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FORORD 
 
Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet tar utgangspunkt i Kvænangen kommunes langsiktige mål:  
”Å skape et aktivt og godt leve- og bomiljø der alle får ansvar. Utvikle det kommunale kultur- og fritidstilbud som et sentralt  
element for levekår og velferd, og vurdere konsekvensene for nærmiljøet i alle tiltak og sammenhenger”.   
 
Kommuneplanen har som målsetting å sikre gode levekår og velferd og stabilisere folketallet. Det er videre et uttrykt mål for Kvænangen  
kommune at den spredte bosetning skal opprettholdes. Idrett og friluftsliv er viktige faktorer for befolkningens helse, velferd og trivsel.  
Dette må en ta hensyn til i planarbeidet. 
 
Folkehelsepolitikken fokuserer på fysisk aktivitet som en viktig helsefremmende faktor. Det er således en felles målsetting for arbeidet  
innenfor friluftsliv og idrett å bidra til utvikling og vedlikehold av god fysisk, psykisk og sosial helse i befolkninga. For idrettsarbeidet er det,  
i tillegg til den helsemessige målsettinga, også et viktig mål å legge til rette for utvikling av konkurranse- og toppidrett. Aktiviteter innenfor 
områdene har en betydelig egenverdi bla. gjennom de naturgitte behov for fysisk aktivitet, de opplevelser og gleder aktiviteten gir og den sosiale 
kontakt som oppnås. Både for idrettsarbeidet og for arbeidet med friluftsliv er det en målsetting å nå ut med   aktiviteter til alle.  
 
Dette betyr:     
 
Kommunedelplanens visjon og målgruppe  er: Aktiviteter til hele befolkningen! 
 
Planmål for idrett for idrett og fysisk aktivitet:  
 
Kvænangen kommune ønsker å tilby aktiviteter i forbindelse med  idrett og friluftsliv til hele befolkningen. Kommunens arbeid innenfor  
området skal fremme interesse for  friluftsliv, helse og trivsel. Ethvert lokalsamfunn skal ha mulighet til idrett- og friluftsaktivitet i sine 
 nærområder gjennom attraktive nærmiljøanlegg og lekeplasser 
 
Aleggsutbyggingen bør vurderes i lys av dette.  
 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Kvænangen kommune 2012 – 2016 skal danne grunnlaget for en plan- og målstyrt utvikling. Planen  
inneholder en innledende del med definisjoner og forutsetninger, deretter en oversikt over aktiviteter og anlegg i kommunen. Til slutt ender planen  
i en handlingsplan for anlegg, idrett og  fysisk aktivitet.  
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INNLEDNING 

 
 
 
FORMÅL MED PLANEN 
 
Målet med planarbeidet er at kommunen i samarbeid med ulike grupper i befolkningen skal få en oversikt over behovene for anlegg og områder 
for idrett og fysisk aktivitet.  
 
Arbeidet med kommunedelplanen skal bidra til å: 
• gjennomføre en plan- og målstyrt utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv 
• gi en god koordinering i forhold til virksomheter innenfor friluftsliv og kultur 
• sikre arealer for lek, friluftsliv og idrettsaktiviteter og samordne behovene for disse 
• utvikle gode opplegg for drift og vedlikehold 
• bedre mulighetene for finansiering av utbyggingskostnader 
• avklare kommunens og organisasjonenes oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser ved utbygging og drift av anlegg og områder for 

idrett og friluftsliv.  
 
 
PLANKRAV  
 
Kommunedelplanen skal være en del av kommunens plansystem og et tematisk grunnlagsdokument for overordnede planer. Det har vært et 
krav fra Kulturdepartementet siden 1993 om at alle kommuner skal ha utarbeidet en plan som kan være styringsverktøy ved tildeling av 
kommunale og fylkeskommunale midler og en betingelse for tildeling av stønad i form av spillemidler. Kommunedelplanen er en tematisk plan, 
uten juridisk hjemmel når det gjelder disponering av arealer eller andre forhold. Arealbehov må tas inn i kommuneplanens arealdel, 
reguleringsplaner eller tilsvarende for å få rettsvirkning.  
 
Planen skal benyttes som et styringsverktøy og på denne måten bidra til en bedre planlegging i kommunen. Gjennom drøftinger og 
behovsanalyser legges grunnlaget for et 4-årig handlingsprogram. Her gjøres konkrete prioriteringer vedrørende utbygging og rehabilitering av 
idrettsanlegg i Kvænangen kommune. Revisjon av handlingsprogrammet skal skje årlig. Departementet aksepterer at den politiske 
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revisjonsbehandlingen legges til et hovedutvalg, i Kvænangens tilfelle Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Vesentlige endringer i planen skal 
legges til hovedrullering hvert 4. år.  
 
PROSESS 
 
Arbeidet med hovedrulleringen kom i gang etter oppfordring fra utvalg for oppvekst og omsorg i mars 2011.  Planutkast m. handlingsplan har 
vært på høring hos berørte parter som grendeutvalg, idrettslag etc. 
Korrigeringer/Anleggsønsker er forsøkt innarbeidet i planutkastet før politisk behandling 
 
BEGREPSAVKLARINGER  
 
Begrepsdefinisjoner i denne planen er hentet fra Kulturdepartementets St.melding nr.14 ”Idrettslivet i endring” og fra miljøverndepartementets 
St.melding nr.40 ”Om friluftslivet” 

 
  Idrett 

Med idrett forstås aktivitet som omfatter trim, friluftsaktiviteter og konkurranseidrett. Vi snakker gjerne om idrett som frivillig kroppsutfoldelse 
der ferdigheter, prestasjoner og glede står sentralt.  

 
  Fysisk aktivitet 

Med fysisk aktivitet menes egenorganisert trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og lekpregede aktiviteter. 
 

 Idrettsanlegg 
Departementet opererer med følgende klassifisering  i henhold til spillemiddelfordeling: 
 
• Nærmiljøanlegg 
Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. 
Områdene skal være fritt allment tilgjengelige og beregnet på egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men også for 
lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøanlegg skal ikke utformes for å dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet eller ordinær 
konkurranseidrett. 
 
• Ordinære anlegg 
Anleggene er i hovedsak nært knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for idrettsorganisasjonene. De tekniske krav til mål og utforming 
av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund 
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 Friluftsliv 

Miljøverndepartementet definerer friluftsliv som opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser. 
Kulturdepartementet har valgt å la friluftsliv inngå i begrepet fysisk aktivitet. Følgende aktiviteter blir definert som friluftsliv: 
 
• Fotturer / skiturer 
• Bær- og soppturer 
• Naturstudier / naturfotografering 
• Bading utendørs 
• Roing, padling, seiling og andre former for båtliv der naturopplevelser utgjør den   viktigste delen 
• Fritidsfisk, jakt 
• Løpe- og joggeturer 
• Turorientering 
• Sykkelturer 
• Rideturer 
• Øvrige turer der naturopplevelser utgjør den viktigste delen.  
• Lek og mosjon for øvrig 
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 Friluftsområder og friområder 
Frilufts- og friområder blir ofte brukt som fellesbetegnelser på grønne områder som er  
tilgjengelige  for allmennhetens frie ferdsel. 

 
• Friluftsområder 
Store, ofte uregulerte områder som omfattes av allemannsretten.  
Det er ikke krav til parkmessig opparbeidelse, kun tilrettelegging for  
Funksjon og bruk. Områdene nyttes til turliv, jakt, fiske, trim og aktiv trening. I  
reguleringsplansammenheng kan friluftsområder avsettes til spesialområder  
for friluftsliv. 
 
• Friområder 
Dekker avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeiding for  
allmennhetens uhindrede rekreasjon og opphold. Områdene er vanligvis ervervet,  
opparbeidet og vedlikeholdt av kommunen eller en frivillig organisasjon og kan være  
parkanlegg, lysløyper, lekeplasser, nærmiljøanlegg og badeplasser. 
 
 
 

 Andre begreper knyttet til fysiske aktiviteter 
 

Brukes om idrett og fysisk fostring der helseaspektet er sentralt. Helsesport brukes som et ledd i aktiviseringen av funksjonshemmede og er et 
virkemiddel for å vedlikeholde og / eller forbedre den fysiske, psykiske og sosiale helse.  

Helsesport  

 

Begrepet brukes særlig om skolenes samlede ansvar og arbeid for elevenes fysiske og helsemessige utvikling.  
Fysisk fostring – helsefostring  

 

Betegnelse på skolefaget som tidligere ble benevnt gymnastikk.  
Kroppsøving 

 
 
 

 

Ungdommer på isfiskeleir.  
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Begrepet brukes ofte i forbindelse med idrett og friluftsliv, bl.a. i målsettingen for sektoren. Det kan derfor være hensiktsmessig å referere den 
definisjon Verdens Helseorganisasjon bruker: 

Helse 

Ved god helse forstås at et menneske ikke bare er fri for sykdommer og svakhet, men at det nyter fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære. 
 

Mosjon er definert som fysisk aktivitet som fokuserer på helse / fysisk form, adspredelse og som ikke er konkurranse.    
Mosjon 

 
  
 
       
 

Kap.  1  GENERELLE UTVIKLINGSTREKK 
 
 

1.1  BEFOLKNING 
 

Kvænangen kommune hadde pr 01.01.2011 et innbyggertall på 1294.  Bosettinga er relativt spredt og dette vil få konsekvenser for 
anleggsutbygginga. Kvænangen kommune har tatt konsekvensen av dette og foretatt en ren kommunal klassifisering i sentrale- og lokale 
idrettsanlegg. Pr. 01.01.01 er følgende idrettsanlegg klassifisert som sentrale 
 

a. Fotballanlegg i Burfjord 
b. Skytebane på Alteidet 
 

I flg. tall fra Statistisk sentralbyrå er folkemengde slik pr 01.01.2011: 
 
 

 
Totalt 0 – 5 6 – 15 16 – 19 20 – 39 40 - 54   55 - 66 67 .79 80 - 
   1294 72 150    75   240 256   231 204 66 

 
 
 
 



 10 

Uten å overse enkelte aldersgrupper og deres behov for fysisk aktivitet, kan en med temmelig stor sikkerhet si at de hyppigste brukere av 
idrettsanlegg i de nærmeste 5 - 6 år vil være å finne i aldersgruppen under 40 år. Dette utgjør ca. 44 %  av befolkninga. Når det gjelder 
eierforhold til eksisterende anlegg er de aller fleste organisjonseide. Kommunen har gitt tilskudd til bygging. Gym. sal og svømmehall ved 
Kvænangen barne- og ungdomsskole er kommunale anlegg som benyttes av organisasjonene mot kr 400,- i årsavgift pr voksne. 

 

Det er sterke holdepunkter for at befolkningens livsstil og aktivitetsvaner går i en mer passiv retning. Undersøkelser viser at den store endringen 
i trenings- og mosjonsvaner skjer i perioden 15 – 25 år. Livsstilen ser deretter ut til å feste seg og varierer lite fram til pensjonsalderen. Den 
mest kritiske fasen er mellom 17 og 20 år, da andelen av fysisk inaktivitet øker med 24 prosentpoeng. 
 
En rekke norske og utenlandske undersøkelser viser følgende utviklingstrekk: 

 

• 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. Samfunnsmessige  
og institusjonelle endringer har de siste tiårene endret vilkårene for barns aktivitet  
utendørs, spesielt i nærmiljøet. Barn og ungdom tilbringer stadig mer tid av sin  
oppvekst i offentlige institusjoner. Skolestart for 6 åringer og innføring av  
skolefritidsordning har forsterket denne utvikling. Barnehage, skole og SFO  
utgjør derfor i dag kanskje de viktigste arenaer for barns lek og fysiske utfoldelse. 

 

• Ungdom (13 – 19 år) 
Norden ligger svakest an i Europa når det gjelder avsatt tid til kroppsøving de  
12 første skoleårene. Stadig færre ungdommer deltar på organiserte aktiviteter  
og er medlemmer av idrettslag. 

 

• Voksne 
29% av de vernepliktige strøk i 1998/1999 på forsvarets kondisjonstest  
(3000 m. løp på 15 min.) 53% av den norske befolkning er fysisk aktive.  
Utviklingen går mot at den aktive gruppen blir mer aktive, samtidig som den  
inaktive gruppen blir stadig større. Belastningslidelser koster det norske samfunnet  
ca.40milliarder pr. år. Fra 1960-årene til 1999 økte vekten på 40-årige norske menn  
med 9,1 kg. Tilsvarende for norske kvinner er 3,7 kg. 
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1.2  FYSISK AKTIVITET FREMMER LIVSKVALITET OG HELSE 
 

Iflg. lov om helsetjenesten i kommunene av 19. nov. 1982 er helsetjenestens formål: 
”å fremme folkehelse og trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal 
spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv kan gjøre for å fremme sin egen trivsel, sunnhet og folkehelse” Lovens § 1 – 4 
omhandler planlegging, informasjon og samordning, og der står det blant annet at: ”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” 

 
Fysisk aktivitet er et anerkjent virkemiddel i helsefremmende og forebyggende arbeid. Dette er også nedfelt i forebyggingspolitikken jfr. St. 
meld. Nr.37: ”Utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid”. Regelmessig moderat fysisk aktivitet fremmer livskvalitet og helse og 
gir dokumentert positiv helseeffekt. Ny forskning viser at inaktivitet er en selvstendig risikofaktor for utvikling av sykdom, på linje med 
risikofaktorer som for eksempel røyking, ugunstig kosthold og misbruk av alkohol. Nyere forskning viser også at det skal mindre ”doser” fysisk 
aktivitet enn tidligere antatt for å oppnå helsegevinster. Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv handler derfor om å gi muligheter for 
hverdagsaktiviteter for alle. Det er kommunene som gjennom sin planlegging har et særlig ansvar for å sikre befolkningen muligheter for å drive 
fysisk aktivitet i hverdagen. 

 
 
 

Kap 2  OVERORDNEDE FØRINGER OG MÅLSETTINGER 
 
2.1 OVERORDNEDE FØRINGER. 
 

Mål og rammer for den nasjonale politikken blir formidlet gjennom stortingsmeldinger, rikspolitiske retningslinjer, rundskriv, bestemmelser for 
tilskuddsordninger m.m. 
 
2.1.1 Statlig idrettspolitikk  
Som begrunnelse for medvirkning og støtteordninger til idrettsformål, har staten tradisjonelt framhevet at idrett og fysisk aktivitet her en egen- og 
nytteverdi. Beskrivelsen av idrettens egenverdi tar utgangspunkt i helseperspektivet, glede, mestring og deltakelse i et fellesskap.  Det overordnede 
mål for statlig idrettspolitikk formuleres gjennom visjonen: 
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Idrett og fysisk aktivitet for alle 

 
2.1.2 Statlig friluftslivspolitikk 
Miljøverndepartementet har det formelle ansvar for politikkut forming for friluftsliv. Begrunnelsen for å ha en offentlig friluftslivspolitikk  er basert 
på helsepolitiske og miljøpolitiske argumenter (St.meld. 40 ”Om friluftsliv”). Formålet med friluftsloven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og 
sikre allmennheten fri ferdsel og opphold i naturen. 
 
2.1.3 Fylkeskommunal politikk for idrett og friluftsliv 
Fylkeskommunen ønsker å være en sentral utviklingsaktør når det gjelder tilrettelegging for fysisk aktivitet for alle og ønsker å satse på folkehelse. 
Fylkeskommunen har laget en handlingsplan med visjon om Et Aktivt Troms og har som hovedmål at:  

 
Alle skal ha mulighet til å drive idrett og friluftsliv som trivselsskapende, helsefremmede og miljøvennlig aktivitet både i idrettsanlegg, i 
nærmiljøet og i naturen for øvrig.  
 

2.1.4 Økonomiske virkemidler 
Staten har følgende virkemidler for å stimulere til utvikling av idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv: 
 

• Spillemidler 
Kulturdepartementet disponerer en tredjedel av overskuddet fra Norsk Tipping A/S.  
 

• Midler til friluftsliv 
Sikring av friluftslivets arealbehov anses som en offentlig oppgave der Miljøverndepartementet, Direktoratet for Naturforvaltning og 
fylkesmennene har for å holde i hevd den tradisjonsrike ferdselsretten i utmark og å yte tilskudd til oppkjøp av viktige områder for friluftsliv. Det 
gis også tilskudd til aktivitetsformål, stimulering, tilrettelegging med mer. 
   

• Miljøtiltak i landbruket 
Landbruksdepartementet har en egen støtteordning for miljøtiltak i landbruket. Ordningen omfatter også stier, turveger, informasjonstavler mm. 
 
2.1.5 Tilgjengelighet for alle 
Full integrering og inkludering for alle er et overordnet mål for staten (ST.meld. nr.8). Det er utarbeidet regler for hvordan idrettsanlegg og 
lokale/regionale kulturbygg skal tilrettelegges for funksjonshemmede brukere. Tilrettelegging er en forutsetning for tilskudd fra spillemidlene. 
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Kap 3.  UTFORDRINGER – VIRKEMIDLER 
 
 
3.1 MÅLSTYRT UTBYGGING  
  
Samtlige idrettsanlegg i Kvænangen kommune bygget og eid av organisasjoner. Det tidligere hovedutvalg for kultur foretok en vurdering av 
eksisterende anlegg og påtok seg delansvar for vedlikehold av klassifiserte sentralanlegg.  
 
Kommunens oppgaver er å veilede og gi økonomisk støtte i forbindelse med anleggsutbygging. Det er videre viktig å foreta en løpende vurdering 
av anleggsbehovene ut fra geografiske og befolkningsmessige forhold .I dette arbeidet må målsettinga – Aktiviteter til hele befolkningen – danne 
grunnlaget. 
 
3.2 FINANSIERING AV UTBYGGINGSKOSTNADER  
Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det offentlige har 
imidlertid ikke ansvar for å etablere anlegg for alle typer særidretter og ferdighetsnivå i alle lokale sammenhenger. 
Det er viktig og nødvendig at det foretas behovsvurderinger på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I den forbindelse er det viktig for staten å 
fremheve at de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom(13-19 år). 
 
3.2.1  LOV OM PENGESPILLl 
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill m.v.(pengespilloven) av 28. august 1992  nr. 103 § 10, der det 
blant annet står: 
”Overskuddet fra spillevirksomheten i selskapet og datterselskap fordeles med 45,5 % tilidrettsformål, 36,5 % til kulturformål og18 % til 
samfunnsnyttige eller humanitæreorganisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité. Midlene til idrettsformål og samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komité fordeles av Kongen. Av midlene til kulturformål fordeles 2/3 av 
Stortinget og 1/3 av Kongen.” 
 
 Kvænangen kommune har de senere årene, gjennom gjeldende planer, innvilget kommunalt tilskudd inntil 25% av kostnadene. Dette tilskuddet må 
til enhver tid søkes innarbeidet i kommunens økonomiplan. Dugnadsinnsats vil imidlertid fortsatt være en viktig del av finansieringen til 
organisasjonseide anlegg. 
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3.3 GODKJENNING AV ANLEGG 
Godkjenning av planer for de aller fleste anlegg er fra 1987 delegert til kommunene. Den kommunale godkjenning av planer for det enkelte 
idrettsanlegg omfatter: 
Idrettspolitiske forhold 
Er behovet for anlegget dokumentert gjennom kommunens 4-årige handlingsprogram? 
Idrettsfaglige forhold 
Er anlegget planlagt i samsvar med idrettens bestemmelser og krav til utforming og dimensjonering? 
Anleggstekniske forhold  
- Er de tekniske løsninger og materialvalg i tråd med bestemmelser og krav? 
- Er de estetiske og miljømessige sider ved planene tilfredsstillende ivaretatt? 
(I vår kommune blir denne kontroll utført administrativt i henhold til politisk vedtatt anleggsplan). 
 

 
Kvænangen kommune totalrenoverte svømmehallen 
ved Kvænangen barne-og ungdomsskole 2006/2007 
for 6 mill.kr. 
Bassenget er i bruk fra kl.0900 – 2100 gjennom 
skoleåret.  
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Kap. 4  ANLEGG OG AKTIVITET 
 
Påfølgende anleggsregistrering er foretatt på bakgrunn av innhentede opplysninger fra anleggseierne samt personlig kjennskap til de aktuelle 
anlegg. Etter vedtak i formannskapet er lagshytter flyttet fra ”Plan for lokale kulturhus” 
 
Hvert anlegg er gitt et tilfeldig nr. som refererer til kartvedlegg.  
Anleggenes standard (ST) er forsøkt klassifisert etter en skala: D(dårlig), M(middels) og G(god) 
 
4.1  REGISTRERTE ANLEGG I KVÆNANGEN KOMMUNE 
 
ANLEGG SRED EIER STR. FERDIG KART.REF  ST MERKNAD 
 1. Sal samf.hus Jøkelfjord Andelslag 18 x 8 m   M  
 2. Hoppbakke m.lys Alteidet Idrettslag Ca. 40 m        D         Ikke i bruk. 
 3. Lysløype Alteidet Idrettslag Ca. 1,5 

km 
1992   G  

 4. Fotballbane  Alteidet Idrettslag 100 x 60    D Ikke i bruk 
 5. Løkke/Lekeplass Alteidet Kvænangen 

komm. 
50 x 30 m    M  

 6. Sal samf.hus Alteidet Andelslag 17 x 8 m    M            
 7. Skytebane Alteidet Skytterlag 100/200 1992   M                     
 8. Fotballbane grus Burfjord Idrettslag 100 x 60 

m 
1991   G    

 9. Fotballbane gress Burfjord Idrettslag 100 x 65 
m 

1985   M  

10. Lysløype Burfjord Idrettslag Ca. 5 km 1974   G  
11. Hoppbakke m.lys Burfjord Idrettslag 15 m 1990   G                   
12. Gymnastikksal Burfjord Kvænangen 

komm. 
20 x 10 m 1971   G             

13. Svømmehall Burfjord Kvænangen 
komm. 

12,5 x 8 
m 

1971   G       Renovert 

14. Garderobeanlegg Burfjord Kvænangen 
komm. 

 1971   G  
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15. Handballbane Burfjord Kvænangen 
komm. 

20 x 40 m 1985  G           Utendørs 
asfaltbane 

16. Fotballbane Badderen Grendelag 10 x 50 m 1980  G             
17. Skytebane Badderen Pistolklubb  1994  G           Ikke i bruk 
18. Lysløype Badderen Idrettslag Ca. 3 km 1995  G              
19. Stall m.ridebane Badderen Rideklubb  1994  G              
20. Lerduebane Kvænangsbotn Jeger-og fisk  1990  G                     
21. Pistolbane Sørstraumen Pistolklubb  1998  D             
22. Tursti Jøkelfjord       
23. Tursti Burfjord       
24. Tursti Kvænangsbotn       
25. Hytte Storelvvann Scooterforening 30m2 2001  G             
26. Hytte Alteidet Idrettslag 50 m2   M             
27. Hytte Jøkelfjordeidet Idrettslag 30 m2   G             
28. Hytte Polvannet Idrettslag 20 m2   M             
29. Hytte Lappastriidi Velforening 25 m2 2000  G             
30. Hytte  Limpastua Kv Skogsstuer AL 80 m2     
31. Hytter Dalstuene Kv Skogsstuer Al      
32. Gamme Navit Grunneier 10m2 1932  D  
33. Treningsstudio Burfjord Spensti 200m2 2002  G  
34. Ballbinge Badderen Idrettslag    G  
35.Ballbinge Burfjord Idrettslag  2006  G  
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4.2 AKTIVITETSOVERSIKT 
 

Arbeidet innen området idrett/fysisk fostring blir i dag ivaretatt av følgende organisasjoner: 
 
1. Alteidet bygdelag (tidligere AUIF og Alteidet samfunnshus) 
2. Badderen (Tidligere Badderen idrettslag og Badderen samfunnshus) 
3. Burfjord idrettslag 
4. Kvænangen jeger- og fiskerforening 
5. Kvænangen skytterlag 
6. Kvænangsbotn Grendehus 
7. Kvænangen rideklubb 
8. Kvænangen pistolklubb  
9. Spildra Skytterlag 

 
Sett på bakgrunn av kommunens relativt lave innbyggertall kan antall organisasjoner med idrett som hovedformål nå sies å være relevant. Til 
sammenligning kan nevnes at ved utarbeidelse av anleggsplan i 1987 (bygget på opplysninger fra 1986) var antallet 12. 
I det følgende vil idrett ikke bli betraktet som en spesialinteresse for en relativt fåtallig, konkurranseglad gruppe, men som en 
massebevegelse. Aktivitetsoversikten som følger er satt opp på grunnlag av personlig kjennskap /innhentede opplysninger. 
 

4.2.1 Alteidet bygdelag 
• Trimtilbud på Kvænangen barne-og ungdomsskole 
• Turmarsjer Påskeaktiviteter på Jøkelfjordeidet 
• Skiaktiviteter for barn 

 
 
4.2.2 Badderen bygdelag            

• Trimtilbud i gym.sal/svømmehall på Kvænangen b og u skole en gang uke  
• Skiaktivitet, skilek for barn Orda – turskirenn for alle aldre. 
• Fotballtrening  
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4.2.3 Burfjord idrettslag 

• Fotballtrening og konkurranse  
• Skitrening og konkurranse 
• Dametrim 
• Herretrim 
• Innebandy 
• Revygruppe  
• ”Verde-turneringen”  
•  

4.2.4 Kvænangen jeger-og fiskerfirening            
• Leirdueskyting for medlemmer       
• Friluftslivstiltak for ungdom  

 
4.2.5 Kvænangen scooterforening 

• Div. turarrangement 
• Isfiskekonkurranse 

 
4.2.6 Kvænangsbotn Grendehus 

• Isfiskekonkurranse i Nordbotten  
 
4.2.7 Kvænangen skytterlag 

• Baneskyting og miniatyrskyting 
 
4.2.9  Kvænangen pistolklubb 

• For tiden ingen aktivitet 
 
4.2.10 Spildra skytterlag 

•        Baneskyting 
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4.3.  GENERELL BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON 

 
Dette er en plan som skal omhandle idrett og friluftsliv, inklusive anleggsutbygging.  I det følgende velger man å skille konkurranse og 
masseidrett.  

  
 
4.3.1 Konkurranseidrett 
 

Innendørs aktiviteter 
Anleggsmessig begrenser muligheten til innendørsidrett seg til gymnastikksal og svømmehall ved Kvænangen barne-og ungdomsskole. Disse 
ligger arealmessig absolutt på minimumsgrensen. Konkurranseidrett på noe høyere nivå må dermed anses som umulig. 
For tiden drives ingen konkurranseidretter innendørs. 
 
Utendørs aktiviteter 
• Ski 
Det finnes tre lysløyper i kommunen. Målrettet konkurransetrening ivaretas av Burfjord idrettslag med deltakere fra hele kommunen. Det 
arbeides godt i aldersbestemte klasser. 

 
• Fotball 
Fotballsporten er den idretten som engasjerer flest aktive i alle aldersgrupper. Anleggsmessig kan forholdene sies å være tilfredsstillende når 
det gjelder antall anlegg. Flere baner/løkker mangler imidlertid tilfredsstillende toppdekke. Sentralidrettsanlegget i Burfjord holder god 
kvalitet. 

 
• Skyting 
Kvænangen skytterlag Spildra skytterlag driver konkurranse - og treningsskyting på sine respektive anlegg. 
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4.3.2 Mosjon / trim  

 
Innendørs 
Samtlige lag/foreninger i kommunen har anledning til å benytte gymnastikksal og svømmehall ved Kvænangen barne-og ungdomsskole. For 
tilbudet betales et beløp den enkelte bruker pr år. Kapasiteten er til tider sprengt. For øvrig er SPENSTI etablert i bomberommet ved 
Kvænangen Barne- og Ungdomsskole og drives kommersielt. Det er stor aktivitet og er et populært tilbud for alle aldersgrupper og begge 
kjønn.  
Det finnes kroppsøvingsanlegg ved kretsskolene – enten i skolebygninger eller i samfunnshus. Disse blir til en viss grad benyttet til 
fritidsaktiviteter. Årsaken til at lokalitetene ikke blir benyttet fullt ut kan være: 
 
*Anleggene er små og ikke motiverende for fysisk aktivitet 
*Mangel på ledere/initiativtakere 
*For få deltakere 
 
Utendørs 
Det finnes i dag 3 lysløyper i kommunen som er fullt brukbare til mosjonsidrett i vinterhalvåret. Burfjord idrettslag har de senere år forsøkt å 
preparere turløyper(tråkking og sporsetting).Kvænangen jeger-og fiskerforening driver leirdueskyting og arrangerer jegerprøver. Naturgitte 
forhold i kommunen burde være god motivasjon til friluftslivs-aktiviteter generelt. 
 
”FYSAK” Kvænangen gir div. tilbud for interesserte i Burfjord og Badderen. Oppslutningen er god. 
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Kap. 5  AKTUELL UTBYGGING AV ANLEGG 
 

ANLEGG UTBYGGER KOMMENTAR 
Stadion /  Nærmiljøanlegg BIL / kommunen Påbegynt 
Garasjeanlegg BIL  Planlagt 
Anlegg for motorsport Kvænangen Scooterforening ikke planlagt  
O – kart Kvænangen kommune Tilknytte skolene 
Utvidelse skytebane Kv skytterlag / Kv Pistolklubb Under planlegging 
Idrettshall Kvænangen kommune Ikke planlagt 
Alpinanlegg Jøkelfjord Grendeutvalg Driver utredning 
Turstier / Sanitærbygg Kvænangen Skogstuer AL Tilknyttet skogsstuer 
Løyper scooternett Kvænangen kommune  
Lekeplasser -/nærmiljøanlegg Grendelag / kommune  
Treningslokaler Jøkelfjord Samfunnshus AL Ikke planlagt 

 
 
 

5.1  Vurdering av behov 
    

Stadion / nærmiljøanlegg 
Stadion ved sentralbaneanlegget i Burfjord er på det nærmeste ferdig. En del gjenstår og det kan være aktuelt å sette av midler til dette i 
årene som kommer. Dette arbeidet må imidlertid ses i sammenheng med utvikling av nærmiljøanlegg (sykkelbane, skileik, skikrossbane, 
klatrevegg, garasjeanlegg etc). 

 

Anlegg for motorsport 
Anlegg for motorsport er utbygget og drives i privat regi i Burfjorddalen..  
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Hoppbakker 
Hoppsporten i kommunen ligger nede og behovet for anleggsutbygging er derfor ikke tilstede 

 

O-kart 
I likhet med hoppsporten har heller ikke O-sporten hatt grobunn i kommunen. Behovet for utarbeidelse av reviderte O-kart er imidlertid 
tilstede, spesielt med tanke på skolenes undervisning. 

 

Modernisering skytebane Alteidet 
Kvænangen skytterlag ønsker en ombygging av skytebanen og ta i bruk elektroniske skiver.  
 

 
Idrettshall 
Idrettshall har vært vurdert tidligere både som en separat hall og som utvidelse av gymnastikksal ved Kvænangen barne- og ungdomsskole. 
Når en ser på bruksfrekvensen av gymnastikksalen kan en kanskje forsvare realisering av hall.  

 
Alpinanlegg 
Et ordinært alpinanlegg krever millioninvesteringer og store driftsutgifter. I overskuelig framtid synes dette urealistisk i vår kommune. Det 
finnes imidlertid enklere løsninger, såkalte ski-tau, som kan vurderes i forbindelse med lysløyper eller nærmiljøanlegg. 

 
Turstier – løyper - hytter 
En opprustning av de turstier samt hytter åpne for allmennheten bør vurderes. Dette bør imidlertid skje i samarbeid med grendelag, 
lag/foreninger og reiselivsnæringa. Tilrettelegginga må være skånsom og ikke virke skjemmende på naturen. Det bør også vurderes å få laget 
et friluftskart for kommunen.  

 
Lekeplasser - nærmiljøanlegg 
For å bedre barns oppvekstvilkår, er dette sannsynligvis anleggstyper det bør satses på de nærmeste årene. Utbygging bør skje i samarbeid 
med skoler/barnehager, idrettslag, grendeutvalg etc. 
 
 
Treningsstudio 
Det er etablert treningsstudio ved Kvænangen Barne- og Ungdomsskole. I  

 
Rehabilitering av gressbane 
Det arbeides med bygging av kunstgressbane 
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Kap. 6  HANDLINGSPLAN FOR UTBYGGING AV IDRETTSANLEGG 2012 – 2016 
 
6.1 HANDLINGSPLANEN 2012 – 2016  (angitte kostnader ar anslagstall) 
 
Tekstforklaring:  
Kommunale midler (KM), Spillemidler (SM), Private midler (PM) 
 

  
 

ANLEGG 

 
 

STED 

K
O

ST
N

A
D

 
10

00
 k

r 
   

                                     ANLEGGSSTART - FINANSIERING 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 
Kommentar 

KM SM PM KM SM PM KM SM PM KM SM PM     
1 Kunstgress på 

fotballbane 
Burfjord 5000 

 
900 2100 900 200          

2 Skytebane trinn 1  Alteidet 370 
 

  70 90 155 55        

3 Skytebane trinn 2 Alteidet 1400       160 580 80 200  40 Ikke fullfinansiert i 
planperioden 

 
4 

 
Skytebane trinn 3 

 
Alteidet 

300            40   

5 Garasjeanlegg Burfjord 400   400            

6 Idrettshall Burfjord 15000               
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6.2 DRIFT / VEDLIKEHOLD AV ANLEGG I HHT HANDLINGSPLANEN 

 
                            INNTEKTER 

 ANLEGGSTYPE STED UTBYGG. 
KOSTN 

DRIFTS- 
UTG. 

ARRAN
GEM 

EGNE 
MIDLE 

KOMM. 
TILSK. 

ANDRE 
INNTEKT. 

SUM 
INNTEKTER 

1 Gressbane Burfjord 5000 20 10  10  20 

2 Skytebane Alteidet 2070 60 30 20 10  60 

3 Idrettshall         

4 Garasjeanlegg Burfjord 400 50   10 40 50 

 
Vedlikeholdsutgifter ved eksisterende anlegg dekkes i utgangspunktet av eier. Generelle tilskudd innarbeides i årlige tildelinger av 
kulturmidler. 

 
 

6.3 KOMMENTAR TIL HANDLINGSPLAN  
 
Foreliggende handlingsplan bør i første rekke ses på som en prioritering av anlegg/områder kommunen vil satse på og kommunale tildelinger 
vil være avhengige av kommunens vedtatte årsbudsjett/økonomiplan. Eksakte investeringsbehov framkommer ved konkrete søknader.  

 
Kommunale anlegg benyttes i dag stort sett vederlagsfritt av kommunens innbyggere (og andre). Prinsippet om fri benyttelse av kommunale 
anlegg burde være en god stimulans til å drive aktivitet i nevnte anlegg. 

 
Når det gjelder organisasjonseide anlegg nyttes også disse vederlagsfritt. Det er imidlertid på det rene at lag som Burfjord Idrettslag sliter 
med vedlikehold av sine anlegg. Det nedlegges årlig betydelig dugnadsinnsats for å holde disse i en respektabel standard som innbyr til 
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benyttelse. Aktiviteten i anleggene er relativt stor (fra hele kommunen) og det bør i årene framover arbeides for at laget tildeles større 
tilskudd til vedlikehold og drift slik at laget kan bruke sine ressurser til direkte idrettsarbeid. 
Generelt bør fysisk aktivitet som kan ”fange inn” uorganisert ungdom stimuleres gjennom aktiv bruk av kommunale tilskuddsmidler. 
Kvænangen kommune har unike muligheter innen utøvelse av friluftsliv. Lag og foreninger bør stimuleres til igangsetting av aktiviteter innen 
området spesielt innrettet mot barn/unge. 
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