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Planen er ment å være et verktøy for arbeidet med idrett, fysisk 
aktivitet og utvikling av anlegg i en kommune. Kulturdepartementet 
krever at alle kommuner må ha en slik plan for å kunne søke om 
spillemidler. 
 
Planens innhold 
Kulturdepartementet har ifølge Veileder for kommunal planlegging 
for idrett og fysisk aktivitet følgende minstekrav for innhold i planen: 
1. Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder 
friluftsliv. 
2. Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og 
friluftsliv. 
3. Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt. 
4. Vurdering av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet. 
5. Det skal gjøres rede for sammenhengen med andre planer i kommunen. 
6. Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg. 
7. Oversikt over forventede kostnader knyttet til drift og vedlikehold av 
planlagte anlegg. 
8. Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg. 
9. Lokaliseringen av eksisterende og planlagte anlegg, områder for friluftsliv 
og arealbehov for planlagte anlegg og friluftslivsområder bør framgå av 
relevante kart. 
 
Kommentarer: 
I hovedsak har planforslaget til Gausdal kommune ivaretatt 
minstekrav til innhold i planen, med unntak av: 

• Resultatvurdering av forrige plan 
God medvirkning er sentralt i en planprosess. Dette er i liten grad 
omtalt i planen. Det står kun at det har vært møte med idrettsrådet. 
Hva med involvering av ungdomsråd, friluftslivsorganisasjoner med 
flere? 
 
Statlige føringer 
Her mangler statlig idrettspolitikk. 
Ny Stortingsmelding om idrett er under utarbeidelse. Den ble utsatt 
grunnet koronasituasjonen, og den påvirkning dette har for 
kunnskapsgrunnlaget.  
I påvente av denne la regjeringen frem en Idrettsstrategi, sept. 2021. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/7f819b4ef66e4e559476ec9b23
5b6a96/regjeringens-idrettsstrategi-nett.pdf 
Strategien omhandler sentrale verditema knyttet til mangfold og 
inkluderende deltakelse i idrett. Strategien inkluderer også noen 
kortsiktige prioriteringer som skal bidra til å få opp igjen 
idrettsaktiviteten etter koronapandemien. Med idrettsstrategien vil 
regjeringen fremme mangfold og inkludering i idretten. Strategien 
drøfter sosiale forskjeller i deltakelse, deltakelse for personer med 
funksjonsnedsetting, kjønnsbalanse og likestilling, rasisme og 
seksuell trakassering. 
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I gjeldende Stortingsmeldingen for idrett trekker regjeringen fram de 
inaktive, de med spesielle behov og flyktninger/innvandrere. Dette 
fordi man ser at de ikke deltar i de tilbud som finnes i dag i samme 
omfang som andre deler av befolkningen. For å nå disse 
målgruppene trengs det en ekstra innsats som man ikke kan 
forvente at den dugnadsbaserte idretten kan ta alene. Det er derfor 
viktig at det offentlige tar et ansvar både for anlegg og aktiviteter 
som aktiviserer disse målgruppene. 
 
Anlegg 
Fjørtoftutvalget (Strategiutvalg for idrett) la i 2016 frem en rapport 
for statlig idrettspolitikk inn i en ny tid. I rapporten fremmes at 
følgende prinsipper og prioriteringer skal ligge til grunn for bruk av 
spillemidler til anlegg: 
 

• Gjennomføre gode lokale og regionale behovsvurderinger 
basert på gode analyser og medvirkning. Dette er kanskje 
det viktigste en slik plan skal si noe om. 

• Vise til sjekkliste for relevante forhold som inngår i vurdering 
av anleggsbehov i en kommune sjekkliste for relevante 
forhold som inngår i vurdering av anleggsbehov i en 
kommune. 

• Sikre idretts- og aktivitetsmangfold, herunder hensynet til 
mindre idretter, egenorganisert aktivitet, kjønn, alder og 
universell utforming.  

• Stimulere til at idrettsanlegg og områder for fysisk aktivitet i 
størst mulig grad plasseres ved skoler. 

• Stimulere til økt satsing på interkommunale anlegg. 
• Stimulere til nytenking på anleggsområdet som i større grad 

imøtekommer aktivitetstrender. 
 
Oppdaterte bestemmelser om tilskudd av spillemidler: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/891491c8582b457fba022904cd
161755/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-
2021.pdf 
 
Føringer fra Innlandet fylkeskommune (Innlandsstrategien): 
https://innlandetfylke.no/_f/p1/ifed0ba0a-4d70-4abb-8650-
70942b23a468/innlandsstrategien-kortversjon.pdf 
 
Kulturstrategi ute på høring 
https://innlandetfylke.no/_f/p1/ifa3fd0d6-c6bb-46e0-b2c0-
21c88af62136/horingsutkast-kulturstrategi_v1-2021-2025-revidert-
2005.PDF 
 
Handlingsplan for seksjon idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, 2021 
– 2025 
Hovedmål: Innbyggerne i Innlandet er fysisk aktiv hver dag – hele 
livet. 
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Delmål 1: Innlandet har et aktivitetsvennlig samfunn, der alle 
uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnivå og sosial bakgrunn gis 
mulighet til mangfoldig fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. 
Delmål 2: Økt andel av innbyggere i Innlandet oppfyller 
Helsedirektoratets anbefalinger om fysisk aktivitet. 
Strategier: 

1. Utvikling, planarbeid og politikkutforming for fagfeltet 
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal være basert på et 
godt kunnskapsgrunnlag. 

2. Kompetanseutvikling skal skje gjennom et godt samarbeid 
mellom det offentlige, frivillighetens organisasjoner, 
næringsliv og akademia. 

3. Innlandet skal være godt tilrettelagt med anlegg og områder 
for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.  

4. Innbyggerne i Innlandet skal oppleve et mangfoldig 
aktivitetstilbud. 

5. Arrangement skal profilere Innlandet og bidra til innovasjon, 
bærekraftig utvikling og motivasjon for frivillighet. 

 
 
Fylkeskommunen sine kriterier for prioritering av søknader om 
spillemidler ble vedtatt i Fellesnemnda 10. april 2019 sak 18/19: 
Føringer fra Staten som følger det årlige tildelingsbrevet til 
fylkeskommunen. 
• Tilleggssøknad (anlegg som har blitt vesentlig dyrere enn 

budsjettert, som kvalifiserer til minimum kr 25 000 i tilskudd). 
• Anlegg for egenorganisert aktivitet prioriteres, slik at søknadene 

får innvilget senest andre år søkt. Dette gjelder: 
o Nærmiljøanlegg  
o Tettsteds- og bynære friluftslivsanlegg. 
o Nye trender, klima-/miljøhensyn og andre politiske 

vedtatte satsinger.  
o Resten av tilskuddsmidlene som er til disposisjon, 

inkludert handlingsplan for store anlegg, fordeles 
tilnærmet prosentvis mellom regionene i fylket basert 
på godkjent søknadssum.  

Kommunens prioritering og antall år søkt vektlegges. Søknader fra 
frivillige organisasjoner prioriteres foran offentlig søker ved likhet i 
de andre prioriteringene. 
 
Sluttkommentar 
Planen er oversiktlig og grei og gir et godt bilde av nåsituasjonen og 
planer/strategier som kommunen har. Planen er godt egnet som 
bakgrunn for å søke om spillemidler, men det påpekes at 
medvirkningsprosess og behovsvurderinger er lite omtalt i planen. 
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 Vi er takknemlige for at Turløypekomiteen i Gausdal, TLK, er med på 
adresselista og har fått planforslaget tilsendt skriftlig for merknad. Vi 
er nevnt på side 6 under Friluftsliv der vår utgivelse av løype- og 
stikart for hele kommunen omtales. Kartet omfatter langt flere 

 
 
 
 



merka stier enn de som inngår i årets Topptrim og DNTs anbefalte 
ruter. Vi ber om at dette blir presisert.  
Vi syns det ville være rimelig og klargjørende om Turløypekomiteen 
ble omtalt under egen overskrift.  
 
TLK har et omfattende nettverk av folk som tar ansvar og holder 
tilrettelagte råk og løypetraseer vedlike i nærheten der de bor eller 
hvor de ofte ferdes. Mange samles til dugnad når større arbeider 
skal gjennomføres, f.eks. i forbindelse med nye topptrimruter. 
Entusiastene nevnt under Topptrimmen er TLK. Turopplegget er en 
avlegger av TKL, som motiverer både turfolk og TLK. Vi rydder, 
skilter, merker, legger klopper og bygger grinder og «klivele» innafor 
vårt geografiske ansvarsområde. De tilrettelagte traseene krever 
stadig vedlikehold og ofte oppgradering. Rotvelt, attvekst, 
flomskader og nedbrutte installasjoner kan på kort tid gjøre traseene 
uframkommelige. Vi samarbeider bl.a. med historielaget. Mjølkekua 
og småfeet, som visste hvor råka gikk og holdt beitegangene oppe, 
er stort sett borte sammen med «råkan og gutun». Og når 
bygdebutikkene, skolene og anna er lagt ned, så faller også 
«beinveigan» i bygda bort – med mindre tiltak blir satt inn. 
Historiske spor, kulturminner utviskes og kunnskap går tapt. 
Grendene tappes.  
 
Utfordringer og utviklingstrekk.  
Kommunen ønsker grønnkorridorer og tilrettelagte stier mv. som 
ledd i tettstedsutviklinga. Da vi i anledning områderegulering av 
Segalstad Bru ba om avsetting av korridorer inkludert skiløyper, så 
henviser kommunen til senere detaljplanlegging. Når arealene er 
disponert på et overordna plannivå, er innarbeidelse av myke formål 
i etterkant som regel umulig. Slik praksis er ikke helhetlig planlegging 
og er en hovedårsak til utrivelige og dårlig fungerende tettsteder. 
Kommunen(e) blokkerer for eiga måloppnåelse. De 
grønnkorridorene som enda finnes er stort sett eldre boligstrøk og 
ubebyggelige restarealer.  
 
Vi sliter med å utbedre og vedlikeholde stier langs Gausa i Follebu. 
Flom, erosjon og ras blokkerer. Vi viser til vår uttalelse til 
«Planprogram, kommunedelplan for Skei» om konsekvenser av 
hytteutbygginga mv. for vassdraget nedover i dalen. På Segalstad 
Bru er muligheten for sti langs elva blokkert av bebyggelse, bruer 
masseutfylling. Stier langs vassdrag er særlig rike på opplevelser og 
derfor populære, jf. Fosserunden i Østre. Tilgjengeliggjøring og 
andre miljøtiltak i strandsoner og vassdrag var omfatta av nasjonale 
mål alt tidlig på 1980 tallet. Hva med Gausdal?  
Vi utfordrer kommunen på hvordan tilstrekkelige arealer til 
grønnkorridorer, stier og løyper skal avsettes i tettstedene jf. 
kommunens mål.  
 
Samlingspunkt og turmål. 
Gapahuker hvor løyper og stier møter sommeråpen vei har blitt mye 
besøkt gjennom hele året. Gapahukene er avmerka på det tidligere 

Dette står i 
avsnittet, 
men bytter 
ut ordet 
«både» med 
«også» for 
tydelig-
gjøring.  
Side 6 
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nevnte sti- og løypekartet. Initiativet til gapahuker er tatt av berørte 
og særlig interesserte lokalt grendene.  
Internett og Facebook er blitt en viktig informasjonskanal og 
møtested. Turlysta og opplevelsestrangen våkner og fotografiene 
forteller og inspirerer. Vi forteller og viser hva som skjer eller skal 
skje.  
--Utfartsparkering.  
Det er behov for en parkeringsplass med middels kapasitet mot 
Østringskjølen i Treahøgda. (Hvordan er det nå ved Nustadhaugen?) 
Behovet er størst om vinteren.  
 
Løypebrøyting.  
Vi ber innstendig om at kommunen besørger løypebryting og 
maskindrift på et nivå som før 2021 dette er avgjørende for å 
opprettholde stabil kvalitet på løypenettet. Det gikk likevel bedre 
enn frykta i innsparingsåret 2021. Det skyldtes blant anna 
samarbeidet med andre brøytelag og ekstra dugnad av kvalifiserte 
maskinførere, men det går ikke i lengden. De fastboende og 
tilreisende vil være dypt takknemlige om kommunen satser som før.  
 
Samfunnsmessig betydning.  
Den takknemlighet og oppslutning vi høster er vår sterkeste drivkraft 
i tilretteleggingsarbeidet. Mosjonister som sliter med alder og helse 
holder seg lengre i gang på eiga maskin. De yngre kommer i bedre 
form og opparbeider overskudd. Alle uansett alder får økt livsglede 
og -kvalitet. (Vi eldre i TLK vet hva vi snakker om. Arbeidet med 
løyper og stier holder oss selv i gang.) Virksomheten som kommunen 
deltar i, betyr fort mye spart på omsorgs- og helsebudsjettet. Hvilke 
konsekvenser ville det få om tilbudet falt bort, og om dugnadsånden 
og TLK sloknet? Aktiviteten er personavhengig, løst organisert og 
derfor sårbar (uten sentral paraplyorganisasjon). Mye beror på 
tilfeldigheter. Samtidig krever oppgaven langt mer enn det er rimelig 
å forvente av frivillige – et tungt arbeid for pensjonister. Etter ei tids 
stillstand vil mye være tapt. 
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Planen er på 21 sider med en beskrivelse av dagens situasjon. 
Kommunen har fantastiske naturgitte muligheter for de deler av 
samfunnslivet som planen omhandler. På side 4 under Status står 
det: «Gausdal kommune har mange tilbud innen organisert idrett». 
Det meldes likevel fra de unge selv at det er behov for et større 
breddetilbud, dvs. aktivitet «for moro skyld» med lav terskel for 
deltakelse. Dette er det eneste konkrete forslaget/ønsket som vi 
finner i planen.  
Vi ønsker oss en konkret plan med prioriterte mål, finansiering og 
gjennomføring. De innbyggerne i kommunen som REF skal ha sin 
oppmerksomhet og rådgiving rettet mot kan vi ikke se er nevnt i 
planen. De utgjør et sted mellom 5 – 10 % av innbyggerne (300 – 600 
personer) og har behov for spesiell tilrettelegging for å kunne delta i 
idrett og friluftsliv. For disse gruppene vil bedre muligheter for slike 
aktiviteter både være trivselsskapende og forebygge/utsette 
sykelighet. I dag har de betydelig dårligere muligheter til slike 
aktiviteter enn resten av innbyggerne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Finansiering 
er i hovedsak 
gjennom 
spillemiddel-
ordningen. 
Forslag 
meldes inn 
til neste 
revidering av 



 
Norge har forpliktet seg til å følge «FN – konvensjonen om 
rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)». I 
reglement for REF side 10 står det: «Realisering av rettighetene i 
CRPD bestemmes i stor grad av kommuner. Rådene har en viktig 
oppgave i å sørge for at rettighetene oppfylles». 
Det er på tide at det lages en konkret plan for deres selvfølgelige rett 
til idrett, friluftsliv og naturopplevelser. 
 

planen eller 
som søknad 
om 
spillemidler. 
 
 
 
 
 

Naturvern- 
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j.nr. 10 

"Sammen får vi det til» er slagordet til Gausdal kommune. Særlig 
avsnittene som er tatt fra Samfunnsdelen av Kommuneplanen, 
Sammen om en grønnere kommune og Sammen om bærekraftig 
arealbruk, inneholder formuleringer som Naturvernforbundet 
støtter fullt ut! Vi håper dette konkretiseres gjennom tiltak og 
prioriteringer i handlings- og økonomiplan, budsjett og planverk på 
en god og synlig måte.  
Naturens betydning, Friluftsliv og Naturopplevelse er også viktige 
avsnitt i høringsforslaget som Naturvernforbundet kan stille seg 100 
prosent bak.  
 
Når det gjelder idrettshaller og diverse idrettsanlegg synes 
Naturvernforbundet at dette ikke må legges på dyrka eller dyrkbar 
mark. Dessuten må slike haller bygges så energieffektive som 
overhodet mulig.  
 
Kommunen bør heller ikke gi tilskudd til kunstig snøproduksjon. Vi 
ser at tippemidler har blitt brukt til dette formålet. Dette er ikke i 
tråd med FN’s bærekraftsmål, og Naturvernforbundet ønsker ikke at 
Gausdal kommune støtter slike søknader i framtida.  
 
Alt i alt synes Naturvernforbundet dette er en viktig og god 
Kommunedelplan for et område som blir mer og mer viktig! 
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