
INNLEDNING 

 

Aktiviteter innenfor idrett og friluftsliv betyr mye for livskvaliteten til mange av oss, uansett 

alder og helsetilstand. Et allsidig og godt tilbud til hele befolkningen krever imidlertid 

idrettsanlegg som er i god stand og holder forskriftsmessig standard. Også tilrettelegging for 

aktivt friluftsliv krever god skilting, tilrettelegging, kart, rasteplasser osv.  

Slike investeringer er avhengig av god planlegging og ofte ekstern delfinansiering, og 

spillemiddelordningen kommer her inn som en vesentlig finansieringskilde for idrettens 

utallige små og store anlegg. Det gis støtte til alt fra ballbinger og turstier i nærmiljøene til de 

største nasjonale idrettsarenaene.  

 

Det er mange ønsker og behov som skal dekkes, noe som kan være en utfordring i en 

kommune med store avstander og få innbyggere. Stor aktivitet i frivillige lag og foreninger, 

utstrakt dugnadsånd og god vilje til å finne praktiske løsninger preger hele idrett- og 

friluftslivet i kommunen vår, slik at vi kan være stolte av å ha et svært godt tilbud sett i 

forhold til befolkningsgrunnlaget. Som nasjonalparkkommune står friluftslivet sterkt hos 

befolkningen i Engerdal.  

 

Bakgrunn  

For å kunne søke om tildeling fra spillemidlene krever Kultur- og kirkedepartementet at 

kommunene har en politisk vedtatt og oppdatert plan for anlegg og områder for idrett og 

friluftsliv.  

En slik plan er også et viktig styringsverktøy som gjør det mulig å prioritere investeringer i 

anlegg og tilbud ut fra en langsiktig og helhetlig vurdering.  

 

 

Plankrav  

I følge veilederne (Kulturdepartementet 2007, s. 26, og 2014, s. 44) med noe annerledes 

ordlyd, men samme budskap) bør en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet minimum 

inneholde: 

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 status-oversikt. 

4. Analyse 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. Økonomiplan knyttet til drift og vedlikehold av eksisterende og 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. 

 

Planarbeidet 

Plan for idrett og friluftsliv er forankret i Engerdal kommunes planstrategi og vedtatt 

utarbeidet som en temaplan. Det innebærer at kommunestyret har det politiske ansvaret for 

planen.  

Engerdal idrettsråd, Destinasjon Femund Engerdal og DNT Engerdal og Trysil har vært aktive 

samarbeidsparter i prosessen. Lag og foreninger med aktiviteter innenfor idrett og friluftsliv, 

samt rådet for likestilling, ungdomsrådet og eldrerådet har fått invitasjon til å komme med 

innspill underveis i arbeidet.  

 

Planarbeidet er sluttført våren 2021 og planen er vedtatt i kommunestyret X dato..  

Organisering  

Enhet utvikling har hatt ansvaret for gjennomføring av planarbeidet med en arbeidsgruppe 

med følgende representanter: 

1. Thore Joten, leder i Engerdal idrettsråd.   

2. Mia Faldmo, Destinasjon Femund Engerdal. 

3. DNT Engerdal Trysil   

 

Sofia Brustad-Johnsen og Ingunn Sømåen har hatt sekretæransvaret. 

 

Målsetninger med planen  

Den kommunale målsetting settes opp med hovedmål og delmål, og tar utgangspunkt i de 

overordnede nasjonale mål og strategier for idrett og friluftsliv. 

Målsettingen skal være styrende for prioritering og utvikling av anlegg og områder i 

kommunen, og det pekes i denne sammenhengen på aktuelle virkemidler.  

 



Nasjonal målsetting for tilrettelegging innenfor idrett og friluftsliv 

 Idrettspolitikken skal bidra til at folk har et bredt spekter av lokalt forankrede 

aktivitetstilbud, både i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og gjennom 

muligheten for egenorganisert aktivitet. (Kilde: Kulturdepartementet) 

 

Hovedmål for kommuneplan for idrett og friluftsliv i Engerdal kommune 

Den kommunale målsettingen tar utgangspunkt i den nasjonale, og er delt opp i et hovedmål 

og flere ulike delmål. Målsettingen skal være styrende for utviklingen av anlegg og områder 

for idrett og friluftsliv i kommunen, og for den konkrete prioriteringen av de forskjellige 

prosjektene i tiltaksplanen. 

 

 Det skal legges til rette for allsidige idretts- og friluftsaktiviteter på en slik måte at 

flest mulig kan oppnå bedre helse, trivsel og tilhørighet til bygda. 

 

Delmål 

Planens delmål skal sørge for at tiltak som iverksettes ivaretar folkehelseperspektivet, 

imøtekommer ønsker og behov fra ulike lag, foreninger og andre brukergrupper, og tar hensyn 

til kommuneøkonomi, befolknings- og bosettingsutviklingen i kommunen, samt 

hytteområder.  

Engerdal har et bredt utvalg anlegg og tilbud i forhold til innbyggertallet, og det er viktig at 

disse vedlikeholdes og brukes på best mulig måte og etter en kontinuerlig vedlikeholds- og 

behovsvurdering. 

 

1. Friluftstilbudet skal videreutvikles med merking og tilrettelegging av turstier, 

stolpejakt, sykkelstier, skiløyper, snøscooterløyper, alpin- og akebakker der folk 

ferdes.  

2. Lavterskeltilbud prioriteres ut fra et folkehelseperspektiv.      

3. Krav om universell utforming skal vektlegges i alle ledd. 

4. Aktiviteter som stimulerer barn og unge til fri lek og allsidig aktivitet prioriteres.  

5. Drift, vedlikehold og videreutvikling av eksisterende anlegg skal sikres i forhold 

til endringer i standardkrav, behov og bruk.  

6. Grendenes behov skal ivaretas.  

 



Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv  

 

Begrepet folkehelse omfatter alle former for forebyggende helsearbeid, mens fysisk aktivitet 

er «all kroppslig bevegelse produsert av skjelettmuskulatur som resulterer i en vesentlig 

økning av energiforbruket utover hvilenivå». Dette omfatter mosjon, friluftsliv, lek, trening, 

trim, arbeid, idrett, kroppsøving og annen fysisk fostring. Den moderne hverdagen med stress, 

stillesitting og ensidige belastninger har ført til økt behov for fysiske aktiviteter på fritiden.  

 

God folkehelse som hovedmålsetning 

Det anbefales at voksne og eldre er i fysisk aktivitet av moderat intensitet minst 30 minutter 

daglig, mens barn og unge har behov for fysisk aktivitet av moderat intensitet i minst 60 

minutter daglig. Det er god dokumentasjon på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og 

helse. Regelmessig fysisk aktivitet påvirker hjernen så det blir en langsommere aldring, økt 

arbeidskapasitet, bedre søvn, større overskudd og trivsel, bedret stressmestring og styrket 

immunforsvar. Folkehelsearbeidet skal bidra til psykisk helsefremmende tiltak for hele 

befolkningen. Risikofaktorer skal reduseres og helsefremmende – og forebyggende tiltak skal 

styrkes. Barnehager, skoler, arbeidsplasser, lokal- og nærmiljø er de viktigste arenaer for å 

fremme god psykisk helse. Å forebygge og redusere ensomhet bidrar også til bedre psykisk 

helse og livskvalitet i befolkningen. 

Tilrettelegging og motivasjon 

For å oppnå økt fysisk aktivitet i befolkningen må de fysiske omgivelsene tilrettelegges så det 

er lett tilgjengelig for alle. Tilbudene bør ha lav terskel for å bli brukt på fritiden. Slike 

lavterskeltilbud er skiløyper, stier, sykkelstier, trygge veier, osv. Viktige arenaer i denne 

sammenhengen er barnehage, skole og arbeidsplass. Det er også sentralt å legge forholdene til 

rette så folk kan ferdes trygt på vinterstid med god snørydding og strøing.  

 

Nettsteder for artikler og informasjon om idrett og folkehelse: 

Regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/43934b653c924ed7816fa16cd1e8e523/handlingspla

n-for-fysisk-aktivitet-2020.pdf  

Innlandet idrettskrets: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/innlandet/ 

Kulturdepartementet, idrettspolitikken; https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-

frivillighet/innsiktsartikler/idrett/id2001187/ 

https://www.regjeringen.no/contentassets/43934b653c924ed7816fa16cd1e8e523/handlingsplan-for-fysisk-aktivitet-2020.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/43934b653c924ed7816fa16cd1e8e523/handlingsplan-for-fysisk-aktivitet-2020.pdf
https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/innsiktsartikler/idrett/id2001187/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/innsiktsartikler/idrett/id2001187/


Helse- og omsorgsdepartementet, folkehelse: https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-

omsorg/folkehelse/id10877/ 

Norges idrettsforbund, hovedside: http://www.idrett.no 

Nasjonalforeningen for folkehelsen: http://www.nasjonalforeningen.no/ 

Helsedirektoratet, Fysisk aktivitet som behandling. Aktivitetshåndboken: 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/aktivitetshandboken/ 

 

Befolkningssammensetning og bosettingsmønster  

 

Planlegging av framtidige investeringer i anlegg og tilbud må bygge på en helhetsvurdering 

basert på god kunnskap om hvem brukerne er, hvor de bor og hvilke behov som skal dekkes.                                          

Videre er det viktig å følge opp med videreutvikling og endringer i tråd med meldt interesse 

og behov for ulike aktiviteter. I denne sammenhengen er det viktig med god informasjon om 

aktiviteten både i tradisjonelle lag og foreninger og i mindre organiserte grupper innen idrett 

og friluftsliv.  

    

Konsekvenser  

Befolkningen i kommunen har en sammensetning som gjør det nødvendig å ivareta mange 

ulike hensyn. Videre har befolkningen endret seg betydelig i løpet av de siste tiårene. Dette 

gjør det nødvendig å tenke nytt for å finne våre egne løsninger. Det er selvsagt minst like 

viktig som før å ta godt vare på de som bor her, og å legge til rette for gode fleksible tilbud 

tilpasset folketall, behov og ressurser.  

 

Behovsvurderinger og fleksible løsninger 

Folketall og befolkningssammensetning har stor innvirkning på hvor mange brukere det er til 

ulike anlegg og tilbud. Det er derfor nødvendig med en løpende vurdering av behov i forhold 

til etablering av nye tilbud, investeringer, vedlikehold av anlegg, osv. slik at ressursene kan 

utnyttes best mulig. Med fleksible og tilpassede løsninger skal det være mulig å gi allsidige 

tilbud til alle. Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune også for hytteeiere og 

andre tilreisende, noe som er særlig viktig i forhold til turstier, skiløyper etc.  

  

 

Tiltak under idrettsplanens delmål  

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/folkehelse/id10877/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/folkehelse/id10877/
http://www.idrett.no/
http://www.nasjonalforeningen.no/
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/aktivitetshandboken/


1. Friluftstilbudet skal videreutvikles med merking og tilrettelegging av turstier, 

stolpejakt, sykkelstier, skiløyper, snøscooterløyper, alpin- og akebakker der folk 

ferdes.  

Godt merkede løyper og turstier utgjør et lavterskeltilbud som kan benyttes av absolutt alle 

brukergrupper. Det er derfor er viktig at turene legges til forskjellige områder og i både lett 

og mer krevende terreng. Tilrettelegging er viktig for at også de som ikke er godt kjent skal 

kunne utforske og bruke området. 

 

 

2. Videreutvikling av lavterskeltilbud til alle befolkningsgrupper 

Det sosiale fellesskapet er en viktig del av gleden ved fysisk aktivitet og spesielt viktig når en 

har helseproblemer eller ikke tilhører et fast sosialt fellesskap gjennom jobb eller skole. 

Dagens tilbud med aktiviteter som grendetrim, bassengtrening, turforeninger og trimgrupper 

ser ut til å dekke dagens behov. Dersom det kommer signaler om endrete behov skal dette 

fanges opp og imøtekommes så langt det lar seg gjøre. 

 

3 Videreutvikle tilbud og tilrettelegging for universell utforming. 

 

 

4 Aktiviteter som stimulerer barn og unge til fri lek og allsidig aktivitet skal 

prioriteres.  

 

Barn og unge trenger allsidig aktivitet og bevegelse, og skal gis erfaring med et bredt utvalg 

av aktiviteter. Vi ønsker å oppfordre til aktivitetstilbud for barn og unge og vil derfor 

prioritere kommunal støtte til lag og foreninger som vektlegger aktiviteter for de yngste. Det 

oppfordres også spesielt til å søke om spillemiddeltilskudd til mindre kostnadskrevende 

nærmiljøanlegg med forenklet saksbehandling for å realisere etablering av enkle anlegg i de 

enkelte grendene. 

 

5 Drift og vedlikehold av eksisterende anlegg sikres i forhold til  endringer i 

 standardkrav, behov og bruk.  

Vi har forholdsvis mange idrettsanlegg i forhold til innbyggertallet, noe som gjør det 

nødvendig med en helhetsvurdering av hvor mange skytebaner, fotballbaner, lysløyper og 

andre anlegg det er realistisk å kunne holde i forsvarlig stand. Nye anlegg bør vurderes ut fra 



behov og vedlikeholdskrav, og ikke konkurrere med eksisterende anlegg om de samme 

brukerne.  

 

6 Grendenes behov skal ivaretas  

Reiseavstander og lave innbyggertall gjør det nødvendig med fleksible tilbud som fanger opp 

flere aldersgrupper, noe grendene viser at de er flinke til å få til. I utkantene prioriteres 

derfor tilbud som gir stor og bred aktivitet, mens spesialiserte gruppeaktiviteter foregår på 

eksisterende anlegg. Aktiv ideutveksling mellom stedsgruppene/velforeningene kan bidra til å 

finne fleksible og gode måter å organisere aktiviteter på. 

 

 

 

 

STATUS 

 

Møteplasser og arenaer for samarbeid  

I følge Norges idrettsforbund (NIF) har en typisk norsk kommune ca. ett idrettslag pr tusen 

innbyggere. Engerdal har færre innbyggere bak hvert lag noe som innebærer at det blir færre 

til å dele oppgavene som tillitsvalgte og trenere. Engerdal kommune v/utvikling ønsker å 

legge til rette for tett samarbeid og dialog med lag, foreninger og brukergrupper innenfor 

idrett og friluftsliv gjennom formelle og uformelle møteplasser slik at en finner gode 

løsninger på disse oppgavene. 

 

Engerdal Idrettsråd  

Idrettsrådet (IR) skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. IR skal videre 

være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter 

og mellom lagene og idrettskretsen. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet 

og likeverd, og all idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, 

helse og ærlighet. 

Idrettsrådet er idrettens høyeste organ i kommunen og er talerør overfor det offentlige både i 

forhold til politikere og administrasjon på kommunenivå.  

IR fordeler midler avsatt i kommunebudsjettet øremerket driftstilskudd til lag og foreninger 

innenfor idrett og friluftsliv, og er høringsinstans i alle saker som angår idrett og friluftsliv. IR 

sørger for at alle aktuelle brukergrupper er representert i rådet og at de får anledning til å søke 

om støtte. IR skal forholde seg til vedtak og prioriteringer i vedtatt idrettsplan.  



 

Aktiviteter, lag og medlemsutvikling 

 

Engerdal kommune har 6? idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF), 6? skytterlag 

tilsluttet Det Frivillige Skyttervesen (DFS) og 2 foreninger tilsluttet Norges jeger- og 

fiskerforbund (NJFF). DNT Engerdal Trysil representerer friluftslivet, i tillegg til at det er 

flere frittstående foreninger som står for organisert fysisk aktivitet. I tillegg foregår svært mye 

av den fysiske aktiviteten i befolkningen utenom de tradisjonelle organisasjonene. 

 

Tabell 1 og 2 gir en oversikt over de forskjellige lagene og medlemstall. Tabellene under viser 

at en stor andel av befolkningen fremdeles er medlem av idretts- og skytterlag. Mange er 

medlem av flere enn ett lag samtidig, og deltar i tillegg på uorganiserte aktiviteter. Det totale 

antallet medlemmer og brukere av tilbudene vil derfor bli høyt i forhold til innbyggertallet.  

 

 



Lag tilsluttet NIF Aktiviteter Medlemstall 

Elgå IL   

Engerdal sportsklubb Drevsjø stedsgruppe,  Engerdal stedsgruppe,     

Heggeriset stedsgruppe, Hylleråsen 

stedsgruppe                                          

Skigruppe                                          

Fotballgruppe m/a-lag, oldboyslag, damelag og 

yngres avdeling                                  

Barneidrettsskole                                    

Femund Engerdal breddeidrettslag??????????? 

 

Engerdal sykkelklubb Spinning, trening Engerdalshallen, 

Femundrittet 

 

FIK Ren-Eng Friidrettstrening, stafetter og banemesterskap. 

Femundløpet sommer, 1 mai løpet 

 

NMK Engerdal Bilcross, gocart   

   

 

Lag tilsluttet Det 

frivillige skyttervesen 

Aktiviteter Medlemstall 

Engeren skytterlag Baneskyting, elgbane  

Fjeld skytterlag Baneskyting, elgbane  

Klara skytterlag Baneskyting, elgbane  

Føken skytterlag Baneskyting, elgbane  

Elgå skytterlag?   

Drevsjø pistolklubb pistolskyting  

 

Friluftsliv Aktiviteter Medlemstall 

Sømådal JFF   

Femund JFF Fiskekonkurranser, lerdueskyting, fiskeklubben  



Hylleråsen JFF   

Engersjø FF   

Sølen JFF   

Trysil Engerdal Turlag Merking og klopping av stier, skilting  

DNT Merking og klopping av stier, skilting  

Barnas Turlag?   

Speideren   

Gloføken 4H   

 

 

 

 

Faste aktiviteter utenom disse organisasjonene:           

                                                     

Navn    Aktivitet  Sted       Antall 

Torsdagstrimmen        trim,ballspill               Lillebo stadion (sommer)             

       Fjellvang Drevsjø (vinter) 

Engerdal innebandy  Innebandy  Engerdalshallen 

Kvilten grendelag  trim   Engerdalshallen 

Engerdal sanitetsforening varmtvannstrening Bassenget 

Engerdal reumatikerforening varmtvannstrening Bassenget 

Sømådalen grendelag? varmtvannsbading Bassenget 

 

  

Anleggsoversikt:   

 

Idrettsanlegg og skytebaner   

 

Nr Anleggsnavn Eier Anleggstype/aktivitet 

1 Engerdalshallen Engerdal kommune Flerbrukshall, klatrevegg, miniatyrbane 

2 Basseng v/EBUS Engerdal kommune 12,5 meters basseng, badstue 

3 Heggeriset stadion Heggeriset stedsgruppe Gressbane, garderobeanlegg 

4 Engerdal stadion Engerdal stedsgruppe Kunstgressbane 7-er, garderobeanlegg 

5 Fotballbane EBUS Engerdal sportsklubb? Grusbane  

6 Drevsjø stadion Drevsjø stedsgruppe Gressbane, løpebaner 



7 Fotballbane Elgå Elgå IL Gressbane, garderobeanlegg 

8 Lysløype Hylleråsen Hylleråsen stedsgruppe Lysløype  

9 Drevsjø skistadion Drevsjø stedsgruppe Lysløype, speakerbu, sjekkpunkt hundeløp 

10 Lysløype Elgå Elgå Il Lysløype 

11 Lysløype Sømådalen Sømådalen stedsgruppe Lysløype 

12 Lysløype Sølenstua Reiselivsnæringa? Lysløype 

13 Alpinanlegg 

Ulvåberget 

Reiselivsnæringa Alpinanlegg, varmestue 

14 Alpinanlegg Østfjellet Reiselivsnæringa Alpinanlegg, varmestue 

15 O-kart Engerdalssetra Engerdal sportsklubb O-kart 

16 O-kart Femundsgropa Engerdal sportsklubb O-kart 

17 Interkommunalt 

friidrettsanlegg 

Åkrestrømmen 

FIK Ren-Eng Friidrettsanlegg med løpebaner………. 

18 Drevsjø motorstadion NMK Engerdal Bilcrossbane, gocartbane, verksted, 

klubbhus 

19 Skytebane Hylleråsen Engeren skytterlag Elektronisk bane 100- og 300 meter 

20 Skytebane Drevsjø Fjeld skytterlag 100- og 300 meter, elgbane, lerduebane, 

skytterhus 

21 Skytebane Elgå?   

22 Skytebane Sømådalen Føken skytterlag 100- og 300 meter, elgbane 

23 Skytebane Snerta Klara skytterlag 100- og 300 meter, skytterhus 

24 Innendørs pistolbane Drevsjø pistolklubb I Fjellvang Drevsjø 

25 Drevsjø tennisbane Drevsjø stedsgruppe 2 baner, asfaltdekke 

26 Ballbinge EBUS Engerdal kommune Ballbinge med kunstgress 

    

 

Nærmiljøanlegg: 

 

«Nærmiljøanlegg er enkle anlegg eller områder tilrettelagt for uorganisert fysisk aktivitet, 

beliggende i eller i tilknytning til boområder» (Kilde: Kulturdepartementet 1998)                          

 

1 Hylleråsen Hylleråsen vel  

2 EBUS Engerdal kommune Ballbinge 



3 Risbakken lekeplass Risbakken vel Lekeplass, gapahuk, ballslette 

4 Kvilten fotballbane Kvilten grendelag Grus/gressbane 

5 Lillebo stadion Lillebo vel Lekeplass, gapahuk, ballslette 

    

    

 

 

Anlegg og områder for friluftsliv  

 

Friluftsliv er definert som ”opphold og aktivitet i friluft i fritida, med sikte på miljøforandring 

og naturopplevelse”. Friluftsliv omfatter fotturer, skiturer, bading, båtliv, fiske, jakt, jogging, 

bærplukking, turorientering, sykkelturer, rideturer, lek og mosjon for øvrig. 

Engerdal byr på rike muligheter for et allsidig friluftsliv, og det finnes ulike 

aktivitetsmuligheter over hele kommunen. Det er vanskelig å kartlegge alt som finnes av 

muligheter, derfor har vi valgt å avgrense dette til å omfatte: 

 

 Stianlegg med god tilrettelegging, skilting og informasjonstavler 

 Turområder som er merket og tilrettelagt med tanke på aktiv bruk sommer eller vinter. 

 Badeplasser med enkel tilrettelegging. 

 Områder for båtbruk der det er utført tilretteleggingstiltak. 

 

1 Blokkodden  Villmarksmuseum, universelt utformet stinett, HC-

fiskeplasser, HC-toaletter, gapahuk/grillplass, 

informasjonstavler  

2 Glen Universelt utformet fiskebrygge, båtrampe med 

personheis, gapahuk, HC-toalett 

3 Tursti Elgå Universelt utformet tursti langs mælen fra Elgå til 

Elgåelva. Gapahuk, bålplass 

4 Sorkodden Universelt utformet tursti 

5 Langodden Universelt utformet tursti, lavvo, HC-toalett, badematte 

6 Femundselva, Røskjotvelta Universelt utformet tursti, bru over Femundselva, 

gapahuk 

7 Badeplassen i Engerdal Tilrettelagt badeplass med ………… 

8 Badestranda Drevsjø Tilrettelagt badeplass med toalett, grillplass, bord og 

benker 



9 Båtvika ved Sorken Båtutsetting, gapahuk, grillplass, toalett  

10 Røfallene Universell utformet utsiktspunkt, informasjonstavle, 

bord og benker, toalett 

 

Turstier 

Det er i løpet av de siste årene lagt ned at stort arbeid med merking og tilrettelegging av 

turstier i kommunen. Både stiprosjektet gjennom Destinasjon Femund, DNT Engerdal og 

Trysil Engerdal har lagt ned en stor innsats på dette området. I tillegg har DNT en del av sitt 

stinett i kommunen, særlig i nordre del opp mot Femundsmarka nasjonalpark. 

Mange av de etablerte stiene i kommunen ligger på www.ut.no, i tillegg er det kontinuerlig 

stimerking i regi av lokale stedsgrupper, hytteforeninger, osv. Det betyr at alle stier i Engerdal 

kommune ikke er registrert på ut.no, men de er likevel relevante ved eventuell søknad om 

tilskudd.  

 

 

 

Skiløyper  

Det er et godt utbygd skiløypenett i kommunen. Noen løyper prepareres hele vinteren, andre 

deler av vinteren. Mange av løypekjørerne er utstyrt med GPS, og disse vil derfor bli registrert 

på skisporet.no. Det er også lagt inn flere løyper på kommunens skiløypeforskrift. Det er 

likevel slik at ikke alle løyper ligger registrert noe sted, men alle løyper i Engerdal kommune 

er relevante ved eventuell søknad om tilskudd.  

 

 

Åpne koier og hytter: 

I Engerdal finnes det flere åpne eller tilgjengelige ljørbuer, koier og hytter for turfolket. 

 Brannvakthytta på Volaberget (Brannstasjonen) er et populært turmål. Servering av 

kaffe, saft etc søndager i skisesongen. 

 Brannvakthytta på Brenthåmmåren ved Elgå. 

 Ljørbu ved Storbekktjønna 

 Martin Brennoddenbua 

 Ljørbu ved Kvannjotenget 

 Kjølvollen 

 Grosneskoia 

 Koie ved Lilleråsjøen 

http://www.ut.no/


 Trelavvo ved Hundsjøen 

 

 

Vedlikeholdssituasjonen for idrettsanleggene 

I Engerdal kommune finnes det i dag en rekke verdifulle idrettsanlegg. Vedlikehold og drift 

er, og har vært lagenes eget ansvar, og er i hovedsak dugnadsbasert.  

Selv om dugnadsviljen er stor så kan det være krevende å mobilisere nok dugnadsinnsats, 

dette kan gi utfordringer både i forhold til drift og vedlikehold.  

 

Idrettsanlegg vedlikeholdes av de som står som eiere, men det gis anledning til å søke om 

tilskudd til lag og foreninger. Tilskuddene fordeles av Idrettsrådet. Retningslinjene for 

tildeling av tilskudd til lag og foreninger legger føringer for at lag og foreninger som jobber 

med barn og unge, samt anlegg som har fått spillemidler skal prioriteres. 

Engerdalshallen og bassenget vedlikeholdes av kommunens vaktmestere. 

 

Virkemidler 

 

Idretts- og friluftsplan 

Idretts- og friluftsplan er et redskap for å kunne foreta prioriteringer og oppnå den ønskede 

utvikling når det gjelder anlegg og tilrettelegging for idrett og friluftsliv i Engerdal kommune, 

slik at det kommer flest mulig til gode.  

Sikring av arealer 

Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner er juridisk bindende for arealbruken i 

kommunen og inngår som elementer i kommunens langsiktige planlegging. Intensjonen er at 

arealbehovet for anlegg og områder som dokumenteres gjennom denne planen og senere 

rulleringer, skal innarbeides i kommuneplanens arealdel og aktuelle reguleringsplaner. 

 

Finansiering av utbyggingskostnader 

Idrettsanlegg: 

Idrettsanlegg finansieres hovedsakelig fra tre kilder: Egenkapital (inkl. dugnad), spillemidler 

og andre tilskudd. Kommunens medvirkningsmulighet ligger her i det ansvaret kommunen 

har for prioritering av anleggsprosjekter i forbindelse med spillemiddelsøknader. Målsetting 

og behovsvurderinger skal ligge til grunn for prioriteringene.  



 

Friluftsliv og folkehelse: 

Her er det flere muligheter til finansiering: spillemidler og andre aktuelle tilskuddsordninger 

for friluftsliv og folkehelse. 

Godkjenning av anlegg Sjekk opp dette??? 

Alle idrettsanlegg skal ha en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. 

Den kommunale godkjenning av planer for det enkelte idrettsanlegg omfatter følgende 

forhold: 

 Idrettspolitiske forhold. Er behovet for anlegget dokumentert gjennom den 4-årige 

tiltaksplanen? 

 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? 

 Forhold til omgivelsene . Er de estetiske og miljømessige sider ved planene 

tilfredsstillende ivaretatt? 

 

Rådgiving og informasjon 

Kommunen har et informasjonsansvar overfor lag, organisasjoner og anleggseiere. 

Informasjon og rådgiving bør komme inn på et tidlig tidspunkt i planleggingsfasen, og vil 

hovedsakelig ligge innen områdene arealplanlegging, teknisk rådgiving, finansiering og 

vedlikehold. Her ligger det en mulighet for medvirkning gjennom planprosessen som vil være 

en fordel for alle parter. 

 

 

Offentlige tilskudd  

Krav som må være oppfylt ved søknad om spillemidler  

•Søker må opprette kontakt med kommunen anlegget skal ligge i.  

•Før det kan søkes om tilskudd til anlegg må kommunen registrere anlegget i 

idrettsanleggsregisteret.  

•Anlegget det søkes midler til må være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett 

og fysisk aktivitet.  



•Planene for anlegget det søkes om tilskudd til, må på forhånd være idrettsfunksjonelt 

godkjent av departementet eller den det bemyndiger (kommunen hvor anlegget skal ligge). 

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes.  

 

Ved søknad om spillemidler skal det vedlegges opplysninger om drift og vedlikehold. Den 

skal bl.a. omfatte driftsbudsjett, oversikt over hvordan driften er tenkt organisert og de 

tekniske forutsetninger for driften.  

 

Detaljerte retningslinjer og søknadsskjema for de ulike kategoriene kan hentes på regjeringens 

hjemmeside: https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-

frivillighet/idrettsanlegg/id487436/ 

 

Informasjon om ulike tilskuddsordninger, retningslinjer med mer er lagt ut på departementets 

hjemmeside https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur- idrett-og-frivillighet/id920/  

All relevant informasjon om støtteordninger, retningslinjer, skjemaer osv. legges også ut på 

kommunens hjemmesider www.engerdal.kommune.no  

 

Retningslinjer ved tildeling og prioritering for Engerdal Kommune:  

 

Tilbud og anlegg som faller utenom tradisjonelle stønadsordninger skal gis anledning til å 

søke om tilskudd til lag og foreninger hos Engerdal kommune.  

Løpende dialog med brukergrupper og helsepersonell skal sikre at dagens lavterskeltilbud 

opprettholdes, og at det etableres nye ved dokumentert behov. 

 

Helsefremmende aktiviteter og fleksible løsninger som dekker flere brukergrupper prioriteres 

ved tildeling av kommunale tilskudd. 

 

 

Tiltaksplan for 2021-2025 – kom med innspill på tiltak dere har planlagt de 
kommende år, det som står er kun eksempler 

 
Prioritet Ansvarlig  Beskrivelse av anlegg/prosjekt Gjennomføres 

 Engerdal 
stedsgruppe 

Lage sykkelbane? 
 

 

 

 Drevsjø 
Stedsgruppe 

Rehabilitere lysløypeanlegg på Drevsjø?  

 Sømådal 

Stedsgruppe 

Skiltprosjekt turløyper? 

 
 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/id487436/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/id487436/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/id920/
http://www.engerdal.kommune.no/


    

    

    

 

 
 

 
 

 
 

 


