltås bygde- og
ungdomslag

2014

10 000

Gapahuk ved tursti

Boltås bygde- og
ungdomslag

2014

20 000

Klopping av turløype, Skoddebergvann

Nove Turlag

2014

16 000

116.000

SUM

Tilskudd til friluftslivsaktiviteter
Tiltak

Eier/søker

År

Beløp

Markedsmarsjen 2014

Nova Turlag

2014

30 000

Nå er det din tur

Nova Turlag

2015

20 000

SUM

50.000

Vedlegg 7. Kar11egging av viktige friluftsområder i Skånland
Område 113 Områdetype

Områdenavn

1913-001

UO

Breistrand - Kvitfjellet - Kjærringhoia

1913-002

SS

Langvatnet

Områdeverdi
B Viktig friluftsområde
C Registrert
friluftsområde
A Svært viktig
friluftsområde

1913-003

NT

Kollan

1913-004

UO

Kvitnesveten

B Viktig friluftsområde

1913-005

SS

Kvitnesfæra

1913-006

SS

Tieldsundbrua

1913-007

SS

Sortevika

1913-008

UO

Vilgesvarre - Nipfjellet

1913-009

SK

Storjorddalen - Skittendalen - Novadalen

B Viktig friluftsområde
C Registrert
friluftsområde
C Registrert
friluftsområde
A Svært viktig
friluftsområde
A Svært viktig
friluftsområde

1913-010

NT

Myklevollkollen

B Viktig friluftsområde

1913-011

UO

Balteskardmarka

1913-012

SS

Rensåvan net-Rensådalen

B Viktig friluftsområde
A Svært viktig
friluftsområde
B Viktig friluftsområde

1913-013

SS

Svellshamn - Klubben

1913-014

SS

Forneset

B Viktig friluftsområde

1913-015

UO

Labergholtan - Novalandet

1913-016

TM

Revvannet - Revdalen - Kiølene

1913-017

B Viktig friluftsområde
A Svært viktig
friluftsområde
A Svært viktig
friluftsområde

SK

Segeldalen - Olderdalen - Eidevatnet - Revtinden

1913-018

NT

Vakkerstadlia - Gloen

1913-019

SS

Straumen - Kalvskinnet

1913-020

NT

Åsen - Rødiihøgda
Svellen

B Viktig friluftsområde
A Svært viktig
friluftsområde
B Viktig friluftsområde
C Registrert
friluftsområde

1913-021

UO

1913-022

NT

Lille Trøssevann

B Viktig friluftsområde

1913-023

NT

K|ønna - Bufjellet

1913-024

UO

Toviklemmen

B Viktig friluftsområde
C Registrert
friluftsområde
C Registrert
friluftsområde

1913-025

UO

Sandfiæra

1913-026

NT

Sandffelfet - Tennevik nord

1913-027

UO

Skaret - Lysvassdalen

1913-028

NT

kensåmarka

1913-029

\1T

Fennevikmarka - NipfieJlet

1913-030

MT

Bandvannet-Kvannelva

913-031

3K

3tor|orddalen-Skittendalen-Novadalen-fjeIlområdene

' 913-032

JO

feipen

1 913-033

1JO

£ikavlikollen

1 913-034

f IT

Vbildalen

1 913-035

lvIT

E oltåstuva

- Skorvetind - Ramnfløya

B Viktig friluftsområde
C Registrert
Friluftsområde

B Viktig friluftsområde
3 Registrert
riluftsområde
t \ Svært viktig
f riluftsområde
3 Viktig friluftsområde
E3 Viktig friluftsområde
CD Registrert
f riluftsområde
C Registrert
f -iluftsområde
C Registrert
ft iluftsområde

1913-037

SS

Isbadestranda

A.Svært viktig
friluftsområde
A.Svært viktig
friluftsområde

1913-038

SS

Nilsjorda-Jørenskjæret

B.Viktig friluftsområde

1913-039

SS

Råsa-Djupråsa

B.Viktig friluftsområde

1913-040

SS

Likjegrunnen - Djupvika

B.Viktig friluftsområde

1913-036

NT

Tursti Øvre Ressan - Gloen

1913-041

SS

Lecabakken

B.Viktig friluftsområde

1913-042

SS

Skavlia

B.Viktig friluftsområde

1913-043

LR

Kalvskinnet

B.Viktig friluftsområde

1913-044

SS

Syv Magiske punkter

B.Viktig friluftsområde

Vedlegg fl Oversikt over kulturbygg, lag, foreninger
Kulturbygg
Navn

Sted

Eier

Sandstrand grendehus

Sandstrand

Sandstrand Røde Kors og UL Håpet

Breistrand grendehus

Breistrand

Breistrand UL

Skånland husflidshus

Renså

Skånland Husflidslag

Demringsmo

Grovfjord

UL Demring

Huset i havet

Grovfjord

Stiftelsen Huset i Havet

Yggdrasil

Tovik

UL Yggdrasil

Saltvann grendehus

Grovfjord

Saltvann grendehus styre

Frivillighetssentralen

Evenskjer

Skånland kommune

Ungdomshuset Kampen

Evenskjer

Skånland Ungdomslag

Kjønna grendehus

Kjønna

Kjønna Bygdelag

ETS Kulturskole

Boltås

Skånland kommune

Trøssemark gamle skole

Trøssemark

Stuornjargga Samiid Duodji

Røde Kors-huset

Evenskjer

Skånland Røde Kors

Lavangseidet grendehus

Trøssemark

Lavangseidet grendehus BA

Steinsland grendehus

Steinsland

Steinsland Ungdoms-og aktivitetslag

Tovik Sanitetshus

Tovik

Tovik Sanitetsforening

Dypvik grendehus

Dypvik

Skånland kommune

Idrettslag, klubber og friluftslag
Navn

Aktiviteter

Skånland og omegn idrettsforening

Fotball

Tinden Bueskytterklubb

Bueskyting

Fjell skilag

Langrenn, innebandy, trim, samisk idrett

Kjønna Idrettslag

Langrenn, trim

Skånland Sportsklubb

Langrenn, svømming, orientering

Skånland Stall og Rideklubb

Ridning, sprangridning, kurs/opplæring

Idrettslaget Santor

Langrenn, fotball, gang- og turmarsjer

Grovfjord Idrettslag

Langrenn, skileik, fotball, svømming

Breistrand og omegn Cykleklubb

Sykling

Marka Ballklubb

Fotball

Skånland Skytterlag

Skyting med rifle flere kalibre

Skånland Pistolklubb

Skyting med pistol flere kalibre

Evenskjer Klatreklubb

Klatring innendørs og utendørs

ETS Taekwon-Do

Trening og konkurranser

Tilsluttet
NIF

X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Steinsland Turlag

Gang- og turmarsjer, stavgang

Nova Turlag

Gang- og turmarsjer, stavgang, tiltak for
bevegelseshemmede

Skånland og Astafjord jeger- og
fiskerforening

Jakt og fiske, kurs/opplæring, fiskerøkt i
ferskvann

Lag og foreninger som bidrar til å organisex-e fysisk aktivitet
Navn

Aktiviteter

Boltås Bygde- og Ungdomslag

Planlegger ballbinge, har laget turstier og arrangerer felles turer
for folk i alle aldre. Er meget aktive.

Steinsland ungdoms- og
aktivtetslag

Jobber sammen med Steinsland turlag og legger opp mange
aktivitetsarrangement for folk i alle aldre. Flar stor aktivitet, også
på mange andre områder i sitt eget hus, som sto ferdig for ca 8
år siden.

Evenskjer Nærmiljøforening

Flar i flere år planlagt og bygd på turstien langs Mølnelva dette blir et kjempeanlegg som vil møte mange behov, særlig
for mange med bevegelseshindringer

Breistrand boligfelt vel

Jobber godt med ballbinge og aktivitetsområde rundt
grendehuset

Grovfjord Pensjonistforening

Fiar i mange år drevet eldretrim i et rom på GBS, har nå fornyet
en del av utstyret - dette rommet er mye i bruk.

Skånland Pensjonistforening

Flar drevet med seniortrim og seniordans i mange år på
Skånland Ungdomshus, de har mange deltagere, som stadig
går på kurs for å fornye tilbudet.

Nordre Skånland Pensjonistforening Eldretrim og ulike tilbud til eldre.
Kjønna Bygdelag

De har i samarbeid med Kjønna IL, videreutviklet lysløype og
andre deler av de samlede anleggene rundt Kjønna Grendehus

NFU Skånland

Driver trening på Soltun FFIS hele året, setter opp benker langs
turstier og organiserer tilpassede turer o.a.

Sandfjellet hytteforening

Organiserer turer både med og uten staver, order veien, bygger
klopper og bruer og mm

De 5 ungdomslagene

Arrangerer fra tid til annen aktiviteter for barn og unge, bl. a. i
småbarnstrim, småbarniek, småbarnsvømming, linedans mm

Frivillighetssentralen i Skånland

Arrangerer småbarntreff med bevegelse til musikk, svømming
for dem som trenger varmere vann, samt turgåing mandager.

Midtre Skånland Bygdeutviklingslag
(MISBU)

Et godt samarbeid mellom mange lag og foreninger i den midtre
delen av Skånland har medført mange gode aktiviteter, også av
fysisk art. De har mange planer for å videreutvikling.

)/cM

Anleggsoversikt per l.juni 2015

jNavn

Anléggsnr

Kategori

Type

Status

Åsesletta servicehus

1913002503

Idrettshus

Lagerbygg

Eksisterende

Åsesletta skianlegg

1913002502

Skianlegg

Skiløype

Eksisterende

Åsesletta skistadion

1913002504

Skianlegg

Skiløype

Eksisterende

Åsesletta ulike småanlegg

1913002501

Aktivitetsanlegg

Ulike småanlegg

Eksisterende

Bade- og båtbrygge på

1913007002

Diverse anlegg

Udefinert

Eksisterende

Bergåsen,o-kart

1913001901

Kart

Orienteringskart

Eksisterende

Blåvatn hytta 2

1913003504

Friluftsliv

Overnattingshytte

Eksisterende

Blåvatnhytta 1

1913003501

Friluftsliv

Sikringshytte

Eksisterende

Boltås hoppbakke, liten

1913001402

Skianlegg

Hoppbakke

Ikke i drift
ikke i drift

Isbadestranda

1913001401

Skianlegg

Hoppbakke

(Boltås skole Ballbinge

1913001103

Aktivitetsanlegg

Ballbinge

Eksisterende

Boltås skole ballbinge -

1913001104

Aktivitetsanlegg

Ulike småanlegg

Eksisterende

Boltås hoppbakke, stor

LYSANLEGG
1913001101

Aktivitetsanlegg

Ulike småanlegg

Nedlagt

Boltås skole, uteområde

1913001102

Aktivitetsanlegg

Ulike småanlegg

Nedlagt

Breistrand grendehus

1913000701

Kulturbygg

Lokalt kulturbygg

Eksisterende

Breistrand grendehus,

1913000703

Fotballanlegg

Fotball kunstgressbane

Planlagt

Boltås skole, ulike småanlegg

Ballbinge
Breistrand grendehus, Grillbu

1913000704

Aktivitetsanlegg

Ulike småanlegg

Planlagt

Breistrand grusbane

1913000702

Fotballanlegg

Fotball grusbane

Eksisterende

Breistrand lysløype

1913002001

Skianlegg

Skiløype

Eksisterende

Breistrand Raceway

1913006201

Vlotorsportanlegg

Motorsport motocrossløype

Nedlagt

Bufjell -gapahuk/grillhytte

1913007101

Friluftsliv

Friluftsliv ikke definert

Planlagt

Dypvik Grendehus

1913004901

Kulturbygg

Lokalt kulturbygg

Eksisterende

Elvemo Ballbinge

1913006301

Aktivitetsanlegg

Ballbinge

Eksisterende

Evenskjer miniatyrskytebane

1913002601

Jkyteanlegg

Skytebane (inne)

Eksisterende

Evenskjer rullebrettrampe

L9130017G4

Aktivitetsanlegg

kateboardanlegg

Gapahuken ved Geitvatn

L913007601

riluftsiiv

riluftsiiv ikke definert

lanlagt

Grov skole svømmehall

913001601

ad ogsvømmeanlegg

vømmebasseng

ksisterende

Grov skole, ballbinge

913001604

ktivitetsanlegg

L like småanlegg

ksisterende

Eksisterende

G ymnastikksal

E <sisterende

1913001603

Fotballanlegg

Fotball grusbane

E csisterende

Huset i havet

1913003601

K ulturbygg

L Dkalt kulturbygg

E ksisterende

Isbadestranda

1 913007001

Ia rettshus

6arderobebygg

P anlagt

1 513004201

K ilturbygg

Lc kalt kulturbygg

El sisterende

Kjønna Grendehus

15 13004401

Kl Iturbygg

Lc kalt kulturbygg

EL sisterende

Kjønna Grendehus

11 13002904

Kt Iturbygg

Lg kalt kulturbygg

Ek sisterende

Kjønna Nærmiljøanlegg

13 13006601

Al tivitetsanlegg

Ba Ilbane

Eksisterende

Kjønna skole ulike småanlegg

1313002901

Al tivitetsanlegg

Ul ke småanlegg

Eksisterende

Grov skole, samfunnssal
Grov skole, skolebane -

913001602

ktivitetssal

kunstgressbane fotball

Garderobeanlegg
Kampen (Skånland
ungdomshus)

Kjønna skole, løkkebane

1913002903

Aktivitetsanlegg

Balløkke

Eksisterende

Kjønna skole, skianlegg

1913002902

Skianlegg

Skiløype

Eksisterende

Klatrevegg

1913004006

Diverse anlegg

Klatreanlegg (innendørs)

Eksisterende

Kollan,o-kart

1913001501

Kart

Orienteringskart

Eksisterende

Kunsthuset Breistrand

1913005401

Kulturbygg

Lokalt kulturbygg

Eksisterende

Orienteringskart

Eksisterende

Labergholtan,Grovfjord, o-kart

1913000301

Kart

Langdalsåsen,o-kart

1913002201

Kart

Orienteringskart

Eksisterende

Lavangseidet

1913006901

Fotballanlegg

Fotball grusbane

Eksisterende

1913004301

Kulturbygg

Lokalt kulturbygg

Eksisterende
Eksisterende

fotballbane/idretsplass
Lavangseidet Grendehus
Lavangsmarka,o-kart

1913002101

Kart

Orienteringskart

LIONSHUSET

1913005801

Kulturbygg

Lokalt kulturbygg

Eksisterende

Lysløype Grovfjord

1913000201

Skianlegg

Skiløype

Eksisterende

Markomanak nærmiljøanlegg

1913006101

Aktivitetsanlegg

Ulike småanlegg

Eksisterende

gamme
Mølnelva tursti nærmiljøanlegg

1913006801

Friluftsliv

Tursti

Eksisterende

Mølnelva Tursti- og

1913006701

Friluftsliv

Turvei

Urealisert

1913003401

Friluftsliv

Tursti

Eksisterende
Eksisterende

nærmiljøområde
OL'Krok-veien
Rensa skole

1913005001

Kulturbygg

Lokalt kulturbygg

Rensåhøgda garderobeanlegg

1913000403

Idrettshus

Garderobebygg

Eksisterende

Rensåhøgda gressbane, 104x64

1913000401

Fotballanlegg

Fotball gressbane

Eksisterende

Rensåhøgda gressbane, 72x50

1913000402

Fotballanlegg

Fotball gressbane

Eksisterende

Rensåhøgda servicebygg

1913000404

drettshus

Idrettshus

Eksisterende

Saltvann Grendehus

1913004701

Kulturbygg

Lokalt kulturbygg

Eksisterende

Sandmark skole

1913005101

Kulturbygg

Lokalt kulturbygg

Eksisterende

Sandstrand Grendehus

1913003901

<ulturbygg

Lokalt kulturbygg

Eksisterende

Sandstrand lysløype

1913000501

Skianlegg

Skiløype

Eksisterende

Sandstrand skole, aktivitetssal

L913001001

Aktivitetssal

Symnastikksal

ksisterende

Sandstrand skole, Ballbinge

913001002

Aktivitetsanlegg

Jlike småanlegg

ksisterende

Sandstrand skole,

913001004

otballanlegg

otball ubestemt

ksisterende

913001003

Fotballanlegg

otball grusbane

ksisterende

f otballnetting
c. andstrand skole, grusbane

s FH, skytebane 15-30 m inkl

1913004005

S cyteanlegg

S «ytebane (inne)

U realisert

S FH, varmtvannbasseng

1913004007

0 adogsvømmeanlegg

B adeland/Park

Urealisert

s FH, fritidsbad 30 m2

1 913004003

B adogsvømmeanlegg

B adeland/Park

Urealisert

s FH, sosialrom

1 313004004

A (tivitetssal

S mfunnshus(ldrettsdelen)

U realisert

s kånl. stall og ridekl., Stormyra

1 313006501

H astesportanlegg

R desti

El sisterende

s <ånland grusbane - minibane

11 13000905

Fc tballanlegg

Fc tball grusbane

Eksisterende

s <ånland idrettsanl.

19 13000902

Fr idrettsanlegg

Fr idrett grusbane

Eksisterende

19 13000901

Fd tballanlegg

Fotball kunstgressbane

Ek.sisterende

s ikkerhetss

t jr/ri

ft iidrettsbane, nå minibane

s cånland idrettsanl. gml
lg rusbane, ombygd til

--

Kunstgressbane
Skånland idrettsanl isbane

1913000903

Isanlegg

Hurtigløpsbane, naturis

Nedlagt

Skånland idrettsanlegg

1913000904

Fotballanlegg

Fotball kunstgressbane

Planlagt

1913004001

Flerbrukshall

Flerbrukshall, normalhall

Eksisterende

1913004002

Bad og svømmeanlegg

Badeland/Park

Eksisterende

Skånland skole - Skolekart

1913001502

Kart

Nærmiljøkart

Planlagt

Skånland skole, ballbinge

1913001705

Aktivitetsanlegg

Balløkke

Eksisterende

Skånland skole, grusbane

1913001703

Fotballanlegg

Fotball grusbane

Eksisterende

Skånland skole, gymsal

1913001702

Aktivitetssal

Gymnastikksal

Nedlagt

Skånland skole,, bad og

1913001701

Bad og svømmeanlegg

Svømmebasseng

Nedlagt

1913005601

Friluftsliv

Overnattingshytte

Eksisterende

1913000101

Fotballanlegg

Fotball grusbane

Eksisterende

1913000102

Idrettshus

Idrettshus

Eksisterende

1913000103

Fotballanlegg

Fotball gressbane

Eksisterende

SOIF huset - garderobedel

1913003102

Idrettshus

Garderobebygg

Eksisterende

SOIF huset, klubbhus

1913003101

Idrettshus

Klubbhus

Eksisterende

kunstgress
Skånland kommune, Skånland
skole-flerbrukshall 44x23m
Skånland kommune, Skånland
skole-svømmehall 25X8,5 m

fotball

svømmeanlegg
Skoddeberghytta (Harstad
Turlag)
Sletta fotballanlegg, Grovfjord,
grusbane
Sletta fotballanlegg, Grovfjord,
idrettshus
Sletta fotballanlegg,Grovfjord,
gressbane

SSK skianlegg idrettshus

1913001303

drettshus

SSK skiløype

1913001302

Skianlegg

Skiløype

Eksisterende

SSK, langrennsanlegg

1913001301

Skianlegg

Langrennsanlegg

Eksisterende

SSRK, Stall (ombygging)

1913002308

Hestesportanlegg

Stall

Eksisterende

SSRK, framridningsbane

1913002306

destesportanlegg

lidebane

Jrealisert

913002307

1 drettshus

-.lubbhus

ksisterende

SSRK, klubbhus 79m2

913002303

i drettshus

SSRK, ridehall

913002304

estesportanlegg

1913002301

SSRK, Klubbhus

drettshus

lubbhus

Eksisterende

ksisterende

F ldehall

Eksisterende

1 estesportanlegg

Stall

E <sisterende

913002305

H estesportanlegg

R idebane

Eksisterende

SSRK, utendørs ridebanel

1 913002302

Hestesportanlegg

R debane

E ksisterende

Steinjordskogen, o-kart

1 913002801

K 3rt

N ærmiljøkart

E <sisterende

Steinsland grendehus

1 913003801

K jlturbygg

Lc>kalt kulturbygg

E ksisterende

Stormyra Tur/ridevei

1 913002309

H estesportanlegg

R desti

U real/sert

Stræte Grendehus

1S 13004801

Ki Iturbygg

Lc kalt kulturbygg

Eksisterende

Svartvatnet Gapahuk

13 13003802

Dl verse anlegg

U definert

Eksisterende

Svartvatnet Gapahuk

13 13003803

Dl verse anlegg

Ucdefinert

Urealisert

Tovik aktivitetsområde

19 13007401

Aktivitetsanlegg

Ul ke småanlegg

Ek sisterende

1913002701

Sk yteanlegg

Skytebane lOOm

Ek sisterende

SSRK, stall
SSRK, utendørs ridebane

nærmiljøanlegg
Tovikhøgda skytebane -100 m

Tovikhøgda skytebane -300 m

1913002702

Skyteanlegg

Skytebane 300m

Eksisterende

Tovikhøgda skytebane,

1913002703

Skyteanlegg

Skytebane (ute)

Eksisterende

1913000602

Idrettshus

Lagerbygg{ikke spes

Eksisterende

Trøssemark skianlegg lysløype

1913000601

Skianlegg

Skiløype

Eksisterende

Trøssemark skole, liten

1313001203

Aktivitetsanlegg

Qalløkke

Eksisterende

1913001201

Aktivitetsanlegg

Ulike småanlegg

Ikke i drift

Trøssen fotballbane, gress

1913002101

Fotballanlegg

Fotball gressbane

Eksisterende

Trøssmark skole, gml skole

1913001202

Kulturbygg

Lokalt kulturbygg

Eksisterende

UL Yggdrasil

1913003701

Kulturbygg

Lokalt kulturbygg

Eksisterende

Ungdommens Eget Hus

L913005301

Kulturbygg

-okalt kulturbygg

Eksisterende

Ungdomshuset Demringsmo

1913003001

Kulturbygg

.okalt kulturbygg

ksisterende

elektroniske skiver.
Trøssemark skianlegg
kaldgarasje

løkkebane
Trøssemark skole, ulike
småanlegg,

