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Forord 

Fysisk aktivitet er en kilde til helse og livskvalitet. Tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet er en 

sentral oppgave for Saltdal kommune og et viktig virkemiddel i det forbyggende helsearbeidet. 

 

Kulturdepartementet stiller krav om at kommuner skal utarbeide en plan for idrett og fysisk aktivitet 

som grunnlag for tildeling av spillemidler til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser. 

 

Temaplanen for idrett og fysisk aktivitet 2018- 2021 bygger videre på eksisterende plan: 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2013- 2016. 

 

Den kommunale planen for idrett og fysisk aktivitet skal være et styringsverktøy og medvirke til en 

nøye gjennomtenkt og planlagt satsning på idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Den skal være 

realistisk med hensyn til økonomi og ressursbruk, og redegjøre for behov. Handlingsprogrammet 

legges til grunn for søknad om spillemidler til anleggsutbyggingen. 

Idrettslag og andre frivillige lag og foreninger gjør en stor og verdifull frivillig innsats i det 

forebyggende helsearbeidet gjennom utbygging av idrettsanlegg og aktivitetstilbud som fremmer 

idrett og fysisk aktivitet. 

Planen skal medvirke til at idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv sikres gode rammebetingelser i 

kommunen i tiden fremover. Fysisk aktivitet fremmer folkehelsen. 
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1. INNLEDNING 
Kravene til kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet, samt bestemmelsene for søknad om 

spillemidler til anleggsutbyggingen, er nedfelt i «Veileder i kommunal planlegging for idrett og fysisk 

aktivitet» (fjerde utgave 2014, Kulturdepartementet) og «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for 

idrett og fysisk aktivitet – 2017» (Det kongelige kulturdepartement). 

 

Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse i Saltdal kommune ligger inne i 

«Kommunal planstrategi for Saltdal kommune 2016- 2019», vedtatt i kommunestyret 22. juni 2016, 

PS 43/16. Planen skal revideres hver fjerde år i henhold til kravene til kommunal planlegging for 

idrett og fysisk aktivitet, mens handlingsdelen av planen skal rulleres hvert år i forbindelse med 

prioritering av spillemiddelsøknader. 

 

Kulturloven, som trådte i kraft i 2007, slår fast at offentlige styresmakter skal tilrettelegge for et 

bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle får en reell mulighet til å delta i kulturaktiviteter og 

oppleve et mangfold av kulturuttrykk. Det forutsetter at kulturell virksomhet gis gode og forutsigbare 

rammebetingelser. 

 

Folkehelseloven fra 2011 pålegger kommunene i å fremme folkehelse og medvirke til at 

folkehelsemessige hensyn blir tillagt vekt i all planlegging. Folkehelseperspektivet er derfor viktig i 

kommunal planlegging av idrett og fysisk aktivitet. 

 

1.1 Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 
Anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som det søkes om spillemidler til, skal være innarbeidet 

i en kommunal plan. I spillemiddelbestemmelsene, kapittel 2.2.7, står det: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formålet med planen er at den skal danne grunnlaget for en planlagt og målstyrt utvikling i 

utbyggingen av anlegg og aktiviteter. Anleggsutbyggingen skal forankres i behovsvurderinger, og 

planen skal bidra til å unngå at prioriteringer blir foretatt ut fra kortsiktige behov og særinteresser. 

 

I Saltdal kommunes «Kommunal planstrategi 2016- 2019» er det påpekt at sist vedtatte 

kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse er for massiv, og at planen skal forenkles ved 

revisjon. 

 

Planen skal beskrive prioriterte målgrupper og legge føringer for anleggsutbyggingen i kommunen. 

Temaplanen er retningsgivende for utbygging, rehabilitering og drift av nærmiljø-, idretts- og 

friluftsanlegg i planperioden. 

 

«Det er et vilkår for å kunne søke om spillemidler 

at anlegget er en del av en vedtatt kommunal plan 

som omfatter idrett og fysisk aktivitet.» 

(Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og 

fysisk aktivitet – 2017) 
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1.2 Forholdet til andre kommunale planer 
Plan for idrett og fysisk aktivitet er en tematisk plan uten juridisk bindende virkning når det gjelder 

disponering av arealer. De arealvurderinger som er gjort i planen må derfor tas inn i 

kommuneplanens arealdel for å få rettsvirkning. 

 

Realiseringen av prosjektene i planen er avhengig av tildeling av spillemidler, privat innsats og av 

kommunale bevilgninger i de enkelte år til finansiering av kommunens andel av anleggskostnaden. 

De økonomiske rammebetingelsene for planen blir lagt i kommunens budsjett og økonomiplan. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel legger sentrale føringer gjennom overordnede mål og strategier, som 

er av betydning for denne planens innhold. 

 

Saltdal kommune v/ kultur reviderer årlig virksomhetsplan for kultur hvor det settes mål for arbeidet 

med idrett for det kommende året. Målene for arbeidet settes på bakgrunn av behovene som 

beskrives i den kommunale planen for idrett og fysisk aktivitet. 

 

Saltdal kommune har også en tiltaksplan for folkehelse som rulleres årlig for å nå målene i 

samarbeidsavtalen med Nordland Fylkeskommune. Her er planlagte tiltak beskrevet, med angivelse 

av ansvarlig for gjennomføring av tiltaket, samt planlagt tiltaksstart. 

 

1.3 Organisering av planprosessen og medvirkning 
Det stilles ulike krav til planprosess og organisering, avhengig av om planen skal revideres eller 

rulleres: 

 

Utvalget for oppvekst og kultur godkjente i utvalgssak 8/2017 (29.03.2017) planene for revisjon av 

kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse. 

 

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort på kommunens hjemmeside og på Facebook i april 2017. 

Følgende har blitt tilskrevet og varslet om oppstart av planarbeidet: 

 

 Kommunale virksomheter 

 Idrettslag i Saltdal 

 Øvrige lag og foreninger i Saltdal 

 Saltdal idrettsråd 

 Saltdal ungdomsråd 

Rullering 

Med rullering menes mindre 

vesentlige endringer av 

handlingsprogrammet. Rullering av 

handlingsprogrammet foretas årlig 

innenfor planperioden og behandles 

politisk. 

 

[Siter kilden din her.] 

Revidering 

Med revidering av planen menes 

fullstendig saksbehandling av hele 

planen, med sluttbehandling i 

kommunestyret. Revidering av planen 

foretas hver fjerde år, eller ved 

vesentlige endringer. 
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 Eldrerådet 

 Salten Friluftsråd 

 Rådet for funksjonshemmede 

 Nordland fylkeskommune 

 

For å sikre aktiv medvirkning fra barn og unge i 

Saltdal, ble det gjennomført en 

spørreundersøkelse på skolene våren 2017. Denne 

kartla hvilke idrettsanlegg og nærmiljøanlegg barn 

og unge bruker i dag, og hvilke anlegg de ønsker 

seg for framtiden. 

 

Elevrådene på grunnskolene ble også invitert til å 

komme med noen konkrete innspill til planen. Det 

ble også gjennomført et møte med elevrådet på 

Røkland skole hvor tema var idretts- og 

nærmiljøanlegg i Saltdal. 

 

Planen bygger på tidligere plan, politiske vedtak, innspill og tilbakemeldinger som er kommet inn 

underveis i prosessen. 

2. UTVIKLINGSTREKK I KOMMUNEN  
Folketallet i Saltdal kommune er 4702 innbyggere (SSB, per 4. kvartal 2016). 

 

 
  

Figur 1: Aldersfordeling av innbyggere i Saltdal kommune pr. 1. jan. 2017 

(Kilde: SSB) 

 

I alderen 5- 19 år er det til sammen 792 innbyggere (SSB, per 4. kvartal 2016). 

 

«For å sikre aktiv 

medvirkning fra barn 

og unge i Saltdal, ble 

det gjennomført en 

spørreundersøkelse på 

skolene våren 2017. 

Denne kartla hvilke 

idrettsanlegg og 

nærmiljøanlegg barn og 

unge bruker i dag, og 

hvilke anlegg de ønsker 

seg for framtiden.» 
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SSBs befolkningsframskriving beregner at i 2030 kommer antallet innbyggere i Saltdal være i 

overkant av 4500, mens i 2040 kommer antallet til å være i underkant av 4400. 

 

Selv om at befolkningstallet i kommunen har ligget noenlunde stabilt de siste årene, beregnes det i 

befolkningsframskrivingen at antallet innbyggere i Saltdal går noe ned i årene framover.  

Kommunen er preget av store arealer og naturressurser, men med en liten befolkning i forhold til 

areal. Befolkningen er også spredt i kommunen, med 2 hovedområder: Rognan og Røkland. 

 

3. STATENS IDRETTS- OG FRILUFTSPOLITIKK 

 

3.1 Statens idrettspolitikk 
Statens idrettspolitikk er nedfelt i St. meld. nr. 26 (2011- 

2012) «Den norske idrettsmodellen» og i 

spillemiddelbestemmelsene. Det er kulturdepartementet 

som har ansvar for oppfølging av den statlige 

idrettspolitikken. Et viktig virkemiddel er tilretteleggingen 

for anleggsutbyggingen gjennom støtte fra spillemidlene. 

 

Med idrett forstås det i denne sammenhengen trening og 

konkurransevirksomhet i den organiserte idretten. Fysisk 

aktivitet refererer til egenorganisert trenings- og 

mosjonsaktiviteter. I tillegg er det et mål å stimulere til 

fysisk aktivitet i form av friluftsliv. 

 

Statens idrettspolitikk retter seg spesielt imot: 

• Barn (6- 12 år) 

• Ungdom (13- 19 år) 

• Personer med nedsatt funksjonsevne 

• Inaktive 

 

3.2 Idrettens egenverdi og nytteverdi 
Kulturdepartementet sier i St.meld 39 (2006-2007) «Frivillighet for alle» om idrettens betydning og 

omfang at idretten både har en egenverdi og en nytteverdi: 

 

Idrettens egenverdi:  

«Med idrettens egenverdi menes gjerne den opplevelsen som idrettsaktiviteter gir, som glede, 

mestring og det å holde seg i form. Samtidig utøves aktivitetene innen den organiserte idretten som 

Nasjonale anbefalinger for fysisk 

aktivitet: 

• 30 minutter daglig fysisk 

aktivitet med moderat til hard 

intensitet for voksne. 

 

 60 minutter daglig fysisk 

aktivitet med moderat til hard 

intensitet for barn og unge. 

Det overordnede målet for statens idrettspolitikk kan sammenfattes i 

visjonen: «Idrett og fysisk aktivitet for alle». 
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oftest i samkvem med andre, og lokale idrettslag har en viktig funksjon i å skape sosiale fellesskap, 

trygge oppvekstmiljøer og levende lokalsamfunn.» 

 

Idrettens nytteverdi:  

«Idretten har også en nytteverdi gjennom helsefremmende effekter av at befolkningen driver idrett. 

Forskning og erfaring viser at det er en god sammenheng mellom det å være i god fysisk form og det 

å utvikle psykisk helse og sosiale ferdigheter. I tillegg er frivillige organisasjoner viktige arenaer for 

meningsdannelse og kunnskapsformidling, og bidrar til samfunnsmessig mangfold. Som landets 

største bevegelse er idretten en betydelig bidragsyter i så måte.» 

 

Det er ikke noe klart skille mellom idrettens egen- og 

nytteverdi. At idrett fremmer helse og gode 

oppvekstsvilkår har stor betydning for den enkelte og for 

samfunnet som helhet.  

 

Flere undersøkelser støtter opp om at barn og unge som 

driver idrett, som er tilrettelagt slik at barna opplever 

mestring, har et mer positivt selvbilde, bedre selvtillit og 

er mer sosialt tilpasningsdyktige overfor jevnaldrende og 

voksne. 

3.3 Statens friluftspolitikk 
Miljøverndepartementet har det formelle ansvaret for utformingen av den statlige politikken for 

friluftsliv. 

 

Hensikten med Friluftsloven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennheten fri ferdsel 

og opphold i naturen, slik at muligheten for å utøve friluftsliv som en helsefremmende, 

trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet, bevares og fremmes. Naturopplevelsene er et 

karaktertrekk som klart skiller friluftsliv fra andre fritidsaktiviteter. Opplevelse er en subjektiv verdi, 

som er vanskelig å måle, men som er viktig og bidrar til økt livskvalitet. 

 

Det er et mål for den statlige friluftspolitikken at barn og unge gis mulighet til å utvikle ferdigheter i 

friluftsliv. Det refereres for øvrig til St.meld. 18 (2015-2016) «Friluftsliv. Natur som kilde til helse og 

livskvalitet». 

3.4 Folkehelseloven 
Folkehelseloven (av 1. januar 2012) sier noe om hvordan man skal sikre at kommuner, 

fylkeskommuner og statlige myndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i 

folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk 

folkehelsearbeid. 

 

 

 
§ 1. Formålet med folkehelseloven er å bidra til en 

samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, 

herunder utjevne sosiale helseforskjeller. 

 
Foto: IL Vinger 
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4. KOMMUNENS IDRETTS- OG FRILUFTSPOLITIKK 
Fysisk aktivitet er viktig i det forebyggende helsearbeidet og 

som helsefremmende tiltak. Det er også viktig som 

trivselsfremmende tiltak og for rekreasjon. Dette gjelder for 

alle kommunens innbyggere. Idrett og fysisk aktivitet er viktig 

som fritidsaktivitet blant barn og unge i kommunen. 

  

Saltdal kommune har som prinsipp at barn og ungdom i 

alderen 6- 19 år kan bruke kommunale gymsaler og idrettshall 

gratis til treningsaktivitet. 

 

For å være med og sikre idrettslagenes økonomi og 

aktivitetsnivå, setter Saltdal kommune årlig av kr 185 000 i 

budsjettet til Kulturmidler til idrettsformål. Av disse midlene er 

kr 60 000 satt at til idrettslagenes drift av lysløyper, hvor det 

gis et grunntilskudd på kr 4 000 pr. lysløype (Rognan, Røkland 

og Russånes), og de øvrige midlene fordeles på antall lyspunkter i lysløypene. Av kulturmidlene settes 

det også av kr 5 000 til dekking av drivstoffavgifter til frivillige som kjører opp skiløyper i fjellene. Det 

må også her søkes om tildeling av disse midlene. Restbeløpet på kr 120 000 fordeles på idrettslagene 

ut fra innsendte søknader. De viktigste kriteriene for tildeling av Kulturmidler til idrettsformål er 

medlemsantall i alderen 6- 19 år, samt idrettslagets aktivitetstilbud til denne aldersgruppen. 

 

Saltdal kommune skal være en aktiv part i arbeidet med å søke prosjektmidler som bidrar til økt 

tilrettelegging for fysiske aktiviteter, og skal ivareta planarbeid som sikrer tildeling av spillemidler. 

 

Saltdal kommune vil for øvrig i sin anleggspolitikk følge de statlige føringene. 

 

4.1 Prioriterte målgrupper 
Selv om målet for statens idrettspolitikk er «idrett og fysisk aktivitet for alle», skal barn og ungdom 

stå i sentrum for kommunens engasjement. Kommunen skal også legge til rette for personer med 

nedsatt funksjonsevne og satse på å få flere inaktive i aktivitet. Anleggsutbyggingen i kommunen bør 

i særdeleshet gi prioritet til disse spesielle gruppenes behov. 

 

Barn og ungdom er prioritert målgruppe i kommunens satsing på tilrettelegging for idrett og fysisk 

aktivitet i planperioden. Kommunen vil gjennom sin idrettspolitikk legge til rette for videreutvikling 

av et godt oppvekstmiljø for barn og unge i kommunen, med muligheter for varierte aktiviteter 

tilpasset barn og ungdoms behov for variasjon, utfordring og mestring i sitt lokalmiljø. 

 

Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha mulighet til å delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra 

sine ønsker og forutsetninger. Universell utforming av anlegg er viktig for å kunne tilby idrett og 

fysisk aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 

Kommunen skal legge til rette for at inaktive kommer i aktivitet. Lavterskeltilbud og nærmiljøanlegg 

vil være viktig for denne gruppen.  

  

 

 

FKSK’s Miniputt-turnering 

Foto: Jim Bjørnstrøm 
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  Figur 2: Graf som viser helsegevinst ved økt aktivitet (Kilde: Helsedirektoratet). 

 

Helsedirektoratet har utarbeidet en graf som viser hvor stor helsegevinst man får ved å øke 

aktiviteten fra inaktiv, til middels aktivitet og til høy grad av aktivitet. Grafen viser at den største 

helsegevinsten finner man ved at inaktive øker aktiviteten til middels aktivitet. Derfor er det viktig å 

legge til rette for at inaktive kommer i moderat aktivitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Prioriterte anleggstyper 
Saltdal kommune vil legge til rette for en anleggsutbygging som gjenspeiler de prioriterte 

målgruppenes behov. 

 

Utfordringen i en kommune med store arealer, men med liten og spredt befolkning, er å kunne gi 

befolkningen varierte arenaer for idrett og fysisk aktivitet når kommunen ikke har økonomi til å 

bygge og drifte alle typer aktivitetsarenaer. Større anlegg for idrett og fysisk aktivitet er kostbare å 

bygge og drifte. Derfor bør man vedlikeholde kommunens eksisterende anlegg, og satse på at større 

anlegg for idrett og fysisk aktivitet som planlegges å bygges, skal være flerbruksanlegg.  

 

 

 

 

 

 

Prioriterte målgrupper: 

1. Barn og ungdom 

2. Mennesker med nedsatt 

funksjonsevne 

3. Inaktive 
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I tillegg er det hensiktsmessig å prioritere nærmiljøanlegg, siden disse legger til rette for 

egenorganisert aktivitet i bo- og/ eller aktivitetsområder. Nærmiljøanlegg skal være allment 

tilgjengelig for egenorganisert, fysisk aktivitet, først og fremst for barn og ungdom (6- 19 år), men 

også for lokalbefolkningen før øvrig. 

 

I en liten kommune som Saltdal må man ha et nøkternt ambisjonsnivå for hvor mange idretts- og 

nærmiljøanlegg man kan bygge eller rehabilitere i planperioden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner 
Frivillige lag og organisasjoner i kommunen gjør en solid innsats med utbygging, drift og vedlikehold 

av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det arbeidet som legges ned innenfor idrettslag og andre 

organisasjoner er en svært viktig samfunnsmessig ressurs. 

 

Norges Idrettsforbund har en beregningsmodell som sier noe om hvor stor verdi det frivillige 

arbeidet har i rene penger: 

 

Medlemstall x 0,016 = antall årsverk 

 

For Saltdal kommunes del vil utregningen for kun idrettslagene se ut som følger: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen skal ha et godt samarbeid med idrettslag og andre frivillige lag og organisasjoner i 

tilretteleggingen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

 

Kommunen har samarbeid med idretten blant annet gjennom Saltdal Idrettsråd. I saker som har et 

idrettspolitisk innhold, for eksempel prinsipper for fordeling av treningstid i idrettshallen mellom de 

ulike innendørsidrettene, retningslinjer for kommunal støtte til idrettslag og prioriteringer av 

Prioriterte anleggstyper: 

1. Vedlikehold/ rehabilitering av 

eksisterende anlegg 

2. Nærmiljøanlegg 

3. Flerbruksanlegg 

Frivillighetens verdi – Idrettslag i Saltdal 

1217 medlemmer x 0,016 = 19,5 årsverk 

19 årsverk x kr 519 600* = kr 10 132 200 

*(SSB statistikk, gjennomsnittslønn 2016 «alle ansatte») 
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spillemiddelsøknader, er det vanlig at idrettsrådet får mulighet til å uttale seg. Det er også vanlig at 

idrettsrådets vurdering og anbefaling blir tatt til følge.  

 

I løpet av planperioden skal samarbeidet mellom Saltdal kommune og Saltdal idrettsråd formaliseres 

gjennom en samarbeidsavtale. 

 

4.4 Satsing på friluftsaktiviteter 
Saltdal kommune skal legge til rette for aktiv bruk av 

naturen og friluftslivet i kommunen.  

 

Saltdal kommune er en nasjonalparkkommune, og 

befolkningen har tilgang til et fantastisk naturareal. 

Stupbratte og mektige fjellformasjoner, en fiskerik fjord, 

flotte fiskevatn og turterreng som lokker folk ut til rike 

naturopplevelser. Saltdalselva har også flotte muligheter 

til fisking og padling av kajakk. Vinterstid har kommunen 

et flott ski- og jaktterreng. 

 

Mesteparten av friluftslivet skjer i uorganiserte former, og 

områder for friluftsliv på alle nivåer er lett tilgjengelige i 

hele Saltdal. 

 

Et av de mest populære friluftstiltakene i Saltdal, er trimkassene. Trimkassejakten foregår i 

tidsrommet 1. mai- 1. oktober, og da er det utplassert bøker i 30 trimkasser på populære turmål 

rundt om i bygda. For å være med på trekning av premier, skriver man seg opp i boka. I tillegg er det 

en egen jakt på flest trimkasser (minst 25 kasser), hvor man registrerer seg på et eget skjema og er 

med på en tilleggs- trekning.  

I 2016 var det hele 23 915 som hadde skrevet seg opp i kommunens trimkasser! 

I tillegg til kommunens trimkasser, er det mange trimkasser som er utplassert av grunneiere. 

 

Saltdal kommune etablerte i 2015 Saltdal Utstyrssentral som leier ut friluftsutstyr til en rimelig pris. 

Utstyrssentralen er åpen mandag- fredag kl. 10.00- 15.00, og har et svært godt utvalg i friluftsutstyr. 

 

Ved å legge til rette for at friluftsaktiviteter blir lett tilgjengelig for våre innbyggere på alle nivå og i 

ulike former, vil det kunne fortsette å bidra til økt fysisk aktivitet blant Saltdal kommunes befolkning. 

Et viktig satsningsområde er å gjøre områder tilgjengelige slik at terskelen for å bruke naturen 

senkes, og at det blir enklere å være fysisk aktiv, sommer som vinter. 

 

4.5 Folkehelse i kommunen 
Kommunes folkehelsearbeid bygger på Folkehelseloven (av 1. januar 2012), og kommunens 

folkehelseplan. 

 

Prioriterte arbeidsområder for Saltdal kommune er: 

• Fysisk aktivitet 

• Sunt kosthold 

• Forebygge god psykisk helse 

• Tilrettelegge gode nærmiljøer og trivsel i lokalsamfunnet 

 

Trimkasse ved Tangodden 

Foto: Jim Raymond Hansen 
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• Helsefremmende skoler og barnehager 

• Helsefremmende arbeidsplasser 

• Økt foreldrekompetanse og veiledning. 

 

     
Alle foto: IL Vinger 

 

5. MÅL OG STRATEGIER 

I kulturdepartementets veileder for «Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet» heter det at 

målene for kommunes idrettspolitikk skal formuleres slik at de underbygger de statlige og 

fylkeskommunale føringene, og bygger på lokale behov. 

 

5.1 Saltdal kommunes visjon 
 

 

 

 

 

 

I denne visjonen ligger det at kommunen gjennom sin politikk skal legge til rette for den organiserte 

idretten og egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter. 

Saltdal kommune skal jobbe for at alle, uavhengig av alder, økonomi, sosial situasjon eller fysiske 

forutsetninger skal kunne delta i idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

 

 
Håndball i Saltdalshallen 

Foto: Rognan IL 

Idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv for alle! 
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5.2 Målsettinger 
I planperioden 2018- 2021 har Saltdal kommune følgende målsettinger for satsningen på idrett, fysisk 

aktivitet og friluftsliv: 

 

Hovedmål 1 
 

Utvikle gode og stimulerende oppvekstmiljø for barn og ungdom i Saltdal 
kommune. 

 
Tiltak og virkemidler: 

 Sikring av gode rammebetingelser for barneidretten og økt satsning på ungdomsidrett. 
 Kommunen skal, gjennom sin anleggsutbygging, legge til rette for et stimulerende 

oppvekstmiljø med kultur og idrett som viktige arenaer for barn og ungdom. 
 Videre satsning på utbygging av nærmiljøanlegg i tilknytning til skoler, boområder og 

idrettsanlegg i kommunen. 
 Fortsatt gratis trening for barn og ungdom i alderen 6- 19 år i gymsaler og i Saltdalshallen. 
 Ved utarbeiding av kommunedelplaner og reguleringsplaner, skal det innarbeides arealer 

for lek, idrett og fysisk aktivitet som en del av bomiljøet. 
 

 

 

Hovedmål 2 
 

Rehabilitering av eldre ordinære anlegg for aktiviteter med stor tilslutning 
av barn og unge. 

 
Tiltak og virkemidler: 

 Kommunen skal tilrettelegge for rehabilitering av eksisterende anlegg slik at man forlenger 
brukstiden av anlegget. 
 

 

 

Hovedmål 3 
 

Stimulere inaktive til å komme i aktivitet. 
 

 
Tiltak og virkemidler: 

 Samarbeid mellom kommune, lag, foreninger, bedrifter, skoler og barnehager om 
aktivitetstiltak som kan nå ut til flere. 

 Heve statusen til den fysiske hverdagsaktiviteten. 
 Sørge for lavterskeltilbud og nærmiljøanlegg for egenorganisert aktivitet i tilknytning til 

boligområder, skoleanlegg og/ eller idrettsanlegg. 
 Opprettholde tilbudene som FYSAK og Frisklivsentralen har. 
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Hovedmål 4 
 

Tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne sin mulighet til å 
utøve idrett og fysisk aktivitet i eksisterende og planlagte anlegg. 

 
Tiltak og virkemidler: 

 Universal utforming av nye anlegg og ved større rehabilitering av eksisterende anlegg. 
 Eksisterende anlegg skal i størst mulig grad tilrettelegges for funksjonshemmede. 

 

 

 

Hovedmål 5 
 

Stimulere til økt bruk av friluftsliv som fysisk aktivitet. 
 

 
Tiltak og virkemidler: 

 Legge forholdene til rette for utøvelse av organisert og egenorganisert friluftsliv for alle 
som forebyggende helseaktivitet. 

 Gi barn og unge muligheter til å utvikle ferdigheter i friluftsliv. 
 Bred informasjon om turmuligheter i området. 
 Fortsette med årlig trimkassejakt. 
 Satsning på «TellTur» - elektronisk trimkassejakt. 
 Sørge for at turstier er godt merket. 
 Revisjon av kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Saltdal (samarbeid mellom 

Saltdal kommune og Salten Friluftsråd). 
 Utarbeidelse av «Turruteplan» (tidl. Kalt «Sti- og løypeplan»), en beskrivelse av turruter 

kommunen ønsker å gjøre noe med. 
 Skoler og barnehager stimuleres til trivsels- og helsefremmende uteaktivitet både innenfor 

egne anleggsområder og i nærmiljøet. 
 Vurdere revisjon/ nyutgivelse av «På tur i Fauske og Saltdal» 

 

 

 

Hovedmål 6 
 

Et godt samarbeid mellom lag/ foreninger og kommunen om utbygging og 
drift av anlegg. 

 
 
Tiltak og virkemidler: 

 Sikre god kommunikasjon mellom kommunen og lag/ foreninger om planer for bygging, 
vedlikehold og drift av anlegg. 

 Kommunen skal være en støttespiller og rådgiver for lag/ foreninger som planlegger 
bygging og drift av anlegg. 
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6. RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN 
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse ble vedtatt i kommunestyret 27.02.2013. 

Planen har fungert som et styringsverktøy for kommunal planlegging av anlegg. Særlig 

handlingsdelen av planen har vært brukt aktivt i planleggingen. Handlingsdelen av planen har vært 

rullert årlig i planperioden, med vedtak gjort i kommunestyret. 

 

Handlingsplan 2013- 2016 

Idretts- og nærmiljøanlegg: Ansvarlig: Status: 
 

Prestmoen Skytterhus Saltdal Skytterlag Prestmoen Skytterhus ble 
bevilget spillemidler i 2015. 
Skytterhuset ble ferdigstilt, og 
utbetaling av spillemidler ble 
gjort i 2017.  
Spillemidler tildelt: Kr 837 000 

Rehabilitering av lysanlegg 
(lysløype Vensmoen) 

IL Vinger IL Vinger fikk tildelt midler til 
rehabilitering av lysanlegget i 
lysløypa 

Garderobeanlegg Røkland 
skole 

Saltdal kommune Ikke gjennomført 

Lagerrom Saltdalshallen Saltdal kommmune Ikke gjennomført 

Rehabilitering lysløype/ 
skianlegg/ skihytte 

Rognan IL Rehabilitering av skihytta ble 
gjennomført i 2016, men ikke 
ved hjelp av spillemidler. 

Elgbane Prestmoen Saltdal JFF Ikke gjennomført 

Leirduebane Prestmoen Saltdal JFF Ikke gjennomført 

Sykkelløype og grusbane på 
Rognan ungdomsskole 

Saltdal kommune Tildelt spillemidler i 2014, og 
prosjektet ble realisert i 2015. 
Spillemidler tildelt: kr 110 000 

Sykkelløype Røkland skole Saltdal kommune Gjennomført i 2015. 
Spillemidler tildelt: kr 72 000 

Opprusting av uteplass 
Rognan barneskole 

Saltdal kommune Ikke gjennomført 

Kuleløype/ quarterpipe i 
Linebakken 

Saltdal kommune Quarterpipe i Linebakken ble 
gjennomført, men ikke ved 
hjelp av spillemidler.  

Balløkke Høyjarfall Høyjarfall velforening Foreløpig ikke gjennomført, 
men har fått tildelt spillemidler 
i 2017 og planlegger byggestart 
høsten 2017. 
Spillemidler tildelt: kr 300 000 

 

I kommunal planstrategi 2016- 2019 er det påpekt at sist vedtatte kommunedelplan for fysisk 

aktivitet og naturopplevelse er for massiv. I utvalget for oppvekst og kultur 29.03.17 ble det besluttet 

at plan for 2017- 2020 utformes som en temaplan. 
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7. STATUS SALTDAL KOMMUNE 
De fleste tiltakene som faller innenfor idrett og fysisk aktivitet i kommunen er koblet til lokale 

idrettslag, som er tilknyttet sentrale organisasjoner som Norges Idrettsforbund, Det frivillige 

skyttervesen o.a. 

 

7.1 Idrettslag 
Oversikt over idrettslag i Saltdal: 

 Antall medlemmer i ulike aldersgrupper: 
 

Idrettslag: 
 

Særidrett: 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 + år Sum 

Budokai Rognan 
Karateklubb 

Kampsport 0 17 3 0 6 26 

FK 
Saltdalskameratene 

Fotball 0 155 64 16 37 272 

Freyfaxi 
Islandshestklubb 

Ridning 0 0 4 1 8 13 

Heimhug IUL Ski, friidrett, 
fotball 

10 20 4 3 88 125 

IL Vinger Ski, friidrett, 
fotball 

25 95 29 1 49 199 

Rognan Dykkerklubb Dykking 0 0 0 0 13 13 

Rognan IL Turn, 
håndball, ski 

61 228 57 13 69 428 

Saltdal 
Bordtennisklubb 

Bordtennis 0 0 0 6 7 13 

Saltdal Flyklubb Luftsport 0 0 0 0 11 11 

Saltdal 
Innebandyklubb 

Innebandy 0 13 25 10 0 48 

Saltdal 
Petanqueklubb 

Fleridretter 
(petanque) 

0 0 0 0 25 25 

Saltdal Pistolklubb Skyting 0 0 0 0 0 0 

Saltdal 
Styrkeløftklubb 

Styrkeløft 0 0 4 7 33 44 

  
96 

 
528 

 
190 

 
57 

 
346 

 
1217 

 

I tillegg er det Saltdal Skytterlag som ikke er medlem av Norges Idrettsforbund, men av Det frivillige 

Skyttervesen. 

 

7.2 Organisasjoner innenfor friluft og naturopplevelser 
Oversikt over organisasjoner innenfor friluft og naturopplevelser: 

 

o BOT Barnas turlag 

o BOT Turlag 

o Saltdal båtforening 

o Saltdal elveeierlag 

o Saltdal Jeger- og Fiskerforening 
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o Saltdal Kystlag 

o Saltdal Fritidsfiskelag 

o Rognan Frikirkes speidergruppe 

 

7.3 Oversikt over idretts- og nærmiljøanlegg 
 

Navn på anlegg:  Status:  Anleggstype: 
 

Bjellåvasstua - Tretnes Eksisterende Tursti 

Bjellåvasstua - Tverrbrennstua Eksisterende Tursti 

Bjellåvasstua Eksisterende Overnattingshytte 

Balvasshytta - coar'vi tursti Eksisterende Tursti 

Balvasshytta Eksisterende Overnattingshytte 

Argaladhytta Eksisterende Overnattingshytte 

Coar'vihytta Eksisterende Overnattingshytte 

Coar'vihytta- Calaveshytta Eksisterende Tursti 

Coar'vihytta -Jakobsbakken Eksisterende Tursti 

Coar'vihytta- Mavas stugby Eksisterende Tursti 

Dorro overnattingshytte Eksisterende Overnattingshytte 

Fredheim gymnastikksal Eksisterende Gymnastikksal 

Fløybakken K-67 Eksisterende Hoppbakke 

Fløybakken 90m Eksisterende Hoppbakke 

Fløybakken K- 40 Eksisterende Hoppbakke 

Fløybakken Pistolbane Eksisterende Skytebane (ute) 

Fuglvatn overnattingshytte - 8 plasser Eksisterende Overnattingshytte 

Junkerdal o-kart Eksisterende Orienteringskart 

Jarbrufjell overnattingshytte Eksisterende Overnattingshytte 

Jarbruhytta Eksisterende Overnattingshytte 

Kjemåvatn overnattingshytte Eksisterende Overnattingshytte 

Hessighompen overnattingshytte Eksisterende Overnattingshytte 

Lønsstua - Trygvebu Eksisterende Tursti 

Lønsstua - Midtistua Eksisterende Tursti 

Lønsstua - Saltfjellstua Eksisterende Tursti 

Lønsstua Eksisterende Overnattingshytte 

Nedre Sølvbakk overnattingshytte Eksisterende Overnattingshytte 

Nestby orientringskart Eksisterende Orienteringskart 

Russånes Ungdomshus Eksisterende Samfunnshus(idrettsdelen) 

Nordre Bjøllåvatn overnattingshytte Eksisterende Overnattingshytte 

Rognan svømmehall - hovedbasseng Eksisterende Svømmebasseng 

Rognan svømmehall - stupeanlegg Eksisterende Stupeanlegg(inne) 

Rognan langrennsanlegg Eksisterende Langrennsanlegg 

Rognan grus Eksisterende Fotball grusbane 

Rognan mygg Eksisterende Balløkke 

Rognan sentralbaneanlegg - idrettshus Eksisterende Idrettshus 
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Rognan ungdomsskole gymnastikksal Eksisterende Gymnastikksal 

Saltdalshallen Eksisterende Flerbrukshall, normalhall 

Rallarkåken Eksisterende Overnattingshytte 

Risevatnet - Juhtar Eksisterende Tursti 

Røkland svømmebasseng Eksisterende Svømmebasseng 

Rognan samfunnshus Eksisterende Samfunnshus(idrettsdelen) 

Rognan svømmehall - plaskebasseng Eksisterende Svømmebasseng 

Pothus Grusbane  Eksisterende Fotball grusbane 

Rusånes grusbane Eksisterende Fotball grusbane 

Røkland skole gymnastikksal Eksisterende Gymnastikksal 

Røklandsbanen Grusbane Eksisterende Fotball grusbane 

Russånes skianlegg Eksisterende Langrennsanlegg 

Storjordfjell overnattingshytte Eksisterende Overnattingshytte 

Skogvokterboligen på Storjord Eksisterende Overnattingshytte 

Solvågli - Evenesdal Eksisterende Tursti 

Solvågvann overnattingshytte Eksisterende Overnattingshytte 

Storjord tursti Eksisterende Tursti 

Storengdalen - Balvatnet Eksisterende Tursti 

Storengstua Eksisterende Overnattingshytte 

Trygvebu Eksisterende Overnattingshytte 

Trygvebu - Evenesdal Eksisterende Tursti 

Trygvebu - Storengstua Eksisterende Tursti 

Trygvebu- Argaladh- Balvasshytta Eksisterende Tursti 

Vensmoen langrennsanlegg Eksisterende Langrennsanlegg 

Vensmoen tursti Eksisterende Tursti 

Vensmoen kunstgressbane Eksisterende Fotball kunstgressbane 

Øyrabanen Gressbane Eksisterende Fotball gressbane 

Sundby grendehus Eksisterende Samfunnshus(idrettsdelen) 

Røkland skole skilekanlegg Eksisterende Skileikanlegg 

Røkland skole o-kart Eksisterende Orienteringskart 

Bryåsen o-kart Eksisterende Orienteringskart 

Skansenøyra friluftsområde Eksisterende Friluftsområde 

Røkland skole nærmiljøanlegg Eksisterende Ulike småanlegg 

Saltdalselva turveg Eksisterende Turvei 

Næstby turveg Eksisterende Turvei 

Junkerdal skole tursti Eksisterende Skiløype 

Storvasshytta Eksisterende Overnattingshytte 

Rognan ungdomsskole sykkelløype og 
grusbane 

Eksisterende Skoleanlegg 

Lønsdal orienteringskart sør/nord Eksisterende Orienteringskart 

Drageid-Heia tur-o-kart Eksisterende Turkart 

Saltnes nærmiljøanlegg skilek Eksisterende Skileikanlegg 

Storjord orienteringskart Eksisterende Orienteringskart 

Fiskvågløypa Eksisterende Turløype 

Storjord nasjonalpark turstinett Eksisterende Tursti 
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Skrubbhågen skilek Eksisterende Skileikanlegg 

Rognan kunstgressbane Eksisterende Fotball kunstgressbane 

Rognan sentralbaneanlegg ballbinge Eksisterende Ballbinge 

Røkland skole ballbinge Eksisterende Ballbinge 

Rognan barneskole ballbinge Eksisterende Balløkke 

Rognan barneskole klatrejungel Eksisterende Hinderløype 

Saltnes barnehage gapahuk Eksisterende Friluftsområde 

Storjordstua Eksisterende Overnattingshytte 

Prestmoen skytebane 200 m Eksisterende Skytebane 200m 

Prestmoen skytterbaneanlegg Leirduebane Planlagt Lerduebane 

Prestmoen skytterbaneanlegg Løpende 
elgbane 

Planlagt Viltmålbane 

Prestmoen skytterhus Eksisterende Skytterhus 

Prestmoen skytebane 100m Eksisterende Skytebane 100m 

Fredheim ballbinge Eksisterende Ballbinge 

Balvatn Bru Eksisterende Tursti 

Høyjarfall balløkke Planlagt Balløkke 

Fløybakken skihytte Eksisterende Klubbhus 

Røkland skole sykkelløype Eksisterende BMX-anlegg 

Vensmoen Langrennsanlegg, skibu/klubbhus Planlagt Skianlegg, ikke def 

Rognan Fotballhall Planlagt Fotball Treningshall 70x50 

Rognan Kombihall/Håndballområde Planlagt Flerbrukshall, normalhall 

Rognan Kombihall/fridrettsområde Planlagt Flerbrukshall, normalhall 

Skansenøyra aktivitetspark og petanquebane Planlagt Ulike småanlegg 

Rognan Kombihall/ styrketreningssal Planlagt Flerbrukshall, normalhall 

Rognan Kombihall/ sosialt rom Planlagt Flerbrukshall, normalhall 

Nygård nærmiljøanlegg Planlagt Ulike småanlegg 

Skansen nærmiljøanlegg Anleggsflate A Eksisterende Ulike småanlegg 

Skansen nærmiljøanlegg  Aktivitetsflate B Planlagt Ulike småanlegg 

Skansen nærmiljøanlegg A ballbaner Eksisterende Ballbane 
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8. Kart 

8.1 Kart idrettsanlegg og nærmiljøanlegg 

 
 Målestokk 1:15000 

 
1. Skansenøyra friluftsområde 

- Øyrabanen gressbane 
- Skansenøyra aktivitetspark og petanque 

2. Rognan Sentralbaneanlegg 
- Rognan kunstgressbane (Dragefossen 

Stadion) 
- Rognan sentralbaneanlegg ballbinge 
- Rognan grus (planlagt flerbrukshall: 

fotballhall, håndballområde, 
friidrettsområde, styrketreningssal, sosialt 
rom) 

- Idrettshus 
3. Saltdalshallen 
4. Rognan barneskole 

- Skolegård/ uteområde 
- Ballbinge 
- Klatrejungel 
- Rognan svømmehall (hovedbasseng, 

stupeanlegg, plaskebasseng) 
 

5. Rognan ungdomsskole 
- Skolegård/ uteområde 
- Gymnastikksal 
- Sykkelløype 
- Grusbane 

6. Rognan samfunnshus (idrettsdelen) 
7. Linebakken 

- Aktivitetsanlegg 
- Fiskvågløypa 
- Langrennsanlegg 

8. Rognan barnehage 
9. Skansen nærmiljøanlegg 

- Balløkke 
- Aktivitetsanlegg 

10. Saltnes barnehage 
11. Saltnes nærmiljøanlegg 

- Skileikanlegg 
- Lekeplass 
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Målestokk 1:30000 

 
12. Fløybakken 

- K-40 
- K-67 
- 90 M 
- Skihytte 
- Pistolbane 
- Langrennsanlegg 

13. Høyjarfall barnehage og Høyjarfall balløkke 
14. Fredheim ballbinge 
15. Fredheim gymnastikksal 

 

16. Saltdalselva turveg 
17. Næstby O-kart 
18. Næstby turveg 
19. Sundby grendehus (idrettsdelen) 
20. Bryåsen O-kart 
21. Prestmoen skytebaneanlegg 

- 100 m 
- 200 m 
- skytterhus 
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Målestokk 1:30000 

22. Drageid 
- Skrubbhågen skileikanlegg 
- Drageid- heia tur o-kart 

23. Vensmoen kunstgressbane 
24. Vensmoen langrennsanlegg 

- Lysløype/ langrennsanlegg 
- Skibu/ klubbhus 
- Tursti 

25. Knekthågen barnehage 
 

26. Røkland skole 
- Røkland svømmebasseng 
- Gymnastikksal 
- Grusbane 
- Skileikanlegg 
- Nærmiljøanlegg 
- Ballbinge 
- Sykkelløype 
- O-kart 

27. Pothus grusbane 
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Målestokk 1:10000 

28. Russånes skianlegg 
29. Russånes 

- Ungdomshus (idrettsdelen) 
- Grusbane 
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8.2 Kart turstier og overnattingshytter 

 
Målestokk: 1:500000 

 

30. Nedre Sølvbakk overnattingshytte 

31. Dorro overnattingshytte 

32. Coar’vi 

- Risevatnet – Juhtar (tursti) 

- Coar’vihytta (hytte) 

- Coar’vihytta – Calaveshytta (tursti) 

- Coar’vihytta- Jakobsbakken (tursti) 

- Coar’vihytta – Mavas Stugby (tursti) 

33. Fuglvatn overnattingshytte 

34. Balvatn 

- Balvasshytta (hytte) 

- Balvasshytta- Coar’vi (tursti) 

- Balvatn bru (tursti) 

35. Storvasshytta 
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36. Storengstua 

- Storengstua (hytte) 

- Storengdalen – Balvatnet (tursti) 

37. Argaladhytta 

38. Solvågvann overnattingshytte 

- Solvågli – Evenesdal (tursti) 

39. Trygvebu (hytte) 

- Trygvebu – Evenesdal (tursti) 

- Trygvebu- Storengstua (tursti) 

- Trygvebu – Argalad – Balvasshytta (tursti) 

40. Junkerdal 

- Junkerdal skole tursti 

- Junkerdal O-kart 

41. Storjordfjell overnattingshytte 

42. Storjord 

- Skogvokterboligen på Storjord (hytte) 

- Storjord tursti 

- Storjord O-kart 

- Storjord nasjonalpark turstinett 

- Storjordstua (hytte) 

43. Kjemåvatn overnattinghytte 

44. Lønsdal 

- Lønsstua (hytte) 

- Lønsstua – Trygvebu (tursti) 

- Lønsstua – Midtistua (tursti) 

- Lønsstua – Saltfjellstua (tursti) 

- Lønsdal O-kart 

45. Bjøllåvatnet 

- Bjellåvasstua (hytte) 

- Bjellåvasstua – Tretnes (tursti) 

- Bjellåvasstua – Tverrbrennstua (tursti) 

- Nordre Bjøllåvatn overnattingshytte 

- Rallarkåken (hytte) 

46. Hessighompen overnattingshytte 

47. Jarbruhytta 
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9. VURDERING AV AKTIVITET OG FREMTIDIGE BEHOV 
9.1 Treningsvaner i befolkningen nasjonalt 

Norsk Monitor har siden 1985 gjennomført en landsomfattende undersøkelse hvert andre år, for å 

kartlegge treningsvaner i befolkningen. Undersøkelsen har blitt gjennomført med et representativt 

utvalg av den norske befolkning 15 år og eldre. 

 

Figur: Hvilke av de forskjellige aktivitetene på listen driver du med i fritiden minst en gang i måneden i 

sesongen? (2015) 

De store aktivitetskategoriene er fotturer i skog og mark, skiturer i skog og fjell, styrketrening, sykling 

til jobb og på tur, fotturer på fjell og vidde, jogging i mosjonshensikt, langrenn og sykling som trening. 

Disse representerer friluftsaktiviteter, samt målrettet styrke- og utholdenhetstrening som i stor grad 

kan drives egenorganisert og med beskjeden tilrettelegging i form av anlegg. 
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Figur: Hvilke av de forskjellige aktivitetene på listen driver du med i fritiden minst en gang i måneden i 

sesongen? – gruppert i kategorier. (2015) 

 

Figur: Deltakelse i hovedtyper av aktiviteter knyttet til alder. (2015) 

Ifølge undersøkelsene gjennomført av Norsk Monitor er det et karakteristisk trekk at i perioden 

1999- 2015 øker bruken av anleggstyper som turstier, private treningssentre, lysløyper og vekt- 

styrkerom. Dette er anlegg som er åpne og lett tilgjengelige for individuell bruk, og som tilrettelegger 

for aktivitet utenfor idrettslagene. Den økte bruken av mosjonsanleggene har funnet sted i alle 

aldersgruppene, men økningen har vært størst for de eldre aldersgruppene. Anlegg for organisert 

trening er fortsatt viktig for barn og ungdom. 
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9.2 Statistisk Sentralbyrås levekårsundersøkelse 
Ifølge SSBs levekårsundersøkelse , idrett og friluftsliv 2016, oppgir 83 % av befolkningen i Norge i 

alderen 16 år eller eldre at de trener minst én gang i uka. Sammenlignet med tidligere undersøkelser 

er aktivitetsnivået i befolkningen som helhet klart høyere enn før: I 2001 var det 66 prosent som 

trente ukentlig, mens andelen var 73 % i 2004 og 2007. Bare 5 % av befolkningen oppgir at de aldri 

trener eller mosjonerer. Denne andelen er mer enn halvert siden 2001.  

Selv om at stadig flere oppgir at de trener minst én gang i uka, er den daglige aktiviteten, 

hverdagsaktiviteten, vesentlig redusert de siste 20 årene. Dette har først og fremst sammenheng 

med en endring i livsstil og vaner. Stillesittende jobber, en høy andel personbiler, medie- og 

kommunikasjonsbruk har gitt oss helt andre forutsetninger for fysisk aktivitet enn våre forfedre 

hadde (Meld. St. 26, 2011- 2012, Den norske idrettsmodellen). 

9.3 Anlegg og aktivitet i Saltdal kommune 
Saltdal kommune har 96 registrerte «eksisterende» anlegg, og 12 anlegg som er registrert som 

«planlagt».  

Kommunen har 2 svømmebasseng, 1 på Rognan og 1 på Røkland. Dette er viktige anlegg, spesielt for 

barn og ungdom som får muligheten til å få svømmeopplæring i egen kommune som en del av 

skoleundervisningen. Svømmeanlegg er svært kostbare anlegg å bygge, så det er hensiktsmessig å 

vedlikeholde de anleggene kommunen allerede har for å få maksimert levetiden på disse. 

Garderobeanlegget som er tilknyttet bassenget og gymsalen på Røkland skole, har lenge hatt behov 

for rehabilitering/ nybygging. 

For tiden er det 1 idrettshall i Saltdal, men idrettslaget FK Saltdalskameratene jobber med å realisere 

en flerbrukshall i tillegg. Planlagt ferdigstillelse av denne er i 2018. Det har i mange år vært for lite 

tilgjengelig treningstid innendørs i forhold til behovene som er meldt fra idrettslagene. Ved at en 

flerbrukshall etableres i tillegg, vil dette være svært positivt for både idrettslagene i Saltdal og 

skolene, som vil ha tilgjengelig nok treningstid i forhold til behov. 

Idrettslagene i Saltdal står for en god del av den organiserte fysiske aktiviteten for kommunens 

innbyggere. Som beskrevet i kapittel 7, Status i Saltdal kommune, er det 13 idrettslag, med til 

sammen 1217 medlemmer i kommunen.  

 

Følgende idretter tilbys gjennom idrettslagene i 
Saltdal: 

Karate Håndball 
Fotball Bordtennis 
Ridning Luftsport 
Ski Innebandy 
Friidrett Petanque 
Dykking Skyting 
Turn Styrkeløft 

 

9.4 Spørreundersøkelse blant barn og ungdom i Saltdal kommune 
Det ble våren 2017 gjennomført en spørreundersøkelse på utvalgte klassetrinn på grunnskolene i 

Saltdal. Her ble elevene blant annet spurt om hvilke anlegg de bruker (ofte, av og til, eller aldri), og 

hva slags anlegg de ønsker skal etableres i Saltdal i fremtiden. I undersøkelsen framkom det at barn 
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og ungdom brukte de anleggene som var i deres nærområde mest. Det framkom også at 

Saltdalshallen, gymsalene på skolene, begge svømmehallene, kunstgressbanen på Rognan 

(Dragefossen Stadion) og lysløypene er de mest brukte anleggene blant barn og unge. Disse 

anleggene brukes av skolen i undervisning, men også på fritiden av barn og unge. 

 
Aktiviteter på Øyra under Ferieklubben 2017 

Foto: Camilla Olsen 

 

 

Barn og ungdom i Saltdal nevner følgende anlegg oftest når de blir spurt om hvilke anlegg de ønsker 

skal etableres i Saltdal (i tilfeldig rekkefølge): 

Motorsport/ -crossbane Fotballhall Golfbane 

Tursti Skateboardanlegg Turnhall 

Tennisbane Trampoliner/ tramplinepark Skyteanlegg 

Basketballbane Paintball/ softgunbane Slalåmbakke 

Ballbinger Klatrevegg Bowlingbane 

Dansestudio Bedre badeanlegg på Øyra Trimparker 

 

 

9.4 Fremtidige behov 
De fremtidige behovene i Saltdal kommune vil være følgende: 

 Etablere en flerbrukshall som vil kunne gi nok tilgjengelig treningstid innendørs for både 

skoler og idrettslag. 

 Rehabilitere eksisterende anlegg, eksempelvis bytte gulv i Saltdalshallen, rehabilitere 

garderobeanlegget på Røkland skole osv. 

 Fortsette å bygge nærmiljøanlegg i nærheten av bo- og aktivitetsområder. 

 Etablere nye turstier, og sørge for at eksisterende turstier er godt merket og godt informert 

om. 

  



 

 

 

 

 

10. Handlingsprogram for anlegg og planlagt gjennomføring 
 

10.1 Prioritert handlingsprogram 2018- 2021 – Ordinære anlegg 
 

 

km = kommunale midler 

pm = private midler 

sm = spillemidler 

Alle beløp i 1000 kr 

Anlegg Eier Sted 
 

Planlagt 
byggestart 

Kostnad anlegg                                   Finansiering (i 1000 kr) 

 
     2017 2018 2019 2020 

       km sm pm km sm pm km sm pm km sm pm 

1 
 
Vensmoen kunstgressbane Saltdal kommune Vensmoen 2017                  

2 Rognan flerbrukshall FKSK Rognan 2017     ’               

3 
 
Skibu Vensmoen IL Vinger Vensmoen 2017                        

4 
 
Rehabilitering av toppdekke i Saltdalshallen Saltdal kommune Rognan 2018              

5 
 
Lagerrom Saltdalshallen Saltdal kommune Rognan 2018                    

6 
 
Rehabilitering av garderobeanlegg, Røkland skole Saltdal kommune Røkland 2019                     

7 
 
Elgbane Saltdal JFF Prestmoen 2020              

8 
 
Leirduebane Saltdal JFF Prestmoen 2020              

9 
 
Utvidelse og bytte av kunstgress på Dragefossen stadion FKSK Rognan 2021              
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10.2 Prioritert handlingsprogram 2018- 2021 – Nærmiljøanlegg 

 

 

 

 

 

 

km = kommunale midler 

pm = private midler 

sm = spillemidler 

Alle beløp i 1000 kr 

Anlegg Eier Sted 
 

Planlagt 
byggestart 

Kostnad anlegg                                   Finansiering (i 1000 kr) 

 
     2017 2018 2019 2020 

       km sm pm km sm pm km sm pm km sm pm 

1 
 
Tuftepark/ - Petanquebane  Saltdal kommune Øyra 2017                  

2 Opprusting av uteplass Rognan barneskole Saltdal kommune Rognan 2018     ’               

3 
 
Rognan nærmiljøkart Nordland Orienteringskrets Rognan 2018                        

4 
 
                 

5 
 
                       

6 
 
                        



 

 

 

11. Langsiktig del 
 

Anlegg Prosjekteier  Sted 

Utvikling av Skansenøyra friluftsområde Saltdal kommune Øyra 

Lekeplass på Skansenøyra Saltdal kommune Øyra 

Utemiljø, barnehager Saltdal kommune Rognan/ 
Røkland 

Utemiljø, skoler Saltdal kommune Rognan/ 
Røkland 

Sammenhengende skiløype mellom Rognan og Røkland Idrettslag Rognan/ 
Røkland 

Elgbane Saltdal JFF Prestmoen 

Leirduebane Saltdal JFF Prestmoen 

Rehabilitering av Rognan svømmehall Saltdal kommune Rognan 

Tennisbane Idrettslag/ forening Rognan 

Nærmiljøanlegg Vik/ Halsmoen Forening Vik/ Halsmoen 

Nærmiljøanlegg Saltnes Forening Saltnes 

Nærmiljøanlegg Nygård Forening Nygård 

Motorsportanlegg/ crossbane Forening Saltdal 

Vanningsanlegg for isflater Saltdal kommune Saltdal 

Utvikling av sykkelstiprosjektet Saltdal kommune/ 
grunneiere 

Saltdal 

Friidrett-/ løpebane ved Vensmoen kunstgressbane Saltdal kommune/ IL 
Vinger 

Vensmoen 

Turbok (revisjon eller ny) for Fauske og Saltdal Saltdal kommune  

Basketballbane Saltdal kommune/ 
forening 

Saltdal 

Skateboardanlegg Saltdal kommune/ 
forening 

Saltdal 

Turstier/ turløyper Saltdal kommune/ 
forening 

Saltdal 

Klatrevegg i flerbrukshall Idrettslag Rognan 

 

 

Disse anleggene er ikke prioritert i perioden 2018- 2021. Anleggene må prosjekteres videre og kan bli 

rullert inn i løpet av planperioden dersom det er grunnlag for det. 

 

 

 

 


