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Fysisk aktivitet, godt kosthold og naturopplevelser i praksis
for elever fra Røsvik skole i Kystfort Røsvik.
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Overordna målsetting for fysisk aktivitet og naturoppplevelse:
Alle i Sørfold skal gis et tilbud om fysisk aktivitet og naturopplevelse
ut fra egne forutsetninger og behov.
Kommunedelplan vedtatt av Sørfold kommunestyre, 16.12.14.

Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet og friluftsliv kan forebygge, utsette og lindre
sykdommer. Derfor må kommunen ha fokus på den helsegevinsten som økt fysisk aktivitet kan
gi innbyggerne, uansett alder og forutsetninger. Nærhet til anlegg og enkel tilrettelegging for
ferdsel i naturen i nærområdene vil gjøre det lettere å være fysisk aktiv i hverdagen.
Kommunedelplan for fysisk og naturopplevelse skal være et administrativt og politisk
styringsdokument som skal bidra til å fremme god fysisk /psykisk helse og god livskvalitet.

Sørfold har ut fra befolkningsgrunnlag og bosetting en svært god anleggsmasse. I hovedsak
dekkes innbyggernes behov for å være fysisk aktive innenfor de fleste idretter, sport og utøvelse
av friluftsaktiviteter. I tillegg har bortimot halvparten av Sørfold innbyggere tilgang til
idrettsanlegg /aktiviteter i nabokommunen Fauske når dette ikke finnes på heimplassen, f.eks.
alpint, dans, kommersielt treningsstudio, kampsport, m.fl.
Gjennom mange år har Sørfold kommune bygd opp en hensiktsmessig og god anleggsmasse for
tradisjonell idrettsutøvelse og kommunen har en policy på at anleggene skal være mest mulig
tilgjengelige for innbyggerne gjennom idrettslagene. Dette i tillegg til muligheter for
egenorganisert aktivitet på de kommunale ute-anleggene.
Når det gjelder helsesituasjonen i Sørfold er det ingen entydige forskjeller fra andre kommuner.
Som ellers i Norge er helsetilstanden generell god, men det er en økende sykdomsutvikling
knyttet til livsstil og aldrende befolkning. Derfor må kommunen ha fokus på den helsegevinsten
som økt fysisk aktivitet kan gi innbyggerne, uansett alder og forutsetninger. Nærhet til anlegg og
enkel tilrettelegging for ferdsel i naturen i nærområdene vil gjøre det lettere å være fysisk aktiv i
hverdagen.
Derfor har kommunen i de seinere årene hatt et betydelig fokus på tilrettelegginger i nærheten av
der hvor folk bor. Lavterskeltilbud i form av trimkasser, merkede og skiltede turstier gir
erfaringsvis god effekt og Sørfold kommune vil i den grad økonomien tillater dette bidra til flere
slike anlegg.
For at anlegg skal få tilskudd gjennom den statlige spillemiddelordninga må anlegget være ført
opp på Kommunedelplan for fysisk aktivitet. Derfor står anleggene til Fauske og Sørfold jegerog fiskerforening fortsatt på prioritert handlingsplan (se neste side). Disse anleggselementene er
bortimot ferdige, men må derfor fortsatt stå i planen.
Bortsett fra disse anleggene vil Sørfold kommune i perioden 2015 – 2018 arbeide for å få
gjennomført dette:
Større tiltak : Turkart for Sørfold
Eier : Sørfold kommune (2015)
Trialbane, Lakselva idrettsanlegg Eier : Sørfold kommune (2016)
Nærmiljøanlegg : For perioden er det ikke vedtatt gjennomføring av nærmiljøanlegg.
Stier / turløyper / friluftsliv:
- Kommunal sti – og løypeplan : Skal utarbeides og vedtas innen utgangen av 2015.
- I 2015 skal det utføres vedlikehold og re-merking av 6 turstier i fjellet som Sørfold kommune
har ansvar for.
- I perioden 2015 – 2018 har Sørfold kommune intensjoner om merking, skilting og utarbeiding
av turkort for 2 nye stier hvert år.

Prioritert handlingsplan, anlegg for fysisk aktivitet, Sørfold kommune, 2015 - 2018.
Tegnforklaringer: KM = kommunale midler,

SM = spillemidler,

PM = private/andre midler/dugnad/ gaver)

Fa og Sørf JFF = Fauske og Sørfold jeger- og fiskerforening.
Anlegg nr. 1, 3 og 4 ferdigstilles i 2015. Utbetalt kommunalt tilskudd , kr. 750 000. (2012 – 2013) .
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Merk : Tidligere år har andre anlegg enn de prioriterte anleggene vært tatt inn i handlingsplanen. Dette gjelder f.eks. turstier, sykkelløype Straumen skole og
ny skytebane / elektroniske skiver Røsvik skytebane.
I tiltaksplan for 2015- 2018 har kommunestyret i sak 91/14 vedtatt at slike anlegg skal tas ut av planen.

Vedtatt tiltaksdel for 2015.
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2015 - 2018.
Vedtatt i kommunestyret, sak 91/ 14, 13. november 2014.
Justert i henhold til kommunestyrets vedtak i budsjett for 2015, sak 102/, 16. desember 2014.

A. Handlingsplan for anleggstiltak
At det søkes om statlige spillemidler i perioden 2015- 2018 og med følgende prioritet:
1. Riflebane, Buvika skyteanlegg, eier Fauske og Sørfold jeger og fiskerforening
Søknad om spillemidler: kr. 840.000
2. Turkart for Sørfold, eier Sørfold kommune, totalkostnad kr. 250 000
Søknad om spillemidler: kr. 100 000.
3. Haglebane, Buvika skyteanlegg, eier Fauske og Sørfold jeger og fiskerforening
Søknad om spillemidler: kr. 720 000.
4. Klubbhus, Buvika skyteanlegg, eier Fauske og Sørfold jeger og fiskerforening
Søknad om spillemidler kr. 258 000.

B. Disponering av budsjettpost «Tilskudd idrettsanlegg», ansvar 5035, kr. 90 000:
1. Kr. 50 000 til trialbane, Lakselva.
2. Kr. 15 000 til utarbeiding av 6 nye turkort, turløyper
3. Kr. 15 000 til UL Fremtid for merking og skilting av rundløype.
Dette forutsatt at UL Fremtid utfører arbeidet og inngår avtale om eier- og driftsansvar.
4. Kr. 10 000 til gjennomføring av tiltak i forbindelser med Friluftslivets år i 2015.

