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1. Innledning  
Med bakgrunn i Kulturdepartementets plankrav vedrørende tildeling av statlige spillemidler, 
foreligger her ny revidert plan for «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2021 – 2024 i Balsfjord».  

 
Denne planen omfatter fysisk aktivitet og idrett, samt friluftsliv gjennom ulike føringer, dagens 
status og forslag til tiltak. Planen omfatter også anleggsoversikt med framtidige behov. 

 
Planen er en tematisk plan, det vil si uten selvstendig juridisk hjemmel når det gjelder 
disponering av arealer. Fram til 2013 hadde Balsfjord egen plan for fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv.  Denne ble avløst av folkehelseplanen 2014-2018. 

   
Denne nye planen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for perioden 2021-2024, skal bidra til at 
Balsfjord kommunes innbyggere er i fysisk aktivitet gjennom hele livet, som en livsstil. Planen 
skal inneholde tydelige innsatsområder, mål og tiltak.  Den skal fungere som et styringsverktøy 
ved tildeling av kommunale og fylkeskommunale midler. En slik plan er i seg selv en betingelse 
for tildeling av stønad i form av spillemidler. 

 
Balsfjord kommune har en variert og spennende natur som skaper et allsidig friluftslivstilbud til 

innbyggerne. Balsfjordnaturen brukes av regionens innbyggere gjennom hele året. Friluftsliv er 

en viktig arena for kommunen, både som en arena for fysisk aktivitet, for økt bolyst og for 

tilreisende turister.  

Gjennom å sikre og tilrettelegge friluftslivsområder legger kommunen til rette for god folkehelse, 

trivsel og bolyst. Friluftsrådet viser til at undersøkelser der 8 av 10 svarer at de vil velge turer i 

skog og mark som aktivitetsform for enten å holde seg i aktivitet eller bli mer aktive. Dette viser 

at nær-friluftsliv er viktig å legge til rette for i et folkehelseperspektiv.  

Lag og foreninger har mulighet for å melde inn sine planer for anlegg til Balsfjord kommune 
gjennom rullering av denne planen. Prioriterte anlegg legges inn i anleggsregisteret når søknad 
ønskes registrert inn av en søker. Når laget er klar for å søke finansiering, hentes anlegget fra 
anleggsregisteret og nødvendig informasjon registreres. 

 
Planen er basert på tidligere planer, på statlige, fylkeskommunale og kommunale føringer samt 
innspill fra lag og foreninger. 
 

1.1 Planens formål 
Formålet med planen er å sikre gjennomgang og oversikt over arbeidet med fysisk aktivitet, 
idrett og friluftsliv i Balsfjord kommune. Planen vil være et viktig grunnlag for å legge til rette for 
gode lokalsamfunn, aktive møteplasser og et mer helsefremmende miljø. 

 

Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i 

organiserte eller egenorganiserte former, prioriteres særskilt.  Anleggene bør fungere som 

gode sosiale møteplasser i lokalsamfunnet.  Også anlegg som blir brukt av mange, og til 

egenorganisert aktivitet, skal prioriteres. 

 
Denne temaplanen for Balsfjord kommune skal bidra til: 

 En oversikt over status og utviklingsmuligheter 

 På bakgrunn av aktivitet, trender, behov og satsinger innen området, avklare og 
prioritere hvilke anlegg for idrett og fysisk aktivitet vi vil satse på. 

 Få et grunnlag for å kunne søke spillemidler til ulike typer idrettsanlegg, 
nærmiljøanlegg og anlegg til frilufts formål. 
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2.PLANKRAV OG PLANPROSESS 
 

Planprosessen 
Planen er en temaplan som er utarbeidet av en arbeidsgruppe i rådmannens team. Lag og 
foreninger ble tidlig i prosessen bedt om innspill både til dagens aktivitet og anlegg, samt planer 
framover. Oppstart av planen har vært annonsert på kommunens hjemmeside og Facebook, 
samt omtalt i lokalavisa. 

 
Kommunens samfunnsplan og folkehelseplan er i hovedsak grunnlaget for føringer og 
målsettinger i denne planen. 

 
Plankrav  

Det gjeldende plankravet er fra 2015, jf Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet - 

veileder revidert i 2015. 

   
Anlegg som tildeles spillemidler skal være omtalt i en kommunal plan som er utarbeidet i 
henhold til prosesskravene i plan- og bygningsloven.  Planen skal revideres hvert 4. år og skal 
ha et handlingsprogram som rulleres i hver planperiode. Da kan prioriteringer endres og anlegg 
fra uprioritert del kan overføres til prioritert del. 

 

2.1 Begrepsavklaring 
 

Egenorganisert idrett: aktiviteter hvor utøverne selv definerer rammene for 
utførelse og planlegging. Aktiviteten organiseres og utformes på egenhånd. 

Folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en 
befolkning. 

Fysisk aktivitet: egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder 
friluftsliv og aktiviteter preget av lek. 

Idrett: med idrett forstås aktivitet i form av trening eller konkurranse i den 
organiserte idretten. 

Friluftsliv: opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandring 
og naturopplevelser. Inngår også i begrepet fysisk aktivitet. 

Friluftsområder: avgrensa områder med spesiell tilrettelegging og opparbeiding for 
allmennhetens uhindra rekreasjon og opphold. 

Nærmiljøanlegg: utendørsanlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, 
beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. 

Ordinære anlegg: anlegg som primært er tilrettelagt for organisert idrett og fysisk 
aktivitet. 

Spillemidler: statlig tilskuddsordning til bygging og rehabilitering av anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial samt nærmiljøanlegg. 

Statlig sikra friluftslivsområde: er et område som staten formelt har godkjent skal 
ha denne statusen.  En kommune eller et friluftsråd kan søke staten om støtte til å 
sikre området for allmennhetens friluftsliv. 
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3.«Overordna føringer» 

3.1 Statlige føringer 
Regjeringen har utarbeidet handlingsplanen «Sammen om aktive liv 2020-2029» hvor visjonen 
er som følger: «Bevegelse og fysisk aktivitet er et naturlig valg for alle gjennom hele livet»  

 
I tråd med føringer i Meld.St. 19 er tiltakene i handlingsplanen rettet inn mot følgende 
innsatsområder: 

 Gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer 

 Fritidsarenaer; friluftsliv, idrett m.v. 

 Hverdagsarenaer; barnehage, skole og arbeidsliv 

 Helse- og omsorgstjenester 

 Kunnskapsutvikling og innovasjon 
For å nå disse målene er bl.a. kommunene nevnt som sentral aktør. 

 
Meld.St. 19 – Folkehelsemeldinga – gode liv i et trygd samfunn.   
Her fremgår at regjeringen vil løfte fram og støtte utvikling av aktivitetsvennlige bo- og 
nærmiljøer og lokalsamfunn. Gå-vennlighet og å bevare områder under press, som bl.a. 
lekeområder, nærnatur, parker, grøntområder og stier nær der folk bor. 

 
Meld.St. 26 – Den norske idrettsmodellen.  Viktige satsingsområder her er bl.a.  

 Økt satsing på anlegg for idrett og egenorganisert fysisk aktivitet, herunder 
friluftsliv. 

 Bidra til å skape gode rammebetingelser for den organiserte idretten slik at den er 
i stand til å opprettholde og videreutvikle sine primæraktiviteter. 

 Økt satsing på ungdomsidrett. 
 Sikre gode rammebetingelser for barneidrett 
 Legge til rette for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv 
 Målrettet satsing for å nå inaktive 
 Bidra til et godt aktivitetstilbud for grupper med behov for særskilt tilrettelegging. 
 Bidra til å opprettholde og utvikle idretten som en viktig arena for inkludering. 
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3.2 Fylkeskommunale føringer 
Troms fylkeskommune har utarbeidet en regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-
2021. 

 
Hovedmålsettingen for friluftsliv er:   
«Alle i Troms skal ha mulighet og kunnskap til å drive friluftsliv som positiv aktivitet for helse og 
trivsel» 
Strategiene: 

 Holde i hevd allemannsretten 

 Prioritere friluftstiltak som utjevner sosiale forskjeller 

 Videreføre og utvikle samarbeid mellom friluftsaktørene 

 Ivareta friluftsliv gjennom kommunal og regional planlegging 

 Videreutvikle kunnskapsgrunnlaget om friluftsliv 

 Tilrettelegge for frivillig friluftslivsarbeid og engasjement 
 
For friluftslivsområder er målsettingen som følger: 
«Attraktive og varierte områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at de blir 
ivaretatt for framtidige friluftslivsaktiviteter i Troms» 
Strategiene: 

 Følge opp kartleggingen av friluftslivsområdene 

 Ivareta viktige friluftslivsområder i kommunal og regional planlegging 

 Prioritere sikring av viktige arealer for friluftsliv i nærmiljøet. 
 
For temaet fysisk tilrettelegging er målsettingen: 
«I Troms skal det være varierte og tilrettelagte friluftslivsområder for ferdsel og opphold nær der 
folk bor». 
Strategiene: 

 Legge til rette for naturvennlig friluftsliv i nærmiljøområder 

 Tilrettelegge for god informasjon i attraktive friluftslivsområder 

 Øke tilgjengeligheten til friluftslivsområder for personer med nedsatt funksjonsevne 

 Ivareta skjøtsel, drift og vedlikehold av friluftslivsområder i planer og i praksis. 
 
Temaet friluftslivsaktiviteter har følgende målsetting: 
«Innbyggerne i Troms skal ha mulighet til å utøve friluftsliv i nærmiljøet og i naturen ellers». 
Strategiene: 

 Legge til rette for at alle skal kunne drive friluftsaktivitet 

 Satse særlig på hverdagsaktiviteter i nærmiljøet 

 Stimulere til friluftslivsaktivitet i barnehage, skole og SFO 

 Styrke rekruttering av jegere og fiskere. 
 
For friluftslivsopplevelser i Troms er målsettingen: 
«I Troms skal unik natur og spennende kulturminner motivere både innbyggere og tilreisende til 
friluftsliv» 
Strategiene: 

 Informere og tilrettelegge for unike natur- og kurturminnebaserte opplevelser 

 Styrke barn og ungdoms kunnskap om naturressurser og om tidligere tiders bruk av 
naturen. 
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3.3 Kommunale føringer 
Folkehelseplanen 2014-2018 har følgende målformulering for fysisk aktivitet og idrett: 

 
Mål:  

Få flest mulig til å velge fysisk aktivitet som en livsstil.  Spesiell tilrettelegging med organisert 
aktivitet for de med fysiske og psykiske nedsatte funksjonsevner og de gruppene som av ulike 
grunner lever et passivt liv. Tilrettelegge for utbygging av idrettsanlegg, turløyper og 

friluftsområder. 
 

Balsfjord kommune er i samarbeid med frivillig sektor satt som ansvarlig for gjennomføringen. 
 
Noen av tiltakene er formulert slik: 

 Tidlig etablering av gode vaner og helsefremmende valg gjennom fokus på dette i 
barnehager og i skoler 

 Utbygging av gang og sykkelveier 

 Utbygging av turløyper for sommer- og vinteraktivitet, med tilrettelegging for 
rullestolbrukere og småbarnsfamilier. Sikre tilgang ved vei og parkeringsplasser 

 Opplevelsesstier (innlagte informasjon om planter, dyr, geologi og annen lokal 
informasjon) 

 Lekeløkker 

 Ballbinger 

 Fysak og frisklivaktiviteter 

 Svømmebasseng med fleksible åpningstider 

 Svømmeopplæring 

 Transporttilbud og bistandstilbud for de som trenger hjelp for å kunne delta i fysiske 
aktiviteter 

 Turløyper for eldre 

 Organisere trimgrupper for eldre 

 Eldredans og bassengtilbud for eldre 
 
Samfunnsplanen 2018 – 2030 har følgende mål: 

 
«Balsfjord kommune skal på alle ansvarsområder bidra til tiltak som fremmer god helse, 
forebygger sykdom, utjevner sosiale forskjeller, og skaper gode fellesskap i lokalsamfunnet.» 

 
I plan for å inkludere barn og unge i lavinntektsfamilier i Balsfjord, kan vi lese følgende: 

 
«Fritidsaktivitet kan forebygge ensomhet og gi barn større framtidshåp. Ensomhet over tid og i 
barndommen er helseskadelig og bekjempelse av ensomhet er løftet fram av regjeringen som et 
satsingsområde».  

 
Fritidsklubber er viktige som trygge og gode møteplasser for ungdom. Ungdom trenger et sted 
å være, og mange foretrekker et åpent lavterskeltilbud som ikke har fast oppmøtetid og 
forpliktelse som andre organiserte fritidstilbud. Et slikt tilbud kan bidra til økt sosial aktivitet og 
inkludering. Fritidsklubb er et alternativ og kan være et supplement til andre organiserte 
fritidsaktiviteter. 

 

4.Økonomiske støtteordninger 

4.1 Kommunale 
Kommunen er en viktig offentlig bidragsyter når det gjelder å skape gode rammebetingelser for 
lokal aktivitet. Dette gjelder både i forhold til bygging og drift av anlegg og i forhold til drifts- og 
aktivitetstilskudd til de lokale lagene.   
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Tilskudd til aktivitetsformål er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen, og vil derfor i stor grad 
være påvirket av kommuneøkonomien. 

 
Idrett og fysisk aktivitet har positive effekter både for hver enkelt og for samfunnet.  Det går ikke 
noe klart skille mellom egenverdien ved fysisk aktivitet og den samfunnsmessige betydningen. 

 
I 2020 ble det bevilget følgende økonomisk støtte til idrett og fysisk aktivitet i Balsfjord: 

 
Juksavatnet v/Strupen utvikling     kr   29 000,- 
Sætersletta v/ Sør-Malangen bygdelag (toalett saga)   kr     5 000,- 
Ishavskysten friluftsråd driftstilskudd     kr 108 385,- 
Skiløypetilskudd (idrettsrådet)      kr   50 000,- 
Idrettsrådet – driftstilskudd      kr     6 000,- 
 
Totalt         kr 198 385,- 
 

Økonomisk støtte fra Balsfjord kommune behandles i årsbudsjettet og økonomiplan. 

 

4.2 Fylkeskommunen 
Fylkeskommunen forvalter en rekke tilskuddsordninger som kan bidra til stimulering av 
friluftsliv, aktiviteter, tilrettelegging og sikring av friluftslivsområder. 

Tilskuddsordninger innen friluftsliv: 

 Tilskudd til friluftslivsaktivitet 
Tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder 
Tilskudd til statlig sikring av friluftslivsområder 

 Tilskudd til fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet (kun for Troms-kommuner i 
2021) 

 Tilskudd til vilttiltak 

 

4.3. Statlige 
Spillemidler: 
Spillemidler til idrettsformål har gjennom flere ti-år hatt en sentral rolle når det gjelder å legge til 
rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.  Fordelingen av overskuddet fra Norsk Tipping er 
regulert i Lov om pengespill av 28. august 1992 nr 103 med senere endringer. I §10 andre ledd 
heter det bl.a.: 

 
«Overskuddet fra spillevirksomheten i selskapet og datterselskapet fordeles først med 6,4% til 
helse- og rehabiliteringsformål.  Deretter fordeles resterende overskudd med 64% til 
idrettsformål, 18% til kulturformål og 18% til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner 
som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.» 

 

I Balsfjord kommune behandles søknadene årlig i kommunestyret i henhold til tildelte midler og 
planens prioriterte handlingsprogram. Idrettsrådet har en rådgivende funksjon i forhold til 
prioriteringer av spillemiddelsøknader.   
 
Grasrotandel: 
Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 7% av spill 
innsatsen sin direkte til et lag/forening. 

 
  

https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/folkehelse-idrett-og-friluftsliv/tilskudd-til-friluftslivsaktivitet/
https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/folkehelse-idrett-og-friluftsliv/tilskudd-til-tiltak-i-statlig-sikrede-friluftslivsomrader/
https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/folkehelse-idrett-og-friluftsliv/tilskudd-til-statlig-sikring-av-friluftslivsomrader/
https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/folkehelse-idrett-og-friluftsliv/tilskudd-til-fysisk-tilrettelegging-for-friluftsliv-i-narmiljoet/
https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/folkehelse-idrett-og-friluftsliv/tilskudd-til-fysisk-tilrettelegging-for-friluftsliv-i-narmiljoet/
https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/natur-klima-og-miljo/tilskudd-til-vilttiltak/


9 
 

Merverdiavgiftskompensasjonen: 
To ordninger for merverdiavgiftskompensasjon som har stor viktighet for idrettslagene og 
klubbene på idrettsområdet. 

 
1. Kompensasjon for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift 

ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake.  
 

2. En rammestyret ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av 
idrettsanlegg. Bygging av idrettsanlegg representerer et stort økonomisk løft for 
mange lag og foreninger. Formålet med ordningen er å lette finansieringen av 
anleggsinvesteringer og stimulere til en fortsatt brei utbygging av anlegg. Alle som 
oppfyller vilkårene for å motta spillemidler (med unntak av 
kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak) kan søke. 

 

5.Mål og visjoner   
Friluftsliv er nordmenns foretrukne aktivitetsform og må ha en sentral plass i folkehelsearbeidet. 

Å sikre, tilrettelegge og informere om nærturer i kommunen er et viktig folkehelsetiltak. De fire 

A`ene: allemannsretten, areal, aktivitet og anlegg i planen som er viktige forutsetninger for å 

kunne ivareta friluftslivets interesser og muligheter. 

Utdanningsdirektoratets fagfornyelse og nye læreplaner har i en del fag klare mål om at 

undervisningen skal foregå utendørs. Naturen er tatt inn som en sentral del i de tre 

overordnede temaene og i flere av fagene i grunnskolen. Natur er beskrevet som en viktig del 

av kompetansemålene, og det legges også opp til at praktiske erfaringer i naturen legger 

grunnlaget for refleksjon og læring. Det gjelder i blant annet i kroppsøving og naturfag som i 

større grad skal bruke naturen til å utforske elementer i faget. Fagfornyelsen har tre 

overordnede tema; bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, samt folkehelse og 

livsmestring som skal inngå i alle fag hvor det er naturlig. Friluftsliv vil være et godt redskap for 

å arbeide med alle disse tre overordnede temaene. Et eksempel på aktivitet kan være Læring i 

friluft, hvor skoleprosjektets kursing av lærere bidrar til mer aktivitet i skoletiden for både elever 

og lærere.  

Med dette som utgangspunkt og tidligere planverk, er det utarbeidet mål og visjon for arbeidet 

med denne temaplanen.  

Folkehelseplanen’s visjon er:  
 

«Sammen for god Folkehelse». 

 
Samfunnsplanen’s mål for folkehelsen er:  

 

«Balsfjord kommune skal på alle ansvarsområder bidra til tiltak som fremmer god helse, 
forebygger sykdom, utjevner sosiale forskjeller og skaper gode fellesskap i 
lokalsamfunnet».  

 
Balsfjord kommune er medlem i Ishavskysten friluftsråd, som jobber interkommunalt for å skape 
hverdagsfriluftsliv til innbyggerne i medlemskommunene. De skal være et kompetansesenter for 
friluftsliv og ivaretar friluftsoppgaver i kommunen. De har som målsetting at:  

 

Friluftsliv skal være en naturlig del av hverdagen for alle, uavhengig av alder, kjønn, 
nasjonalitet eller funksjonsnivå. 
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Balsfjord kommune ønsker å bidra med tilrettelegging for gode og tilgjengelige anlegg og 
områder, både for organisert og egenorganisert aktivitet. For at flest mulig skal være fysisk 
aktive hver dag, er det viktig med god informasjon om helsefordelene ved fysisk aktivitet og 
naturopplevelser i eksisterende tilbud. 

 
Nærhet til idrettsanlegg og/eller ulike typer av friområder med et allsidig og variert 
aktivitetstilbud er avgjørende.   
Utjevning av sosiale forskjeller bør ligge i bunnen for aktivitetstilbud der hvor spesielt utstyr er 
avgjørende for deltakelse. Flerbrukshuset har også en del friluftsutstyr og kanoer til utlån. 

 
Balsfjord skal fremstå som en kommune med innbyggere i bevegelse, hvor aktivitet, opplevelse 
og god fysisk og psykisk helse er en målsetting. 

 
 

Visjon for Balsfjord: 

«Litt aktiv, hver dag, hele livet» 
 
Delmål 2021 – 2024:  

 
 Barn og unge skal ha tilbud om deltakelse i idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i skoler, 

SFO, barnehager og på fritiden i sitt nærmiljø 

 Få flere innbyggere i aktivitet, spesielt utsatte grupper 

 Areal for lek, idrett og friluftsliv skal innarbeides som en del av bomiljøet ved 

utarbeiding av kommunale planer 

    Utbygging, skilting og merking av turløyper for sommer- og vinteraktivitet, med 
tilrettelegging for rullestolbrukere og småbarnsfamilier. Sikre tilgang ved vei og 
parkeringsplasser. 

    Opplevelsesstier (innlagt informasjon om planter, dyr, geologi og annen lokal 
informasjon) 

 Anlegg som blir brukt av mange og til egenorganisert aktivitet skal prioriteres i 

planperioden. 

 Funksjonshemmede skal ha tilgang til idrettsanlegg og skal gis gode og varierte 

muligheter for friluftsliv 

 Samarbeid mellom kommunen, Ishavskysten friluftsråd, idrettsrådet og 

lag/foreninger må videreutvikles 

 Sosiale ulikheter skal utjevnes ved at det stilles utstyr til disposisjon i aktiviteter hvor 

spesielt utstyr er påkrevd for deltakelse. 

 

6. Lokal status og aktivitet  

6.1 Ungdata, aktivitet barn og unge 
Barn og unge ha flere gode tilbud i kommunen gjennom idrettslag og foreninger. Spesielt er det 
mange som deltar i fotball og turn i kommunen. Det er også tilbud om håndball, ski, skyting, 
samt speider og aktivt hestemiljø. Det er en fritidsklubb i kommunen, (tidligere BULA-huset), 
lokalisert i Fuglelia flerbrukshus på Storsteinnes. Klubben er åpen en kveld i uka, men 
arrangerer også andre typer aktiviteter som for eksempel grillkvelder, karneval, uteaktiviteter og 
friluftscamper. Fritidsklubb er under etablering på Meistervik, denne vil være i drift i løpet av 
2021. 
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Kulturskolen gir også tilbud på flere instrumenter, og der har vært dans som tilbud enkeltår. 

Kommunen har også et årlig samarbeidsprosjekt «BRY DÆ» med deltagere kulturskolen, 

psykisk helse, Fuglelia flerbrukshus, ungdomsrepresentanter og kirken hvor det skapes en 

forestilling som inneholder ulike kreative utrykk, inklusiv dans.  

Det er også en erfaring at deltagelse i organisert idrett går ned i ungdomsårene, men at de 

deltar mere i egenaktivitet, treningssenter og friluftsliv.  

Ungdata undersøkelsen 2021 viser at 99% av ungdommene svarer at de sjelden eller aldri 

røyker, og 98 % svarer at de sjelden aller aldri bruker snus. Bruk av rusmidler er lavt i 

kommunen: 98% svarer at de aldri har prøvd narkotiske stoffer, og 97% svarer at de sjelden 

eller aldri drikker alkohol (75% av de svarer aldri).  

81% av ungdommene svarer at de er fysisk aktiv minst 1-2 ganger i uka eller oftere. Disse 

fordeler seg med at ca halvparten trener organisert gjennom en idrettsklubb eller på 

treningssenter, mens den andre halvparten går turer eller trimmer i egen regi.  

45% av ungdommene er fornøyd med tilbudet av idrettsanlegg i kommunen – her kan det være 

lokale forskjeller. Ungdataundersøkelsen viser tall fra kommunen som helhet. 

6.2 Samspill mellom kommunen og idretten 
Alle idrettslag skal ifølge Idrettsforbundets (NIF) lovverk være medlem av et idrettsråd. 
Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i kommunen, og det er 
mulig med samarbeid mellom flere kommuner for å danne et "interkommunalt" idrettsråd. 
Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommune, og det skal være en 
arena for samarbeid mellom lagene, og de kommunale myndigheter og mellom lagene og 
idrettskretsen. 

 
Det er viktig at samspillet mellom kommunen som tilrettelegger og lag/foreninger som ansvarlig 
for at aktivitetene fungerer godt sammen. Et godt og nært samarbeid er viktig for begge parter 
og for kommunens innbyggere. 

   
Balsfjord kommune skal ha god kompetanse på de ordningene hvor lag og foreninger kan søke 
økonomisk støtte til etablering og rehabilitering av anlegg.  Det er vanskelig for frivillige å 
inneha nok kompetanse på disse ordningene og mange vil ha behov for veiledning og 
informasjon om muligheter fra kommunen. Uten slik støtte kan det føre til at lag/foreninger ikke 
realiserer planlagte anlegg.   

 
Frivillighet er en forutsetning for norsk idrett så vel som for alle andre organisasjoner. Det bør 
legges til rette for å stimulere frivillig innsats gjennom tilrettelegging som motivator. Balsfjord 
kommune har mange frivillige lag og foreninger som gjør en stor innsats i lokalmiljøet.  

 
Idretten er den største frivillige organisasjonen i landet. Idrettsrådet skal være det 
koordinerende ledd og talerør for idrettslagene i kommunen. Det er viktig at idrettsrådet 
involveres i alle saker som er av interesse for idretten felles eller for de enkelte lag/foreninger. 

 

6.3 Idrett og fysisk aktivitetstilbud 
Idrett og fysisk aktivitet er en kilde til glede, overskudd, fysisk og psykisk mestring. Idrett 
rekrutterer bredt og er en av samfunnets viktigste inkluderingsarenaer på tvers av generasjoner 
og sosiale skillelinjer. Det handler i stor grad også om deltakelse i sosiale fellesskap. 

 

 Laksvatn har Taekwondo, skiskyting og tilbud innen fotball, ski, sykkel og volleyball. 

 Nordkjosbotn har Taekwondo, bueskytterklubb, fotballag, ski, friidrett og miniatyrskyting.  

KFUM-speiderne har ukentlige aktiviteter. 
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 Storsteinnes har tilbud innen fotball, friidrett, turn/gymnastikk, håndball, orientering, ski, 

skyting og ridning, samt at det er en Motorcross-klubb og skytterlag. 

 Hamnvåg har aktiviteter i speidergruppe og ski 

 Mestervik har flere turløyper, bryting, innebandy, klatring, treningsrom, ridning, volleyball. 

 Malangseidet/Sletta har turløyper, ski, dart 

 Mortenhals har turløyper, ski, treningsrom, fotball, friidrett 

 
Oversikt over idrettslag og foreninger finnes i vedlegg 1. 
 

6.4 Ishavskysten friluftsråd 
Balsfjord kommune er en av Ishavskysten friluftsråd sine fem medlemskommuner. 

Friluftsrådets oppgave som interkommunal organisasjon er å ta vare på mulighetene og sikre 

naturopplevelser og friluftsliv i regionen, med formål å forvalte, styrke og informere om 

friluftslivet i våre medlemskommuner. Balsfjord kommune og Ishavskysten friluftsråd 

samarbeider i dag om tilrettelegging og forvaltning av kommunens friluftsområder.  

Hovedmålet er å skape mer hverdagsfriluftsliv som gir styrket folkehelse til innbyggerne i 

kommunen. Ishavskysten friluftsråd er et frivillig samarbeidsorgan for Balsfjord, Karlsøy, 

Lyngen, Storfjord og Tromsø kommuner. Ishavskysten friluftsråd skal i samarbeid med 

medlemskommunene, andre offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner og grunneierne m. 

fl. arbeide for: 

 Å informere om og fremme et naturvennlig friluftsliv som trivselsskapende og 

helsefremmende aktiviteter for folk flest og som regional attraksjon for turisme. 

 Å medvirke til å planlegge, sikre og opparbeide friluftsområder for allmennheten. 

 Å gi innstillinger, råd og uttalelser til medlemskommunene, offentlige instanser og andre 

i spørsmål som angår friluftsliv og friluftsområder. 

 Å øke forståelsen for friluftslivets betydning og sikre tilgjengeligheten til friluftsliv for 

befolkning uavhengig av alder, kjønn og funksjonsevne. 

Friluftsrådet har flere frilufts-prosjekter i samarbeid med Balsfjord kommune. Mange av 

prosjektene går over flere år. I tillegg til en fast årlig medlemskontingent fra våre fem 

medlemskommuner (som utgjør ca 25 % av årlig omsetning), finansieres friluftsrådets 

prosjekter av prosjektmidler og driftstilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune og 

Friluftsrådenes Landsforbund. 

Flerårige prosjekter: 

 Friluftsskoler i fellesferien for barn i alderen 10 – 13 år 

 Læring i friluft: kurs og kompetanseheving av skolenes lærere, som igjen tar med sine 

elever ut for å bruke naturen som klasserom (alle kommunale skoler i Balsfjord er med)  

 Tilrettelegging i de statlig sikra friluftslivsområdene: Juksavatn og Skrivarholmen (+ 

Hjertøya) 

 TellTur: årlig digital turkonkurranse  

 Turhefte med turbeskrivelse av alle de tilrettelagte turene i kommunen 

 Ti på hjul: tilrettelagt turkonkurranse for hjulbrukere 

 Utstyrsbase: divers turutstyr + kano som lånes/leies ut til innbyggerne i kommunen 

Ishavskysten friluftsråd er opptatt av å legge til rette for at helsedirektoratets anbefalinger om 

fysisk aktivitet følges; 30 min for voksne og 60 min for barn hver dag.  
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6.5 Lag, foreninger, samt private tilbud om ulike aktiviteter 
Balsfjord kommune har et aktivt turlag og et aktivt Barnas turlag. Barnas turlag er en 
undergruppe av Troms turlag, og de arrangerer mange turer i naturen for aldersgruppe 0 -26 år.  
Balsfjord og omegn turlag arrangerer turer for alle aldersgrupper i sine merka løyper rundt i 
kommunen. 

LHL i Balsfjord har flere tilbud som gå-gruppe, treningssenter og badeaktivitet i Moan Bad.  

Seniordans har tilbud med ukentlig trening i kommunen. Det finnes også gubbetrim på 

Storsteinnes, og tilbud via Helselaget LIV i Malangen. 

Videre har kommunen to privateide treningssenter på Nordkjosbotn og på Storsteinnes. De 

tilbyr et variert tilbud innen styrketrening, spinning, zumba, slyngetrening, yoga mv. I tillegg 

tilbys det yoga i privatregi både på Storsteinnes; Storsteinnes og på Nordkjosbotn. 

Aerobic Storsteinnes har også ukentlige treningstimer gjennom vinterhalvåret. 

7.STATUS ANLEGG OG AKTIVITET 

7.1 Kommunale anlegg 
Balsfjord kommune har få lekeplasser og dermed brukes uteområdet til kommunens skoler og 
barnehager også utenom deres åpningstid. 

 
Laksvatn oppvekstsenter 

 Barnehagens uteområde utgjør mellom 2000 – 2100 m2. Området består av 

lekeapparater og et utstyrslager der leker og utstyr til barna oppbevares.  

Størstedelen av lekeapparatene som er på uteområdet er i hovedsak fra starten av 

1990-tallet. Området har behov for oppgradering og fornyelse av enkelte apparat, samt 

noe utbedring av gjerde og et «vått» område på utearealet. Ut over dette ligger arealene 

fint til og med et godt potensiale for videre utvikling. Barnehagen benytter seg også av 

gapahuken som ligger i umiddelbar nærhet til lekeområdet, samt turstiene som finnes i 

nærområdet. 

 Skolens uteområde består i dag av et stort område ovenfor skolen som inneholder to 
dissestativ av en eldre type, en stor sandkasse og et stort åpent område som 
opprinnelig var del av en fotballbane. Det befinner seg også en ballbinge på dette 
området. Denne er det Laksvatn IL som har fått satt opp. Nedenfor skolen og på 
skolens nordside er det tilnærmet tomt for lekeapparat. Dette området brukes i stor grad 
som en naturlekeplass. Kommunestyret bevilget i juni 2021 kr 350.000 til oppgradering 
av uteområdet i skole- og barnehagen. I tillegg er FAU i gang med å samle inn penger 
til Zipline og klatrevegg. Det kommer fra høsten 2021 til å etableres en arbeidsgruppe 
som skal koordinere og lage en plan for hvordan midlene skal brukes og fordeles. 

 
Nordkjosbotn skole  

Nordkjosbotn skole har uteområde med 6 disser, 2 fuglerededisser, klatrestativ, 

lekehytter, sandkasser og fotballbinge. Skolen ligger tett opp mot idrettsanlegget til 

Nordkjosbotn IL, dette gjelder kunstgressbane, friidrettsanlegg og løpebane. Skolen 

disponerer idrettsanlegget fritt i skoletiden mot at forholder oss til regler som er satt av 

idrettslaget. Vinterstid har vi skiløype som går i samme området. Skiløypa vedlikeholdes 

av NIL. Kan varierer hvor ofte den er oppkjørt. 

Både elever, foresatte og ansatte har over en lengere periode ønsket sykkelbane til de 

elevene som ikke er opptatt av fotball eller annen lek. Andre alternativer som har vært 

diskutert utbedret i tilknytning til skolens uteområde er klatrevegg og sip-bane. 
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Nordkjosbotn barnehage 
Nordkjosbotn barnehage er under ombygging/renovering, både bygget og uteområdet. 
Det er tilstrekkelig uteareal og ny barnehage vil ha oppgradert uteområde med nye 
lekeapparater og god tilrettelegging for alle aldersgrupper, 0 – 6 år. 

 
Barnehagen ligger i utkanten av et boligfelt og har nær tilgang til frilufts-områder. 
Uteområdet er tilgjengelig for barn på ettermiddagstid/helg. 

 
Storsteinnes skole  

Storsteinnes skole ligger på Moan ved siden av Moan bad, idrettshall og 
kunstgressbane. Uteområdet har få lekeapparater, men disse er fint satt opp på skolens 
uteområdet; huske, sandkasse, klatrestativ, stenger. Det er sykkelbane, ballbinge og 
volleyballbane i asfalt. Området brukes mye på ettermiddagstid og helg. 
Idéer som ønskes realisert de neste årene er: lekehytter for de yngste, cross-

sykkelløype, skolehage, skøytebane, klatreløype, klatrestativ (edderkoppnett), vikingtun 

med gapahuker og bålplass i midten. Volleyballbane utendørs, snøballområde med 

blinker (tegne noen artige figurer med hull som gir ulik poengsum), noen byggverk med 

overbygg, enkel zip-line, enkel akehaug på nedsiden, tau-huske/slengehuske, 

fuglekasse med kamera. 

 
Moan barnehage 

Stort og flatt område der det er bygget en kunstig haug som kan benyttes til aking og 

opp/ned gåing. Det er godt utvalg av ut lekeapparater på uteområdet som gi forskjellige 

utfordringer for alle aldersgrupper. Barnehagen har nær tilgang til skolens område og 

fotballbane, samt idrettshall og svømmehall. 

Barnehagen har nær tilgang til skog og turområder, sentrum av Storsteinnes og fjæra. I 

barnehagens stengetid burkes uteområdet. Dette medfører at det er litt søppel ol på 

området, og at personalet må hver morgen gå en runde på uteområdet. Dette med fører 

også mer slitasje på uteområdet og lekeapparater, en om det bare skulle blitt brukt i 

barnehagens åpningstid. 

   
Sand skole  

Sand skole har et stort uteområde med 4 disser, 2 fuglerededisser, 2 klatrestativ, ei 

sklie, 2 sandkasser og ballbinge. Skolen har kunstgressbane, friidrettsanlegg og 

løpebane på skolens område. I tillegg kastegrop for kule og en utendørs madrass for 

høydehopp. En sandvolleyballbane ligger også på skolens område.  

For de yngste elevene finnes det også en enkel klatrevegg som kan benyttes. 

Skoleplassen er asfaltert og har opptegnet paradis og ballspillfelt. Det er montert 

basketstativ på den asfalterte plassen. Skolen disponerer idrettsanlegget fritt i 

skoletiden.  

Idrettslaget benytter området til fotball og friidrettstrening på fritida.  

Vinterstid benyttes skolens område «Skrivarholmen» til skøyter, isfiske og annen 

uteaktivitet. I nærheten av Skrivarholmen ligger også lysløypa som benyttes av skolen. 

Skiløypa vedlikeholdes av UIL Røyken.  

  
Malangen barnehage 

Mestervik barnehage ligger i et boligfelt. Det var inntil for 10 år siden en egen lekeplass 
for barn i boligfeltet og barnehagens uteområde var ikke i bruk når barnehagen var 
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stengt. I de senere år har bruken økt betraktelig og derav også stor slitasje på 
lekeapparater og uteområdet generelt. I tillegg til noe forsøpling som personalet må 
plukke opp. Lek her utløser også støy for naboer. 

 
Barnehagens område er inngjerdet med 2 store porter. Området er kupert med bakker 
og noe skog med ei lekestue. Det er et stort klatrestativ med sklie og klatrevegg, flere 
disser tilpasset små og større barn. Det er en båt som står plassert nede i bakken. Det 
er ei sandkasse og 2 store sandbasseng. Det er også ei vippe i barnehagen samt flere 
bord og benker plassert mot sør. 

 
Barnehagen er ansvarlig for at området er sikkert for barn i alder 0-5 år. Slik som bruken 

er i dag på fritiden, så er muligheten for at barn skader seg på området tilstede pga den 

aktiviteten de har her.  

 

Skrållan barnehage ligger i et boligfelt på Mortenhals. Det er et inngjerdet flatt 

uteområde med en liten høyde hvor barna lager seg akebakke på vinter, samt at det er 

et lekehus her. 

Området består av 2 huskeapparat med 4 husker for større barn, disse huskene ligger i 

et stort sandbasseng. Det er et huskeapparat med 2 husker til små barn. Det er ei 

sandkasse og et stort lekeapparat med sklie, overbygd platting med 2 etasjer og 

kjøkkenbenk i underetasjen. Det er bord og benker på uteområdet, samt en grillplass. 

Det er tilgang via en stor port til barnehagen og det er en port som gir utgang direkte til 

et skogsområde. 

8.Anlegg og aktivitet  

8.1 Behov for anlegg og aktivitet – innspill fra lag og foreninger   
Ishavskysten friluftsråd 

Nye prosjekter/pågående prosjekter: 

 Revisjon av kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Balsfjord kommune (i 

gang og ferdigstilles juni 2022) 

 Det nasjonale prosjektet Friluftslivets ferdselsårer (starter opp vinter 2021) 

 Småfotan: lavterskel turtilbud med turkort og klippetenger til skoler og småtrinnet (i gang 

og blir et flerårig prosjekt) 

 Villmarkscamp for ungdom (første gang arrangert i august i år med 19 ungdommer fra 

hele regionen) 

Fremtidige prosjekter (kommende spillemiddelsøknader): 

 Revisjon av Balsfjord turkartpakke (1: 50 000) 

 Lage nærmiljøkart for Storsteinnes, Laksvatn, Nordkjosbotn, Sand og Mestervik  

 Skilte og merke nærturer, og lage flere rundløyper  

 Utvide rullestolveien langs Nordkjoselva og etablere bru for å knytte bygda og 

friluftsområdet sammen.  

 Etablere turmål i nærheten av kommunens skoler og barnehager: gapahuk, hytte, 

klatrejungel etc  

 Tilrettelegge flere turmål for rullestolbrukere, bostedsnære områder prioriteres 

Sagelvvatn utmarkslag vil legge forholdene til rette for jakt, fiske og friluftsliv. 
De har satt opp en stor gapahuk ved Vassenden som er beregnet for alle. 
 
Laget har tidligere meldt inn følgende anlegg: 
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 Fiskeplass for rullestolbrukere 
Nye planlagte anlegg: 

 HC-tilpasset toalett  

 Parkeringsplass tilrettelagt HC ved fiskeplass 

 Vei til, og HC-tilpasset flytebrygge med båt 

 Oppgradere gammel vei og molo for båttransport 
 
Mestervik bygde- og idrettslag eier Miljøbygget og en eldre grusbane samt lavvo i utmarka. I 
Miljøbygget er det gymsal og garderober, sosialdel, ungdomsklubb samt treningsrom. På deler 
av grusbanen er det etablert ridebane. 
  
MeBil har tidligere meldt inn følgende planer: 

 Rehabilitering av fotballbanen 

 Sykkelløype 

 Rehabilitering av miljøbygget 

 Forlengelse av lysløypa mot miljøbygget og helårsløype. 
 
Nye planlagte anlegg: 

 Utvide klatrevegg  

 Lekeplassanlegg  

 Turstier/gapahuk/bålgruer 

 Tuftepark 

 Tidtakerbu i lysløypa 

 Skileikanlegg  

 Skøytebane  

 Klatrepark  

 Sykkelpark  

 Sjøhus m/båt/kano 

 Kommunal tomt ved Miljøbygget søkes etablert som statlig sikra friluftsområde. 
 
MeBil har i 2020 levert søknad om nærmiljømidler for ballbinge kr 594.685,-.  Søknaden vedtatt 
av kommunestyret i desember 2020 og ligger inne i anleggsplanen. 
 
UIL Røyken har klubbhus på Kvitsand, men benytter skolens gymsal til treninger. Laget har 
friidrettsbane og kunstgressbane. I samarbeid med Ishavskysten friluftsråd er det satt opp lavvo 
ved Sandsvannet.  Det er etablert grusvei beregnet for rullestol. I år planlegges det toalett ved 
lavvoen og håper på samarbeid med kommunen om drift og vedlikehold av dette. Det er i tillegg 
to gapahuker i utmarka. Inneværende år er gitt tilsagn om tippemidler til garasje for 
tråkkemaskin med kr 1 778 586,-. 
 
Nye planlagte anlegg: 

 Renovering av lysløypeanlegget ved Kvitsand   
 
Aktivitet: fotball, ski, friidrett, revy, treningsrom, friluftsaktiviteter. 
 
Laurasætra Motorcross-klubb 
Klubben eier crossbanen hvor det drives organisert trening 3 dager i uken.   
De har 20 aktive kjørere og nærmere 200 medlemmer.  
Klubben har meldt inn følgende anlegg tidligere: 

 Crossbane.  
Nye planlagte anlegg: 

 Tidtakerutstyr  

 Speakeranlegg  

 Klubbhus tilrettelagt for funksjonshemmede.   
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Storsteinnes IL 
Nye planlagte anlegg:  

 Skileikbakke 

 Treningshall med kunstgress  

 Lager/garasje til utstyr 

 Utskifting av dekke på kunstgressbanen  
 
Laksvatn IL 
Har fått tilsagn i 2020 om spillemidler til gressbane kr 225.000,- 
 
Laksvatn skiskytterlag 
Har tidligere meldt inn følgende anlegg  

 Rehabilitering av bygning 

 Rulleskibane 
 
Nordkjosbotn IL 
Har meldt inn anlegg for:  

 Etablering av undervarme på kunstgressbanen  
 
Sletta UIL 
Laget har sendt inn søknad på tippemidler for rehabilitering av lysanlegg i lysløypa kr 597.991,-.  
Søknaden vedtatt av kommunestyret i desember 2020. Tildelt kr 294 000,- i 2021. 

 
Josefvatn IL 
Planlagte tiltak: 

 Skifte ut lys i lysløype 

 Utvide lysløype 

Balsfjord kommune 

 Utrede sykkelområde Storsteinnes sentrum- Pumptrack bane 

 Utrede lekeområder/parkområder i sentrums- og boligområder i kommunen. 

 Skole- og barnehagens uteområder  
 
Parkeringsplasser ved tur- og friluftsområder. Det er etablert en god del turstier i kommunen, 
men for mange av disse er det vanskelig å finne egna parkering.  Dette bør sees på i 
sammenheng med arealplanen og kartlegging av viktige friluftsområder. 
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Handlingsplan 
 
Fysisk inaktivitet er et voksende samfunnsproblem. Det er i første rekke en mer stillesittende 
hverdag som er årsaken til at kun 20% av befolkningen oppfyller myndighetenes anbefalinger 
om daglig fysisk aktivitet. Idrett og fysisk aktivitet er derfor et viktig bidrag for å nå nasjonale 
helsepolitiske mål for barn, ungdom, voksne og personer med nedsatt funksjonsevne. 
 
Tidligere innmeldte tiltak: 

 
Lag/forening Tiltak Kostnad Planlagt start 
Sagelvvatn 
utmarkslag 

 Fiskeplass for rullestolbrukere 
 

  

Mestervik 
bygde- og 
idrettslag 

 Rehabilitering av fotballbanen 

 Sykkelløype 

 Rehabilitering av miljøbygget 

 Forlengelse av lysløypa mot 
miljøbygget og helårsløype 

 Ballbinge  
 

 
 
 
 
 
kr 594.685,-.   

 
 
 
 
 
Ikke innvilget 

UIL Røyken  Garasje for tråkkemaskin  
 

 kr 1 778 586,-. Innvilget 2021 

Laurasætra 
Motorcross-
klubb 
 

 Crossbane 
 

  

Laksvatn IL 
 

 Gressbane  
 

kr 225.000,- Innvilget 2020 

Laksvatn 
skiskytterlag 

 Rehabilitering av bygning 

 Rulleskibane 
 

  

Sletta UIL 
 

 Rehabilitering av lysanlegg i 
lysløypa 

kr 597.991,-.   Tildelt kr 
294 000,- i 
2021 

Ishavskysten 
friluftsråd 
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Nye tiltak: 

Lag/forening Tiltak Planlagt start 

Sagelvvatn 
utmarkslag 

 HC-tilpasset toalett  

 Parkeringsplass tilrettelagt HC ved fiskeplass 

 Vei til, og HC-tilpasset flytebryge med båt 

 Oppgradere gammel vei og molo for 
båttransport 

 

Mestervik bygde- 
og idrettslag 

 Utvide klatrevegg  

 Lekeplassanlegg  

 Turstier/gapahuk/bålgruer  

 Tuftepark  

 Skileikanlegg  

 Skøytebane  

 Klatrepark  

 Sykkelpark  

 Sjøhus m/båt/kano 

 Tidtakerbu i lysløypa   

 Kommunal tomt ved Miljøbygget søkes 
etablert som statlig sikra friluftsområde. 

2021 
2021 
2021/22 
2022 
2022/23 
2022/23 
2023 
2024/25 
2024/25 
2021 
 

UIL Røyken  Renovering av lysløypeanlegget ved 
Kvitsand.   

 

 

Laurasætra 
Motorcross-klubb 
 

 Tidtakerutstyr,  

 Speakeranlegg  

 Klubbhus tilrettelagt for 
funksjonshemmede.   

 

Storsteinnes IL 
 

 Skileikbakke 

 Treningshall med kunstgress 18,5 mill 
2021/22  

 Lager/garasje til utstyr 

 Utskifting av dekke på kunstgressbanen  
 

 
2021/22 

Nordkjosbotn IL 
 

 Etablering av undervarme på 
kunstgressbanen  

 

 

Josefvatn IL 
 

 Skifte ut lys i lysløype 

 Utvide lysløype 
 

 

Balsfjord kommune 
 

 Utrede sykkelområde Storsteinnes 
sentrum- Pumptrack bane 

 Utrede lekeområder/parkområder i 
sentrums- og boligområder i kommunen. 

 Skole- og barnehagens uteområder 

 Parkeringsplasser ved tur- og 
friluftsområder  

 

 

Ishavskysten 
friluftsråd 
 

 Revisjon av Balsfjord turkartpakke (1: 50 
000) 

 Lage nærmiljøkart for Storsteinnes, 
Laksvatn, Nordkjosbotn, Sand og Mestervik  

 Skilte og merke nærturer, og lage flere 
rundløyper  
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 Utvide rullestolveien langs Nordkjoselva og 
etablere bru for å knytte bygda og 
friluftsområdet sammen 

 Etablere turmål i nærheten av kommunens 
skoler og barnehager: gapahuk, hytte, 
klatrejungel etc  

 Tilrettelegge flere turmål for 
rullestolbrukere, bostedsnære områder 
prioriteres 

 

Prioritering av anlegg i perioden: 

Lag/forening Prioritert Ikke prioritert 

Sagelvvatn 
utmarkslag 

 HC-tilpasset toalett  
 

 Fiskeplass for rullestolbrukere 

 Parkeringsplass tilrettelagt HC 
ved fiskeplass 

 Vei til, og HC-tilpasset flytebryge 
med båt 

 Oppgradere gammel vei og 
molo for båttransport 

Mestervik 
bygde- og 
idrettslag 

 Rehabilitering av 
fotballbanen 

 Sykkelløype 

 Rehabilitering av 
miljøbygget 

 Utvide klatrevegg  
 

 Forlengelse av lysløypa mot 
miljøbygget og helårsløype 

 Lekeplassanlegg  

 Turstier/gapahuk/bålgruer  

 Tuftepark  

 Skileikanlegg  

 Skøytebane  

 Klatrepark  

 Sykkelpark  

 Sjøhus m/båt/kano 

 Tidtakerbu i lysløypa   

 Kommunal tomt ved 
Miljøbygget søkes etablert 
som statlig sikra 
friluftsområde 

UIL Røyken   Renovering av 
lysløypeanlegget ved Kvitsand.   

 
Laurasætra 
Motorcross-
klubb 
 

 Tidtakerutstyr  
 

 Speakeranlegg  

 Klubbhus tilrettelagt for 
funksjonshemmede   

Storsteinnes IL 
 

 Skileikbakke 

 Treningshall med 
kunstgress  

 Lager/garasje til utstyr 

 Utskifting av dekke på 
kunstgressbanen  

 

 
 

Nordkjosbotn 
IL 

 

  Etablering av undervarme på 
kunstgressbanen  

 
Josefvatn IL  Skifte ut lys i lysløype  Utvide lysløype 
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Balsfjord 
kommune 
 

 Parkeringsplasser ved 
tur- og friluftsområder  

 Utrede 
lekeområder/parkområder 
i sentrums- og 
boligområder i kommunen 

 

 Utrede sykkelområde 
Storsteinnes sentrum- 
Pumptrack bane 

 Skole- og barnehagens 
uteområder 

 

Ishavskysten 
friluftsråd 
 

 Revisjon av Balsfjord 
turkartpakke (1: 50 000) 

 Tilrettelegge flere turmål for 
rullestolbrukere, 
bostedsnære områder 
prioriteres  

 Skilte og merke nærturer, 
og lage flere rundløyper 
med for eksempel bruer. 
Eksempel er bru over 
Nordkjoselva 

 Lage nærmiljøkart for 
Storsteinnes, Laksvatn, 
Nordkjosbotn, Sand og 
Mestervik  

 Etablere turmål i nærheten av 
kommunens skoler og 
barnehager: gapahuk, hytte, 
klatrejungel etc  
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Vedlegg: 
 

1. Lag og foreninger (registrert av idrettsrådet) 
 

 Storsteinnes IL 

 Josefvatn IL 

 Tennes og omegn IL 

 Laksvatn IL 

 Lakselvdal Sprint 

 Indre Balsfjord skiskytterlag 

 Laurasætra Motorcrossklubb 

 Balsfjord Bueskytterklubb 

 Balsfjord NTN Taekwon-do klubb 

 Balsfjord og Malangen hestesportklubb 

 Hestesportlaget MIKS 

 Nordkjosbotn Pistolklubb 

 Sletta UIL 

 Røyken UIL 

 Nordkjosbotn IL 

 Mestervik bygde- og idrettslag 

 Malangseidet bygde- og idrettslag 
 
 

Friluftsorganisasjoner 

 Barnas Turlag 

 Balsfjord og omegn turlag 

 Sagelvvatn Utmarkslag 
 

 

Samarbeidspartnere 

 Ishavskysten friluftsråd 
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2. Ordinære anlegg 
Ordinære anlegg er anlegg for organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet.  
Tildeles 1/3 av det godkjente kostnadsoverslaget i en spillemiddelsøknad. 
 
For 2020/21 er det søkt tilskudd på følgende anlegg: 

1. Laksvatn IL – gressbane 
2. Røyken UIL – garanse tråkkemaskin 
3. Sletta UIL rehab. lysanlegg 

 
 

I anleggsplanen finnes følgende anlegg: 
 

 Juksavatn friluftsområde 

 Juksavatn samisk gamme 

 Juksavatn – Andorvatn tursti 

 O-kart – flere områder 
 

 Balsfjord turkart 
 

 Selnes skytebaner 
 

 Kantornes lysløype og skiskytteranlegg 

 Laksvatn fotballanlegg 

 Laksvatn grusbane 

 Laksvatn gressbane 

 Laksvatn skiskyteanlegg 

 Lakselvdal klubbhus lysløype 

 Laksvatn skole 

 Lakselvdal skytesenter klubbhus 

 Lakselvdal skytesenter 200 og 100 m 
 

 Nordkjosbotn stadion - klubbhus 

 Nordkjosbotn stadion kunstgress 

 Nordkjosbotn grusbane 

 Nordkjosbotn lysløype 

 Idrettshall Nordkjosbotn 

 Nordkjosbotn samfunnshus 

 Nordkjosbotn skyteanlegg 200 og 100 m 

 Olemyra skytterhus 

 Nordkjosbotn motorsportanlegg 

 Nordkjosbotn skole 
 

 Øvergård ungdomshus 

 Øvergård lysløype 

 Øvergård friluftslivsanlegg 
 

 Tamokdal grendehus 

 Tamokdal lysløype 
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 Moan grus/friidrett 

 Moan idrettspark kunstgress 

 Moan idrettspark skiskytterhus 

 Moan krøllgressbane 

 Moan gressbane 

 Moan grusbane 

 Moan badeanlegg 

 Moan langrennsanlegg 

 Moan lysløype 

 Moan skiskytteranlegg 

 Storsteinnes idrettshall 

 Storsteinnes skole 

 Storsteinnes balløkke 
 

 Sørkjos miniatyrbane 
 

 Rislamoen skytterhus 

 Rislamoen skytebane 

 Rislamoen leirduebane 
 

 Sagelvvatn lysløype 
 

 Tennes klubbhus 

 Tennes lysløype 

 Tennes balløkke 
 

 Josefvatn lysløype 
 

 Mestervik Miljøbygg 

 Mestervik lysløype 

 Mestervik miljøbygg miniatyrbane 
 

 Rambergstua 

 Sand – kunstgress 7er 

 Sand skole 

 Klubbhus Kvitsand 

 Kvitsand lysløype 
 

 Malangseidet bygdehus 

 Malangseidet lysløype 
 

 Sletta klubbhus 

 Sletta lysløype 
 

 Ursfjord skytebaner 

 Sør-Malangen samfunnshus 

 Sør-Malangen miniatyrbane 
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3. Nærmiljøanlegg  
Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, som ligger i 
tilknytning til bo- eller oppholdsområder.  Med nærmiljøanlegg menes kun utendørs 
anlegg. Disse tildeles 50% av godkjent kostnadsoverslag. 

 

 O-kart – nærmiljøanlegg Laksvatn, Sand, Skutvik, Storsteinnes 
 

 Laksvatn ballbinge 
 

 Seljelvnes balløkke 
 

 Nordkjosbotn ballbinge 

 Nordkjosbotn skytebane, felt/rifle 

 Steinvollan nærmiljøområde 

 Steinvollan nærmiljøpark 
 

 Moan idrettspark, Brattenga – tur og skiløype 

 Moan balløkke 

 Grønvold balløkke 

 Petersplassen friluftslivsområde 

 Balsokken nærmiljøanlegg-grillbu 
 

 Sagelvvatn balløkke 
 

 Tennes balløkke 
 

 Laurasætra motorcrossbane 
 

 Josefvatn bygde/klubbhus 

 Josefvatn balløkke 

 Josefvatn lysløype 
 

 Kirkely, tur og kultursti 
 

 Hamnvåg balløkke 
 

 Mestervik balløkke boligfelt 

 Mestervik grusbane 

 Mestervik miniis/ballbinge 
 

 Nordbynes balløkke 
 

 Malangseidet balløkke 
 

 Sletta balløkke 
 

 Sand friidrett kunstgress 
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4. Øvrige anlegg 
 Sagelvvatn utmarkslag har satt opp gapahuk ved Vassenden 

 

 Mestervik bygde- og idrettslag har etablert turstier og satt opp lavvo ved 
Sagelva.   

 

 Malangseidet bygde- og idrettslag har etablert tursti og satt opp grillbu.  I 
tillegg er det tursti til Linken-hytta på Rødsandfjellet. 
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