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FORORD
Kulturdepartementet krever at kommunene har kommunedelplan for virksomhetsområdet idrettsanlegg og
anlegg/områder for friluftsliv. Dette er en utvidelse av det plankravet som ble gitt i 1988.
I tillegg til at planen nå skal ha status som kommunedelplan skal den i tillegg til tidligere omfatte
rehabilitering av anlegg, nærmiljøanlegg og anlegg og områder for friluftsliv.
Det er videre et mål å få en god samordning med den øvrige kommuneplanleggingen.
Plankravet tok til å gjelde fra 1995. Skal nye søknader om spillemidler (tidl. tippemidler) til anlegg/prosjekt
komme i betraktning må de være med i planens handlingsprogram.
Kommunestyret vedtok i okt. 1994 at planarbeidet skulle igangsettes, og nedsatte ei styringsgruppe. Den har
hatt følgende medlemmer: Leif Berg, leder, Jarle Grande, Jorun Fjeldahl, Johan Bremset og Peter Hovstein.
De to sistnevnte har representert Leksvik Idrettsråd. Som saksordfører har Knut Kruken også deltatt i
styringsgruppas møter. Kulturkonsulent Asbjørn Steen har vært prosjektleder.
Styringsgruppa har hatt 6 møter. Til to av disse møtene har representanter for idrettslag og andre som kan
være aktuelle som søkere av spillemidler blitt innkalt. De aller fleste har møtt.
Kontakten med lagene og
organisasjonene har under arbeidet med planen vært god, og en har mottatt skriftlig tilbakemelding om
behov for nye anlegg, statistikk m.v. fra noen.
Teknisk kontor har hatt ansvaret for utarbeidelsen av kartene til planen.

En takker alle som har vært behjelpelig i arbeidet med planen.

Leksvik, november 1996

Asbjørn Steen
Kulturkonsulent
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KAP.1 INNLEDNING
1.1 Plankrav
Plankravet av 1988.

Plan for utbygging av idrettsanlegg innen Leksvik kommune ble utarbeidet i 1989 og vedtatt av
Formannskapet 10. januar 1990. Hensikten med planen skulle være å integrere utbygging av anlegg for
idrett i det ordinære kommuneplanarbeidet både av areal-, budsjett-, og anleggsmessige hensyn.
Kultur- og Vitenskapsdepartementet hadde i 1988 innført plankrav for tildeling av tippemidler til utbygging
av idrettsanlegg. Skulle et anlegg kunne motta tippemidler måtte anlegget inngå i en kommunal vedtatt plan.
Minimumskravet til planen var at den måtte inneholde en oversikt over aktuelle utbyggingsoppgaver, et
prioritert utbyggingsprogram for 4 år og at planen ble rullert for å få inn nye prosjekt. Planen måtte være
vedtatt av formannskapet eller kommunestyret. Anlegg for friluftsliv var unntatt fra dette plankravet.
Anleggsplanen for Leksvik hadde som hovedmålsetting å medvirke til en helhetlig, planmessig og styrt
utbygging av idrettsanlegg. Planen ble rullert i 1993, og inneholdt da utbyggingsprogram for årene til og
med 1996.
Anleggsplanen har siden den ble vedtatt vært et grunnlag for kommunen og idretten i arbeidet med
planlegging og utbygging av anlegg, prioritering av søknader om tilskudd av tippemidlene og kommunalt
tilskudd til anleggsutbygging.
Krav om kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv.
Kulturdepartementet krever i rundskriv V-35/93 av 01.12.93 at kommunene utarbeider «- - en tematisk
kommunedelplan for dette virksomhetsområde - -».
Dette er en skjerping av det tidligere plankravet. Departementet begrunner sitt nye plankrav bl. a. med
varierende kvalitet på eksisterende planer, og ønske om:
- Bedre innarbeiding i det øvrige plansystemet i kommunen
- Innarbeide nærmiljøanlegg, anlegg og områder for friluftsliv og rehabilitering av anlegg
- Behovet for et bedre styringsredskap
- Grunnlag for kommunens engasjement på området idrett og friluftsliv
- Bedre behovsanalyser, realisme og kvalitet i planarbeidet
Det kreves at kommunestyret godkjenner planen.
Departementet satte 31. 12. 1994 som frist for innsending av plan, og den skulle ta til å gjelde fra 1995 for
behandling av nye søknader. Plankravet hadde altså en overgangsordning for søknader som var « inne i
systemet » da plankravet tok til å gjelde.
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Det anvendes nå midler fra flere spill enn fotballtipping, og begrepet tippemidler er erstattet av betegnelsen
spillemidler.

1.2 Minstekrav til planen
Kulturdep./NIF har utarbeidet en egen veileder til bruk under planarbeidet , «Kommunal planlegging av
anlegg og områder for idrett og friluftsliv». Den beskriver og utdyper de krav som stilles til planen,
planarbeidet m.v.
Følgende minstekrav til innhold er satt:
- Målsetting for anleggsutbyggingen i kommunen
- Registrering av anlegg og aktivitet
- En analyse av kortsiktige og langsiktige behov
- Arealbehovene tas inn i kommuneplanens arealdel
- Liste over aktuelle utbyggingsoppgaver
- Prioritert handlingsprogram for de nærmeste 4 år
- Oversikt over konsekvenser m.h.t. drift og vedlikehold

Departementet understreker dessuten at planen skal omfatte følgende:
- Anlegg og områder for friluftsliv som er relevant i spillemiddelsammenheng
- Planer for rehabilitering av eksisterende anlegg
- Nærmiljøanlegg
-En kartdel som viser plassering av anlegg og områder for idrett og friluftsliv

Planlegging og bygging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv omfattes av plan- og bygningslovens
bestemmelser. Når «kommunene skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den
fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling innenfor sine områder» så medfører dette at idrett og
friluftsliv må inngå som en del av kommuneplanen. Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv skal
medvirke til en slik samordning, og være et plan- og styringsverktøy for virksomhetsområdet.

1.3 Definisjoner
I plan- og saksbehandlingssammenheng for anlegg og områder for idrett og friluftsliv vil en støte på bl.a.
noen begreper som en her vil gi en kort forklaring til.
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Anleggstype
Betegnelse på anlegg som forteller hvilke aktiviteter og idretter anlegget er beregnet for; eks. svømmehall,
fotballbane, tursti, etc.
Anleggskategori
Betegnelse som forteller hvilket geografisk område anlegget skal betjene, beliggenhet i forhold til brukere
og hvilken funksjon anlegget skal ha. Anlegg inndeles i følgende kategorier:
- Nærmiljøanlegg
- Kommuneanlegg
- Fylkesanlegg
- Riksanlegg
Fylkesanlegg
Dette er anlegg som lokaliseres, dimensjoneres og utformes slik at de tilfredsstiller kravene for å arrangere
norske mesterskap og/eller dekker spesielle konkurranse-/treningsbehov for hele fylket eller en større region.
Det er ingen fylkesanlegg lokalisert til Leksvik.
Større kommuneanlegg
Dette er anlegg som dekker behovet for en eller flere idretter for hele eller større deler av kommunen. Eks.
idrettshall,svømmehall, hoppbakkeanlegg etc.
Kommuneanlegg
Betegnelsen omfatter lokalanlegg og større kommuneanlegg (se nedenfor).
Lokalanlegg
Dette er anlegg som dekker behovet for konkurranser etter gjeldende regler på lags og kretsplan. Eks.
fotball- og friidrettsanlegg som dekker behovet for skolekretsen o.l.
Nærmiljøanlegg
Dette er enkle anlegg for fysisk aktivitet som ligger i tilknytning til boligområder eller grender, og bare er
beregnet på befolkningen i anleggets nærområde. Slike anlegg må for å oppnå
tilskudd av spillemidler være beregnet for idrettslig aktivitet, men utforming og størrelse skal ikke dekke
konkurranseformål. Eks. balløkke, trimløype etc.
Ved søknad om spillemidler kan enkelt utstyr tas med i de tilskuddsberettigede kostnadene. Det gjelder f.
eks. målbur, nettstativ, bordtennisbord etc. Områder som er rene lekeområder for barn er ikke
stønadsberettiget.
Rehabilitering
Med rehabilitering av anlegg forstås en istandsetting som skal gi en vesentlig funksjonell og bruksmessig
standardheving. Rehabilitering kan slik innebære en tilpasning av anlegget til nye bruksområder, men også
en oppgradering av anlegget som sådan.
En forutsetning for tilskudd av spillemidler er at rehabiliteringen gir bedre /større forhold for idrettsutøvelse.
Ombygging/reparasjon som blir nødvendiggjort på grunn av dårlig vedlikehold eller drift er ikke
tilskuddsberettiget.
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KAP. 2 SITUASJONSBESKRIVELSE
2.1 Folketall

Tabell mangler

Aldersfordeling pr. 01.01.96

Tabell mangler

NB! Alle over 80 år er tegnet i intervallet 80-90 år.
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2.2 Idrettslag, aktivitet, medlemmer
I Leksvik kommune er det 4 idrettslag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund.
Disse er:
Leksvik Idrettslag, Leksvik
Berg-Ugla Grendelag, Leksvik
Vanvik Idrettslag, Vanvikan
Hindrum Skilag, Vanvikan
Det er disse lagene som står for den aller største delen av organisert idrettsaktivitet i kommunen, og eier og
driver de fleste idrettsanlegg og -bygg. I tillegg er det mange andre lag som også er aktive, og både
organiserer aktiviteter innen idrett/mosjon og har egne anlegg og bygg.
Hovedidrettslagene (medl. av Norges Idr.forbund):
( Medlemstallene ( for 1995) som er oppgitt er hvor mange som betaler kontingent, og må ikke forveksles
med antall aktive).
Leksvik Idrettslag
Medlemmer: 815. Ca halvparten er under 17 år.
Underavdelinger:
- Allidrettsavdeling
- Fotballavdeling
Avdelinga har også PU-lag
- Friidrettsavdeling
- Håndballavdeling
- Orienteringsavdeling
- Skiavdeling
- Svømmeavdeling
- Volleyballavdeling
Leksvik Idrettslag eier og driver følgende anlegg:
- Trøa idrettsanlegg
- Leksvik Skisenter
Laget har trim-/treningsløyper,- både sommer- og vinterløyper.

Berg- Ugla Grendelag
Medlemmer: 178, hvorav 48 er under 17 år.
Laget er ikke inndelt i underavdelinger, men forskjellige komiter tar seg av de ulike aktivitetene som drives.
Det er bl.a. forskjellige renn (også terminfestede), konkurranser, trimaktiviteter, trivselstiltak m.v.
Laget eier/driver følgende anlegg:
- Idretts-/klubbhus på Myrmo
- Tronvik grendehus (tidl. grendeskole)
Berg-Ugla grendelag har flere trenings-/trimløyper for både sommer- og vinterbruk.
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Hindrum Skilag
Medlemmer: 128, hvorav 45 er under 17 år.
Laget har ikke underavdelinger, men forskjellige grupper/komiteer som organiserer marsjer, renn,allidrett,
friidrett m.m.
Hindrum Skilag eier klubbhuset Revelltun.
Laget har trimløyper til både vinter- og sommerbruk.

Vanvik Idrettslag
Medlemmer: 217, hvorav 126 er under 17 år.
Underavdelinger:
- Fotballavdeling
- Friidrettsavdeling
- Skiavdeling
- Handballavdeling
Vanvik Idrettslag eier og driver følgende anlegg:
- Skavelmyra idrettsanlegg (m. idrettshus).
Laget har trim- og treningsløyper både for sommer- og vinterbruk.

Andre idrettslag/- grupper:
Fjellhei Idrettslag
Medlemmer: 69, hvorav 16 under 18 år.
Aktiviteter: Div. marsjer og renn. Oppkjøring av turløyper om vinteren. Miniatyrskyting. Sosiale
tilstelninger i Kråkmogrenda.
Anlegg: Lysløype
Roten Fritidshus
Styret for den gamle Roten grendeskole arrangerer skirenn og terrengløp m.v.
Har ansvaret for drifta av Roten lysløype.
Fosen Taekwon-do klubb
Medlemmer: 45, hvorav 28 er under 18 år.
Har trening i gym.salen ved Vanvikan skole. Egen barnegruppe for deltakere under 12 år.
Klubben deltar i stevner/konkurranser, - med gode resultater.
Kjerkmarsjen
Styret for Kjerkmarsjen har utspring i Hindrum Skilag og Fjellhei Idrettslag. Turmarsj etter den gamle
ferdselsleia mellom Strandmarkabygda og Hindrem (nå Revelltun).
Leksvik badmintonklubb
Medlemmer: 25, herav 14 under 18 år.
Klubben har sine treninger i Leksvikhallen. Deltar i konkurranser utenbygds.
Aunbua Friluftslag
Medlemmer: 148 familier.
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Driver ski-/turhytta Aunbua, som er åpen for alle.
Oppkjøring av skiløype Grandehagen-Aunbua. Også merket sommerløype.
Idrettslaget Hårfjellet
Medlemmer: 95, hvorav 4 under 18 år.
Aktiviteter: Skirenn og sosiale aktiviteter.
Laget kjører opp skiløype (trim-/tur-).
Eier og driver samlingslokalet Fjelltun.
Helsedans
Medlemmer: 22, alle over 18 år.
Fritidsaktivitet for funksjonshemmede der funksjonsfriske deltar (omvendt integrering).
Kurstilbud og sosialt samvær.

Leksvik Dykkerklubb
Medlemmer:13, hvorav 1 under 18 år.
Opplæring i dykking og sosiale aktiviteter. Eier dykkefartøy.
Leksvik Jeger-og Fiskerforening
Medlemmer: 117, hvorav 5 under 18 år.
Aktiviteter: Kultivering fiskevann, fiskekonkurranser, elgbaneskyting og leirdueskyting m.m.
Anlegg: Medeier/-driver av Meskogen skytterhus. Leirduebane, og bane for viltmål. Miniatyr-elgbane i
sokkeletg. i Leksvikhallen.
Foreninga har følgende arbeidsgrupper:
- elgbaneutvalg
- leirdueutvalg
- fiskestellutvalg

Skytterlag:
Leksvik Skytterlag
Medlemmer: 53, hvorav 20 under 18 år.
Aktiviteter: Instruksjon og trening. Arr. innendørsskyting, felt- og baneskyting.
Anlegg: Meskogen skytterhus og skyteanlegg. I sameie/-bruk med Leksvik Jeger- og Fiskerforening.
Miniatyrskytebane i sokkeletg. i Leksvikhallen.
Vanvik Skytterlag
Medlemmer: 106, hvorav 16 under 18 år.
Aktiviteter: Instruksjon og trening. Arr. innendørsskyting, baneskyting, jaktprøve m. v.
Anlegg: Miniatyrskytebane i sokkeletg. i Vanvikan samfunnshus. Utendørsbanen laget eier er under
avvikling, og ny under planlegging på Gabrielmyra.

Bedriftsidrettslag:
Innen kommunen er det følgende bedriftsidrettslag:
- Bedr. idrettslaget ved Lyng Industrier/Mabo, Vanvikan
- Bedr. idrettslaget ved Lycro/Oras armatur, Leksvik
- Bedr. idrettslaget ved Industriverktøy, Leksvik
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- Bedr. idrettslaget for kommunalt og statlige ansatte, Leksvik

2.3 Situasjonsvurdering
Hovedidrettslagene
Disse 4 lagene har tilsammen 1.338 medlemmer. Det er ca. 38 % av alle innbyggerne i kommunen. Når det
gjelder antall aktive i forhold til medlemsmassen er dette noe vanskelig å slutte seg til på grunnlag av det
tallmateriale en rår over. Det blir benyttet noe ulike registreringssystem fra lag til lag. Antall aktive blir ofte
høyere enn samlet medlemstall. Dette på grunn av at de som deltar i flere aktiviteter/avdelinger blir registrert
flere ganger. Selve medlemstallet i laget kan også variere fra år til år grunnet variasjoner i praksis for
oppkreving av kontingent. Familiemedlemsskap vanskeliggjør også eksakt registrering av medlemstall. Hvor
stor andel av befolkningen som er medlem av idrettslagene påvirkes også av at ikke så få er medlem i flere
lag.
En vil samarbeide med lagene om registreringsrutiner som gir et statistikkmateriale som er bedre enn
dagens. Dette vil bli tatt inn i planen ved senere rullering.
Hovedidrettslagene gir et bredt og godt tilbud i form av:
-

aktivitet innen mange ulike idrettsdisipliner
både sommer- og vintergrener
innen- og utendørsaktiviteter
tilbud til de forskjellige aldersgrupper
tilbud til ulike ferdighetsnivå (inkl. funksjonshemmede)
konkurranseidrett og mosjons-/lekepreget aktivitet
sosiale og trivselsorienterte tiltak m.v.

Det må også nevnes den funksjon som idretten har i forebyggende barne- og ungdomsarbeid.

Andre lag og grupperinger
En har registrert 16 andre lag og organiserte grupperinger som har idrett og mosjon som den viktigste eller
en betydelig del av sin virksomhet.
Disse 16 lagene har tilsammen godt over 700 medlemmer, og gir tilbud til langt flere.
Disse lagene er å regne som et supplement til de store fleridrettslagene, og kan grovt inndeles i følgende
kategorier:
- lag som dekker et mindre geografisk område (grend,krets).
- lag som har aktiviteter som tradisjonelt ikke dekkes av de «vanlige» idrettslagene.
- skytterlag
- bedriftsidrettslag
For å nå intensjonen om «idrett for alle» er disse lagene og grupperingene et viktig ledd.
De gir tilbud som de andre idrettslagene ikke er organisert for å ivareta, eller ikke har ressurser til å
organisere rundt om i de mange nærmiljøene.
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2.4 Problemer i idrettslagenes arbeid
Vansker som mange lag har i sitt arbeid med å opprettholde og utvide sitt tilbud til sine medlemmer oppgis å
være:
- Økonomi
- Vansker med å rekruttere nye til tillitsverv
- Vedlikehold av anlegg
Det er ofte et gap mellom de ønsker og behov som medlemmene har til aktivitetsnivået i lagene, og de
økonomiske ressurser lagene har til disposisjon. På tross av meget stor dugnadsinnsats i forbindelse med
anleggsutbygging har utbyggingsprosjekt i mange tilfeller vært anstrengende for økonomien i lagene. Dette
særlig der det har vært nødvendig med låneopptak for å finansiere egenandel til anleggskostnad.
Flere lag har også erfart at det er vanskelig å møte de driftsutgifter som kommer ved at nye anlegg utløser
større aktivitet - samtidig som drifts- og vedlikeholdsutgiftene knyttet til anleggene øker.
Det er fare for at økende krav til egenandeler fra de aktive (foreldre) til drift vil ekskludere en god del barn
og unge fra å delta i aktiviteter de er interessert i.
Det stilles store krav til idrettsledere. Innsatsen er alt overveiende uten vederlag, og tar mye av den enkeltes
fritid. For å holde det gående både på det organisatoriske og aktivitsmessige plan er lagene avhengige av de
såkalte «ildsjelene». Uten disse som bærebjelke ville idrettslagene få meget store problemer. I takt med en
alminnelig utvikling i samfunnet som går i retning av at folk i økende grad prioriterer seg selv og sitt i sin
fritid, blir det vanskeligere å rekruttere frivillige til tidkrevende og ansvarsfulle oppgaver i bl. a.
idrettsbevegelsen.
Enkelte synes også at det blir for mye «pengeinnsamling» i forhold til idrettsarbeid.

De fleste idrettsdisipliner er i stadig økende grad avhengig av tilpassede og tidsmessige anlegg.
Konkurranseidrettene har ofte strenge krav til størrelse, utforming, kvalitet, tilleggsfunksjoner m.v. Trimog mosjonsaktiviterene krever også stadig mer tilrettelegging med stier, merking, oppkjøring av løyper
vinterstid m. v.
Dette representerer store utfordringer for idrettslagene, og samfunnet som helhet.
At det nå gis tilskudd av spillemidlene til rehabilitering av eldre anlegg har stor betydning for mange lag
som etter hvert sitter med umoderne og nedslitte anlegg.
Idretten er avhengig av at både det offentlige og det private næringsliv støtter opp i årene som kommer i
minst like stor grad som hittil.
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2.5 Anleggsbehov
Selv om det i Leksvik de siste par ti-årene har vært en relativt aktiv utbyggingsperiode for idrettsanlegg, er
det såvidt mange uløste utbyggingsoppgaver at kapasitet og økonomi setter klare grenser for hvor mye av
dette anleggsbehovet som kan dekkes på kort sikt. Etter hvert som anleggsmassen øker går også behovet for
ressurser til aktiviteter, drift og vedlikehold opp. Utbyggingstakten for idrettsanlegg må bl. a. derfor
vurderes ut fra behov og de antatte driftsmessige konsekvenser.
Idrettslagene og de andre utbyggerne av anlegg i Leksvik har stått for en nøktern og godt planlagt utbygging.
De planer som foreligger for årene som kommer gir bilde av samme ansvarlige holdning.
Gjennom planprosessen har det kommet fram et betydelig behov for nye anlegg. De oppføres her uten noen
som helst innbyrdes prioritering, men de som etter alt å dømme ligger nokså langt fram i tid er utskilt.
Anlegg:

Utbygger:

Merknad:

- Idrettshus, Myrmo

Berg-Ugla Grendelag

I ferd med å bli realisert.

- Skytebane, Gabrielmyra

Vanvik Skytterlag

Planer under utarbeidelse.

- Nytt golv, Leksvikhallen

Leksvik kommune

Med i kommunens økonomiplan. Rehabilitering.

- Utbygging av
Trøa Idrettsanlegg

Leksvik Idrettslag

I ferd med å bli realisert.
Nyanlegg og rehabilitering.
Omfatter bl. a. 3 baner og
klubbhus.

- Skytebane, Meskogen
Ombygging

Leksvik Skytterlag

Planer under utarbeidelse.

- Skavelmyra Idrettsanlegg
Opprusting

Vanvik Idrettslag

I ferd med å bli realisert.
Rehabilitering

- Lysløype, ombygging

Vanvik Idrettslag

Planer ikke utarbeidet
Rehabilitering.

- Lysløype, ombygging

Hindrum Skilag

Planer under utarbeidelse
Rehabilitering

- Nærmiljøanlegg, Talmo

Leksv. komm./grendel.

Under bygging.

- Nærmiljøanlegg
Testmann Minne skole

Leksvik kommune

Under planlegging.

- Opprusting tidtakerbu
Leksvik Skisenter

Leksvik Idrettslag

Under bygging.

- Lysløype, forlenging
Leksvik Skisenter

Leksvik Idrettslag

Planer ikke utarbeidet.

- Startbu/varmestue

Fjellhei Idrettslag

Under planlegging.

Feil! Ukjent bryterargument.

Registrerte anleggsbehov hvor planlegging/gjennomføring vurderes å ligge noe fram i
tid ( 5-10 år eller mer ):
- Ombygging/utbygging av Leksvikhallen

Leksvik kommune

- Svømmehall i Vanvikan

Leksvik kommune

- Skøytebane

Leksvik Idrettslag

- Motorcross/trial

Leksvik kommune/private

- Orienteringskart for Vanvikan

Leksvik kommune/Vanvik Idr.lag

2.6 Spillemidler og kommunalt tilskudd

Spillemidler
Spillemidler (tidl. tippemidler) er i denne sammenheng det overskudd av statlige pengespill som etter Lov av
28. aug. 1992 nr. 103 skal gå til idretts- og friluftsformål.
I loven heter det i § 10:
Etter at det er foretatt fondsavsetninger, skal selskapets (Norsk Tipping AS) overskudd fordeles med 1/3 til
idrettsformål, 1/3 til kulturformål og 1/3 til vitenskapelige formål. Midlene til idrettsformål fordeles av
Kongen. Midlene til kulturformål og vitenskapelige formål fordeles av Stortinget.
Forskrifter er gitt ved kongelig resolusjon av 11. desember 1992.
Det gis tilskudd av spillemidler til:
- Anlegg og områder til idrett og friluftsliv
- Nærmiljøanlegg
- Rehabilitering av eldre idrettsanlegg
- Ombygging til handicapriktige anlegg
- Helsesportsanlegg
Tilskuddsordningen forvaltes av Kulturdepartementet som fastsetter krav til søknad, søknadsprosedyre,
regnskap m.v. Fylkeskommunen godkjenner søknader, og innvilger tilskudd etter behandling og prioritering
av søknadene i kommunene.
Planer som legges til grunn for søknad om tilskudd av spillemidlene skal være forhåndsgodkjent. For de
fleste typer anlegg er denne godkjenningen delegert til kommunen. Prosjekt som det søkes tilskudd til skal
være med i en vedtatt kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv.
Planer for rehabilitering skal bygge på tilstandsrapport utført av person(-er) med relevant fagkompetanse.

Feil! Ukjent bryterargument.

Spillemidler og kommunalt tilskudd, forts.
Alle søknader må tilfredsstille de kostnads- og finansieringsmessige krav som stilles. De må også være i
samsvar med idrettspolitiske, idrettstekniske og bygningstekniske krav.
I tillegg til de formelle krav til søknader og søknadsprosedyre er det et mål å tilpasse anlegg til
miljømessige, kulturlandskapsmessige og estetiske hensyn.

Spillemidler er det viktigste virkemiddel for lag og organisasjoner til utbygging av anlegg og områder for
idrett og friluftsliv. Tilskuddet gis for Leksviks vedkommende med 1/3 + 30 % av godkjent søknadssum. Til
nærmiljøanlegg er tilskuddet på inntil 50 %.
Så å si alle anlegg som er bygd ut innen Leksvik kommune de siste 30- 40 åra er finansiert ved hjelp av
spillemidler (tippemidler).
I perioden 1980 - 1995 er det gitt ca. 7 mill. kr i spillemiddelstøtte til 23 anleggsprosjekt. Det samlede
kostnadsoverslag for disse anleggene var ca. 20 mill. kr. Ved siden av spillemiddeltilskudd er den andre
hovedfinansieringsposten frivillig innsats i form av dugnad.

Kommunale tilskudd gis både til anleggsutbygging og drift av lag med idrettsaktivitet.
Anleggstilskuddet har til nå vært på kr 50.000,- pr. år. Hvilket prosjekt som det enkelte år skal få dette
tilskuddet bestemmes gjennom denne planen.
De kommunale driftstilskuddene er fordelt over flere tilskudds-/søknadsordninger:
- Kulturmidler
- Lysløypetilskudd
- Tilskudd til idrett/aktiviteter for funksjons-/utviklingshemmede
- Andre tilskudd/sponsing
Kulturmidlene gis med en samlet bevilgning til de 4 hovedidrettslagene innen kommunen.
I 1996 var dette beløpet kr 95.000.- Leksvik Idrettsråd fremmer forslag til intern fordeling av midlene
mellom lagene. Andre lag og organisasjoner med aktivitets-/idrettstilbud får tilskudd av budsjettposten
«Ymse kulturmidler».
Lysløypetilskuddet har de siste årene være kr 15.000,- og blir forholdsvis fordelt mellom de 6 lysløypene
innen kommunen.
Det er i budsjettet midler øremerket til fritidstilbud for utviklingshemmede. 1996: kr 45.000,Fra og med 1996 er det avsatt kr 30.000,- til tilskudd for innkjøp av idrettsutstyr. Bakgrunnen for at denne
søknadsordninga ble etablert er søknader om kommunalt tilskudd til lag som er avhengig av å anskaffe
snøscooter for oppkjøring av turløyper.

Feil! Ukjent bryterargument.

2.7 Oversikt over bygg og anlegg
Anleggene som er oppført forsøkt beskrevet slik som situasjonen var medio 1996. Oppdatering desember
2016.

Oversikten inneholder:
- 12 baneanlegg (ball- og friidr.anl.)
- 7 skyteanlegg
- 9 skianlegg
- 5 innendørsanlegg
- 3 svømmeanlegg
- 5 vinterløyper (trim-/turløyper)
- 8 klubbhus (inkl. skihytte)
- 2 orienteringskart
- 2 nærmiljøanlegg
- 10 stier/trimløyper (sommerbruk)
- 4 badeplasser

Tilsammen 67 anlegg.

ANLEGG

STED

EIER

STØRRELSE

MERKNAD

Fotball, gress

Trøa idrettspark

Leksvik Idrettslag

105 x 64 m

Fotball, grus

Trøa idrettspark

Leksvik Idrettslag

Fotball, kunstgress

Trøa idrettspark

Leksvik Idrettslag

Friidrettsanlegg

Trøa idrettspark

Leksvik Idrettslag

Banene i Trøa er under
opprustning og ombygging
105 x 64 m
Banene i Trøa er under
opprustning og ombygging
max 40x60m
7`er kunstgressbane med
undervarme -planlagt
400 m, 4 baner + 6 sprintbaner

Fotball, gress

Skavelmyra
id.anlegg

Vanvik Idrettslag

105 x 64 m

Baneanlegg:

Opprustet 1994 - 96

Feil! Ukjent bryterargument.

Friidrettsanlegg

Skavelmyra
id.anlegg

Vanvik Idrettslag

400 m, 4 baner + 6 Rundt fotballbane og felt for
sprintbaner á 125 m tekn. Øvelser. Skavelmyra idr.
Anl. Har overbygd tribune med
200 sitteplasser

Handball

Testm. Minne skole Leksvik kommune

40 x 20 m

Asfaltdekke

Ball-løkker

Testm. Minne skole Leksvik kommune

2 stk. 50 x 30 og 2
stk. 12 x 6 m

4 løkker for bl.a fotball,
volleyball og kanonball. To har
asfalt - og to grusdekke

Fotball, grus

Vanvikan skole

Leksvik kommune

98 x 55 m

Handball
Ball-løkker
Handball

Vanvikan skole
Vanvikan skole
Hindrem skole

Leksvik kommune
Leksvik kommune
Leksvik kommune

40 x 20 m
12 x 6 m
40 x 20 m

Skolebruk og treningsbane for
VIL
Asfalt (dårlig forfatning)
Asfaltdekke. Kanonballfelt
Asfaltdekke

Minitatyrbane,
innendørs

Vanvikan
samfunnshus

Leksvik
kommune/Vanvik
Skytterlag

15m

6 plasser/skiver

Minitatyrbane,
innendørs

Leksvikhallen

Leksvik kommune/
Leksvik Skytterlag

15m

5plasser

Skiskytteranlegg
Skytebane
(Kragbaner)

Leksvik skistenter
Meskogen
skytteranlegg

Leksvik Idrettslag
Leksvik Skytterlag

10 skiver
100m med 10
plasser og 300m
med 12 plasser

Tilknyttet lysløype.
Overbygd standplass som er
felles med elgbane

Elgbane/løpende
viltmål
Leirduebane

Meskogen
skytteranlegg
Meskogen
skytteranlegg

Leksvik JFF

100m med 1 plass

Leksvik JFF

5 plasser

Felles standplass med 300m
Kragbane
Kasterhus 3x3m og skytterhus
på 12 m2. Overbygd
tilskuerplass.

Skytebane
(Kragbaner)

Vanvikan

Vanvik Skytterlag

100m med 8 plasser Overbygd standplass (300m
Kragbane nedlagt 1983).

Skianlegg:
Langrennsanlegg
Leksvik skisenter
(konkurranseanlegg)

Leksvik Idrettslag

2km, 3km, 5km,
7,5km og 10km

10km er uten lys. 2km og 3km
er samme traseene som
lysløypa.

Lysløype

Leksvik skisenter

Leksvik Idrettslag

5km

Oppdelt i sløyfer på 2km og
3km. Brukes også som
konkurranseløype.

Lysløype

Myrmo

Berg-Ugla Grendelag 6,2 km

Tur/retur-løype

Lysløype

Vanvikan

Vanvik Idrettslag

Rundløype tilknyttet Skavelmyra
idrettsanlegg

Skytteranlegg:

1,8km

Feil! Ukjent bryterargument.

Lysløype

Roten

Vanvik
Idrettslag/Roten
fritidshus

2km

I området Damåsen ved
Storvatnet

Lysløype

Hindrem

Hindrum Skilag

1,8km

I området
Borgåsen/Setermyrene.
Utgangspunkt: Revelltun
idrettshus. Rundløype.

Lysløype

Kråkmo

Fjellhei Idrettslag

2,5km

Hoppbakker

Leksvik skisenter

Leksvik Idrettslag

4 bakker med Kpunkt 40,5, 26, 14
og 7,5m

I området vest for
Kråkmokrysset. Rundløype.
Lysanlegg, dommertribuner,
varmestue og redskapshus

Alpinbakke

Ved Grandehagen
boligfelt

Grandehagen Alpinanlegg BA

Idrettshall

Leksvik

Leksvik kommune

Gymnastikksal

Innendørsanlegg:
Hallgulv: 24 x 45 m

I tilkn. Til hallen bl.a 6
garderober, badstu, trimrom og
kiosk. Tribuneplasser på
langsidene. Hallgulvet har dårlig
standard.

Testm. Minne skole Leksvik kommune

200 m2

Flerbrukshall

Vanvikan

Vanvik IL

60x40m + 40x20m

Takhøyde: 5 m. Salen er
tilknyttet idrettsgarderober
Kunstgressbane 60x40m,
flerbrukshall 40x20m,
squashbane, treningsrom,
klatrevegg, 4 garderober, sosialt
rom

Gymnastikksal

Vanvikan skole

Leksvik kommune

241,5 m2

Gymnastikksal

Hindrem skole

Leksvik kommune

127 m2

Svømmehall

Leksvik

Leksvik kommune

25x12,5m +
12,5x8,5m

Treningsbasseng,
opplæringsbasseng med hev-og
senkbare bunner, stup,
sikkerhets-/overvåkingsutstyr.
Nødvendige garderober og
tilleggsrom. Planlagt; skal
erstatte svømmehall ved
Testm.Minne skole.

Svømmehall

Testm. Minne skole Leksvik kommune

12,5 x 8,5 m

Tilkn. Idr.garderober og
badstue.

Takhøyde: 5 m. Salen er
tilknyttet idrettsgarderober

Svømmeanlegg:

Feil! Ukjent bryterargument.

Svømmebasseng

Sjølyst Bo- og
Servicesenter

Egen stiftelse/Leksvik kommune

Klubbhus

Trøa idrettspark

Leksvik Idrettslag

66 m2

Møterom, kjøkken, omkl.rom og
dusjer. Ikke tilfredsstillende
standard. Rehabilitering
planlagt.

Idretts-/klubbhus

Skavelmyra
id.anlegg

Vanvik Idrettslag

270 m2

Sokkeletg.: Garderober m.
dusjer, toalett, kiosk,
lager/garasje. 1.etg.: Sal,
kjøkken, garderobe, toalett.
2.etg.: kontor, speakerrom. God
standard. Uteanlegg med scene.
Rehabilitering av garderober
planlagt.

Revelltun (Idretts/klubbhus)

Setermyrene

Hindrem skilag

280 m2

Sokkeletg.: kontor/møterom,
boder, garderober m. dusjer,
toaletter,trim-/smørerom.
1.etg.: Sal m. scene/garderober,
kjøkken, garderobe, toaletter.
God standard.

Klubbhus

Leksvik skisenter

Leksvik Idrettslag

ca. 60 m2

Sokkeletg.: tidtakerrom,
møterom, lagerrom. 1.etg.:
varmestue, kjøkken,WC,
speakerrom. God standard.
Både rehabilitering og tilbygg
planlagt.

Garasje-/lagerbygg Leksvik skisenter

Leksvik Idrettslag

Garasje-/lagerbygg for
løypemaskin mv.

Klubbhus

Berg-Ugla Grendelag 38,5 m2

Varmestue, tidtakerbu, garasje.
God standard. Tilbygg planlagt.

Sklubbhus/skytterhu Meskogen
s

Leksvik skytterlag

152 m2

Skihytte

v/ Aunbuvatnet

v/ Aunbua
Friluftslag

43,5 m2

Sokkeletg.: stevnekontor, lager,
garderober, wc, våpen/amm.lager. 1.etg.: sal, kjøkken,
wc, garderobe. God standard.
Oppholdsrom, kjøkken, bod.

Instruksjonskart

Langåskammen

N.Trlag O-krets

Dekker 5 km2.

Konkurransekart

Langåskammen/
Bantjønna

N.Trlag O-krets

Dekker 7 km2.

Idretts-/klubbhus:

Myrmo

O-kart:
Målestokk 1:10.000. Ikke
oppdatert
Målestokk 1:15.000. Ikke
oppdatert

Feil! Ukjent bryterargument.

Nærmiljøanlegg:
Nærmiljøanlegg

Ved Talmotun

Fotball-løkke

Grandehagen
boligomr.

Grendelag/Leksvik Ca 1 da.
kommune
Grandeh. og omegn velforening

Lekeområde med grusdekke.

Trimløyper, vinter
Trim-/turløype

Grandehagen Aunbua Friluftslag
Skjelbreia - Aunbua

Ca 10km

Trim-/turløype

Myrmo - Elvvatnet

Berg-Ugla Grendelag Ca 10km

Trim-/turløype

Rota - Flintheia

Hårfjellet Idrettslag Ca 8 km

Trim-/turløype

Skavelmyra Hemmeldalsheia

Vanvik Idrettslag

Ca 10 km

Trim-/turløype

Bjørsetåsen Seterheia

Fjellhei Idrettslag

Ca 5 km

Permanent oppkjørt P-plass i
Skjelbreitrøa
Oppkjøres i perioder. Tilkn. Pplasser
Oppkjøres i perioder. P-plass
ved Rota.
Oppkjøres i perioder. P-plass på
Korsmyra eller ved klubbhuset.
Oppkjøres i perioder. P-plass på
Bjørsetåsen.

Stier/trimløyper (sommer)
Florasti

Ved Hoven
grendehus

Leksvik Naturforum/ Ca 600 m
Leksvik kommune

Følger gammel bygdeveg.
Leieavtale m. grunneier.

Tursti

Fellessetran - Aunbus

Merket med namneskilt

Tursti

Rørvasslia - Fjellvatna

Merket

Tursti

Hølåssetran - fjellvatna

Tursti

Off. veg - Våttåhaugen

Tursti

Kråkmo - Hindrem/Seter

Trimløype

Korsmyra - Hemmeldalsheia

Trimløype
Natursti

Borgåsen
Akbjørga - Bjørgan

2 løyper til Våttån. P-plass
v/veg. Merket.
Merket. Trace for Kjerkmarsjen.

Trace for "Borgåsen rundt"

Feil! Ukjent bryterargument.

Tursti

Ramdslavatnet - Bakkabua

Merket. Går til den restaurerte
utmarksløa Bakkabua

Badeplasser:
Grandefjæra

Ved Grande, yttre

Staten

Opparbeidet og tilrettelagt for
funksjonshemmede. P-plass.
Toaletter. Kiosk.

Omundvågen

Ved Storvatnet

Staten

Under opparbeiding. Spesielt
tilrettelagt for
funksjonshemmede.

Breilisand
"Bonesfjæra"

Ved Storvatnet
Ved Rønningen

Privat
Privat

Parkering mot avgift

Feil! Ukjent bryterargument.

KAP. 3 MÅLSETTING
3.1 Overordnet målsetting
Den overordnede målsettingen er:
IDRETT OG FRILUFTSLIV FOR ALLE
For Leksvik kommune er det et mål å arbeide for at befolkningen kan ta del i leik , idrett, mosjon og
friluftsliv ved å tilrettelegge områder og anlegg i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner innen
kommunen.
Leksvik kommune vil ha som mål å følge opp og dra nytte av de nasjonale føringer som gis for tilskudd av
spillemidler, og bidra til at frivillige lag og organisasjoner kan dra nytte av de søknadsordninger som finnes
for utbygging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv.

3.2 Delmål
Leksvik kommune vil prioritere disse delmål:
A. Ved utarbeidelse av kommunale planer innarbeides arealer for anlegg og områder for leik,
idrett og friluftsliv.
Det søkes å anlegge trafikksikre adkomster til disse arealene.
B. Yte årlige tilskudd til lag og organisasjoner som har det økonomiske ansvar for drift av
anlegg og områder til idrett og friluftsliv.
C. Medvirke til en samordnet utbygging av anlegg og områder (idrett, friluftsliv, skole,
helsesport m. v.).
D. Rådgivning til lag og organisasjoner angående utbygging av anlegg og områder.
E. Tilrettelegge forholdene for leik og friluftsliv i nærområder.
F. Medvirke til rehabilitering av eldre anlegg.
G. Idrettsaktiviteter som mangler anlegg prioriteres ved søknad om spillemidler.

Feil! Ukjent bryterargument.

KAP. 4 FRILUFTSLIV

4.1 Nåsituasjonen
Leksvik kommune er 431 km2, og arealet fordeler seg slik:
- 219 km2 skog
- 153 km2 myr, jorddekt fastmark og fjell
- 28 km2 ferskvann
- 22 km2 jordbruksareal
- 9 km2 veger og bebyggelse

50,8 %
35,5 %
6,5 %
5,1 %
2,1 %

Som det går fram av denne fordelingen er ca. 90 % av kommunens areal utmark.
Leksvik kommunes kystlinje er ca. 50 km.
Ca. 56 % av kommunens areal ligger over vernskoggrensa.
Leksvik Bygdeallmenning er 115 km2 (115.000 daa). Eiendommen utgjør 26,7 % av
kommunens areal.
Innen Leksvik kommune finner en variert natur med mange områder som er attraktive i
frilufts-/rekreasjonssammenheng. Frodige sydhellinger langs fjorden, og forblåste snaufjell
opp mot 600 moh representerer de vegetasjonsmessige ytterpunktene.
Kommunen har mye nedbør vinters tid (spesielt i de høyreliggende områdene), og
skisesongen er derfor lang med jevnt over gode føreforhold.
Det kjøres opp skiløyper i de mest attraktive utfartsområdene. I tillegg er det 6 lysløyper
innen kommunen. Oppkjøring og drift av vinterløypene er det frivillige lag som står for.
Scootertransport av eldre/funksjonshemmede tilbys også i enkelte deler av kommunen.
Utmarka brukes også mye sommers tid. I de senere årene er det i de mest brukte områdene
blitt merkede løyper.
Mye av sommerutfarten går til eldre seterplasser der husa er holdt i stand, og til de mange
fiskevatna innen kommunen.
Funksjonshemmede har få utfartsmuligheter på barmark. På tross av at det er mange seterveier, skogsbilveier og traktorveier som går gjennom/til de mest brukte friluftsområdene er
det til nå ikke gjort mye for å tilrettelegge for funksjonshemmede brukere.
Det kan i dag ikke sies å være store konflikter knyttet til bruken av utmarksområdene.
Framtida kan by på større utfordringer i denne sammenheng. Ved dialog, planarbeid og
samhandling kan kollisjoner mellom f. eks. næringsinteressene og allmennhetens interesser
ofte løses i minnelighet slik at det blir «plass til» alle parter.
Det er i Leksvik ikke store avstander inn til frilufts- og fjellområdene, og dette er nok noe av
forklaringen på at det ikke er tilrettelagt med overnattingshytter o.l. inne i utmarksområdene.
Mange nedlagte setrer kompanserer også delvis for dette behovet.
Badeplasser i kommunen
I sjøen: Grandefjæra friluftsområde er utbygd med sanitærbygg, kiosk, asfaltert p-plass og adkomst
tilrettelagt for funksjonshemmede. Andre badeplasser som benyttes i en viss utstrekning av allmennheten er:
«Bonesfjæra» ved Rønningen, Seterfjæra og Arnfjæra i Vanvikan.

Feil! Ukjent bryterargument.

I ferskvann: Breilisand, Omundvågen m. fl. i Storvatnet. Flere steder i Grønsjøen, Langen og ellers i mange
mindre vann og tjern.
Både i sjøen og ferskvann er det svært lite sandstrand innen kommunen.
Friluftsaktiviteter langs sjøen
Det er småbåthavn både i Leksvik og Vanvikan. Begge er tilrettelagt med gjestebrygge. Bosteder og hytter
langs sjøen har som oftest eget naust/båtplass. Innbyggere uten eiendom ved sjøen har få steder hvor det er
anledning til å ha båt liggende utenom småbåthavnene. Det samme gjelder båtutsettingsplasser. Det er flere
steder langs sjøen at det er gode forhold for stangfiske fra land, og disse benyttes nokså mye. Det er ikke
tilrettelagt for funksjonshemmede for stangfiske i sjøen. Det utøves en del hobbydykking, særlig i området
mellom Hindrem og Hoven.

4.2 Områder spesielt tilrettelagt for friluftsaktiviteter
Rasteplasser:
Det er ikke ferdigbygde rasteplasser ved vegnettet i kommunen som er anlagt med sikte på fiske og/eller
andre friluftsaktiviteter. I Omundvågen ved Storvatnet er en slik under bygging. Den blir spesielt tilrettelagt
for funksjonshemmede. Ved Ramdalsvatnet er kommunen i startfasen når det gjelder bygging av
fiskebrygge tilrettelagt for rullestolbrukere.
Parkeringsplasser:
Ved innfarten til de mest brukte friluftsområdene er det opparbeidet P-plasser. Vinters tid blir de fleste av
disse brøytet.
Turveger/-stier:
Det er bygd lite turveger innen kommunen, men noen nedlagte gamle bygdeveger er de siste årene istandsatt
og ryddet med henblikk først og fremst på turgåing og friluftsliv. Som eksempel kan nevnes gammelvegen
på vestsida av Elvvatnet (som går forbi minnesteinen over Anders Solli som ble drept av ulver i året 1612).
Florastien ved Hoven er et annet eksempel. Den går langs sjøen etter den gamle grendevegen. Her og flere
andre steder er det tilrettelagt med bord/benker. Den lengste merkede turstien er den gamle ferdselsleia over
fjellet mellom Kråkmo og Hindrem. Den var forbindelseslinje mellom disse grendene helt til kirkestedet på
Stranda ble flyttet fra Hindrem til Vanvikan (1897).
Mange steder rundt om i kommunen er det merkede trimløyper, som benyttes både av turgåere og aktive
idrettsutøvere.
Det må også nevnes at Aunbua Friluftslag har opparbeidet trivelig tursti fram til Aunbua.
Kommunen har de siste årene bidratt til at det ved mange turstier har blitt satt opp navneskilt.

4.3 Andre tiltak for stimulering av friluftsliv og naturopplevelser
Kulturminner som utfartsmål:
I større og større grad drar folk ut på tur i naturen med siktemål å oppsøke steder med kulturminner. Det kan
være nedlagte boplasser/setrer, fangstplasser, fornminner osv. En viss tilrettelegging i denne sammenheng
kan også være aktuelt, f. eks. med info-tavler, tilrettelegging for funksjonshemmede m.v. Et slikt prosjekt er
under arbeid i tilknytning til bygdeborgruinene på Amborneset.
Kurs og annen informasjonsvirksomhet om naturen, det biologiske mangfold m.v.drives av flere lag og
foreninger. Dette er med på å skape positive holdninger til de verdier som ligger i naturens mangfold. Det
stimulerer også til friluftsliv og naturopplevelser.

Feil! Ukjent bryterargument.

4.4 Utfordringer
Leksvik kommune vil arbeide for, og bidra til:
- Vedlikehold av eksisterende anlegg
- Opparbeidelse av badeplasser ved fjorden og i ferskvann
- Gi informasjon om natur og friluftsliv, særlig til barn og unge
- Flere naturstier og løyper. Sentrumsnære stier bør også prioriteres
- Bedre tilrettelegging for funksjonshemmede brukere
- Bidra til at løypetilbudet vinters tid sikres for allmennhetens behov
- Flere småbåtplasser ved sjøen
- Holde et fortsatt restriktivt nivå for motorferdsel i utmark og vassdrag
- Ferdigstillelse av de påbegynte anleggene i Omundvågen og ved Ramdalsvatnet

4.5 Jakt og fiske. Situasjon og utfordringer.
Nåsituasjonen:
Det drives jakt på både storvilt og småvilt. Storviltjakta har størst betydning. Elgstammen har tatt seg kraftig
opp. Dette antas å ha sammenheng med forvaltninga av stammen og driftsmønsteret i skogbruket. Den årlige
avskytinga er ca. 100 dyr. Rådyrjakta gir årlig ca. 65 felte dyr. Trafikkskader p.g.a. storvilt i veibanen er
ikke uvanlig. Årlig er det 5-6 elgpåkjørsler og 10-12 rådyrpåkjørsler. Forebyggingstiltak minsker risikoen,
og må vies stor oppmerksomhet.
Småviltjakta har mindre betydning enn tidligere. Bestandene av f.eks. rype og storfugl er p.t. nede i en
bølgedal, og så fåtallige at de knapt er jaktbare. Ulike tiltak innrettet på bedring av situasjonen må fokuseres.
Fiske er en viktig del av fritids- og friluftslivsaktivitetene i kommunen. Sjøfiske drives aktivt av svært
mange. Seigrunnene utenfor Bjønnåa er den mest oppsøkte fiskeplassen. Ellers drives fritidsfiske langs land
på så å si hele kommunens kystlinje. Stangfiske fra land drives også av mange. Tilretteleggingstiltak i
tilknytning til sjøfiske vil i større og større grad bli etterspurt. Det gjelder bl.a. båtoppsettingsplasser og
tilretteleggingstiltak for funksjonshemmede.
Det er ikke lakseelver innen kommunen, men sjøaure går opp i noen av de største elvene. Elvefiske betyr
relativt lite i forhold til fiske i de mange vatna i kommunen. Aure er det desidert viktigste fiskeslaget. Røye
finnes også i de største vatna, og ellers i noen få av de litt mindre. Ål finnes i de fleste av vatna.
Størstedelen av kommunen omfattes av fiskekortsalg. Grunneierlag/allmenning organiserer dette.
Mange av vatna er «overbefolket» med små og parasittinfisert fisk, men et systematisk kultiveringsarbeid
som i første rekke LJFF har drevet en god del år har gitt meget gode resultater. Situasjonen er derfor langt
bedre nå enn for f. eks. 20 år siden. Gode fiskevann har stor betydning for friluftslivet.
Utfordringer:
- Tiltak for å øke småviltbestandene
- Forebygging av viltpåkjørsler
- Fortsatt kultiveringsarbeid i fiskevatna
- Båtoppsettingsplasser ved sjøen
- Fiskekortordning også for de deler av kommunen som i dag ikke har slikt tilbud
- Tilrettelagte fiskeplasser for funksjonshemmede både ved sjø og ferskvann

4.6 Aktuelle nærmiljøtiltak
- Strandpromenade i Leksvik sentrum
- Uteområder/lekeområder/løkker i tilknytning til skoler, barnehager, boligområder,
friluftsområder m. v.
- Merking og namning av turstier m. m.
- Fornminner/kulturminner i friluftslivssammenheng

Feil! Ukjent bryterargument.

KAP. 5

VIRKEMIDLER

5.1 Målstyrt anleggsutbygging
En stor utfordring på anleggssektoren er å få en målstyrt anleggsutbygging som er i samsvar med
befolkningens behov, aktivitetsutvikling og målsettinger på virksomhetsområdet.
Kommunedelplanen er i så måte et virkemiddel i seg selv, og et styringsredskap for å målrette arbeidet med
utbygging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv i samsvar med uttalte og dokumenterte behov.

5.2 Sikring av arealer
Delmål: «Ved utarbeidelse av kommunale planer innarbeides arealer for anlegg og områder for leik, idrett og
friluftsliv.
Det søkes å anlegge trafikksikre adkomster til disse arealene.»

Arealdelen av kommuneplanen er bindende for arealbruken i kommunen. Arealbehov som kommer fram
gjennom planer må derfor innarbeides i kommuneplanens arealdel og i aktuelle reguleringsplaner. Komite
for miljø og næring skal gi uttalelse til slike planer.
Sikring av barns interesser
Plan- og bygningsloven inneholder bestemmelser om å styrke barns og unges interesser i planleggingen.
Barn og unge utgjør en stor gruppe innenfor idretten. Fysisk aktivitet og leik er for barn og unge viktig for
deres vekst og utvikling.

5.3 Kommunale tilskudd
Delmål: «Yte årlige tilskudd til lag og organisasjoner som har det økonomiske ansvar for drift av anlegg og
områder til idrett og friluftsliv.»

Anleggsplanens handlingsprogram innpasses i økonomiplanen ved den årlige rullering og i årsbudsjettene.
Handlingsprogrammet danner grunnlaget for oppføring av investeringer til anlegg og områder for idrett og
friluftsliv.
Leksvik kommune vil i planperioden opprettholde de tilskudd som gis til drift og vedlikehold av anlegg til
idrett og friluftsliv som eies og drives av lag og organisasjoner. Det er av avgjørende betydning at
bevilgningene til de ulike kommunale tilskuddsordningene til dette aktivitetsområdet ikke blir redusert, men
søkt øket når den økonomiske situasjon kan tillate det.
Ved søknad om spillemidler må utbygger prioritere utarbeidelse av driftsplan som viser kostnaden og
finansieringen av drift og vedlikehold for planlagt anlegg.

5.4 Samordning av utbygging
Delmål: «Medvirke til en samordnet utbygging av anlegg og områder(idrett, friluftsliv, skole,helsesport m.v.)»
Ved planlegging og prosjektering av anlegg for idrett, leik og friluftsliv skal en søke å samordne behov
gjennom løsninger for sambruk og flerbruk. Det gjelder særlig anlegg i nærmiljøet, sambruksløsninger med
skolens behov, barnehager m. fl. Alle anlegg og områder skal tilpasses funksjonshemmede brukere.

5.5 Informasjon og rådgivning
Delmål: «Rådgivning til lag og organisasjoner angående utbygging av anlegg og områder.»

Feil! Ukjent bryterargument.

For tildeling av spillemidler kreves at det ved søknad foreligger godkjente planer og tegninger.
Kommunen ved kulturkontoret og teknisk kontor yter bistand til lag og foreninger i spørsmål som gjelder
krav/bestemmelser om anlegg, godkjenning m. v.
For de aller fleste bygg og anlegg er kommunen godkjenningsinstans. Dette stiller krav til anleggs- og
idrettsfaglig kompetanse på bygg og anlegg.
Planer sendes Fylkesidrettskonsulenten til uttalelse før godkjenning. Formell godkjenningsinstans er
Formannskapet.
For å følge opp arbeidet med veiledning, godkjenning og kontroll oppnevnes administrativt et
godkjenningsutvalg for idrettsanlegg.
Utvalget vil ha følgende mandat:
-

Bistand ved utarbeidelse av planer for idrettsanlegg
Kontrollere at anlegg blir bygd i samsvar med godkjente planer/tegninger og beskrivelse
Utstede ferdigattest for bl. a. utbetaling av sluttstønad
Gi anleggsfaglig rådgivning

Det foreslås at utvalget har 3 medlemmer med teknisk kontor, kulturkontoret og Leksvik Idrettsråd
representert. Sekretærfunksjonen legges til kulturkontoret.

5.6 Rehabilitering av idrettsanlegg
Delmål: «Medvirke til rehabilitering av eldre anlegg»
Det er viktig at det i kommende år blir prioritert å rehabilitere eldre anlegg. Leksvik kommune vil bidra til at
den muligheten som nå foreligger for tilskudd til å sette istand og oppgradere anlegg som har behov for det
blir benyttet.

Feil! Ukjent bryterargument.

KAP. 6 HANDLINGSPROGRAM
6.1 Handlingsprogram for utbygging av områder/anlegg for idrett og friluftsliv
1997 - 2016
Handlingsprogrammet er basert på:
- Nåværende søknader om spillemidler som har fått deltilskudd og står til rest med et beløp.
- Anlegg som det foreligger godkjente planer for, og det er søkt om spillemidler
- Konkrete prosjekter som det foreligger planer for
- Innmeldte behov fra idrettslag m. v.
Prosjektene må vurderes etter behovsmessige kriterier og mulighet for gjennomføring.
Handlingsprogrammet for perioden 1997 - 2000 bærer preg av at det er relativt høg utbyggingsaktivitet på
idretts- og friluftssektoren i kommunen. Anleggene som er oppført har i høg grad preg av realisme og
nøkternhet. De springer alle ut fra reelle behov.
Fra statlig hold heter det at rehabilitering av eksisterende anlegg og nærmiljøanlegg vil bli prioritert med
hensyn til spillemidler. Det må derfor legges vekt på å få realisert behov på disse to områdene i
planperioden. Det er en klar forutsetning at søkere har godkjente planer, og at foreskrevne vedlegg følger
søknaden slik som Kulturdepartementet stiller krav om. Kommunen vil som tidligere yte bistand ved
planlegging av anlegg og utfylling av søknader.
I handlingsprogrammet er prosjektene inndelt i tre grupper:
A. Idretts og friluftsanlegg (nyanlegg)
B. Rehabilitering av eksisterende anlegg
C. Nærmiljøanlegg
Innen hver gruppe er prosjektene oppført i prioritert rekkefølge. For noen anlegg er det nå vanskelig å
stipulere eller beregne total anleggskostnad. Tallmateriale for kostnad, finansiering og drift må derfor
oppdateres ved framtidige rulleringer av plan/handlingsprogram.
I kap. 4 Friluftsliv er det nemnt flere tiltak som ikke inngår i handlingsprogrammet. Dette er tiltak som
kommer i tillegg til de som det vil bli søkt om spillemidler til.
Handlingsprogram for tildelingsåret 2018:
Pri
1.
2.

Tiltak
Myrmo skistadion - tilbygg av klubbhus
Trøa stadion - rehabilitering av klubbhus

Søker
Status
Berg-Ugla Grendelag Fornyet
Leksvik IL
Fornyet

3.
4.
5.
6.
7.

Trøa stadion - 7`er kunstgressbane med
undervarme
Leksvikhallen - svømmehall
Leksvikhallen - Opplæringsbasseng
Leksvikhallen - Aktivitetssal
Trøa stadion – bygging av lager på klubbhus

Leksvik IL
Leksvik kommune
Leksvik kommune
Leksvik kommune
Leksvik IL

Fornyet
Fornyet
Fornyet
Fornyet
Ny

Feil! Ukjent bryterargument.

Handlingsprogram for tildelingsåret 2017:
Pri
1.
2.
3.

Tiltak
Vanvikan flerbrukshall - flerbruks- og fotballhall
Leksvik skisenter - utbygging klubbhus
Leksvik skisenter - rehabilitering klubbhus

Søker
Vanvik IL
Leksvik IL
Leksvik IL

Status
Gjentatt
Fornyet
Fornyet

4.
5.
6.

Vanvikan flerbrukshall - rehabilitering garderober
Skavelmyra klubbhus
Myrmo skistadion - tilbygg av klubbhus
Trøa stadion - rehabilitering av klubbhus

Vanvik IL
Fornyet
Berg-Ugla Grendelag Fornyet
Leksvik IL
Ny

7.
8.

Trøa stadion - 7`er kunstgressbane med
undervarme
Leksvikhallen - svømmehall

Leksvik IL
Leksvik IL

Ny
Ny

Handlingsprogram for tildelingsåret 2016:
Pri
1.

Tiltak
Vanvikan flerbrukshall - flerbruks- og fotballhall

Søker
Vanvik IL

Status
Gjentatt

2.
3.
4.

Leksvik skisenter - bygging av garasje og lagerbygg Leksvik IL
Leksvik skisenter - tilbygg av klubbhus
Leksvik IL
Leksvik skisenter - rehabilitering klubbhus
Leksvik IL

Fornyet
Fornyet
Fornyet

5.
6.

Vanvikan flerbrukshall - rehabilitering garderober
Skavelmyra klubbhus
Myrmo skistadion - tilbygg av klubbhus

Vanvik IL
Fornyet
Berg-Ugla Grendelag Ny

Handlingsprogram for tildelingsåret 2015:
Pri
1.

Tiltak
Vanvikan flerbrukshall - flerbruks- og fotballhall

Søker
Vanvik IL

Status
Gjentatt

2.
3.
4.

Leksvik skisenter - bygging av garasje og lagerbygg Leksvik IL
Leksvik skisenter - tilbygg av klubbhus
Leksvik IL
Leksvik skisenter - rehabilitering klubbhus
Leksvik IL

Fornyet
Fornyet
Ny

5.

Vanvikan flerbrukshall - rehabilitering garderober
Skavelmyra klubbhus

Vanvik IL

Fornyet

Handlingsprogram for tildelingsåret 2014:
Pri
1.

Tiltak
Vanvikan flerbrukshall - flerbruks- og fotballhall

Søker
Vanvik IL

Status
Fornyet

2.

Leksvikhallen - elektroniske skiver i
Minitayrskytebanen

Leksvik Skytterlag,

fornyet

3.
4.

Leksvik skisenter - bygging av garasje og lagerbygg Leksvik IL
Leksvik skisenter - tilbygg av klubbhus
Leksvik IL

Ny
Ny

5.

Vanvikan flerbrukshall - rehabilitering garderober
Skavelmyra klubbhus

Vanvik IL

Ny

Søker

Status

Handlingsprogram for tildelingsåret 2013:
Pri

Tiltak

Feil! Ukjent bryterargument.

1.
2.

Trøa Stadion - kunstgressbane
Vanvikan flerbrukshall - flerbruks- og fotballhall

Leksvik Idrettslag
Vanvik IL

Gjentatt
Fornyet

3.

Leksvikhallen - elektroniske skiver i
Minitayrskytebanen

Leksvik Skytterlag,

Fornyet

6.2 Framskriving og rullering av planen
Utbyggingsoppgaver og handlingsprogram vil årlig bli justert i samsvar med framdrifta for de enkelte
anlegg, og ut fra endrede forutsetninger og nye aktuelle behov. Planen revideres hver høst. Det politiske
ansvar for dette har planutvalget (formannskapet) / kommunestyret. Kulturkontoret tar seg av
saksbehandlingen. Arbeidet skjer i samarbeid med Leksvik Idrettsråd, som har et spesielt ansvar for å
dokumentere behov, endringer m. v. Rådet skal uttale seg til prioriteringen av søknader om spillemidler.

