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FORORD 
Herved foreligger kommunedelplan: Fysisk aktivitet for alle i Trøgstad, 2007-2019.  
Den vil avløse Fysisk aktivitet for alle i Trøgstad, 2003 - 2015. 
 
Begrepene anlegg og områder ble i forrige planutgave fjernet fra tittelen. Dette for å 
signalisere sentrale føringer som sier at det er ønskelig at kommunedelplaner for 
idrett og friluftsliv ikke lenger skal være ensidige anleggsplaner. 

Plandokumentet bygger på samme hovedstruktur som forrige plan, fordi dette har 
vist seg å være et egnet arbeidsredskap for gjennomføring av handlingsprogrammet. 

 
Planprosessen ble innledet med vedtak i Formannskapet (sak 15/06) om igangsetting 
av revidering av planen. Revideringen ble offentliggjort i lokalpressen og frivillige 
organisasjoner som er direkte berørt av forslaget til plan er tilskrevet. 
 
I forbindelse med revidering av planen, har det vært lagt opp til en omfattende 
medvirkningsprosess fra frivillige organisasjoner, kommunale virksomheter og 
avdelinger. 
Arbeidsgruppa som har utarbeidet plandokumentet har bestått av:  
kulturkonsulent Solveig Alfsen, miljøvernleder Marit Lillegraven Haakaas og leder for 
uteseksjonen teknisk Edgar Klethagen. Lagskoordinator Mimi Kopperud Slevigen har 
bistått arbeidsgruppa. 
 
Planutkastet ble behandlet i formannskapet sak 37/06 og deretter sendt på høring 
med svarfrist 13.10.06. 
Det kom inn 14 høringsuttalelser.  Kommunestyret behandlet forslag til 
kommunedelplan 19.12.06 i sak 66/06. 
 
Geodataavdelingen i Fredrikstad kommune har stått for kartproduksjonen.  
 
Vi håper med dette at kommunedelplan for fysisk aktivitet i Trøgstad vil bli et tjenelig 
redskap når det gjelder forvaltning av våre ressurser for å oppnå planens visjon: 
 

FYSISK AKTIVITET FOR ALLE I TRØGSTAD. 
 
 
 
 
 

Trøgstad, 15.02.2007 
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SAMMENDRAG 
 
Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv, nærmiljø og idrett skal danne 
grunnlaget for en plan- og målstyrt utbygging av slike anlegg. For å få spillermidler 
forutsetter Kulturdepartementet at omsøkte anlegg må være innarbeidet i en 
kommunal anleggsplan. 
Planen består av en generell del, en langsiktig del og en kortsiktig 
del/handlingsprogram. Planen er utarbeidet av kultur og næring og tekniske 
tjenester med bistand fra lagskoordinator. Den generelle delen inneholder 
definisjoner, helsemessige aspekter av fysisk aktivitet, noe om utviklingstrekk i 
befolkningen og mål.  Målene er sammenfallende med målformuleringer innen idrett 
og friluftsliv i  Kommuneplan for perioden 2007-2019. 
 
Hovedprinsippene i en samordnet anleggspolitikk for idrett og friluftsliv er formulert 
slik: 

 
 Nærhet til bomiljø 
 Trafikksikker og lett atkomst 
 Koordinering av behov for skole, friidrett og friluftsliv 
 Tilpassing av samme anlegg for flere brukergrupper 
 Estetiske forhold og miljøforhold vektlegge 

 
En vurdering av behovet for arealer, anlegg og områder for friluftsliv, nærmiljø og 
idrett har ført fram til prioritert handlingsprogram 2007 – 2008. I dette tidsrommet 
er det innenfor idretten prioritert 10 anlegg. I samme periode er det innenfor 
friluftsliv og nærmiljøtiltak prioritert 1 anlegg. For å bedre den generelle folkehelsa er 
det viktig å legge forholdene best mulig til rette for å drive egenorganisert trenings- 
og mosjonsaktiviteter. Det er derfor viktig at vi har gode nærmiljøanlegg og lett 
tilgang til skog og mark. 
  
I kapitel 7 Beskrivelse av langsiktige behov er det listet opp 15 idrettsanlegg,  3 
friluftsanlegg , 5 nærmiljøanlegg samt  8 aktivitetsfremmende tiltak. Dette er alle 
anlegg/tiltak en ønsker å utvikle fram til 2019. Forslag til handlingsprogram er blitt 
utarbeidet med utgangspunkt i innspill fra frivillige organisasjoner/andre.  For å løse 
de ulike oppgavene innen friluftsliv, nærmiljø og idrett må kommunen samarbeide 
med frivillige organisasjoner.  
 
En forutsetning for realisering av prioriterte tiltak, er oppfølging i 
kommunes økonomi og handlingsplan for de tiltak som krever kommunale 
midler.  
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1.0 OM PLAN OG PLANBEGREPER 

1.1 Bakgrunn for planen 
Plan for fysisk aktivitet i Trøgstad følger opp hovedmålene i utkast til kommuneplan for 
Trøgstad 2007-2019: 

• Triv`lige Trøgstad skal skape tilhørighet og opplevelse 
• En trygg og god oppvekst for alle barn og unge 
• Gi nødvendig hjelp til innbyggere som har behov for sosial- og helsetjenester 
• Om å ta vare på livs- og ressursgrunnlaget 

 
Kommunedelplanen imøtekommer et krav fra Kulturdepartementet (rundskriv 35/93)med 
pålegg til alle kommuner om utarbeidelse av kommunedelplaner for anlegg og områder for 
idrett og friluftsliv i 1994. Kommunedelplaner skal videre danne grunnlag for tilsvarende 
fylkesdelplaner.  
 
Kommunale/fylkeskommunale delplaner for Fysisk aktivitet skal være et styringsverktøy ved 
tildeling av kommunale/fylkeskommunale tilskudd og tippemidler. Kommunedelplan er en 
betingelse for tildeling av stønad i form av tippemidler. 
 
Stortingsmelding nr. 14 (1999-2000) ”Idretten i endring” 
understreker nødvendigheten og behovet for kommunale/fylkeskommunale planer for fysisk 
aktivitet (idrett og friluftsliv). Ved siden av å være et styringsredskap ved tildeling av 
spillemidler, er det i stortingsmeldingen lagt vekt på at dette ikke skal være ensidige 
anleggsplaner. Idrett er i denne meldingen splittet opp i begrepene organisert idrett og 
egenorganisert fysisk aktivitet. Friluftsliv inngår her i begrepet fysisk aktivitet. 
 
Stortingsmelding nr. 39 (2000- 2001) Om friluftsliv 
understreker at alle i sin hverdag skal ha gode muligheter til å drive friluftsliv som helse- og 
trivselskapende naturvennlig aktiviteter. 
 
Kommunedelplanen ble utarbeidet og godkjent i 1994 og revidert i 98 og 2002. 
Handlingsprogrammet er rullert en gang pr. år i samsvar med kravene.  

1.2 Formålet med planen  
Målet med planarbeidet er at kommunen i samarbeid med ulike brukergrupper skal få en 
oversikt over behovene for anlegg og områder for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Det er 
disse behovene for fremtidig utbygging som skal prioriteres og danne grunnlaget for 
bevilgninger og arealplanlegging de kommende år.  I tillegg er formålet med planen at den 
skal motivere til et samarbeid om utarbeidelse av en mer helhetlig politikk for fysisk aktivitet i 
kommunen. 
Kommunedelplanen for fysisk aktivitet i Trøgstad skal bidra til: 

 Gjennomføre en plan- og målstyrt utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder 
for fysisk aktivitet. 
 Koordinere virksomheter innen idrett og friluftsliv. 
 Sikre arealer for lek, friluftsliv og idrettsaktiviteter og samordne behovene for disse. 
 Følge opp konsekvenser for arealer og anlegg ut fra rikspolitiske retningslinjer for 

barn og unge. 
 Bedre mulighetene for finansiering av utbygging. 
 Utvikle gode opplegg for drift og vedlikehold. 
 Avklare kommunens og organisasjonenes oppgaver, ansvar og økonomiske 

forpliktelser ved utbygging og drift av anlegg og områder for fysisk aktivitet. 
 Informere planens lesere om idretts- og aktivitetstilbud. 
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1.3 Organisering av planprosessen 
Planen er utarbeidet av  kulturkonsulent Solveig Alfsen,  plan- og miljøvernleder Marit 
Lillegraven Haakaas,  leder for uteseksjonen Edgar Klethagen med  bistand fra 
lagskoordinator Mimi Kopperud Slevigen. 
 
Oppstart av planarbeidet ble bekjentgjort i Smaalenenes Avis i samsvar med bestemmelsene 
i Plan og bygningsloven. §27-1. Berørte lag og organisasjoner og skoler har fått brev med 
ønske om forslag/innspill. Det vil bli blir avholdt et åpent møte i høringsperioden hvor 
representanter for frivillige organisasjoner og andre interesserte ble invitert til å delta i 
planprosessen.  Arbeidet er utført i samsvar med Plan og bygningslovens (PBL) 
bestemmelser for kommunedelplaner. 

1.4 Bakgrunnsmateriale 
Ved utarbeidelse av planen har hovedkilden vært kommunedelplan 2003 – 2015 Fysisk 
aktivitet for alle i Trøgstad,  i tillegg til kontakt med lag/foreninger.  
Fylkesdelplan for fysisk aktivitet 2005-2008 og utkast til kommuneplan 2007 - 2019 er delvis 
lagt til grunn for målsettinger, handlingsprogram og langsiktige behov. Det vises også til  
Handlingsplan for Trøgstad-Idretten 2002-2006,  utarbeidet av Trøgstad Idrettsråd og til  
veileder for kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (V-0798) 

1.5 Planperiode 
Kommunedelplanen for fysisk aktivitet har en kortsiktig og en langsiktig del: 

 Den kortsiktige delen – handlingsprogrammet, har et tidsperspektiv på 4 år. 
Denne skal rulleres hvert år. Innholdet skal være prioritert liste over anlegg som skal 
rehabiliteres og/eller bygges. Denne delen skal knyttes opp mot kommunens 
økonomi- og handlingsplan og det årlige budsjettet. 
 Den langsiktige delen har et tidsperspektiv på 12 år og omtaler den overordnede 

målsetting og utvikling. De ulike anleggene føres opp i uprioritert rekkefølge. 
Revidering bør samordnes i en syklus på 4 år, samtidig med revidering av  
kommuneplanen. 

1.6 Resultatvurdering av forrige plan (2003 –2015) 
Fysisk aktivitet for alle i Trøgstad 2003-2015 ble vedtatt av kommunestyret 17.02.02, sak 
56/02.  Representant for planarbeid i Østfold Fylkeskommune var rådgiver for oss under 
arbeidet, da Trøgstad’s kommunedelplan ble brukt som mal for tilsvarende planer i de øvrige 
Østfold kommunene.  
Anleggene i forrige planutgaves langsiktige behov som ikke ble realisert, ble vurdert i 
forbindelse med revideringen av planen. Anlegg som fortsatt er aktuelle videreføres i denne 
planutgaven. 
 
1.6.1 Aktivitetsfremmende tiltak 
Den forrige planutgaven omhandlet 5 langsiktige behov for aktivitetsfremmende tiltak.  Disse 
er ikke ferdigstilte og må videreføres i den nye planutgaven. 
 
Disse tiltakene er: 

 Kartlegge “l00-metersskogen”, nærmiljøanlegg og skoleveier (Barnas 
biotopsprosjektet) 
 Samle og gjøre barna kjent med tradisjonsrike leker som å kaste på stikka og titten 

på hjørnet 
 Sende ut en brosjyre til alle husstander med oversikt over mosjonstilbud i Trøgstad 

kommune. Brosjyreutkast ligger klart for trykking.  
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 Omlegging av skoleskysstilbudet for elever på Skjønhaug skole og Trøgstad 
ungdomsskole. Skolebussen/drosjer skysser eleven til busstorvet i stedet for til 
skolene. Foreldre som skysses barna til skolen, slipper av eleven på busstorvet. Må 
samordnes med Foreldrenes arbeidsutvalg på skolene samt Folkehelseplan.  
 Jobbe aktivt for å påvirke veivesenet til å opparbeide gang/sykkelsti langs Rv22 

Sørover : Fra  Skjønhaug sentrum til sør for Tvetensvingene. Nordover: Fra sentrum 
til avkjøringa til Løken. De to sistnevnte samordnes med Trafikksikkerhetsplan 
2007-2019. 
 

1.6.2. Anlegg for idrett og fysisk aktivitet (medfinasiert med spillemidler) 
 Løypetrase fra Furukollentrase til Trøgstad Fort. Ikke igangsatt. 
 Rehabilitering av Furukollen trase. Ferdig.  
 Turhytte ved Trøgstad Fort. Ferdig. 
 Ombygging av skytteanlegg på Langsrudåsen. Ferdig. 
 Ombygging av Båstad skytterbane. Ferdig. 
 Viltmålbane på Båstad skytterbane i regi av Østre Tr. Jeger og fiskeforening. Ferdig. 
 Rødstybbdekke på Trøgstad Stadion. Spillemidler innvilget. Arbeid er igangsatt 

og vil bli fullført i løpet av våren 2007. 
 
1.6.3. Nærmiljøanlegg (medfinansiert med spillemidler) 
Ball–løkke ved Trøgstad ungdomsskole. Ferdig.  
Fotballbinge Trøgstad ungdomsskole. Spillemidler innvilget.  Arbeidet fullføres våren 
2007.  
Gressbane ved Havnås skole (Havnåsbanen). Ferdig. 
 
1.6.4. Forenklet nærmiljøanlegg (medfinansiert med spillemidler) 
Nærmiljøkart Skjønhaug skole. Ferdig. 
Nærmiljøkart Trøgstad Fort. Ferdig. 
 
1.6.5. Friluft-/friområder    
Sandstangen: Forvaltningsplan er fulgt opp på de fleste punkter. Vedlikeholdet har 

økt. 
Stiklatjern:     Fortsatt behov for påfylling av sand. Nye avfallsstativ er kommet. 
Gravstjern:     Avfallsstativ, sittegruppe og bruovergang er ordnet, men ikke  

   informasjonsskilt. 
Faugliholmen:    Fortsatt behov for avfallsstativ og infoskilt. 
 
Anleggene som ikke ble realisert i forrige planperiode har blitt vurdert under høringsperioden 
av Trøgstad Idrettsråd og andre aktuelle organisasjoner. Noen av anleggene videreføres i 
denne planutgaven.  

1.7 Definisjoner og klargjøring av begreper 
Begrepsavklaringer er hentet fra:” Veileder for kommunal planlegging for idrett og fysisk 
aktivitet (V-0798) og Sammen for fysisk aktivitet i Østfold, fylkesdelplan for Østfold 2005-
2008. 
1.7.1 Idrett 

 

Med idrett forstås aktivitet i form av konkurranse eller 
trening i den organiserte idretten. 
 
1.7.2 Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet er egenorganisert trenings- og 
mosjonsaktivitet, herunder friluftsliv og lek. 
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I denne planen benytter vi fysisk aktivitet som fellesbetegnelse for både idrett og friluftsliv. 
 
1.7.3 Friluftsliv 
Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritida, med sikte på miljøforandringer og 
naturopplevelse. Kulturdepartementet har valgt å la friluftsliv inngå i begrepet fysisk 
aktivitet. 
 
1.7.4 Idrettsanlegg 
Kulturdepartementet opererer med følgende klassifisering av tre hovedkategorier av 
idrettsanlegg: 

 Nærmiljøanlegg 
 Ordinære anlegg 
 Nasjonalanlegg 

 
1. Nærmiljøanlegg  
Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, 
hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Områdene skal være 
fritt allment tilgjengelig og beregnet for egenorganisert fysisk aktivitet for barn og ungdom, 
men også for lokalbefolkningen forøvrig. Nærmiljøanlegg kan lokaliseres i tilknytning til skoler 
eller idrettsanlegg. Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig 
aktivitet eller ordinær konkurranseidrett.  
 
2. Ordinære anlegg 
Tilskuddberettigede anlegg som fremgår av ”Forskrifter og bestemmelser om stønad for 

spillemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv” 

 

 I hovedsak er disse anleggstypene nært knyttet til 
konkurranse- og treningsvirksomhet for idrettsorganisasjonene.  
 
De tekniske krav til mål og utforming av anleggene tar 
utgangspunkt i konkurransereglene til de enkelte særforbund. 
 
3. Nasjonalanlegg 

Anlegg for internasjonale idrettsarrangement. (Det er ingen slike anlegg i Østfold) 
 
1.7.5 Andre vanlige brukte begrep 
Sentralidrettsanlegg 
Kommunal hovedanlegg med fotballbane, løpefelt, ballbaner m.m. som skal dekke behov for 
flere idrettsgrener i kommunen. 
 
Rehabilitering 
Utbedring av idrettsanlegg som gir vesentlig funksjonell og bruksmessig standardheving i 
forhold til nåværende funksjon. Rehabiliteringen kan også gå på tilpasning til ny funksjon og 
/eller bruksområder. 
 
Regionale anlegg 
Idrettsanlegg for 2 eller flere kommuner. Forutsetningen for denne betegnelsen er at 
vertskommunen engasjerer seg økonomisk. Båstad Kunstis er et slikt anlegg.  
 
Fylkesanlegg 
Anlegg som tilfredsstiller kravene for å arrangere norske mesterskap. 
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1.7.6. Friluftsområder og friområder 
Fellesbetegnelse på grønne områder som er tilgjengelig for allmennhetens frie ferdsel. 
 
Friluftsområder 
Store, oftest uregulerte områder som i hovedsak  
er i privat eie, og som omfattes av allemannsretten. 
Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, trim og aktiv 
trening. I kommuneplanens arealdel er områdene 
oftest vist som LNF-områder(landbruke-, natur- og 
friluftsområder.) I reguleringsplansammenheng kan 
friluftsområder avsettes til spesialområde friluftsliv 
(jf.Pbl. §25, nr 6 ) 
 
Sikrede friluftsområder 
Tilrettelagte områder for allmenn bruk. De er sikret ved offentlig erverv, servitutt (bruksrett) 
eller langsiktig leieavtale. 
 
Anlegg og områder for friluftsliv behandles sammen med ordinære idrettsanlegg ved 
prioritering av spillemiddelprosjekter. 
 
Friområder 
Dekker avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeiding for allmennhetens 
uhindrede rekreasjon og opphold. Områdene er vanligvis ervervet, opparbeidet og 
vedlikeholdt av kommunen. I kommuneplanens arealdel er friområder oftest vist som 
byggeområde på kartet, da det betraktes som en del av dette formål. I 
reguleringssammenheng er friområder en egen kategori (jfr. Pbl. § 25, nr. 4) 
 
 
2.0 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER 

2.1 Kort om Trøgstad 

 

Trøgstad ligger nord i Østfold fylke, mellom 
innsjøene Øyeren og Hemnessjøen 
(Øgdern).Kommunen er ca. 205km2 stor og har 
ca. 5000 innbyggere . Det er tre tettsteder i 
kommune; kommunesenteret Skjønhaug, Båstad 
nord i bygda og Havnås i øst. 
 
Det er store muligheter for allsidig friluftsliv i 
Trøgstad. Turterrenget ligger rett utenfor 
stuedøra for de fleste innbyggere.  Det er mange 
muligheter for både tilrettelagte aktiviteter 
og/eller aktiviteter på eget initiativ. De fleste 
frivillige organisasjoner er representert i Trøgstad, 
men motorsport og jakt og fiske er spesielt 
utbredt. Sandstangen, en unik perle på sørspissen 
av Øyeren, er et svært populært friområde og en 
av de viktigste møteplassene i kommunen. 
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2.2 Arealfordeling 
Diagrammet nedenfor viser Trøgstad kommunes arealfordeling: 
 

Ferskvann
7 %

Tettsteder, 
veier m.v.

6 %

Øyer
4 %

Impediment
7 %

Myr
2 %

Produktiv 
skog
55 %

Jordbruks-
areal
19 %

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrammet til venstre viser at kommunen har store skog- og vannarealer. 

2.3 Folketall 
Folketallet i Trøgstad kommune pr. 01.01.06 var på 5013 innbyggere. Folkeveksten i 
Trøgstad siste ti år har vært 1,4 %.  Prognosen for utvikling av innbyggertallet i kommunene 
antyder at tallet fortsatt vil være stabilt. 
 

Sammmenligning av aldersfordeling for Norge, Østfold, 
Indre Østfold og Trøgstad pr 01.01.05

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0-5 år 6-12 år 13-15 år 16-19 år 20-44 år 45-66 år 67-79 år 80 år og over

Norge

Østfold

Indre

Trøgstad

 
Diagrammet viser: 
Trøgstad har tilnærmet lik fordeling av alder- og kjønnsammensetning som resten av Norge. 
Det er noe færre barn i alderen 0-12 år og noe flere voksne 67 år og eldre. 
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2.4 Generelle utviklingstrekk for ulike alders- og 
befolkningsgrupper.  
Det er sterke indikasjoner på at befolkningens livsstil og aktivitetsvaner går i en mer fysisk 
passiv retning. Undersøkelser viser at den store endringen skjer i perioden 15-25 år. 
Livsstilen ser deretter ut til å feste seg og varierer lite frem til pensjonsalderen. Den mest 
kritiske fasen er mellom 17 og 20 år, da andelen fysisk inaktivitet øker med 24 prosentpoeng 
(Breivik & Vaagbø, 1999) 
 
Samfunnsutviklingen har de siste tiåra endret vilkårene for barns aktivitet utendørs, spesielt i 
nærmiljøet. Stadig mer av barns og ungdoms oppveksttid tilbringes i institusjoner i stedet for 
i og rundt hjemmet. Skolestart for 6-åringer og innføring av skolefritidsordninger har 
forsterket denne utviklingen. Barnehage, skole og SFO utgjør derfor i dag kanskje de 
viktigste arenaer for barns lek og fysisk utfoldelse. 
 
Undersøkelser viser følgende utviklingstrekk: 
2.4.2 Barn (6-12 år) 
Barn er mindre fysisk aktive enn tidligere. En 10–12 åring sitter ca. 3 timer daglig foran TV,  
video eller datamaskin. Transport med bil/buss til skole barnehage og fritidsaktiviteter øker. 
Barn som er aktive i et mangfoldig utemiljø tilegner seg 
teoretisk lærdom lettere, får bedre konsentrasjonsevne 
og bedre motorikk enn barn som ferdes i et sterilt  
utemiljø. (Sosial- og helsedepartementet) 

 

 
2.4.3 Ungdom (13-19 år ) 
Stadig færre ungdom deltar på organiserte aktiviteter og 
er medlemmer av idrettslag. (NIF, Ung og aktiv 1998).   
Norden ligger svakest i Europa når det gjelder avsatt tid 
til kroppsøving de 12 første skoleårene. (Kilde: EUPEA-
96 K.Ø. 5-97) 
 
2.4.4 Voksne 
Kondisjonen hos voksne svekkes. I 1996 strøk 35% av de vernepliktige  på Forsvarets 
kondisjonstest.  Andelen voksne som er helt inaktive er økende.  Belastningslidelser koster 
det norske samfunnet om lag 40 milliarder kr. i året. (Sosial- og helsedep.,1998)  
 
Fra 1960 årene fram til 1999 økte vekten på 40 årige norske menn med 9,3 kg. Tilsvarende 
tall for kvinner er 3,7 kg. (Statens helseundersøkelser)  
 
2.4.5 Eldre 
Andelen personer som er fysisk inaktive øker med alderen. I aldersgruppa 67-79 år er det 
32% som aldri mosjonerer (Vaage 2004) Bare 6% av de eldre tilfredsstiller anbefalingen om 
en halvtime fysisk aktivitet hver dag. Eldre kvinner er minst aktive (Loland 2004) 
Helseproblemer og redsel for å skade seg er de vanligste barrierer for fysisk aktivitet blant 
eldre. (Sammen for fysisk aktivitet i Østfold) 
 
2.4.6 Personer med funksjonsnedsettelse 
Personer med funksjonsnedsettelser utgjør en svært heterogen gruppe og omfatter både 
psykiske og fysiske funksjonshemmede. Det finnes lite data om aktivitetsnivået blant 
mennesker med funksjonsnedsettelser. I SSB’s levekårsundersøkelser fra 1987 og 1995 
oppgir personer med nedsatt funksjonsevne å være mindre fysisk aktive enn andre. Bare 
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halvparten så stor andel av personer med nedsatt funksjonsevne er medlemmer av  
idrettslag el. andre frivillige organisasjoner enn den øvrige befolkningen. (Sammen for fysisk 
aktivitet i Østfold)  

2.5 Sammenhengen mellom idrett og friluftsliv 
Fysisk Aktivitet brukes i stor grad som fellesnevner mellom den ikke konkurransepregede 
idretten og friluftsliv. Alle gå-, jogge-, ski- og sykkelturer m.m. i naturområder kan betegnes 
som både idrett og friluftsliv, avhengig av motivene til den som utøver aktiviteten. Utendørs 
aktivitet i naturområder utøves ofte av store deler av befolkningen og fordrer som regel ikke 
kostbare investeringer. 
 
Deler av breddeidretten og deler av friluftslivet har fått klarere fellestrekk de siste årene, og 
samarbeidsrelasjonene er blitt flere og sterkere både på lokalt og nasjonalt plan. 
Konkurranseidrett er begrenset til ”de beste”, og varer en kort periode i livet. Friluftsliv og 
annen form for fysisk aktivitet kan drives av alle, uansett alder, kondisjon m.v. Barneidrett 
må være basert på leik og friluftsliv. Idrettsutøvere i alle aldre bør ha friluftslivet å falle 
tilbake til når de ikke lengre driver konkurranseidrett. Forskjellen mellom idrett og friluftsliv 
er ofte knyttet til krav til fysisk prestasjonsnivå. Noen idretter er spesielt beslektet med 
friluftslivet som feks. turmarsjer, orienteringsløp, skiorientering, terrengløp, langrenn, 
turlangrenn, skiskyting, hundekjøring, roing, padling og seiling. 
 
Friluftslivet har i høy grad nytte av et samarbeid med idretten ved at merking av løyper og 
tilrettelegging av friluftsområder ofte utføres av idrettslagene. Både idretten og friluftslivets 
organer driver holdningsskapende virksomhet for å stimulere til fysisk aktivitet for helse og 
trivsel. 
 
Idrett og friluftsliv bør samordne det holdningsskapende arbeidet. For å utnytte felles behov 
mellom brukergrupper er det viktig å samordne planleggingen av frilufts- og idrettsanlegg i 
skog og mark. 
 
Naturopplevelse gjør aktiviteten mer lystbetont og bidrar til gevinst for den mentale helse. 
Manglende kapasitet i Trøgstadhallen gjør det også nødvendig å knytte mosjonsidretter til 
friluftsaktiviteter. 

2.6 Fysisk aktivitet fremmer helse og livskvalitet 
Fysisk aktivitet kan være et virkemiddel i helsefremmende og forebyggende arbeid. 
Regelmessig fysisk aktivitet kan fremme livskvalitet og helse og kan i mange sammenhenger 
gi positiv helseeffekt. Fysisk aktivitet kan også redusere risiko for utvikling av sykdom.  
 

 
De vanligste helseproblemene som samfunnet står ovenfor i dag er: 
Muskel- og skjellettlidelser, hjerte- og karsykdommer, psykiske 
lidelser og forskjellige former for kreft. Aktiv egeninnsats, deriblant 
regelmessig fysisk aktivitet, har en positiv innvirkning på generell 
velvære. 
Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv handler om å gi muligheter 
til hverdagsaktiviteter for alle grupper. I tillegg kommer muligheter 
for organisert og egenorganisert aktivitet i fritida. Dette betyr at alt 
fra arealdisponering og kommunal planlegging, til befolkningens 
kunnskap om fysisk aktivitet i relasjon til helse, har betydning for 
fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. (Kilde: Kommunelegen i 

Trøgstad)  



 
Trøgstad kommune Kommunedelplan 2007-2019 14

 

Fysisk aktivitet for alle  
 

 

 
Det er kommunen som gjennom sin planlegging har et særlig ansvar for å sikre befolkningen 
muligheter for å drive fysisk aktivitet i hverdagen, jf. blant annet Lov om helsetjenester i 
kommunen (1982) Lovens § 1-4 omhandler planlegging, informasjon og samordning, og der 
står blant annet: ”Kommunens helsetjeneste skal til enhver tid ha oversikt over 
helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan virke inn på denne. Helsetjenesten skal 
foreslå helsefremmende og forebyggende tiltak.” 
 
Når en vet at det er vanskelig å trekke barn- og ungdom med i idrett/friluftsliv, bør 
forholdene legges best mulig til rette for gode idrettsanlegg, og ikke minst lett tilgang til 
friluftsområder. 

2.7 Idrett og friluftsliv som kulturell og sosial faktor 
Idrett og friluftsliv representerer en egenverdi. Ved å mestre fysiske oppgaver og 
utfordringer gjennom trening oppstår positiv selvfølelse og tenkning. Idrettsgleden står 
sentralt, og et ønske om opplevelser ligger i stor grad til grunn for den omfattende 
deltakelsen i breddeidretten. 
Mosjonister og friluftsfolk opplever også sosial samhørighet gjennom tiltagende interesse for 
fellesarrangementer. En rekke trim-/mosjonsopplegg er lagt opp slik at flere generasjoner 
deltar, noe som bidrar til å skape samhold og tilhørighet. 
 
I samhandling med andre, oppstår positive relasjoner og samarbeidsvilje. Dette gir seg 
utslag i bl.a. frivillig innsats for lagsarbeide og mange dugnadstimer på bygging/vedlikehold 
av anlegg. 

2.8 Barrierer for utøvelse av fysisk aktivitet.  
 

Idrett er for kjedelig. Idrett er for mye stress. 
Idrett er bare for vinnerne". 

Sagt av ungdom som flykter fra idretten. De blir stadig 
flere. De ønsker en annen ungdomsidrett. Der de 

bestemmer selv, og møtes for å ha det gøy. 

(Fra brosjyren "Multianlegg for ungdom – idrettens nye rom?") Utgitt av 
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
En av hovedgrunnene til at barn og ungdom slutter å trene/konkurrere i idrettslag, er at 
aktiviteten oppleves som kjedelig, de mister interessen og synes ikke lenger det er morsomt. 
Denne gruppa ønsker mer tid til venner, skole og andre fritidsaktiviteter enn idrett og 
friluftsliv.(Kilde: Undersøkelsen Ung og aktiv fra MMI 1998) 
 
Østfoldundersøkelsen fra 1997 viser at mangel på lyst, overskudd og sosial støtte er viktige 
hindringer blant voksne. 

2.9 Det kommersielle treningsmarkedet 
I løpet av de siste årene har det vokst fram flere forskjellige kommersielle tilrettelagte tilbud 
for fysisk aktivitet i regionen. Tilbudet gir muligheten for valg av en treningstid som passer 
den enkelte og en kan komme og gå når en selv ønsker - i motsetning til idrettsgrener som 
kjører med faste frammøter og treningstider. I tillegg medfører den tradisjonelle idretten 
plikter i forhold til organisasjonen. Aktiviteten for Trøgstinger i det kommersielle 
treningsmarkedet har vi liten oversikt over, da disse mulighetene ikke finnes i egen 
kommune, men i nabokommuner. 
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2.10 Skolens rolle 
Skolen spiller en viktig rolle for idrett og fysisk aktivitet. Skolen samler alle, og har derfor stor 
påvirkning gjennom holdninger i forbindelse med kroppsøvingsfaget, lek i friminutter og som 
samlende faktor i nærmiljøet utenom skoletid. Kroppsøvingsfaget gir stimuli til fysisk aktivitet 
og legger grunnlaget for regelmessig fysisk aktivitet. 
 
 
Grunnskolen tar hånd om barna i en meget viktig periode for utvikling av fysiske ferdigheter 
og egenskaper. Barneskolealderen kalles gjerne ”gullalderen” for utvikling av motoriske 

ferdigheter. 
 
Ungdomsskoletida er en brytningstid der skolearbeid og nye/andre 
interesser generelt fører til mindre fysisk aktivitet. Det er et 
betydelig frafall fra idretten i denne tiden. 
 
Egnede arealer er en forutsetning for fysisk aktivitet. Kommunene 
har et særlig ansvar for å legge til rette utemiljøer slik at fysisk 
aktivitet kan drives i hht. læreplaner.  
 

 
 
 

3.0 OVERORDNEDE FØRINGER OG VIRKEMIDLER   

3.1 Nasjonale mål 
Mål og rammer for den nasjonale politikken blir formidlet gjennom stortingsmeldinger, 
rikspolitiske retningslinjer, rundskriv, bestemmelser for tilskuddsordninger m.v.  
 
3.1.1 Idrett  
Det overordnende målet for statlig idrettspolitikk kan formuleres gjennom visjonen: 
 

 
Idrett og fysisk aktivitet 

for alle 

 
 
 
 
 
Visjonen i St. melding nr. 14, 1999- 2000 ” Idrettsliv i endring” innebærer at staten har som 
mål å legge til rette for at flest mulig skal gis mulighet til å utøve idrett og fysisk aktivitet. 
Det understrekes imidlertid at noen grupper fremstår som mer sentrale for det statlige 
engasjementet på idrettsområdet. Disse gruppene er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) 
Idrettens nytteverdi er fra statens side særlig knyttet til helseperspektivet. Den positive 
effekten som fysisk aktivitet har for det forebyggende helsearbeidet, bidrar til berettigelsen 
for statlig støtte. 
 
3.1.2 Friluftsliv 
Begrunnelsen for å ha en offentlig friluftspolitikk er basert på helsepolitiske og miljøpolitiske 
argumenter. (St. meld. 39 2000-2001 ”Ein høgare veg til livskvalitet) 
 
Allemannsretten, retten til fri ferdsel, opphold og aktivitet, utgjør fundamentet for våre 
friluftstradisjoner.  
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Strategisk mål i st. meld. 39: 
 

”Alle skal ha rett til å drive friluftsliv som helsefremjande, trivselsskapande og 
miljøvennleg aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers”. 

 
Nasjonale resultatmål: 
”Friluftsliv basert på allemannsretten skal haldest i hevd i alle lag av befolkningen. Barn og 
unge skal få høve til å utvikle dugleik i friluftsliv. Område av verdi i friluftsliv. Område av 
verdi for friluftslivet skal sikrast slik at det fremjar miljøvennleg ferdsel, leik og annan 
aktivitet i ein variert og sammanhengande grøntstruktur med gode samband til 
omkringliggjande naturområde.” 
 

3.2 Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 
To rikspolitiske retningslinjer gir spesielle føringer i arbeidet med fysisk aktivitet. 
 
RPR for barn og unge 
skal sikre barn og unges interesser i planlegginga. Arbeidet med å sikre tilstrekkelig 
oppholds- og lekeområder er viktig. 
 
RPR for samordnet areal- og transportplanlegging 
skal sikre bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging i kommunene. 
Målet er å få til: 

 Miljømessige gode løsninger 
 Trygge lokalsamfunn/bomiljøer og god trafikksikkerhet 
 Lokalisering av utbygging og koordinering av kollektivtransport 

3.3 Fylkeskommunale mål 
Fylkesdelplanen setter spesielt fokus på viktigheten av fysisk aktivitet i et helse- og 
trivselsaspekt for alle aldersgrupper. Dette ved å kople flere nye tiltak opp mot 
Folkehelseprogrammet og ”Sammen for fysisk aktivitet” Handlingsplanen 2005-2009 fra 
departementet.    

Visjon 
 
 
 

 
 
 

 
Fysisk aktivitet og naturopplevelse for alle 

Bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet i 
befolkningen. 

Overordnet mål 
 

* Sektorovergripende og samordnet innsats for å fremme         
fysisk aktivitet i befolkningen. 
*  Partnerskapsmodellen skal ligge til grunn i planleggingen    
for å styrke folkehelsearbeidet. Dette skjer gjennom en  
sterkere forankring i de folkevalgte organer og i den           
ordinære plan- og beslutningsprosessen. 
*  Modellen skal også legge et bedre grunnlag for frivillige        
 organisasjoners deltakelse i folkehelsearbeidet. 
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3.4 Kommunale føringer 
Kommuneplanen er et redskap for de folkevalgte organene til å stimulere, påvirke og styre 
viktige utviklingstrekk i samfunnet. Kommuneplanen er forankret i viktige nasjonale og 
regionale interesser som er aktuelle for kommunen. Utkast til kommuneplanen for Trøgstad 
2007-2019 er bygget opp av 6 hovedmål : 
 
Hovedmål A:     Skape tilhørighet og opplevelse i Triv’lige Trøgstad 
Hovedmål B:     Trygg og god oppvekst for alle barn og unge i Trøgstad 
Hovedmål C:     Fremme lokal- og regional næringsutvikling 
Hovedmål D:     Gi nødvendig hjelp til innbyggere som har behov for sosial- og                     
                      helsetjenester 
Hovedmål E:     Ta vare på livs- og ressursgrunnlaget 
Hovedmål F:     Være en brukerorientert, attraktiv og endringsdyktig kommuneorganisasjon 
 
Hovedmålene er deretter delt inn i delmål. Innenfor følgende delmål er idretts- og friluftsliv 
omtalt: 
A1 Kultur- og 

fritidstilbud 
Et rikt kulturliv er en fanesak for kommunen - ulike tilbud med mulighet for 
opplevelse og utfoldelse . 

 
A2 Viktige møteplasser Viktige møteplasser som, Skjønhaug torg, Fortet, Sandstangen og 

bygdemuseum er utviklet til gode møteplasser for innbyggere og tilreisende 
 
A4 Frivillighet Frivillig arbeid og foreningsliv har behov for støtte 
 
A5 Attraktivitet Kommunen er kjent som et godt sted å bo pga. attraktive boligområder, godt 

oppvekstmiljø, varierte friluftsmuligheter og et inkluderende sosialt miljø 
 
B2 Fritidsmuligheter Alle barn og unge har fritidsmuligheter innenfor bygda som gir dem mening og 

mulighet til utfoldelse og opplevelse 
 
D1 Forebyggende Gjennom egen innsats og kommunal tilrettelegging tar innbyggerne vare på egen 

fysisk og psykisk helse 

3.5 Kommunedelplanens målsetninger 
Fysisk aktivitet er viktige faktorer både for helse og livskvalitet. Fysisk aktivitet er i hovedsak 
underlagt de fleste av kommuneplanens delmål. Ut fra dette utleder vi følgende visjon for 
kommunens idretts- og friluftspolitikk: 
 
   FYSISK AKTIVITET FOR ALLE 

  
 
 
Hovedmål for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Trøgstad: 
Alle Trøgstads innbyggere skal gis gode muligheter til å drive fysisk aktivitet der de bor ut fra 
den enkeltes fysiske, psykiske og sosiale forutsetninger og interesser, livssituasjon og 
ressurser. 
 
Idrett  
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For å bedre de motoriske ferdighetene er det viktig med allsidige aktiviteter. Idrettslagene 
må derfor legge vekt på allidrett for barn. 
Sykling på tilrettelagte stier og fotturer i ”Marka” i ulendt terreng er også god aktivitet for å 
øke de motoriske ferdighetene. 

 
Den organiserte idretten drives gjennom lag tilsluttet 
Norges Idrettsforbund. Idretten drives imidlertid også på 
andre måter, for eksempel. gjennom skolene. I de seinere 
år har dessuten betalingsbaserte idrettstilbud blitt mer 
vanlig, f. eks. i form av helsestudio, SATS-sentre etc. 
 
I noen tilfeller klarer en ved hjelp av ”ildsjeler” å 
improvisere slik at utvidet/nytt tilbud kan framlegges. 
Dette til tross for at nødvendige anlegg ikke finnes. Slike 

prosjekter har ofte dessverre kort levetid om ikke anleggs-spørsmålet blir løst på en 
tilfredstillende måte. 

 

 
Forholdene må legges til rette slik at frivillige organisasjoner sammen med Trøgstad 
kommune skal kunne gi tilbud til: 
 

 Barn og unge i forskjellige idrettsaktiviteter 
 Utvikling og tilrettelegging for konkurranseidrett 
 Mosjon og trimaktiviteter for alle aldersgrupper og alle 

funksjonsnivåer 
Hovedmålsetningen er likevel at en ved 
prosjektering/igangsetting av nye grener/tilbud/anlegg må 
forvisse seg om at det fins midler og tilskudd til å ivareta tilfredstillende 
utbygging og forsvarlig drift.  
 
I Trøgstad drives både masseidrett og mer utpreget konkurranseidrett. Drevet riktig er 
idretten i tillegg til å være helsefremmende også trivselsfremmende, miljøskapende og 
fremmer den enkeltes personlige utvikling.  
 
Nærmiljø og friluftsliv. 
For å øke det generelle aktivitetsnivået blant folk flest er det viktig å tilrettelegge for tur- og 
sykling, blant annet i ”Marka”. Det er også viktig å legge forholdene til rette for aktiviteter i 
nærmiljøet. Stier for spasering, jogging og sykling vil ”lokke” folk opp fra sofakroken til fysisk 
aktivitet.  For å få til dette må frivillige organisasjoner og kommunen samarbeide tett. 
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DELMÅL 1 
Barn og unge skal ha muligheter og tilbud til idrettslig lek, friluftsliv og fysisk 
aktivitet  både  gjennom organiserte og uorganiserte tilbud. 
Tiltak: 

 Kartlegge “ l00-metersskogen” (Barnas biotop-prosjektet) i tilknytning til tettsteder.   
Ansvar: Kultur og næring 
 Samle og gjøre barna kjent med tradisjonsrike leker som f.eks. “ kaste på stikka” og 

“titten på hjørnet”   Ansvar: Kultur og næring.                                                         
    

For anlegg og områder, se kapittel 7. 1   

 
DELMÅL 2 
Fysisk aktivitet skal favne alle grupper i Trøgstads befolkning med hensyn til 
alder, kjønn og funksjonsnivå. Målet er å redusere omfanget av 
livstilssykdommer, økt velvære og trivsel. 
Tiltak: 

 Lage brosjyre med oversikt over mosjonstilbud i Trøgstad. Brosjyren legges ut på 
internettsidene samt aktuelle steder hvor ferdes.              Ansvar kultur og næring 
 Jobbe aktivt for å påvirke veivesenet til å opparbeide gang/sykkelvei langs RV 22 fra 

sentrum både sørover og nordover. Jf. Trafikksikkerhetsplanen, handlingsplanens 
punkt F05 og F08. 

For anlegg og områder, se kapittel 7. 1

   
DELMÅL 3 
Kommunen vil samarbeide med regionen om å legge forholdene til rette for at de 
som ønsker å satse på toppidrett skal få muligheten til det i rimelig nærhet. 
JF. Samarbeidsavtale mellom kommunene i Indre Østfold, utarbeidet av Regionrådet. 
 
For anlegg og områder, se kapittel 7. 1

 
 
DELMÅL 4 
Flest mulig må få anledning til å utøve idrett og friluftsliv i sitt nærmiljø etter 
egne forutsetninger, ønsker og behov. 
Tiltak:  

 Deltagelse i prosjekt ”Øke aktivitetstilbudet for funksjonshemmede med store 
tilretteleggings- og hjelpebehov. (Prosjektet er initiert av NIF og NFI.)                 
                                                                            Ansvar: Kultur og næring  
 Ferdigstille arbeid med Trøgstadstien. Skilting og utarbeidelse av brosjyre med 

kart.   Ansvar: kultur og næring i samarbeid med stigruppe i Smaalenene turlag. 
 Koie ved Stikla.                                           Ansvar: 4 H i samarbeid m./fl.   
 Satsing på nærmiljøanlegg som er åpne for alle. (Turløyper, stier og løkker.)  

Samarbeidsprosjekt mellom frivillige organisasjoner og kultur og næring. 
For anlegg og områder, se kapittel  7 1

                                                 
1 Behovene for anlegg og områder er knyttet til flere av delmålene. Derfor er tiltakene knyttet til disse 
listet opp samlet i kapittel 7. 
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3.6  Samordning av tiltak for idrett og friluftsliv 
Ved planlegging og utbygging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv står en overfor 
spørsmål som bl.a. knytter seg til lokalisering, dimensjonering og utforming. Følgende 
hovedprinsipper skal legges til grunn for en samordnet anleggspolitikk for idrett og friluftsliv i 
Trøgstad: 

 Nærhet til bomiljø 
 Trafikksikkerhet og lett adkomst 
 Koordinering av behov for skole, idrett og friluftsliv 
 Tilpassing av samme anlegg for flere brukergrupper: 
 funksjonshemmede, toppidrettsutøver, mosjonister, barn, eldre. 
 Estetiske forhold og miljøforhold vektlegges 

 
Det er viktig at det gjennomføres en samordnet politikk for utbygging og tilrettelegging av 
anlegg og områder for idrett og friluftsliv i forhold til viktige faktorer som: 
 

 Befolkningskonsentrasjon 
 Skoler og skolefritidsordninger 
 Dagens og morgendagens behov 
 Målsettingen om idrett og friluftsliv for alle 

I denne sammenheng kommer selvfølgelig også befolkningsprognoser inn som føring for 
behovet. 
 
 
4.0 VIRKEMIDLER 
Kapittelet omhandler offentlige virkemidler som brukes for å stimulere og styre utbyggingen 
av områder og anlegg for idrett- og friluftsliv.  

4.1 Planlegging 
Kulturdepartementet ønsker en målstyrt utbygging av anlegg og områder for idrett og 
friluftsliv. Planlegging skal: 

 Samordne ulike anlegg og områder for idrett og friluftsliv 
 Prioritere søknader om tilskudd  
 Styre arealbruk 

 
Relevante planer er: 
Fylkesplan og kommuneplan som gir overordnede føringer for all virksomhet på de to 
organisasjonsnivåene. 
 
Trøgstads kommuneplan for 2007 – 2019 ble vedtatt 21.11.06, ligger til grunn for denne 
kommunedelplanen.  Arealdelen i kommuneplanen er juridisk bindende for arealbruk i 
kommunen. Dersom en utbygging av et idretts- eller friluftsanlegg innebærer en 
arealbruksendring, må dette tas med i kommuneplanen når denne rulleres. Kommunedelplan 
for fysisk aktivitet er en del av kommuneplanen og underordnet denne. Kommunedelplanen 
er tematisk og har ingen bindende arealdel. Til kommunedelplan for fysisk aktivitet hører det 
et handlingsprogram som rulleres årlig. 
 
Fylkesdelplan for fysisk aktivitet har kommunedelplanene som grunnlag samtidig som den 
legger føringer tilbake til kommunene.   
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Kommunens økonomi- og handlingsplan og de årlige budsjettene styrer kommunens 
økonomiske bidrag til idretts- og friluftstiltak. Økonomiplanen utarbeides våren året før den 
starter å gjelde. 

     
Figuren viser: 
En kommuneedelplan er 
en del av 
kommuneplanene. Den 
omhandler spesielle tema 
eller geografiske områder 
mer detaljert en 
kommuneplan. 
Kommunedelplanene kan 
utarbeides samtidig eller 
senere med kommuneplan 
som grunnlag. Som 
kommuneplanen rulleres 
kommunedelplanene hvert 
4 år (en gang pr. 
kommunestyreperiode.). 
Kommunedelplan for fysisk 
aktivitet har i tillegg et 
handlingsprogram som 

rulleres en gang pr. år. 
 

4.2   Sikring av arealer 
Kommuneplanens arealdel: 
Arealdelen består av kart og planbestemmelser som styrer arealbruken i kommunen, 
herunder hvor nye idrettsanlegg osv. skal legges. Gjennom arealdelen kan en  få løst 
arealbrukskonflikter og få sikret områder for friluftsliv og annet. Kommuneplan med arealdel 
tas opp til behandling ca. hvert 4. år. Dette bekjentgjøres utførlig gjennom aviser, brev til 
organisasjoner m.m. slik at alle skal ha mulighet til å være med å diskutere arealbruk og 
styring av kommunen årene framover. 
 
Reguleringsplan: 
En reguleringsplan er en detaljplan med tilhørende bestemmelser som regulerer utnytting og 
vern av grunn, vassdrag mm. Godkjent reguleringsplan gir i motsetning til kommuneplanen 
hjemmel  for nødvendig grunnerverv. Så godt som all utbygging i tettstedene skjer i henhold 
til stadfestet reguleringsplan. Her inngår alle nærmiljøanlegg og anlegg som er direkte 
knyttet til idretten, som gymsaler, fotballbaner, friidrettsanlegg mm. 
 
Avtale med grunneiere: 
For enklere idretts- og friluftsanlegg er en skriftlig avtale mellom idrettslag og  grunneier 
tilstrekkelig. 

4.3  Juridiske virkemidler 
Det foreligger en rekke lover som kommer til anvendelse: 

 

 

Friluftslivloven lovfester allmennhetens rett til opphold og ferdsel i utmark 
uavhengig av eiendomsretten. 
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Plan og bygningsloven (Pbl) har som hovedformål å legge til rette for samordning av 
statlige, fylkeskommunal og kommunal virksomhet og gi grunnlag for vedtak om bruk og 
vern av ressurser og om utbygging. 
 
Naturvernloven slår fast at naturen er en nasjonalverdi som må vernes.  
 
Kulturminneloven verner alle minnesmerker eldre enn reformasjonen i 1536. Loven åpner 
for områdevern og vern av bygningsmiljøer. 
 
Skogbruksloven nevner skogens betydning som livsmiljø for planter og dyr og som 
rekreasjonskilde for befolkningen. 
 
Viltvernloven krever hensyntagning til egg, reir, trekkveier m.m. 
 
Motorferdselsloven som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag. 
 
Vassdragsloven krever konsesjon ved større vassdragsinngrep. 
 

4.4 Økonomiske virkemidler 
Over de offentlige budsjettene avsettes det midler til planlegging, sikring  og tilrettelegging 
av friluftsområder og midler til informasjon og andre 
aktivitetsfremmende tiltak. Kostnadene ved utbygging av 
anlegg og områder for idrett og friluftsliv dekkes ved hjelp av 
følgende finansieringskilder: 

 

 Egenkapital inkludert dugnad, gaver m.m.  
 Statlige tilskudd: 
 Spillemidler 
 Naturforvaltningsmidler til  friluftsliv, vilt og fiske fra 

direktoratet for naturforvaltning 
 Tilskudd over jordbruksavtalen til spesielle tiltak i kulturlandskapet 
 Eventuelt andre statlige tilskudd 
 Kommunale tilskudd (investeringsmidler) 

 
4.4.1 Spillemidler 
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 m.v. 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 idretts- og friluftsplanen er et viktig 
styringsredskap i denne fordelingen. Det kan søkes om spillemidler til bygging av 
idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg og områder 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. 
 
Hvert år kommer ”Forskrifter og bestemmelser om stønad av spillemidler til anlegg 
for idrett og friluftsliv” i fornyet utgave. 
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Søkere om spillemidler til anlegg kan være idrettslag, kommuner, fylkeskommuner 
og andre sammenslutninger som ikke har kommersielt formål. Forutsetningen for å 
søke om spillemidler er at anlegget står på kommunen anleggsplan, altså idretts- og 
friluftsplanen. Videre må planene for anleggene det søkes midler for være 
forhåndsgodkjent av Kulturdepartementet eller den det bemyndiger. De fleste anlegg 
kan forhåndsgodkjennes i kommunene. 
 
Forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene settes i gang. Planer kan 
sendes til godkjenning hele året. Søknader fremmes på fastsatt skjema. Godkjente 
tegninger/planer og kostnadsoverslag skal følge søknaden.  
Søknadsfrist: 1. november hvert år.  
Søknaden leveres Kultur og næring i kommunen. Her fås også søknadspapirer og 
informasjon om søknadsprosedyren. 
Nærmiljøanlegg 
”Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk 
aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder” 
Det gis støtte med inntil 50% av godkjent kostnad, begrenset oppad til kr. 40.000. 
Stønadsbeløpet kan ikke være mindre enn kr. 10.000,- 
Regler for forhåndsgodkjenning og søknadsfrist, er det samme som for ordinære 
spillemidler. 
 
4.4.2 Naturforvaltningsmidler (DNs tilskudd): 
Naturforvaltningsmidlene deles ut av Direktoratet for naturforvaltning. Det kan søkes 
om tilskudd til friluftsliv, vilt- og fiskeforvaltning. Vilt- og fiskefondene er bygd opp av 
inntektene fra jeger- og fisketrygdavgift. Naturforvaltningsmidlene kan brukes til 
sikring av arealer til friluftsliv, planlegging, informasjon og til stimuleringstiltak for å 
øke interessen rundt friluftsliv. Søknadsfrist: ca 1. november (kan endres).  
Søknad leveres Kultur og næring. Her fåes også søknadspapirer og informasjon om 
tilskuddene. 
 
4.4.3 Kommunal investeringsstøtte: 
Kommune har de siste årene ca kr. 50.000,- på det kommunale budsjettet til tilskudd 
til investeringsformål. Ca. kr. 25.000,-  har gått til idrett- og skyttervesen. Disse 
fordeles samtidig med kulturmidler av Livsløpsutvalget.  
Søknadsfrist: 15. mars hvert år. 
 
4.4.4 Drift og vedlikehold 
Kommunale anlegg for idrett og friluftsliv 
Kommunen står for drift og vedlikehold av de kommunale idrettsanleggene innenfor 
rammen av årlige budsjetter. Kommunale anlegg er de som er merket med eierkode 
TK under punkt 5.3 Registrering av anlegg og områder. 
 
Private anlegg for idrett og friluftsliv 
Lag og foreninger står selv for vedlikehold av private anlegg. Kommunen yter 
tilskudd til drift av ikke-kommunale anlegg som drives av lag og foreninger i form av 
kulturmidler, samt foretar noe vedlikeholdsarbeid i form av plenklipping og gjødsling 
av fotballbaner mm. 
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5.0 REGISTRERING AV AKTIVITET, ANLEGG OG 
OMRÅDER 

5.1 Frivillige organisasjoner 
Trøgstad har mange frivillige organisasjoner som gir gode tilbud til bygdas innbyggere. 
Tabellen nedenfor viser antall frivillige organisasjoner og hvordan disse fordeler seg innefor 
ulike grupper av foreninger. 

Antall lag og foreninger

28

13

24
21

12

10

24 Interesse-, fag- og næringslivsorg.

Humanitære og sosiale org.

Idrett og sports org.

Kristlig org.

Musikk og sang org

Politiske org.

Andre lag og org.

 
En rekke av de registrerte lag/foreninger i Trøgstad driver organiserte 
idrettsaktiviteter. 
Pr. 1.1.06 er følgende lag tilsluttet Trøgstad Idrettsråd: 

Lag og organisasjoner Menn Kvinner Antall medlemmer
Båstad Allianseidrettslag 
med følgene grupper: 
*Båstad I.L. Orientering 
*Båstad I.L. Skøyter 
*Båstad I.L. Ski 
*Båstad I.L. Trim 

86 
 
 
 
 
 

69 
 
 
 
 
 

155 
 

Båstad Tennisklubb 9 3 12 

Fri kam(friidrett) 82 91 173 

Pan OL (orientering) 22 5 28 

Trøgstad Volleyballklubb 4 3 7 

Trøgstad NMK(motorsport) 56 12 68 

Trøgstad KFUM/KFUK Trial 42 14 56 

HK Trøgstad 97(håndball) 141 172 313 

Solberg Rytterklubb 4 11 15 

Båstad Voltigeklubb - - Ikke registrert 

Trøgstad Mikroflyklubb 44 0 44 

Trøgstad Turnforening 74 108 182 

Trøgstad Skiklubb 106 54 160 

Trøgstad/Fotball Fotballklubb 315 135 450 

Østre Trøgstad jeger og fiskeforening 94 8 102 

Totalt 1075 665 1757 
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De 19 organisasjonene tilsluttet Trøgstad Idrettsråd, representerer en medlemsmasse på 
1.757 dvs. 35% av befolkningen i Trøgstad.  947 medlemmer er under 20 år. Medlemstallet i 
organisasjoner innenfor idretten har økt med 277 medlemmer siden registreringen til forrige 
planutgave for 4 år siden. Noe av økningen skyldes av Østre Trøgstad Jeger og fiske er blitt 
medlem av Trøgstad Idrettsråd siden forrige registrering. FriKam. HK Trøgstad og Trø/Bå 
fotballgruppe har alle stor økning i medlemsmassen siden forrige registrering.  
   
En del aktiviteter foregår også innenfor lag som ikke har dette som hovedformål. I tillegg 
foregår en utstrakt uorganisert aktivitet som turgåing, lek m.v. 
 
Følgene andre lag driver også aktiviteter knyttet til fysisk aktivitet/idrett/friluftsliv. Her har vi 
imidlertid ingen fullstendig medlemsoversikt. Andre lag:    
Båstad grunneier-, jeger- og fiskeforening 
Båstad Skytterlag 
Båstad Havfiskeklubb 
Båstad 4H 
Havnås Vel 
Indre Østfold Handikaplag 
Mørkfoss Vel 
Nordre Trøgstad jaktområde 
Smaalenene turlag. 
Tosebygda Aktivitetsforening 
Trøgstad Bygdeungdomslag 
Trøgstad og Båstad Helselag m/Folkestier og trimgruppe for eldre 
Trøgstad Eldreråd m/”Den gyldne spaserstokk” og stavganggruppe   
Trøgstad Seniordans 
TRØKKstad Swingen 
Trøgstad Speidergruppe  
Trøgstad Skytterlag 
Vestre Trøgstad Utmarkslag 
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5.2 Aktivitetstimer ved idrett- og friluftsanlegg.  
Aktivitetstimer merket med * er nye innmeldte tall pr. 2006. 
De øvrige er overført fra forrige planutgave fordi anleggseiere/brukere ikke har 
besvart forespørsel om bruk av anlegget. 
 
Tabell 1. Aktivitetstimer ved idretts- og friluftsanlegg, sortert etter kategori. 
AKTIVITETSTIMER VED IDRETTS- OG FRILUFTSANLEGG 

Sortert etter kategori 

Beliggenhet Kategori 
 

Aktivitetstimer 
normalår 

Båstad Skole  Gymsal 18.300 

Havnås skole   "   9.200 

Skjønhaug skole   " 25.300 * 

Båstad  Hoppbakke Nedlagt 

Furukollen  ”    ”   6.500 

Havnås skole  ”    ”      200  

Trøgstadhallen Idrettsh. 50.000 

Båstad skole Lysløype   5.200 

Havnås skole  ”   ”   2.000 

Trøgstad u.skole  ”   ” 10.500  

Havnås skole Isbane      500 

Båstad Kunstis skøytebane  34.000  

Havnås skole Idrettspl   1.000 

”Gamle idrettsplass” Gopperud  ”   ”   5.000 

Furuberget  ”   ”   5.000 

Trøgstad u.skole  ball-løkke   5.000* 

Brattåsen O-område      360    

Buråsen/Sundbyåsen  "   "      360    

Festningsåsen  "   "      550 

Fossen  "   "      500 

Gaupeknatten  "   "      900 

Havnås sentrum  "   "      200 

Maurneshøgda  "   "      800 

Båstad sentrum  "   "   1.400 

Oppskott  "   "   1.000 

Riseråsen  "   "      750 

Skjønhaug sentrum  "   "      300 
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AKTIVITETSTIMER VED IDRETTS- OG FRILUFTSANLEGG 

Sortert etter kategori 

Beliggenhet Kategori 
 

Aktivitetstimer 
normalår 

Stinjulen-Foksen  "   "   1.200 

Viktjernåsen  "   "   2.500 

Festningsåsen - Gravtjern badeplass   2.000 

Sandstangen  "   "   6.000 

Stiklatjern  "   "   2.000 

Båstad Skytteb.   8.800 

Langsrudåsen  "   "   6.000 * 

Trøgstad U-skole Stadion + 
grusbane 

20.000 * 

Båstad Stadion    ” 15.000 * 

Trøgstad Kulturbygg Svømmeb. 24.000 

Båstad Skole Tennis     500 

Skjønhaug - Hot Shop  "    1.500 

Haugen gård Turnhall   7.000  

Kirkeskogen Trialbane   1.800 

Bingen Lerduebane      600  

Orderud Feltskytingso.      300* 

Gutu            ”      200* 

Trøgstad Fort + området rundt Turområde  15.000 

Skjønhaug  Uteskole    4.000* 

Havnås      ”    3.000  

Båstad      ”    3.000 

SUM       309.200 
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5.3 Registrering av anlegg og områder 
De neste sidene viser en oversikt over aktuelle anlegg for nærmiljø, idrett, og 
friluftsliv i Trøgstad kommune. Registreringen er hentet fra KRISS 
(Kulturdepartementets register for idrettsanlegg og spillemiddelsøknader 1.1. 2005.)  
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6.0 UTFORDRINGER 
Sett fra kommunes side må den største utfordringen være å få en målrettet 
anleggsutbygging i samsvar med generelle samfunnsmessige mål, samt å finne en 
økonomisk plattform for sin del av finansiering av utbygging og drift av anlegg. 
 
Ved å ta planlegging for anlegg og områder for friluftsliv, nærmiljø og idrett inn som 
en del av kommuneplanarbeidet kan en lettere løse arealbehovet. Det er viktig og 
nødvendig at det avsettes tilstrekkelige arealer til anlegg/områder ved 
kommuneplanens arealdel. Det er også viktig at en i arbeidet med reguleringsplaner 
for boligområder avsetter formålstjenlige areal til friområder/nærmiljøtiltak. 
 
Når det gjelder finansiering av tiltak kan dette framover bli et problem. Det har etter 
hvert oppstått et gap mellom behov for midler og tilgjengelig kapital på nær sagt alle 
områder i samfunnet. Dette gjelder også tilgang på spillemidler, men kanskje i ennå 
større grad kommunal finansiering av anlegg.  
 
Kulturdepartementet sier at: 
”Det forutsettes derfor at kommunedelplanens 4 – årige handlingsprogram legges til 
grunn for vurdering og oppfølging av bevilgninger til sikring av arealer og 
utbyggingsformål ved den årlige rullering av langtidsbudsjettet. Videre danner 
handlingsprogrammet og langtidsbudsjettet grunnlag for oppføring av 
investeringstilskudd og bevilgninger til anleggsutbygging i årsbudsjettet.” 
En annen utfordring som kulturdepartementet ønsker, er at kommunene skal ta 
sterkere opp godkjenning av anlegg samt informasjon og rådgivning vedrørende 
anlegg. 
 
Kommunene må avklare: 

 Om behovet for anlegget er tilstrekkelig dokumentert. 
 At anlegget er planlagt i samsvar med idrettens bestemmelser. 
 Om de tekniske løsninger og materialvalg er i tråd med bestemmelser og krav. 
 Om de estetiske og miljømessige sider ved planene er tilfredsstillende 
ivaretatt. 

 
Ettersom kommunene har ansvaret for godkjenning av anlegg, må det også være 
kommunens ansvar å informere om de krav som settes, og i samarbeid med frivillige 
organisasjoner bidra til at de aktuelle anlegg blir så hensiktsmessige som mulig. 
  
7.0 LANGSIKTIGE BEHOV FOR AKTIVITETSFREMMENDE 
TILTAK, ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT, 
FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ. 
 
Dette kapitlet vil i endelig planutkast inneholde en oversikt over ønsker og behov innen 
idrett og friluftsliv, nærmiljø og andre aktivitetsfremmende tiltak.  I samarbeid med 
Trøgstad Idrettsråd vil det gjennomføres en kartlegging av anleggsønsker fra lag 
tilsluttet Idrettsrådet. I tillegg til dette vil andre frivillige organisasjoner komme med 
ønsker på bakgrunn av bekjentgjøring av planarbeidet. Anleggene vil bli listet opp i 
uprioritert rekkefølge og danner grunnlaget for den prioriterte lista over 
utbyggingsbehov i kap. 8 
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7.1 Beskrivelse av langsiktige behov for aktivitetsfremmende 
tiltak 
 Kartlegge “ l00-metersskogen”  
(Barnas biotop-prosjektet) i tilknytning til tettsteder.    
 Samle og gjøre barna kjent med tradisjonsrike leker  
som f.eks. “ kaste på stikka” og “titten på hjørnet”   
 ”Øke aktivitetstilbudet for funksjonshemmede med store 

tilretteleggings- og hjelpebehov. Deltakelse i prosjektet som er initiert av NIF 
og NFI.    
 Lage brosjyre med oversikt over mosjonstilbud i Trøgstad.       
 Satsing på nærmiljøanlegg som er åpne for alle. (Turløyper, stier og 
løkker.)   
 Premiering av aktivitet. 
Trø/Bå Helselag setter opp postkasser med gjestebøker. Det foretas trekning en 
gang i året blant de som har skrevet navnet i bøkene. Flere organisasjoner 
anbefales å samarbeide om dette. 
 Folkestier 
Behov for vedlikehold og bedre merking av stiene. Trø/Bå Helselag ordner med 
skilter. 
 Trøgstadstien 

     Videreføring av skilting og utarbeidelse av brosjyre med kart. Det er ønskelig       
     med info.skilt ved de kulturminner/serverdigheter som stien går innom. Kultur og 
     næring i samarbeid med stigruppa i Smaalenene turlag. 
 
7.2 Beskrivelse av langsiktige behov for anlegg og områder  
 Nærmiljøanlegg: 

 Sandvolleybane ved Trøgstad ungdomsskole 
Nærmiljøanlegg som er ønsket av Trøgstad Idrettsråds ungdomsutvalg. 
 Ballbinge i Båstad 

Kennny Pedersen ønsker dette på vegne av barn og ungdom i Båstad. 
 Innspillet oversendes arbeidsgruppe som skal jobbe med kommunedelplan Båstad 

sentrum. 
 Planering og ny sandpute på skøytebanen i Havnås 

Banen har fått skader i forbindelse med opparbeidelse av gangfelt. Teknisk sjef kontakter 
Mesta for reparere skadene. 
 Aktivitetsområde Båstad Kunstisbane (nærmiljøanlegg) 
 Ballvegg ved Båstad Idrettsplass 

Behov fra Trø/Bå fotballklubb.  
 
Friluftsanlegg: 
 Koie ved Stikla som kan brukes som klubblokale. 

Ønsket av Båstad 4H. Kan brukes av flere.  
 Speiderhus 
 Speiderhus til Trøgstad speidergruppe. Fortrinnsvis på Skjønhaug og helst på Fortet. 

Båstad 4 H og Trøgstad Speidergruppe anbefales å samarbeide om felles lokaler. 
 Sti med fast dekke 

Trøgstad handikaplag nå Indre Østfold handikaplag ønsker en sti med så fast dekke at 
den også kan brukes av rullestolbrukere, slik at disse kan komme seg ut i naturen. De 
har sett på stien rundt stadion og stien fra Trøgstadhallen over Bassengåsen. Det er også 
et håp at en av stiene rundt fangdammene ved Frøshaugbekken vil bli tilrettelagt for 
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rullestolbrukere. Samarbeide mellom kultur og næring, tekniske tjenester og 
Handikaplaget. 
 
Idrettsanlegg: 
 Påbygg Trøgstadhallen 

Det er ønskelig med et samlokaliseringsbygg som kan brukes til sang, musikk og idrett 
Både Trøgstad Idretts råd og Musikkråd har meldt dette som behov.  Jf. Vedtak i 
kommunestyresak 62/06 kommuneplan, endelig vedtak.  ”Lokaler for bibliotek, idrett og 
kultur i utbyggingsrapporten drøftes politisk i en egen sak med den hensikt å få et 
intensjonsvedtak om plassering.” 
 Forlengelse lysløype Gravtjern/Trøgstad Fort (Pershytta) 
 Omlegging lysløypetrase Havnås 

 Havnås Vel ønsker å flytte deler av løypa for å gjøre den mer barnevennlig. 
Deler av ønsket trase vil ligge parallelt med FV 696 (Krogstadvn.). Ses i sammenheng 
med innspill til Trafikksikkerhetsplan om gatelys langs Krogstad veien/Delingsrudveien 
fra Nedre Lier til Liholt. Tanken er at lyset kan betjene både lysløype og vei. 
 Nye løypetraseer i Havnås 

Havnås Vel og Østre Trøgstad skiløypelag har ønske om to nye løypetraseer, en over til 
Ydersbund i Aurskog/Høland og en over til Hærland og inn på løypenettet som går i 
Trømborgfjella. 
 Ny løypetrase i Båstad. 
 Båstad I.L,s skigr. har planer om en 7,5 km. løypetrase uten lys. 
 Lerduebane på Båstad skytterbane 

Bygges av Østre Trøgstad Jeger- og fiske. 
 Elektroniske skiver på Båstad skytterbane. 

Båstad skytterlag søker om spillemidler for 2007. 
 Skivestativ Trøgstad Skytterbane 
 Garasje og ENØK tiltak på Båstad Kunstisbane 
 Vedlikehold og sikring av Furukollen hoppanlegg 
 Klubbhus til Trø/Bå mellom Stadion og Trøgstadhallen 
 Rehabilitering Trøgstad skytterhus  
 O-kart Viktjernåsen 
 Kunstgressbane på Trøgstad Stadion 
 Innendørs go-kart hall ved Trøgstad Motorsenter 

 



 
Trøgstad kommune Kommunedelplan 2007-2019 34

 

Fysisk aktivitet for alle  
 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Offentlige friluftsområder 
Trøgstad kommune driver 6 offentlige friluftsområder, alle lokalitetene ligger ved 
vann. 
Område  Aktivitet Tiltak Eiendoms 

forhold 
Oppsyn 

 
Sandsstange
n (Øyeren) 

 
 

Viktig ”møteplass” for 
hele kommunen, 
bading, båtutsett, 
arrangementområde, 
kiosk/kro 

Egen forvaltningsplan. 
Oppgradere vei som går til 
søndre del av område. Bedre 
skilting. 

Kommune/st
at 

Oppsynsmann 

 
Nes 
(Øyeren) 
 

  
”Rasteplass” for båtfolk 

 
Generelt vedlikehold 

   
Oppsynsmann 

 
Hansholmen 
(Øyeren) 

  
”Rasteplass” for båtfolk 

 
Generelt vedlikehold 

   
Oppsynsmann 

 
Stiklatjern 

  
Bading, fisking, 
skogturer, bærsanking 

 
Påfylling av sand. Nytt 
toalett. 

   
Oppsynsmann 

 
Gravstjern 

 Bading, fisking, 
skogturer, 
nærfriluftsområde 

Informasjonskilt. Nytt 
toalettanlegg. 

Kommunal 
leieavtale. 

Trøgstad 
kommune, 
tekniske 
tjenester.  

 
Faugliholmen 

  
Nærfriluftsområde, 
fisking 

 
Avfallstativ, informasjonskilt. 

 
Kommunal 
leieavtale, 
åremål 

Trøgstad 
kommune, 
tekniske 
tjenester.  

Mørkfoss  Bading, fisking. Ikke 
offentlig tilrettelagt. 

Opprette offentlig friområde 
med benker, avfallstativ, 
gressklipping og kanskje 
toalett? 

Ingen avtale - 

  
7.3.1 Behov for flere områder 
Med unntak av Tosebygda, har alle deler av Trøgstad sitt friområde med badeplass 
(Gravstjern ved Skjønhaug, Stikla ved Båstad og Faugliholmen ved Havnås) 
Sistnevnte er lite attraktiv som badeplass på grunn av dårlig kvalitet i Grefslisjøen. 
Sandstangen kan regnes som badeplass for hele kommunen og for tilreisende. Nes 
og Hansholmen er begge forbeholdt båttrafikanter, slik de er tilrettelagt i dag. 
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Mørkfoss 
I gjeldende kommuneplan samt forslag til ny kommuneplan er Mørkfoss lagt inn som 
fremtidig friområde. Området er i dag mye brukt og er det eneste stedet der enn kan 
komme ned til Øyeren/Glomma mellom Solbergfoss og Sandstangen. Det er gode 
bade- og fiskemuligheter og et godt utgangspunkt for turer. Ved framtidig erverv av 
område, er det viktig å tilrettelegge for parkering.  
  
7.3.2 Behov for tiltak og vedlikehold i eksisterende områder 
For alle eksisterende områder bør det legges større vekt på utseende og kvalitet. 
Dette gjelder spesielt utforming og utplassering av toaletter og avfallsstativ, 
informasjonskilter mm. Områdene er svært mye brukt og har lett for å få slitasje. Å 
holde høy ”standard” på friområdene gjør brukere ofte mer oppmerksom på dets 
egen bruk av område.  
 
Gravstjern 
Gravstjern har fra forrige kommunedelplan fått 
forbedret området med mer grasklipping, avfallsstativ 
og flytting/renovering av brua. Når kommandantboligen 
ble solgt, mistet Gravstjern sitt toalettanlegg. Det skal 
bygges nytt toalettanlegg innen kort tid. 
 
Sandstangen 
Det foreligger en forvaltningsplan for Sandstangen-
område. Området er en av de viktige møteplassene i 
kommunen og har stor aktivitet. Vedlikehold på 
området er bra, det er kommet gjestebrygge og forbedret båtbrygga på sørsida og 
nye avfallsstativ. Det er åpnet for parkering på et graskledd område vest for 
Fløterhakan. Det er kommet opp noe tavleinformasjon, men en del gjenstår. Område 
sør for neset er bare tilgjengelig via en gangsti. Dette er et område som bør bli mer 
tilgjengelig. Dette bør gjøres ved å oppgradere en gammel vei som går ovenfor.   
 
Stikla 
Området har behov for økt vedlikehold med noe oppgradering av avfallstativ og 
informasjonskilt. Fra tid til annen har området også behov for etterfylling av sand på 
badeplassen.  
 
Faugliholmen 
Foruten generelt vedlikehold, har området behov for avfallstativer og 
informasjonskilt.  
  
7.3.3 Økonomi 
Kommunen får ingen statlig støtte til drift av friområdene. Det blir avsatt midler i 
kommunens budsjett til oppsyn for områdene Stikla, Sandstangen og Gravstjern. 
  
Det blir også avsatt kommunale midler till vedlikehold av friområdene.  De fleste 
andre tilretteleggingstiltak er det mulig å søke midler til. 
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Tekniske tjenester har ikke de nødvendige ressurser til å utføre større 
arbeidsoppgaver i tilknytning til friområdene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.0 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR  
IDRETTS-, FRILUFTSLIVS-, OG NÆRMILJØANLEGG I 
TRØGSTAD 2007 - 2010 

8.1 Kommentarer til handlingsprogrammet 
Komunedelplanen skal inneholde en prioritert liste for utbygging av anlegg og områder som 
planlegges igangsatt eller fullført i planperioden. På bakgrunn av behov for tiltak, anlegg og 
områder i kapitel 7 som meldes i høringsperioden og målsettinger i kapitel 3, vil det settes 
opp et prioritert handlingsprogram for perioden. 
Handlingsprogrammet rulleres hvert år slik at prioriteringsrekkefølgen kan endres ut fra 
framdriften på de enkelte anlegg og ved eventuelle endrede forutsetninger. 
 
Handlingsprogrammet (HPRG.) revideres vært år og legges fram for kommunestyret for 
godkjenning. Revidert HPRG vedlegges søknader om spillemidler til Østfold Fylkeskommune. 
Gjennomføring av tiltak som krever kommunale midler blir satt opp i handlingsprogrammet . 

8.2 Prioritert handlingsprogram 
Vedtatt i kommunestyret 19.12.2006, sak 67/06. 

 
2007 
Nyanlegg/rehabilitering: 
1. Elektroniske skiver Båstad skytterbane, Båstad skytterlag 
2. Vedlikehold og sikring av Furukollen skianlegg. 
3. Skivestativ Trøgstad skytterbane.  
 
Nærmiljøanlegg: 
Aktivitetsområde Båstad kunstis 

 
 
Ingen kommunale midler 
Ingen kommunale midler 
 
 
Ingen kommunale midler 

2008 
Nyanlegg/rehabilitering: 
3. Lerduebane v/Båstad skytterbane ØTJFF) 
4. 7,5 km. løypetrase i Båstad uten lys, Båstad IL. skigruppe  
5. Garasje og ENØK-tiltak på Båstad Kunstis. 
6. Forlengelse av lysløype Gravstjern/Pershytta.  
7. O-kart Viktjernåsen.  
8. Kunstgressbane. Trø/Bå fotballklubb 
9. Håndballbane som tilbygg til Trøgstadhallen, HK Trøgstad 
 

 
 
 
 
 
3-4-5-6-7 : Ingen kommunale 
midler til noen av anleggene. 
 
8 - 9: Forutsetter  
utredningsarbeider, 
kommunal godkjennelse og 
innarbeidelse i økonomi og  
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handlingsplan 
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8.3 Prioritert handlingsprogram 2007 – 2010  ( tabell) 
Tabell 4. Handlingsprogram  
Finansieringskilder:  K = kommunen 
   T = tippemidler 
   P = private midler 
   A = andre tilskudd   

 
 

Anlegg, tilrettelegging 

 
 

Kostnad i 
1000 kr 

Anleggstart - finansiering 

  2007 2008    2009    2010 

  K T P A K T P A K T P A K T P A 

Elektroniske skiver Båstad skytterbane 451’  150’ 301’              

Vedlikehold av Furukollen skianlegg X   X              

Skivestativ Trøgstad skytterbane X  X X              

Lerduebane  på Båstad skytterbane X      X X          

7,5 km løypetrase i Båstad u/lys 250’      83’ 167          

Garasje og ENØK –tiltak Båstad 
Kunstisbane 

X X                 

Forlengelse av lysløype 
Gravstjern/Pershytta  

600’      200’ 400          

O-kart Viktjernsåsen  80’      27’ 53’          

Kunstgressbane X     ? X ?          

Tilbygg  Trøgstadhallen X     X X            

 

Fysisk aktivitet for alle  
 

 


	 1.0 OM PLAN OG PLANBEGREPER
	1.1 Bakgrunn for planen
	1.2 Formålet med planen 
	1.3 Organisering av planprosessen
	1.4 Bakgrunnsmateriale
	1.5 Planperiode
	1.6 Resultatvurdering av forrige plan (2003 –2015)
	1.6.1 Aktivitetsfremmende tiltak
	1.6.2. Anlegg for idrett og fysisk aktivitet (medfinasiert med spillemidler)
	 1.6.3. Nærmiljøanlegg (medfinansiert med spillemidler)
	1.6.4. Forenklet nærmiljøanlegg (medfinansiert med spillemidler)
	1.6.5. Friluft-/friområder   

	1.7 Definisjoner og klargjøring av begreper
	1.7.1 Idrett
	1.7.2 Fysisk aktivitet
	1.7.3 Friluftsliv
	1.7.4 Idrettsanlegg
	1.7.5 Andre vanlige brukte begrep
	1.7.6. Friluftsområder og friområder


	2.0 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER
	2.1 Kort om Trøgstad
	2.2 Arealfordeling Diagrammet nedenfor viser Trøgstad kommunes arealfordeling:
	2.3 Folketall
	2.4 Generelle utviklingstrekk for ulike alders- og befolkningsgrupper. 
	2.4.2 Barn (6-12 år)
	2.4.3 Ungdom (13-19 år )
	2.4.4 Voksne
	2.4.5 Eldre
	2.4.6 Personer med funksjonsnedsettelse

	2.5 Sammenhengen mellom idrett og friluftsliv
	2.6 Fysisk aktivitet fremmer helse og livskvalitet
	2.7 Idrett og friluftsliv som kulturell og sosial faktor
	2.8 Barrierer for utøvelse av fysisk aktivitet. 
	2.9 Det kommersielle treningsmarkedet
	2.10 Skolens rolle

	3.0 OVERORDNEDE FØRINGER OG VIRKEMIDLER  
	3.1 Nasjonale mål
	3.1.1 Idrett 
	3.1.2 Friluftsliv

	3.2 Rikspolitiske retningslinjer (RPR)
	3.3 Fylkeskommunale mål
	3.4 Kommunale føringer
	3.5 Kommunedelplanens målsetninger
	3.6  Samordning av tiltak for idrett og friluftsliv

	4.0 VIRKEMIDLER
	4.1 Planlegging
	4.2   Sikring av arealer
	4.3  Juridiske virkemidler
	4.4 Økonomiske virkemidler
	4.4.1 Spillemidler
	Ordinære spillemidler
	Nærmiljøanlegg
	4.4.2 Naturforvaltningsmidler (DNs tilskudd):
	4.4.3 Kommunal investeringsstøtte:
	4.4.4 Drift og vedlikehold


	 5.0 REGISTRERING AV AKTIVITET, ANLEGG OG OMRÅDER
	5.1 Frivillige organisasjoner
	 5.2 Aktivitetstimer ved idrett- og friluftsanlegg. 

	Aktivitetstimer merket med * er nye innmeldte tall pr. 2006. De øvrige er overført fra forrige planutgave fordi anleggseiere/brukere ikke har besvart forespørsel om bruk av anlegget.
	5.3 Registrering av anlegg og områder

	6.0 UTFORDRINGER
	7.0 LANGSIKTIGE BEHOV FOR AKTIVITETSFREMMENDE TILTAK, ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ.
	7.1 Beskrivelse av langsiktige behov for aktivitetsfremmende tiltak
	 Nærmiljøanlegg:

	7.3 Offentlige friluftsområder
	Aktivitet
	7.3.1 Behov for flere områder
	7.3.2 Behov for tiltak og vedlikehold i eksisterende områder
	7.3.3 Økonomi


	8.0 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR  IDRETTS-, FRILUFTSLIVS-, OG NÆRMILJØANLEGG I TRØGSTAD 2007 - 2010
	8.1 Kommentarer til handlingsprogrammet
	8.2 Prioritert handlingsprogram
	 
	8.3 Prioritert handlingsprogram 2007 – 2010  ( tabell)


