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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. Her sidestilles muligheter for å være i fysisk
aktivitet med all annen infrastruktur i samfunnet.
Vi har derfor nå igjennom 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
folkehelse, 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.
Planutvalget nedsatte en arbeidsgruppe som har utarbeidet planen i samarbeid med
kultursjefen. Den besto av leder for Skånland Idrettsråd (SIR), Dan Dybvik, medlem av SIR,
Finn Haukebøe, oppnevnt medlem av Nova Turlag, Thomas Haugland, helsesøster og barnas
representant, Oddveig Nymo Dalbakk. Tusen takk til arbeidsgruppa for faglig gode og
konstruktive bidrag til planen.
Planen bygger på tidligere planer innen dette tema. Den vil fortsatt danne grunnlaget for
prioritering av spillemiddelsøknadene.

Skånland kommune, desember 2010

Merete Hessen
Rådmann
Elisabeth Øien
Kultursjef
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KAP. 1
1.1

INNLEDNING

Bakgrunn for og formålet med planen

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:
Arealer til idrett og fysisk aktivitet er like viktig som arealer til boligbygging, veier, osv.
I revideringen av Kommunedelplan for Idrett, Fysisk Aktivitet, Friluftsliv og
Naturopplevelser 2006-2009 (2017), legger vi derfor enda større vekt på dette perspektivet.
Tittelen på planen blir også endret. Planen heter nå:
Kommunedelplan for Folkehelse, idrett og friluftsliv for Skånland kommune
2011 – 2013 (2014-2022)
Planen bygger på de foregående planverkene, og mye godt arbeid og mange kloke ord er lagt
ned i dem. Særlig den siste for planperioden 2006-09, vil tjene som referanseramme og
henvisningsgrunnlag for denne.
Den reviderte planen er noe kortere og mer rett på sak, og vi håper mer lettlest, vi ønsker at
alle skal lese den – den angår alle innbyggerne i Skånland kommune. Den skal være et
politisk styringsredskap i arbeidet med å nå kommunens idrettspolitiske målsettinger for en
bedret helse og økt trivsel i et godt oppvekstmiljø.
For å nå målene er kommunen avhengig av lag og foreninger og de øvrige etatene i
kommunen. Den dugnaden som medlemmene i lag og foreninger utfører har alltid vært og vil
fortsatt være helt avgjørende.
Da er det enda viktigere å sørge for at alle interesser er med i planarbeidet ved å få til gode
muligheter for medvirkning, noe vi etter beste evne har lagt opp til.
1.1

Formålet med planen

Planen skal også tilfredsstille Kulturdepartementets spesifikke krav til innhold, slik at den
bl.a. kan danne grunnlag for prioritering av spillemiddelsøknader.
Departementet krever at alle kommuner har en slik plan. De anlegg som lagene vil søke
spillemidler til, må stå i denne planen.
Vi viser til forrige plan når det gjelder naturlige forutsetninger for å drive fysisk aktivitet i
kommunen. Så sier vi litt om hva som har skjedd i forrige planperiode, forutsetningene for
vurderingen av nye behov og avslutter med å sette disse nye behovene inn i et konkret
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kortsiktig Handlingsprogram, 2011-2013, som nå bare er på 3 år for å komme ”i rute” med
den programperioden som fylkeskommunen har, samt et litt mer langsiktig perspektiv frem til
2022.
1.2

Offentlig idretts- og friluftslivspolitikk

1.2.1 Statens og fylkeskommunens retningslinjer
Staten har som mål å bidra til en infrastruktur som fjør at flest mulig kan drive idrett og
fysisk aktivitet, og Staten vil fremheve at de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til
idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).
Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort
brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, bidrar til å gi befolkningen mulighet til å drive både
egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten.
Dette er sentrale virkemidler for å innfri de statlige målene på anleggsfeltet.
(Sitat fra Kulturdepartementets hefte: Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet – 2010, V-0732 B)
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.

Troms fylkeskommunes VISJON for folkehelsearbeidet, slik det er uttrykt i Handlingsplan
for Troms 2008 – 2013 Folkehelse, idrett og friluftsliv, er:
”Folkehelsepolitikken i Troms skal bidra til livsglede og gode levekår for hele
befolkningen”.
Fylkets fem viktige hovedstrategier og en Handlingsplan i 4 punkt kan leses på
www.troms.fylke.no

1.2.2 Skånland Kommunes Visjon og Hovedmål
Det er FOLKEHELSE som skal være det førende perspektiv i all kommunal planlegging, som
både statlige og fylkeskommunale retningslinjer tilsier.

Skånland Kommunens VISJON er derfor:
FYSISK AKTIVITET BIDRAR TIL GOD HELSE, TRIVSEL OG ET GODT LIV.
DET VIL SKÅNLAND KOMMUNE VÆRE MED PÅ!
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Kommunens Hovedmål preges også av dette:
Skånland Kommunen skal:

Sett i et FOLKEHELSE-PERSPEKTIV å bidra, sammen med lag og foreninger, til å
tilrettelegge mulighetene for et aktivt idretts- og friluftsliv for alle innbyggerne i
kommunen etter den enkeltes behov og forutsetninger.
Som FYSAK-kommune å prioritere tilrettelegging av lavterskel fysisk aktivitetstilbud.
Prioritere barn, unge, eldre og de med bevegelseshindringer.
Sette fokus på miljø- og trivselsskapende tiltak, gjøre helsefremmende tiltak lystpregede,
og stimulere til økt fysisk aktivitet og livsstilsendringer.

Planen skal være et styringsredskap for å oppnå kommunens målsetting. Det er derfor viktig
at planen er realistisk og bygger på et nært samarbeid med lag og foreninger.
Hovedmålet skal nås ved en kortsiktig og en langsiktig politikk på dette stor og viktige
området gjennom flere delmål, som etter hvert legges inn i handlingsprogrammet:
1.2.2.1

Delmål

Bedre tilgjengelighet ved hjelp av fysisk tilrettelegging, som
parkeringsplasser ved etablerte turstier, skiløyper og andre typer friluftslivsanlegg
forbedre naturtilgjengeligheten for alle med bevegelseshindringer
gang- og sykkelveier i alle tettstedene.
Bidra til å få en snarlig etablering av Sør-Troms Friluftsråd, for å
Forbedre kommunens faglige kompetansen for en god tilrettelegging, sikring og
forvaltning av våre viktige friluftslivsområder, også for turistene.
Øke de økonomiske tilskuddene til lag og foreninger:
Sikre lag og foreningers evne til fortsatt å bygge anlegg ved å øke alle de budsjetterte
tilskuddspostene i løpet av Handlingsprogramperioden
Stille lånegarantier for å bidra til en raskere gjennomføring av anleggene for idrettslagene der
lagene må vente uforholdsmessig lenge på utbetaling av spillemidlene.
Følge opp FYSAK-avtalen med fylket:
Øke kommunens andel til Fysak-koordinator til 20%.
Sikre at bassengene er åpne 9 mnd i året, med faste dager med 34 grader C:
Innenfor perioden å utvide åpningstiden til å gjelde hele året; også om sommeren har folk
behov for bassenget!
Ansette badevakter
Kulturminnevern:
Ivaretakelse av fredede eller verneverdige kulturminner som finnes i turlandskapet
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1.3

Begrepsavklaring

I Kulturdepartementets st.meld. nr. 14, Miljøverndepartementets st.meld. nr. 40,
Odelstingsproposisjon. nr. 22 og Stortingsmelding nr. 8 beskrives aktuelle begrep. For øvrig
kan de finnes på www.idrettsanlegg.no – Publikasjoner – V-0732 B.
Det er viktig å være klar over at det også er mulig å søke spillemidler til anlegg i fjellet!
Se for øvrig forrige plan, eller ring Kulturkontoret: 77 08 95 10.
Endring av spillemiddelreglene:
Vi må alltid være forberedt på at departementet kan endre regelverket på en slik måte at det
får betydning for størrelsen på utbetalingen. Hvis et lag som søker om spillemidler begynner
å bygge anlegget før tilsagnet er mottatt, gjøres det på egen regning og risiko.

Anja på tur i fjellet med Tasha.
Foto: Per Morten Ek

1.4

Evaluering av forrige plan

Kort historikk 1994 – 2005
Planen ble første gang utarbeidet i 1994 etter nye plankrav fra departementet, og har vært
revidert 3 ganger siden. Liste over alle tildelinger fra 1994-2005 i Vedleggsdelen. Vedlegg 1
Siste revideringsprosess gikk parallelt med revideringen av Kommuneplanen m/Arealplanen.
Det var da oppnevnt en felles faglig arbeidsgruppe, da Kommunedelplan for Idrett, Fysisk
Aktivitet, Friluftsliv og Naturopplevelser jo handlet om bruken av de samme arealene. På den
måten oppnådde vi et bredt og helhetlig perspektiv på arealbruken i kommunen.
Denne Planen ble vedtatt i kommunestyret i desember 2006, siste rullering av
Handlingsprogrammet ble gjort 17.12.09.
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Hvor mye har lagene mottatt i spillemidler i forrige planperiode?
Fra 2005 og frem til i dag har det vært planlagt og bygd/rehabilitert 12 anlegg. Til sammen
utgjør spillemiddeltilskuddet kr. 7.455.000,-.
Av dette har kommunen stått for utbygging/rehabilitering av Grov og Skånland skoler, i
inneværende planperiode utgjorde spillemidlene til kommunale bygg kr. 2.685.000,-. Det er
gitt kommunal garanti til 3 lag.
Alle de øvrige anleggene er bygd av idrettslag og andre frivillige organisasjoner. Det er
ganske imponerende at så mange anlegg er bygd på 5 år, og å være vitne til den formidable
dugnadsinnsats som er lagt ned. Det er ikke tvil om at anleggene bidrar sterkt til en forbedret
trivsel både for barn, unge, voksne og gamle i kommunen vår. Vi er ikke i tvil om at de
frivillige lagene i kommunen virkelig driver FOLKEHELSEARBEID, noe som
sannsynligvis vil bedre helsen på lengre sikt.
I løpet av 2008 ble det klart at Skånland Flerbrukshus ikke blir realisert som et selvstendig
hus etter de opprinnelige planene. Imidlertid erstattes det av en løsning som idrettsfaglig er
like god. Slik idrettshallen og svømmehallen er satt sammen med Skånland skole, vil bruken
av disse anleggene skje både på dagtid og på kveldstid, og skolen vil synliggjøre sammenhengen mellom det å lære og utvikle intellektet, og det å lære og holde kroppen i form!
Elevene, som vil være av de viktigste brukerne også på kveldstid, vil få anledning til å gjøre
seg kjent med anleggene og være trygge på dem. Derved kan det føre til en utvidet bruk.
Skolen som helhet tjener på denne sammenstillingen, og det blir et vakkert bygg.
Flerbruksskolestyret spiller en viktig rolle i forbindelse med realiseringen av anlegget,
særlig av de deler av bygget som ikke får spillemidler, og i forhold til driften. De arbeider nå
med å avklare sine oppgaver i forhold til kommunen. Det konstruktive og hensiktsmessige
samarbeid mellom kommunen og de frivillige kreftene i de lag og foreninger som har meldt
seg inn i dette andelslaget vil fortsatt stå ved lag.
De langsiktige mål som var satt på midten av 90-tallet er på det nærmeste nådd, og det
er først og fremst takket være en fabelaktig dugnadsinnsats fra lag og foreninger!
Tabell over status for de nærmiljøanlegg, idrettsanlegg og lokale kulturbygg det har vært
søkt spillemidler til i forrige planperiode 2006-09, samt for 2010 er lagt i Vedleggsdelen.
Vedlegg 2.
1.5

Forhold til Plan- og Bygningsloven (PBL), Kommuneplanens arealdel og andre
planer, samt grunneierne.

Plan- og Bygningsloven krever at kommunen skal utføre en løpende langsiktig
kommuneplanlegging, vanligvis for 12 år, som bl.a. skal omfatte mål for utviklingen i
kommune. Behandling av kommunedelplaner er beskrevet i Plan- og Bygningsloven § 11-4.
Det politiske ansvaret for denne planen ligger hos Kommunestyret og Det faste utvalg for
Plansaker. Sistnevnte har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal bidra til revideringen av
eksisterende plan.
8

Det administrative ansvaret ligger hos rådmannen ved kultursjefen, som samarbeider med
Arbeidsgruppen.
Kommunedelplan for Folkehelse, 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. Det innebærer at planutkastet skal legges ut til offentlig
høring i minst 6 uker. Det fremgår av Fremdriftsplanen når dette skal skje. Se
vedleggsdelen. Vedlegg 3.
I henhold til PBL skal arealene til idretts- og friluftslivsformål ses i sammenheng med arealer
til boliger, næring og andre formål av betydning. Nærmiljøanlegg har stor betydning som
sosial møteplass. Slike anlegg skal lokaliseres i tilknytning til skole, andre oppholdsområder
eller boligområder. For nærmiljøanlegg for barn og unge er det viktig at arealene er store nok,
utfordrende og tilgjengelige, og utformes med tanke på barn og unges raskt skiftende
interesser, trender og behov for fysisk aktivitet. Barn og unge bør selv være med på å
planlegge anleggene. Ungdomsrådet er derfor en av høringsinstansene.
I kommunen foreligger det en rekke andre plandokumenter: Reguleringsplaner, Rikspolitiske
retningslinjer for barn og unge og for vernede vassdrag, Verneplaner, Tematiske planer,
Fagplaner, Sektorplaner m.v. er alle planer som skal bidra til en helhetlig planlegging og
derved også bidra til å ivareta friluftslivsområder og andre arealer av betydning for fysisk
aktivitet.
Plan- og bygningsloven er en overordnet lov, men har også egne paragrafer som skal
hensyntas. § 1-8 om 100 metersbeltet i strandsonen nær sjøen skal ivareta allmennhetens
friluftsinteresser. Overordnede myndigheter gir klare beskjeder om at kommunene må ta
hensyn til denne paragrafen, da strandområdene ved sjøen i stadig større omfang blir nedbygd,
noe som reduserer attraktive områder for allmennheten.
Kystsoneplanen, som er en kommunedelplan 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 og badeplasser, båthavner/-anlegg. Ingen anlegg må påvirke
navigasjonsinstallasjonene eller plasseres innenfor hvit lyktesektor i en seilings-led.
Målene i Kommunedelplan for Folkehelse, Idrett og Friluftsliv skal samsvare med øvrige mål
og vedtak i kommunen. Kultur- og kirkedepartementet stiller minstekrav til innhold av
kommunedelplan for ”Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (V-0798). De
prioriterte anleggene vil hvert år bli rullert inn i handlingsprogrammet av Kommunestyret ved
den årlige prioritering av spillemiddelsøknadene i desember. Planverket skal igjen revideres i
løpet av 2013.
Forholdet til grunneierne
Det er svært viktig for kommunen å ha et godt og avklart forhold til grunneierne når det
gjelder bruk av kommunens arealer, så også når det planlegges idrettsanlegg. Det legges stor
vekt på å ha en god dialog i forkant, slik at man unngår unødige konflikter.
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1.6

Planprosess/medvirkning.

Som nevnt, oppnevnte Det faste utvalg for Plansaker (Planutvalget) et utvalg på tre personer:
Leder for Skånland Idrettsråd (SIR) : Dan Dybvik; SIR ble bedt om å oppnevne ett av sine
medlemmer: Finn Haukebøe, og velge et annet relevant lag, som så oppnevnte ett av sine
medlemmer: Nova Turlag: Thomas Haugland.
Dessuten er helsesøster alltid med som Barnas Talsperson: Oddveig Nymo Dalbakk.
Kultursjefen Elisabeth Øien er sekretær. Se vedtaket vedlagt i vedleggsdelen. Vedlegg 4
Fremdriften i planarbeidet
Planarbeidet er igangsatt av Planutvalget i møte 09.03.10, sak 11/10 og bekjentgjort gjennom
massemedia og på kommunens hjemmeside. Vedtaket er lagt i Vedleggsdelen. Vedlegg 5.
Det er utarbeidet en fremdriftsplan for arbeidet. Fremdriften i arbeidet forholder seg til
retningslinjene i Plan- og Bygningslovens (PBL) bestemmelser i §11-4.
Det har vært nødvendig å justere fremdriftsplanen noe underveis.
Den omfattende prosessen som PBL legger opp til, skal tjene til at alle innbyggere skal ha
anledning til å protestere og fremføre sine innvendinger til planutkastet før det blir vedtatt.
Derfor er det en 6 ukers høringsperiode fra 18. august til 30. september.
Kartverket
Kartverket, som ble utarbeidet i 2005, vil bli benyttet under høringsperioden. Det viser
plasseringen av eksisterende anlegg og områder. De eksisterende anlegg og de som var
planlagt i 2005 er ført på en liste som er lagt inn på kartene. Nummereringen er den samme på
kartet og på listene. De 5 kartene vedlegges i vedleggsdelen. Vedlegg 6a-e.
Medvirkning
Ihht fremdriftsplanen har det vært gjennomført flere møter med idrettslagene i regi av
Skånland Idrettsråd (SIR), og det skal avholdes møter med andre lag og foreninger som
arbeider med friluftsliv i løpet av høringsperioden. Det har også vært kontakt med
grunnskolene, og barnehagene vil kommunen ta kontakt med i høringsperioden.
Grunneierlagene vil også bli kontaktet i løpet av høringsrunden.
På grunn av stort arbeidspress med andre pålagte oppgaver, lot det seg ikke gjøre å ha 1.
utkast av planen helt ferdig ihht fremdriftsplanen. Et delvis ferdig utkast ble gjennomgått av
arbeidsgruppa den 14.06.10. På denne bakgrunn godkjente Planutvalget i møtet den 15.06.10
å legge et da ferdig Planutkastet ut til offentlig ettersyn fra 9. august frem til 25. september.
Etter en ukes forsinkelse ble fremdriftsplanen fulgt til ferdig vedtatt plan den 16.12.10. I
denne prosessen er Planen sendt ut til over 50 høringsinstanser ihht retningslinjene i PBL, og
uttalelser/merknader innarbeidet i Planutkastet.
Et kort resymé av merknadene settes inn i en tabell som vedlegges i Vedleggsdelen når
høringen er avsluttet.
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Under møtet med Skånland Idrettsråd (SIR) den 11.10.10, blir planen og høringsuttalelsene
gjennomgått, og noen av merknadene ble innarbeidet. SIR’s forslag til prioritering av
innkomne søknader om spillemidler i 1. år av Handlingsprogrammet 2011 – 2013 ble lagt inn
i kap 8.3 Innstilling til vedtak. De øvrige kortsiktig planlagte anleggene ble satt inn i siste del
av Handlingsprogramperioden. De mer langsiktige anleggsbehovene ble vurdert og satt opp i
den langsiktige planen for perioden 2014 – 2022.
Listen over planlagte anlegg for perioden 2014-2022 vil bli lagt ved i vedleggsdelen når
høringsperioden er avsluttet.

KAP 2

GENERELLE UTVIKLINGSTREKK I SAMFUNNET

2.1

Helsesitasjonen i Skånland kommune

Det norske folk har høyere levestandard og lever lenger enn noen gang før. Norge bruker
store ressurser på helsetjenester til befolkningen. Likevel er det store utfordringer bl.a. pga
økning i andelen eldre befolkning og sterk økning i livsstilssykdommer.
Helseundersøkelser de siste 10- årene tyder på at det er en pågående økning i kroppsvekten,
og at denne økningen gjelder alle aldre og alle grupper.
14 – 17 % av 8 -9 åringer har overvekt eller fedme.
40 åringer veier 5,0 – 5,8 kg mer enn for 30 – 40 år siden .
Sammenligner man en studie gjort i Bergen ( 1971-74 til 2003-06 ) av
høyde/vektmålinger og en studie av 4 åringer i Tromsø ( 1980- 2005 ) ser vi at det har
skjedd en økning i andelen barn med overvekt og fedme.
Etter 3 års alderen er fedme hos barn forbundet med økt risiko for fedme i voksen
alder.
I voksen alder er fedme forbundet med ulike følgesykdommer, særlig hjerte –
karproblemer og stoffskifteproblemer. (Ebbeling, 2002, Franks, 2010).
Hovedårsakene til denne utviklingen antas å være endringer i ”mat og mosjons-miljøet”
Fysisk aktivitet, særlig dagliglivets aktiviteter, har sunket og vi har nå et kaloriinntak som
ikke er tilpasset dette.
Gjennom begrepet folkehelsearbeid skal kommunens innsats være å opprettholde, bedre og
fremme folkehelsa. Dette er tiltak for å bedre forutsetningene for god helse og tar sikte på å
fremme trivsel , velvære og mulighetene til å mestre de utfordringer og belastninger
kommunens innbyggere utsettes for i dagliglivet. Dette kan defineres som ” den prosess som
gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse” (The Ottawa Charter, 1986).
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Den enkelte innbygger i Skånland har ansvar for egen helse, og vil stå ansvarlig for egne valg.
Men kommunen kan og skal påvirke valgene gjennom tilrettelegging og informasjon. I tillegg
til å tilføre kunnskap og påvirke holdninger.
Lokalsamfunnet er rammen for barn og ungdoms oppvekst. Skolen og fritidsaktivitetene er
hovedarenaen for deltakelse. Frivillig engasjement og deltakelse er bevisstgjørende, bygger
identitet og skaper kreativitet. Lag og foreninger er en viktig læringsarena for dette.
Sist men ikke minst er lag- og foreningsmiljøet i kommunen en sosial møteplass hvor barn,
unge og også den voksne befolkning kan drive med aktiviteter de liker. Den frivillige
aktiviteten er av stor betydning for å skape trivsel i lokalsamfunnet og med det et godt liv for
alle kommunens innbyggere.
2.2

Befolkningsutvikling og -sammensetning.

Med befolkningsutvikling mener vi endring i befolkningsmengde og sammensetning pga.
fødselsrate, levealder og flytting. All den informasjon som trengs når det gjelder
befolkningsutviklingen finnes på Statistisk Sentralbyrås web-adresse:
http://www.ssb.no/emner/02/01/10/folkemengde/tab-2005-03-11-22.html

Herfra har vi hentet opplysninger om folketallet i Skånland kommune 1. januar 2010:
Alder I alt

0

1-4

5

6-12 13-15 16-19 20-39 40-54 55-66 67-79 80-89

90-

Alle

2.855

28

112

21

200

96

152

601

597

554

327

126

41

Menn 1445

12

56

9

89

47

89

320

301

299

163

49

11

Kvin. 1410

16

56

12

111

49

63

281|

296

255

164

77

30

Befolkningsstruktur 2010:
Andel barn og unge 0-19 år:
Andel voksne 20-66 år:
Andel eldre 67-79 år:
Andel eldre 80 år og over:

21,3%
61,3%
11,6%
5,8 %

Prognosene for befolkningsutviklingen har til nå vist at folketallet i kommunen går ned, men i
de siste to årene har denne tendensen snudd i Skånland, og befolkningstallene er igjen
oppadgående. Det er født like mange barn ut juli i 2010 som i hele 2009. Det er dette vi har
jobbet med å få til, bl.a. gjennom det arbeidet som denne planen regulerer. Så vi må bare stå
på videre.
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KAP 3

STATUS I SKÅNLAND KOMMUNE I 2010

Noen kjennetegn ved Skånland
Skånland kommune har 2878 innbyggere, men det viser nå igjen en gledelig økning. Arealet
er 500 kvadratkilometer, og består av det langstrakte Grovfjord-området i nord,
midtkommunen med sine 8 bygder, med Sandstrand som den største, Evenskjer-området, med
sine 2 store boligfelt og 5 bygder, samt sør-kommunen med sine 6 markebygder og Breistrand
lengst i sør. Det er en avstand på ca 60 km fra nord til sør, og naturen er variert og mangfoldig.

Evenskjer sett ovenfra rasteplassen ved E10

Foto: Terje P. Olsen

Skånland kommune har
et flott og variert
landskap med ren natur
som gir rike muligheter
til fysisk aktivitet og
flotte opplevelser. Vi har
ansvar for å ta vare på
naturen og
artsmangfoldet, det gir
mange gleder tilbake for
folk i alle aldre. Her er
mange interessante
kulturminner, som
forteller at det har bodd
folk her i over 3000 år.

Tjeldsundet og Astafjordene har igjennom tidene vært en hovedferdselsåre for kysttrafikken.
En kombinasjon mellom jordbruk, fiske, reindrift, skogbruk og jakt ga god livberging. Nå
faller primærnæringene mer og mer bort, og en stor og voksende mekanisk industri,
fiskeoppdrett og servicenæring fremstår nå som de viktigste næringene.
Skånland kommunes NASJONALE PLANTEART,
tildelt av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, er
”Fossenever” (Lobaria hallii). Dette er en nordlig lavart
som liker seg best på stammer av lauvtrær og greiner av
gran i fuktig skog. Ofte vokser den i nærheten av bekker
og elver. Fossenever er funnet flere steder i Skånland,
senest ved Rensåvatnet. I Norge er det hogst og
vassdragsreguleringer som kan true Fossenever. Arten
er regnet som ”sårbar”.
I kommunen fins det også andre viktige biotoper for
sjeldne og sårbare dyre- og plantearter, som må ivaretas
på en god måte.
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Friluftsliv
Friluftslivet har stor appell. Det finnes mange
friluftslivsaktiviteter:
Turgåing, jakt, fiske, bær- og soppsanking osv. i
Skånland. Her er mye fysisk aktivitet å hente,
som bidrar til styrking av folkehelsen, både den
fysiske og den mentale. Betydningen av å
oppleve den ro og stillhet som finnes i naturen
er svært viktig i vår stressede hverdag.
I Skånland fins det verdifulle nærområder langs
sjøen, gode vassdrag for fiske, flotte
fjellområder for turgåing, jakt og bærsanking.
sopp finnes det masse av.
BILDE

Eksempler på slike kan være Straumen i Grovfjord,
Skittendalen, Rensådalen, området
Skoddebergvatn/Revvatn, Kvitnesvetten,
Skoddeberg/Revvatnområdet, MyklevoldTortenstorvika, Sortevika, Brattebergan, Kollan
ovenfor Evenskjer, Øvre deler av
Tennevikvassdraget.med Skiddendalen
(Stjernedalen), der det finnes verdifulle fiskevatn
som Øyvatn, Blåfjellvatn og Sandevatn.
Tennevikvassdraget er meget velegnet til
kanopadling!
Spesielt må fremheves verdifulle områder i
strandsonen, som for eksempel Brattebergan med
Sortevika, Rensåvannet, Dypvik/Fornes og
områder nær vassdragsutløp. Særlig viktig er det å
ta vare på de gode stedene nær tettsted, som på
Evenskjer og andre steder; slik steder må sikres til
bruk for allmennheten. Det har vært en uheldig
nedbygging av strandsonen, noe som fører til en
”privatisering”. Det er færre kvalitetsområder igjen
langs kommunens lange kyst med ønskelig
tilgjengelighet enn vi tror!
(Viser for øvrig til samme tema i Planen av 2006.)

Arealplanlegging er natur- og miljøforvaltning
Kommunen har mange områder som er vernet etter
ulike verneplaner. Rensåvassdraget, Tennevikvassdraget
og Kvitfors/Tårstadvassdraget er varig vernet mot
vassdragsregulering.
I Rensåvassdraget er Storjorddalen et uberørt område
som må sikres som friluftslivs-område. I Balteskard er
det opprettet et naturreservat for barskog, og ved
Tennevikvatn er det en god fuglebiotop. I
Kvitfors/Tårstadvassdraget finnes flere naturreservater,
både i Skånland kommune og Evenes kommune.
Vassdraget har verdifulle fiskebestander som laks og
ørret Elveosene i vassdragene er svært verdifulle som
friluftslivsområder for allmennheten. Disse ligger
innenfor 100 metersbeltet i strandsonene ved sjøen og
har et spesielt vern etter § 17-2 i plan- og
bygningsloven. Det finnes flere slike verdifulle
elveoser i Skånland. De to mest verdifulle er osene ved
de verna vassdragene, Rensåvassdraget og
Tennevikvassdraget.
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BILDE

Foreldrene har en stor mulighet som et godt
forbilde for sine barn, det gjelder å begynne
tidlig og gi barna kjærlighet til naturen og
gode vaner når det gjelder å bruke den og
være fysisk aktive. Her deltar Tom Einar
Losvik, Monika og Torill Simmerholm og
Vilde Losvik i ”Åsen Rundt” langs
Bakåsveien på Sandstrand.
Foto: Stig Losvik
Hyttebygging i Skånland kommune:
Mange har bygd hytter i Skånland, og mange
flere vil gjerne bygge. Det er avgjørende at
det bygges etter en plan, slik at det
systematisk sikres friluftslivsområder som er
tilgjengelige for allmennheten. Mange av
hytteeierne er ivrige brukere av turveiene, og
er også med å holde dem ved like. Det er
samtidig et ønske om at hyttebygging skal
skje innenfor rammene av en helhetlig
planlegging, der det tas hensyn til de ulike
interessene i naturmiljøet.

Svømming:
Det bygges i disse dager nytt
svømmebasseng ved Skånland
skole, og bassenget ved Grov skole
er rehabilitert for 6 år siden. Vi har
en meget aktiv svømmegruppe,
som har nådd til topps i regionale
og nasjonale konkurranser. Vi
håper at de nye forholdene vil gjøre
det bedre for den, så de kan
fortsette å utvikle seg videre.
Det er også mange eldre og
bevegelseshemmede som benytter
bassengene, og mange med
muskel-/skjellettsykdommer
trenger å benytte bassengene for
videre opptrening.

Sommeraktivitet og idrett:
Fotball er en stor idrett i Skånland både for jenter og
gutter, der er flotte anlegg både i nord- midt- og sørkommunen, med en ny flott kunstgressbane på
Evenskjer, og nå kommer et fint nytt anlegg i ved
Lavangseide Grendehus i Trøssemark.
Bueskyting har også gitt oss mange utøvere, noen
konkurrerer både på fylkes- og landsnivå. Vi har også
hatt mange orienteringsløpere og syklister, disse
idrettene har ligget nede i noen år, men er nå på god
vei tilbake. Noe helt nytt er på gang: Paintball, en
aktivitet som ungdommen liker og som får dem i
aktivitet ute i naturen.
Gang- og sykkelveier:
Naturen vår er et godt utgangspunkt for
friluftslivsaktiviteter. Selv om noen må benytte riksog fylkesveier for turgåing, har turlag og nærmiljøforeninger 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, lavvuer, klopper og broer. Det bygges nå
en tursti langs Mølnelva på Evenskjer, noe som vil
gjøre det lettere for noen av beboerne på Skånland
Sykehjem, Møllerstua og barnehagen å komme seg ut
å gå. Veien til det samiske museet Vilgesvarre ved
Nedre Hulvatn er en også en fin og godt merket tursti
på ca 3 km. Bilveien går fra Tovik til p-plassen ved
Elvesletten (ca 7,5 km). Bruken av turstiene er
økende, noe som er bra for folkehelsen.
Det planlegges et turkart for hele kommunen.
Tilreisende og turister:
Svært mange kommer tilreisende for å benytte vår
natur, og vi ønsker dem velkommen. Det finnes noen
informasjonstavler som forteller hvor løypene går, her
trengs mer informasjon, og flere tavler.

Frivillighetssentralen arrangerer svømmetrening i varmere
vann i bassenget på Grov skole. Foto: Janne Johansen

15

Taina Hjelmsø, 13 år, Evenskjer, på Baron, under et
stevne på Skånland Stall og Rideklubb på Evenskjer.
Foto: Ellen Nilssen

Ridning
Ridning er en aktivitet som er i positiv
utvikling i kommunen. Også her er
det mange utøvere på et meget høyt
nivå både i landsdels- og i
landssammenheng. Aktiviteten utøves
både som sprangridning og
distanseridning. Flere anlegg er
utbygd, bl.a. en ridehall på
1.400 kvm. Når det gjelder ridning i
utmark, er dette tillatt overalt når det
ikke foregår i organiserte former, ikke
etter merkede stier, og under et visst
antall i følge. Det er viktig å legge til
rette for at man ikke trenger å bruke
fylkesveien som ridevei.
Her gis det kurs både sommer og
vinter, og det er stor aktivitet i
Skånland stalls flotte rideanlegg.

Vinteridretter:
Naturen er også velegnet for
skigåing om vinteren, og det
er bygd lysløyper i hele
kommunen. I Trøssemark,
legger snøen seg tidlig og
blir til langt utover våren,
noe alle nyter godt av. Det
finnes også flere skileikanlegg i kommunen. Hoppbakke, Roaldbakken, trenger
en totalrenovering.
Det er bra rekruttering til
skiidrettene, og det kommer
også nye idretter inn, som
skibrett og lignende.

Unge skiløpere og arrangører fra I.L. Santor er ivrige med på skirenn!
Start og mål på Åsesletta ved boligfeltet på Sandstrand.
Foto: ?
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Skøyter er populært, og selv om vi ikke har
noen skøytebane, brukes innsjøer og
brakkvannsviker.

Her storkoser Kirsten Emilie Myklevoll, Oda
Andreassen og Stina Olsen seg på isen på
Bakåsvannet.
Foto: Marit Stene

Bak fra ve: Hanne Bræck Pedersen, Tone Bølgen, Mads Gunnar Olsen, Terje
Fjelldal, leder/trener Martin Normann Svendsen, Linn Beate Pettersen,
Inger Dahlseng, Bernt Johnsen, Bjarne Gulljord. Foran: Eli Ann Steinbakk,
Line Myrland og Ann-Nill Nilsen. Foto: Marion Bræck.

Seniordansen og
seniortrimmen i Skånland
UL sine lokaler på Evenskjer
er mektig populær. Her
trenes det i godt sosialt
samvær hver onsdag
formiddag.
Foto: Janne Johansen
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Noen av med
funksjonshindringer vil
også gjerne være fysisk
aktive. Norsk forening
for Utviklingshemmede,
avd Skånland har,
sammen med lærere på
Soltun Folkehøgskole satt
i gang trening for 8 unge
menn og kvinner, som
trener hele året igjennom
for å kunne delta på
Fylkeslekene i Bardufoss
hver høst. De har det
kjempeartig, både når de
trener og på lekene, og de
får medaljer alle sammen.

Fysisk aktivitet i barnehager og skoler:
Barnehagene
Det er nedfelt i barnehagenes rammeplaner at barna skal bruke naturen i et systematisk
opplegg. Det er faste rutiner for uteaktiviteter gjennom hele året. Det er avgjørende for barnas
holdning til natur at de tidlig kommer inn i en sammenheng der det å bevege seg, og særlig
ute i naturen, er forbundet med glede og moro. Det er viktig å bli glad i naturen og tidlig
etablere gode vaner, også i fritiden, som kan påvirke levesettet livet ut.
Grunnskolen
I grunnskolen treffer lærerne alle barn og unge hver dag fra 6 – 15 år.
Læreplanen Kunnskapsløftet 2006 regulerer hvilket ansvar skolen har for fysisk aktivitet,
samt kosthold og ernæring. Den gir helt klare retningslinjer å forholde seg til når det gjelder
fag og timefordeling, som er sentralt styrt. Det betyr at vi må legge opp til fysisk aktivitet for
alle klasser faste timer i uken.
De forskjellige klassetrinnene har forskjellige opplegg, men gjennom skoleløpet vil elevene
lære å bli glad i naturen, og få gode kunnskaper om hvordan de kan bruke den. Gjennom egne
erfaringer på skolen lærer de å mestre både kroppen og naturen, og ser hva fysisk aktivitet
betyr for helse og velvære.
Kosthold
Faget mat og helse er lagt til 6. og 9. trinn. Her fokuseres det mye på kosthold og ernæring. I
tillegg er helsesøster innom klassen i løpet av året, der kosthold og ernæring er ett tema det
fokuseres på.
Gjennom grundig opplæring i ernæring og praktiske øvelser, lærer elevene hvordan livsstil
påvirker kroppen og helsa.
Viktigheten av å spise riktig og til riktig tid tas opp med foreldre i felles foreldremøter og
utviklingssamtaler. Hygiene og problematikken med synkende deltagelse i kroppsøving med
alder er også tema.
Skolen prøver å skape holdninger også hos foreldrene, som så forsøker å motivere sine barn.
Det er ikke alltid det lykkes, det er derfor viktig å øke aktiviteten i fritiden.

Interkommunalt Friluftsråd
Skånland kommune er ikke medlem i noe Friluftsråd, men det jobbes politisk med at det skal
opprettes et Sør-Troms Friluftsråd.
Det finnes to turlag i kommunen, Nova TL og Steinsland TL.
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Lag og foreninger:
Skånland kommune har et svært aktivt foreningsliv.
Selv om det ikke er like mange lag som før, og selv om mange av dem i perioder sliter med å
få tilstrekkelig antall tillitsvalgte, så jobbes det svært godt, og de påtar seg store
samfunnsmessige oppgaver. Skånland ville vært fattigere uten dem!
Aktivitetsregistrering for idretts- og friluftslivslagene i kommunen:
Lagets navn

Aktiviteter

Skånland og Omegn Idrettsforening
Tinden Bueskytterklubb
Fjell Skilag
Kjønna Idrettslag
Skånland Sportsklubb
Skånland Stall og Rideklubb
Idrettslaget Santor

Fotball
Bueskyting for alle aldre
Ski, stavgang, barneidrettsskole
Ski
Ski, svømming, orientering, barneidrettsskole
Ridning, sprangridning, kurs/opplæring
Ski, fotball, gang- og turmarsjer, linedans,
stavgang, barneidrettsskole
Ski, fotball, gang- og turmarsjer,
barneidrettsskole, svømming, linedans,
stavgang
Sykling, rekruttering blant barn og unge
Skyting med rifle flere kalibre
Skyting med pistol flere kalibre
Gang- og turmarsjer, stavgang, tiltak for barn
og unge.
Gang- og turmarsjer, stavgang, tiltak for barn
og ungdom og funksjonshindrede
Jakt og fiske, kurs/opplæring, fiskerøkt i
ferskvann

Grovfjord Idrettslag

Breistrand og omegn Cykleklubb
Skånland Skytterlag
Skånland Pistolklubb
Steinsland Turlag
Nova Turlag
Skånland og Astafjord Jeger- og
Fiskerforening

Tilsluttet
NIF
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Samisk idretter:
Samisk idrett er en viktig del av samisk kulturutøvelse og markering av samisk egenart.
Samisk idrett er idrettslige aktiviteter og konkurranser tilknyttet samiske kulturformer.
Samisk idrett er organisert i egne idrettsforbund med tilsluttede lag og medlemmer i hele
Sápmi dvs. Norge, Sverige, Finland og Russland. Disse er igjen organisert i en felles
flernasjonal organisasjon, Sámiid Valaótallan Lihttu - SVL (Samenes Idrettsforbund).
Samenes Idrettsforbund organiserer omlag 2600 medlemmer innenfor idretter som
reingjeterkonkurranser, lassokasting, snøscooterkjøring, langrennskonkurranser, terrengløp,
fotballkamper osv. I hvert land er samisk idrett organisert gjennom egne samiske
idrettsforbund, i Norge: Samenes norske Idrettsforbund (SVL-N).
For at samisk idrett skal ha utviklingsmuligheter er det av vesentlig betydning at det
tilrettelegges med tilfredsstillende fasiliteter og tilpasninger på anleggssiden.
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Det er også viktig at det foreligger et tilfredsstillende økonomisk fundament for
virksomheten.
Fjell Skilag mottok de første spillemidlene i 1987 for bygging av lysløype. Neste tildeling
kom i 1999 til drenering/planering av Fjell Skistadion, forlengelse av eksisterende lysløype og
bygging av ny tidtakerbu, og i 2003 til garasje/lagerbygning.
Skianlegget ligger svært gunstig lokalisert rent klimatisk. Området er begunstiget med tidlig
snø om høsten og lenge liggende snø på ettervinteren. Klimaet er stabilt uten harde og
langvarige kuldeperioder om vinteren. Kommunikasjonsmessig har området flere fortrinn.
Regionens storflyplass Harstad/Narvik lufthavn, Evenes ligger i området. E10 går gjennom
området. Kjøreavstanden fra Kiruna i Sverige er 24 mil.
Fjell Skilag tar mål av seg til på litt sikt å etablere et nasjonalt kompaktanlegg for samiske
idretter i Trøssemark i området rundt Lavangseide Grendehus, og de er kommet langt i dette
arbeidet. De ønsker nå å søke om spillemidler til anlegg for lassokasting.
Aktiviteter for mennesker med bevegelseshindringer:
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 en kommunal
oppgave å bidra til dette.
Kommunen følger Plan- og Bygningsloven når det gjelder Universell utforming av
bygninger, men er ikke kommet helt i mål her enda.
Norsk Forbund for Utviklingshemmede, avd Skånland 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. I samarbeid med NFU-S er det mange planer for å forbedre
tilbudet, bl.a. ønsker de å gjenta suksessen med en årlig Idrettsdag på sensommeren.
FYSAK:
Skånland har vært FYSAK-kommune siden 2004, og har hatt mange gode erfaringer med
dette. Det er satt i gang flere lavterskel-tiltak, som særlig skal komme alle
bevegelseshemmede til gode, men også gi sofasliterne motivasjon!
Vi har mottatt tilskudd fra fylkeskommunen på til sammen over kr. 200.000, og kommunen
har budsjettert med kr. 50.000,- årlig til å gjennomføre slike tilbud.
Midlene er blitt benyttet til for eksempel benker, asfaltering av veier for rullestolbrukere og
andre som trenger det, rasteplasser, bålplasser, stavgangskurs, svømming, kurs i seniordans og
enda mye mer. Det ligger i avtalen med fylket at kommunen skal bidra til å legge til rette for
dem som har litt vanskeligere for å ut og i fysisk aktivitet.
Kommunen har også etablert et samarbeid med Valnesfjord Helsesportsenter. Noen av dem
som har vært til behandling der, kan fortsette treningen i en passende FYSAK-gruppe her.
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Kommunen hadde to koordinatorer med 10% av sine stillinger til å igangsette og koordinere
disse tiltakene. Imidlertid har den ene gått over i annet arbeid, og har ikke mulighet til å
fortsette, så dette er et kommunalt ansvar å rette opp i.
Vi utga en FYSAK-kalender på papir i en periode, men det tok for mye kapasitet, samtidig
som den fort ble utdatert. Vi satser derfor nå på kommunens hjemmeside, og vi har fått opp
en side der folk kan skrive inn forslag til nye aktiviteter eller endringer i de oppsatte tiltak
vhja et enkelt oppsett på pc’en. Prøv den du også, da blir siden fortløpende oppdatert.
FYSAK er et viktig FOLKEHELSE TILTAK, det er kanskje nettopp dem som ikke kommer
seg så lett ut ved egen hjelp som trenger det mest.
Andre lag og foreninger som bidrar til å organisere fysisk aktivitet:
Lag og foreninger

Aktivitet

Boltås Bygde- og Ungdomslag

Planlegger ballbinge, har laget turstier og arrangerer felles
turer for folk i alle aldre. Er meget aktive.
Jobber sammen med Steinsland turlag og legger opp mange
aktivitetsarrangement for folk i alle aldre. Har stor aktivitet,
også på mange andre områder i sitt eget hus, som sto ferdig
for ca 8 år siden.
Har i flere år planlagt og bygd på turstien langs Mølnelva –
dette blir et kjempeanlegg som vil møte mange behov, særlig
for mange med bevegelseshindringer
Jobber godt med ballbinge og aktivitetsområde rundt
grendehuset
Har i mange år drevet eldretrim i et rom på GBS, har nå
fornyet en del av utstyret – dette rommet er mye i bruk.
Har drevet med seniortrim og seniordans i mange år på
Skånland Ungdomshus, de har mange deltagere, som stadig
går på kurs for å fornye tilbudet.
De har i samarbeid med Kjønna IL, videreutviklet lysløype og
andre deler av de samlede anleggene rundt Kjønna Grendehus
Driver trening på Soltun FHS hele året, setter opp benker
langs turstier og organiserer tilpassede turer oa
Organiserer turer både med og uten staver, order veien,
bygger klopper og bruer og mm
Arrangerer fra tid til annen aktiviteter for barn og unge, bl. a.
i småbarntrim, småbarnlek, småbarnsvømming, linedans mm
Arrangerer småbarntreff med bevegelse til musikk, svømming
for dem som trenger varmere vann, mm
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.

Steinsland Ungdoms- og
Aktivtetslag

Evenskjer Nærmiljøforening

Breistrand boligfelt vel
Grovfjord Pensjonistforening
Skånland Pensjonistforening

Kjønna Vel
NFU Skånland
Sandfjellet hytteforening
De 5 ungdomslagene
Frivillighetssentralen i Skånland
MISBU (Midtre Skånland
Bygdeutviklingslag)

21

KAP 4.

BEHOVSVURDERINGER – AKTIVITETER OG ANLEGG

4.1. Generell behovsvurdering – kommunens ansvar
Det er mange behov som er beskrevet av idrettslagene. Da det er de frivillige organisasjonene
som i all hovedsak står for bygging av anlegg, er det deres behov som i stor grad blir førende
for dette arbeidet.
Kommunen har plikt til å legge til rette for at lagene skal få realisert sine planer innenfor
økonomiske og ressursmessige rammer:
Kommunens ansvar:
Det er FOLKEHELSE som skal være det førende perspektiv i all kommunal planlegging!Det
setter kommunens ansvar i et nytt lys, og det er lagt sterke sentrale føringer for å søke og
dekke disse behovene.
Folkehelseutfordringene knyttet til fysisk inaktivitet er blant de viktigste argument for
sterkere satsing på friluftslivsarbeid i kommunen.
Her er et stort behov for å bidra til å befeste en sundere livsstil alt fra barnsben av, slik at det
kan gi en varig effekt.
Behov for fysisk tilrettelegging:
Parkeringsplasser der det er etablert turstier, skiløyper og andre typer anlegg
Effektiv renovasjon på raste- og bålplasser
Fiskeplasser for dem med fysiske hindringer
Gang- og sykkelveier i alle tettstedene.
Barnehager og grunnskolen rammevilkår:
Gi tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre rammeplanene for friluftslivsaktiviteter,
turer og ekskursjoner, gjerne sammen med foreldrene, for å bidra til å etablere vaner
rundt en sund og aktiv livsstil helt fra barndommen av.
Kostholdsveiledning – sund mat er faktisk god mat!
Behov for større mulighet til å gjennomføre påvirkning av gode matvaner gjennom å
servere riktig mat på skolen, på ungdommens populære treffsteder og andre steder.
FYSAK gir også mulighet for kostholdsveiledning
Sikre viktige friluftslivsområder:
Strandsoner ved sjø og vann
Miljøvern og miljøvennlig utforming av anleggene
Verneplaner og sikring av biologisk mangfold, særlig vern om Skånland kommunes
nasjonalblomst ”Fossenever”
Hytteplaner – ikke tillate bygging bit for bit uten helhetlig plan
Kartlegging av viktige friluftslivsområder, som legges inn i arealplanen.
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Friluftsråd:
Skånland kommune har behov for å være medlem av et Friluftsråd for Ofoten og SørTroms, slik også Friluftsrådenes Landsforbund ser mest tjenlig, da friluftsliv utøves på
tvers av kommunegrensene og at kommunene hver for seg blir små enheter i forhold
til å ha kapasitet og kompetanse til å ivareta friluftslivsoppgaver.
o Et friluftsråd styres av sine medlemskommuner gjennom årsmøte og valgt styre
med representanter fra kommunene, og vedtar aktivitetene her.
Aktuelle behov som et interkommunale friluftsråd dekker:
o Kompetanseenheter for friluftsliv i regionen, kunne gi faglige råd til
kommunene og andre
o Arbeide med sikring (dvs offentlig kjøp eller varig avtale) for særlig viktige
friluftsområder
o Tilrettelegging av drift/forvaltning av friluftsområder
o Tilrettelegging av turstier, turveier og skiløyper, også for turister
o Informasjon om friluftsområder og –muligheter (brosjyrer, turbøker, turkart)
o Behov for tilgang til de omfattende statlige støtteordninger som FL fordeler,
slik at de tilgjengelige personressurser som finnes kan benyttes i dette arbeidet.
Svømming:
Sikre 9 måneders åpningstid i begge bassengene
Målet er helårlig drift, kanskje i samarbeid med svømmeklubben.
Universell utforming:
Kravene til universell utforming av alle anlegg er skjerpet, og det er kommunens
ansvar å følge dette opp.
Stille lånegarantier:
Bidra til en raskere gjennomføring av anleggene for idrettslagene ved å stille
lånegarantier der lagene må vente uforholdsmessig lenge på utbetaling av
spillemidlene.
Kulturminnevern i naturen:
Ivaretakelse av kulturminner som er fredede eller verneverdige i turområdene
o Samisk naturmuseum og boplass i Vilgesvarre
o Kvernsteinsbruddet i Svelshamn
o De første anleggene til kraftstasjon ved Helleren
o Jegerbakken
o Kovan
o Mølle i Hellernelva
Lag og foreninger:
Det er behov for å øke de økonomiske tilskuddene til lagene for å styrke deres evne til
å være anleggsutbygger:
FYSAK:
Følge opp FYSAK-avtalen med fylket - Fysak-koordinator i 20 %.
Andre aktiviteter:
”10 på topp”/10 fysiske aktiviteter med premiering, turkart for hele kommunen.
Særlig tilrettelegging for eldre og mennesker med fysiske hindringer.
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4.2

Idrettslagenes innmeldte behov/planer:

Idrettslagene har meldt inn sine behov i form av anleggsplaner.
Det er omfattende planer lagene har, da aktiviteten på idretts- og friluftslivsområdene er i
sterk utvikling. Alle anleggsplanene settes opp i en tabell for et langsiktig program for en
periode på 9 år i kap 6. Den bygger på langsiktig del fra forrige planperiode, og blir
oppdatert. Denne tabellen er ikke prioritert.
I kap 7 settes de viktigste av disse behovene/planene opp i et kortsiktig Handlingsprogram for
perioden 2011-2013. Anleggene i Handlingsprogrammets første år er prioritert i forhold til de
anleggene lagene søker om spillemidler til. Denne prioriteringen vil bli behandlet i Skånland
Idrettsråd før det behandles i Planutvalget og til sist i Kommunestyret i midten av desember.
Se også oversiktslister/tabeller i vedleggsdelen.

KAP 5 STRATEGIER FOR Å NÅ MÅLENE
5.1

Kommunens Driftsenheter

5.1.1

Barnehager, skoler

Gi barnehagene og skolene tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre rammeplanene for
friluftslivsaktiviteter og en bedret livsstil
5.1.2 Helsevesenet
Benytte helsesøster som formidler i forhold til barn og unge når det gjelder aktiviteter,
helse og kosthold
Benytte kommunelegene til å skrive ut ”Grønn resept” der det kan bidra konkret til
forbedring av helsen
5.1.3 Tekniske avdelinger
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.
Anvende lovverket i PBL angående universell utforming i størst mulig grad for å
gjøre anleggene mest mulig tilgjengelig for alle.
Båndlegge ved hjelp av arealplanen for å sikre viktige arealer for idrett og friluftsliv.
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Anvende Friluftsloven, Naturvernloven, Skogbruksloven, Kulturminneloven og
Motorferdselsloven ved bruk og vern av områder.
5.2

Andre virkemidler

Skånland kommune kan også bruk følgende virkemidler for å stimulere og styre utbyggingen
av anlegg og aktivitet innen folkehelse og fysisk aktivitet i den retning hovedmålene legger
opp til:
5.2.1

Lag og foreninger

Utvide samarbeidet med lag og foreninger ved å styrke deres evne og mulighet til
fortsatt å bygge ut nye anlegg
Benytte spillemidler til å kjøpe verdifulle områder
5.2.2 FYSAK
Følge opp avtalen med Troms Fylkeskommune i forhold til 20% st som koordinator
5.2.3 Interkommunalt Friluftsråd:
Benytte medlemskap i et interkommunalt Friluftsråd til å sikre den nødvendige
kunnskapen som skal til for å verdifeste og forvalte gode arealer til idrett og friluftsliv,
og være et sterkt virkemiddel for å nå viktig folkehelsemål.
5.2.4 Skånland Vekst
Benytte Skånland Vekst til å utvikle metoder og utføre oppdrag i forbindelse med
tilrettelegging, bl.a. effektiv og enkel renovasjon langs stier og løyper, ved raste- og
bålplasser
5.2.5 Andre offentlige tilskudd
Sette av administrativ tid til å finne og søke på det mange offentlige tilskudd som ikke blir
benyttet fullt ut, bl.a. tilskudd formidlet av
Fylkesmannen
Fylkeskommunen
Friluftsrådet
Miljøverndepartementet
Kulturdepartementet
Kulturminnefondet
o Med mange flere
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KAP 6 LANGSIKTIG DEL - 2014-2022
6.1

Langsiktige kommunale planer

Arbeidsgruppen har søkt å klargjøre status for alle anlegg og for den infrastrukturelle
situasjonen i kommunen. På denne bakgrunn har Arbeidsgruppen lagt frem sin vurdering av
behovene. Dette er gjort for å sette lyset på de oppgavene som kommunen har ansvaret for,
men som lagene også vil kunne bidra til å gjennomføre, fordi de i mange tilfeller er avhengig
av at denne infrastrukturen er på plass for at anleggene skal kunne brukes etter sin intensjon.
Tiltak innenfor den totale planperioden på 12 år:
Arbeidsgruppen har følgende forslag til tiltak:
Legge til rette infrastrukturelle forhold slik at lag og foreninger kan settes bedre i stand til å
bygge de anlegg de mottar spillemidler til og til å bruke anleggene bedre ihht
Generell behovsvurdering – kommunens ansvar.
å etablere følgende parkeringsplasser med tilstrekkelig merking ved:
Veien til Geitvatn i Trøssemark,
Stien til Vilgesvarre, Elvesletten/Øyvann i Sandmark
Stien til Ole Krok-veien i Krokelva.
Ved nerenden av skoddebergvann
Turstien langs Mølnelva på Evenskjer
Ved Åsesletta på Sandstrand.
Ved Kunstgressbanen på Evenskjer
Ved Kunstgressbanen i Grov
tilrettelagt fiskebrygge for mennesker med funksjonshindringer ved
Sollia v/Saltvann i Grov
Lille Trøssevann i Trøssemark
Isbadestranda på Evenskjer
Kalvskinnet i Grov
fremskynde arbeidet med å etablere et Interkommunalt Friluftsråd for Sør-Troms.
gi Skånland Vekst i oppdrag å produsere tilstrekkelig antall søppelposedispensere til
de raste- og bålplassene som er etablert av lag og foreninger, for å sikre en effektiv
renovasjon langs stier og løyper
sørge for ivaretakelse av kulturminner som er fredede eller verneverdige langs
turstiene, som bl.a.
 Kvernsteinsbruddet i Svelshamn
 Langs Ole Krok-veien.
 Mølla i Hellerenelva
øke alle de budsjetterte tilskuddspostene for å sikre lag og foreningers evne til fortsatt
å bygge idretts- og friluftslivsanlegg
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øke kommunens andel til Fysak-koordinator til 20% ihht FYSAK-avtalen med fylket
Vurdere å behandle 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.
Sikre åpningstiden for begge bassengene 9 måneder fra 2011 og hele året i løpet av
planperioden. Ansette badevakter i samarbeid med svømmeklubben.

6.2
Uprioritert liste over alle kategorier anlegg som kommunen og lag og foreninger
har behov for å bygge. (Listen stammer fra forrige planperiode, så mange av anleggene er
realisert – den vil bli oppdatert etter at høringen er avsluttet).
Nærmiljøanlegg
Evenskjer
118. Rekrutteringsbakker i forbindelse med Skileikanlegg i Mølnåsen/Mølnhågen boligfelt
119. Utvidelse av Trimnettløypa, Rasteplass, Steinsland fergekai
Ny
Tursti, Steinsland
Ny
Fiskebrygge v/Lille Trøssevann
Tovik
120. Løkkebane i boligfeltet
Grovfjord
121. Grønn adkomst til Ressan Barnehage
122. Skileikanlegg -Tatt inn i Handlingsprogrammet
Ordinære Idretts- og friluftslivsanlegg – inkludert rehabilitering av eldre anlegg
Breistrand
123. Skiskytteranlegg, Breistrand
124. Rulleskiløyper, Skånland Sportsklubb
Boltås
125. Lysanlegg - Boltåsbakken
126. Lysløype, Skånland Sportsklubb
Trøssemark
Ny
Rulleskiløyper, Fjell Skilag
127. Tidtakerbu, Skistadione, Fjell Skilag
128. Forlengelse av lysløypa i Trøssemark – er gjennomført
129. Reinåsdalen O-kart, Skånland Sportsklubb
Samisk kompaktanlegg for flere idretter, Fjell Skilag
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Trøsen
130. Treningsfelt for gressbanen, SOIF
Evenskjer
131. Pistolskytebane/Miniatyrbane kal. 22, innendørs
Skånland Skytterlag/Pistolklubben
Tovik
132.
133.
134.
135.

Avlastningsbane, Rensåhøgda, IL Santor
Tribuneanlegg, Rensåhøgda, IL Santor
Lysløype Tovik – Rensåhøgda, IL Santor
O-kart, Tovikmarka/Rensåmarka/Bakåsmarka, IL Santor

Grovfjord
136. Skihytte, Revelvhøgda, GIL
137. Tribuneanlegg, Sletta gressbane, GIL
Sandstrand
Ny
Bygging av resterende 9 hull på Golfbanen, IL Santor

Friluftslivsanlegg
Evenskjer
138.
139.

Trimløype-dagslysløype Evenskjer-Boltås via Kollan
Ridevei over Stormyra, Skånland Stall og Rideklubb - ?

Lokale kulturbygg:

PR

L-

1

3

NAVN

EIER

UTBYGGING

Sandstrand
Grendehus

Sandstrand Røde
Kors/UL Haapet

Tilbygg

Breistrand
Grendehus
Ungdommens
Eget Hus

Breistrand UL

Yggdrasil

U.L. Yggdrasil

Skånland
Folkebibliotek
Demringsmo
Grendehus

Skånland kommune

ÅR

NR

2

21

3

20

4

2

5

19

6

1

Skånland kommune

2010
Rehabilitering
Enøk-tiltak
Kjøkken, kjeller og
tilpasning til HC

2011

Etterisolering
Rehabilitering,
Ombygging./tilbygg

2012

2011

2012
2013

U.L. Demring

Scene, garderober
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KAP 7.

PLANLAGTE ANLEGG KORTSIKTIG HANDLINGSPROGRAM 2011 – 2013

Kap 7.1

Kommunens kortsiktige planer for gjennomføring av tilretteleggingstiltak

De tiltak som er skissert i kap 6.1 vil, når de gjennom høringen og den politiske behandlingen
er blitt satt opp i en prioritert rekkefølge, samt kostnadsberegnet, danne et utgangspunkt for
det kortsiktige Handlingsprogrammet.
Prioriteringen vil bli gjort i løpet av høringsperioden. Arbeidsgruppen mener at det er viktig å
gjøre en nøyaktig avveining av hvilke tiltak som skal prioriteres, og anbefaler at denne
prioriteringen blir styrende når rådmannen skal legge frem for kommunestyret de tiltakene
som det er mulig å gjennomføre innenfor de økonomiske og personellmessige rammer som er
stilt til rådighet i økonomiplanen.
Dette vil så danne grunnlaget for de tiltak som kan legges inn i Handlingsprogramperioden.
Tiltakene satt opp på 1. år av Handlingsprogrammet, vil da samtidig bli lagt inn i budsjettet
for det angjeldende år. Slik vil kommunestyret kunne vedta å gjennomføre disse nødvendige
tiltakene år for år ut i fra en gjennomtenkt plan og ut fra de økonomiske realiteter.
Slik blir planen det styringsredskapet det er tenkt å være.
Kap 7.2

Handlingsprogram for anlegg i perioden 2011 – 2013 – prioritert 1. år

Lag og foreninger har meldt inn hvilke planer de har for anlegg de har behov for i perioden
høsten 2009 og frem til slutten av mai 2010.
De anleggene som er ført inn i forslaget til Handlingsprogrammets 1. år, er tilsvarende det
som ble vedtatt som prioritering av innkomne spillemiddelsøknader 15. januar 2010, samt de
nyinnmeldte anleggene for perioden. Her kan det bli justeringer etter at høringsrunden er
gjennomført. Etter at Skånland Idrettsråd har vedtatt sin prioritering av søknadene, er det
kommunestyret som avgjør endelige prioriteringen når den reviderte planen behandles i
midten av desember 2010.
7.2.1 Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg er anlegg som ligger nær boligområdene og først og fremst er tilrettelagt for
uorganisert aktivitet, da særlig for barn og unge mellom 6-19 år.
PRIORITET

2.
3.
4.

2011

2012

Tursti langs Mølnelva, rasteog bålplass med mer,
Evenskjer Nærmiljøforening
Ballbinge Sandstrand skole/
ILSantor:
Lavangseide Fotballstadion,
Marka Ballklubb.
Rehab/nytt kunst-gress
ballbingen GIL

GILGloen Multianlegg
Sommer/vinter
5-er bane kunstgress
Skånland Stadion, SOIF
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2013

5.
6.

7.

Ballbinge
BUBL/Boltås skole
Løkkebane
Skånland Stadion
SOIF
Ballbinge
Breistrand Grendehus
Breistrand UL

Tursti, fiskeplass for
funksjonshemmede til
Kalvskinnet, Nova TL
Skiskytterarena
Skånland Skytterlag

7.2.2 Ordinære Idretts- og friluftslivsanlegg (inkl rehabilitering)
Ordinære Idretts- og friluftslivsanlegg er anlegg som idretten trenger, og som de legger til
rette for organisert aktivitet og konkurransevirksomhet.
PRIORITET
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

2011

2012

2013

Skånland Flerbruksskole
(SFBS) Idrettshall
SFBS Svømmebasseng
SFBS
Styrketreningsrom
SOIF SOIF-huset
Klubbhusdel Trøssen
SOIF, SOIF-huset –
Garderobedel Trøssen
I.L.Santor, rehabilitering
lysløypa, Åsesletta
SOIF – Garderobehus
Skånland Stadion SOIF Skånland Stadion
Klubbhus
Grovfjord IL
Krøllgressbane i Grov
40x60m
SOIF
Skånland stadion, Tribuner
IL Santor
Enkelt treningsanlegg for
skiskyting Åsesletta

Fjell Skilag
Rulleskiløype v/ Lille
Trøssevann
Grovfjord IL
Skileikanlegg, multianlegg
m/skitrekk
IL Santor
Forlenge lysløypa til Renså

12.

Anlegg for Lassokasting
Fjell Skilag

13.

Innendørs skytebane
Skånland Skytterlag

14.

Garderobehus ved
Isbadestranda
Skånland Kystlag
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Grovfjord IL
Rehab. av garderobeanlegg på
Sletta Grovfjord IL
SOIF
Treningsbane/hall
Skånland Stadion
IL Santor
Orienteringskart for området
Bakåsen-Tennevik
Grovfjord IL
Vannsportanlegg v/Huset i
Havet

15.

SOIF
7-er bane kunstgress Skånland
Stadion
IL Santor
Bygging av 9-hulls Golfbane

16.

7.2.3 Lokale kulturbygg:
3-årig, prioritert handlingsprogram – perioden 2010 – 2013.
Det er vanskelig å gi en nøyaktig tidfesting av noen av prosjektene, men i samråd med lagene,
er følgende Handlingsprogram satt opp. Det er viktig å understreke at
prioriteringsrekkefølgen kan bli endret når det foreligger søknader om statstilskudd som
kommunestyret skal behandle/prioritere i desembermøtet hvert år.
Prioritet
1.

2.

2011
U.L. Haapet
Sandstrand Grendehus
Tilbygg/rehabilitering
Breistrand Ungdomslag
Breistrand Grendehus
Rehabilitering/en-øk

KAP 8.

OPPSUMMERING

8.1

Gjennomføring av planen

2012

2013

Kommunens ansvar:
Kommunen har ansvar for gjennomføring av de idretts- og uteanleggene som bygges i
forbindelse med skolene. Dessuten har kommunen et automatisk garantiansvar for alle
spillemidlene som tildeles lag og foreninger etter søknad. Dette garantiansvaret vedtas når
søknaden om spillemidler blir godkjent og innsendt til fylkeskommunen, og kommer til
anvendelse hvis det laget som har søkt misligholder premissene i søknaden. Dette har enda
ikke skjedd i Skånland kommune.I tillegg har kommunen ansvar for å legge til rette for lag og
foreninger slik at de blir i stand til både å søke om midler og å gjennomføre byggingen av
anlegget.
Det hviler derfor et stort ansvar på kommunen. I dag leier kommunen ut skoleanleggene
vederlagsfritt, og det ytes et tilskudd til delvis dekning av strømutgifter til anlegg, foruten
kulturmidler til drift og aktivitet. Dette er meget positivt.
Når kommunen gjennomfører sin del av planen, er det med på å oppfylle hoved- og delmål i
planen. Derved oppfyller også kommunen sitt ansvar i forhold til det folkehelseperspektivet
som er lagt inn i all planlegging igjennom både Rikspolitiske retningslinjer og øvrige lover og
forskrifter. Kommunen gjør det da også lettere for lag og foreninger i gjøre sin del.
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Lag og foreninger sitt ansvar:
Det har vært en realitet i de siste 25-30 år at det er frivillige lag og foreninger som har stått for
hovedtyngden av utbygging av idrettsanlegg i Skånland kommune.
Staten v/ Regjeringen og Fylket legger sterke føringer på kommune om å drive
folkehelsearbeid gjennom å bygge ut idretts- og friluftslivsanlegg. Når vi da vet at det i de
fleste kommunene er lag og foreninger som bygger ut, er det den store frivillige
dugnadsinnsatsen til lag og foreninger som i praksis gjennomfører store deler av det pålagt
folkehelsearbeidet i kommunen. Dette er et stort tankekors!
Når vi dertil vet at de tilskudd som etter søknad gis til denne byggingen er basert på lottospill
og fotballtipping, noe som i seg selv kan være svært skadelig, blir bare tankekorset større!
Men til denne dag har lag og foreninger i Skånland kommune tatt på seg dette ansvaret!
Medlemmene har gjort en formidabel innsats, og det er mange gode anlegg i kommunen. Lag
og foreninger fortjener nå at det settes et lys på kommunens tilretteleggingsansvar, og at disse
blir innfridd så snart det er mulig innenfor de aktuelle økonomiske rammer.
8.2

Informasjon, markedsføring og kompetanseheving

Det er svært viktig at alle innbyggere blir gjort kjent med planen. Den er lagt ut på
kommunens hjemmeside, og de som ønsker det kan få en papirutgave av den ved henvendelse
til Servicekontoret, tlf.:77089500. Selve planen legges også på kommunens hjemmeside.
Nettadressen til andre gode informasjonsgivere som linker til kommunens hjemmeside. Her
kan nevnes www.statskog.no , www.godtur.no og www.ut.no
Det er også viktig å benytte seg av de muligheter til kompetanseheving på dette området.
Både Fylkeskommunen, Norges Idrettsforbund/Troms Idrettskrets, Friluftsrådenes
Landsforbund og mange andre gir kurs som kan ha stor nytte for innbyggerne/medlemmene i
lag og foreninger. Der et medlem i et lag tar et slikt kurs slik at det kommer flere til nytte, er
det mulig å søke om støtte fra de kommunale kulturmidlene til utgiftene.
Biblioteket gir tilgang til nettet om folk ikke har det selv.
Friluftsrådet kan gi kommunen tilgang til all sin ekspertise, og de gir ut kataloger over
turopplegg – ”Naturlos” – og undervisningsopplegg om ”Læring i friluft” både for barnehage
og skole. Bl.a. gjennomfører de også mange opplegg innenfor Den Naturlige Skolesekken, og
på å gjøre friluftsliv mer tilgjengelig for mennesker med funksjonshindringer.
En fyldig utredning om Friluftsråd, skrevet av Thomas Haugland fra Grovfjord kan fås ved
henvendelse Kulturkontoret.
Sammendrag
Når plandokumentet er ferdig etter høring og politisk behandling, vil det, så snart det er
kapasitetsmessig mulig, bli utarbeidet et sammendrag i heftet form med kartene der anleggene
er lagt inn, og en henvisning til hvor turkartene kan hentes på kommunens hjemmeside.
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