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1 Forord
Kulturopplevelser gir bedre livskvalitet og bedre helse. Kunst og kultur utvikler, utfordrer og
stimulerer både kommunen og menneskene som bor her, og i konkurransen om arbeidskraft,
arbeidsplasser og innbyggere blir gode kulturtilbud stadig viktigere faktorer.
Samspillet mellom kultur- og næringsliv bidrar til bærekraftig utvikling og vekst, og det finnes mange
eksempler på at kulturlivet kan bidra til økonomisk omstilling og innovasjon. I fremtiden får vi nok se
enda flere eksempler på dette. Kultur skaper også identitet og utvikling.
Derfor er kultur et viktig satsingsområde for Rissa kommune og et viktig element for å nå vår visjon:
Jordnær lykke.
Denne planen peker på en del sentrale veivalg og viser hvilke prioriteringer som bør gjøres på
kulturområdet. Den skal også skape en felles plattform og forståelse for kommunens kultursatsing.
Planen krever samspill på tvers av enheter og enkeltmennesker, og åpner også for samarbeid med
kulturaktører andre steder i regionen.
Planen omfatter kommunens mål for feltet kultur, idrett og fysisk aktivitet og skal være et
styringsredskap for fremtidig utvikling og vise kommunens satsningsområder.
Første del av planen handler om kultur, mens del 2 handler om idrett og fysisk aktivitet.
Planen gjennomgår en syklus der den rulleres årlig og revideres hvert fjerde år. Rullering innebærer
mindre vesentlige endringer. 2012 utgaven er en revidering. Det vil si at planen gjennomgår en
fullstendig saksbehandling etter Plan og bygningslover med sluttbehandling i kommunestyret.
Planen hadde i 2012 et annet utseende. Planens innhold er nå ført inn i den nye malen til Rissa
kommune. HOK gjorde mindre endringer i planen ved siste rullering i 2014.
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2 Lovverk og andre planer
Kulturloven som Stortinget vedtok i 2007 har som formål å fastlegge det offentliges ansvar for å
fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle kan få anledning til å
delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk.
Med begrepet kulturvirksomhet mener loven å:
a. skape, produsere, utøve, formidle og distribuere kunst- og andre kulturuttrykk
b. verne om, fremme innsikt i og videreføre kulturarv
c. delta i kulturaktivitet
d. utvikle kulturfaglig kunnskap og kompetanse.
Staten, fylkeskommunen og kommunen skal sørge for
a. at kulturlivet har forutsigbare utviklingskår,
b. å fremme profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbudet og legge til rette for deltakelse i
kulturaktiviteter,
c. at personer, organisasjoner og institusjoner har tilgang til informasjon om ordninger med økonomisk
støtte og om andre virkemidler og tiltak.

Stortingsmelding nr. 48 (2002-2003) -Kulturpolitikk fram mot 2014 – danner en viktig
bakgrunn for kommuneplanen innen kulturområdet. Planen erstatter ”Kommunedelplan for
kultur 2007-2012” og Kommunedelplan for idrett 2011 - 2014. Planen bygger på
kommuneplanens strategiske mål om at: ”Rissa skal være et levende lokalsamfunn i stadig
utvikling, preget av entusiasme og pågangsmot i møte med en framtid vi ikke kjenner”

5

3 Visjon og verdigrunnlag
Rissa kommunes samfunnsdel for perioden 2014-2026 har følgende visjon og mål:
Visjon:

Med verdiene engasjert, frodig og gjestfri.

Fritid for barn, unge, voksne og eldre innbyggere
Mål:
Kulturaktivitet (inklusive idrett) skal binde befolkningen sammen på tvers av alder, kjønn,
funksjonsnivå og bakgrunn. Alle skal ha anledning til å oppleve en grenseløs og meningsfull fritid.
Strategi:
Ildsjeler, organisasjoner og offentlig forvaltere inngår i et sterkt og nært samarbeid.
Tiltak:
Dette er tiltak som fremmer kulturaktivitetens betydning for mellommenneskelige forhold.
1. Tilrettelegge for frivilligheten.
2. Lage en lokalt forankret kulturminneplan med vekt på kartlegging og utvikling av
kulturminner som grunnlag for satsing og bevaring.
3. Ha en lik, forutsigbar og behovsstyrt kommune i behandling av anlegg ift. utvikling av stedlig
idrett og aktivitet.
4. Vurdere bygdenes fritidstilbud for alle aldersgrupper, og finne ut om hvilke tilbud som kan
gjelde for hele kommunen.
5. Tilrettelegge for filmfremvisning/kino i kommunen.
6. Finne ut om det er grunnlag for felleskjøring til fritidsaktiviteter.
7. Ivareta og utvikle grøntområder og sosiale møteplasser
8. Sørge for at det fins sentrumsnære og universelt utformede turveier.
9. Etablere flere båtplasser i hele kommunen, for å øke allmennhetens tilgang til strandlinjen, og
opprettholde kystkulturen.
10. Etablere motorcrossbane og trase for snøscooterkjøring.
Tiltak som berører kulturområdet nevnt i kapittel om “Stedsutvikling og kulturell bevaring”.
8. Ivareta og utvikle historiske og kulturelle miljøer. (Husk at klimautfordringer også påvirker
kulturminner).
9. Tilpasse ny bebyggelse til historiske miljøer og elementer, samt til øvrig eksisterende bebyggelse.
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4 Planprosess og medvirkning
Planarbeid i kommunen skal skje etter Plan- og bygningsloven (Lov 2008-06-07 nr.71). Planlegging
og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter.
I utarbeidelse av planforslag skal kommunen legge til rette for medvirkning. Kommunen har et særlig
ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og
unge.
Kulturavdelinga har vært ansvarlig for utarbeidelsen av planen og har hatt en koordinerende rolle ved
å innhente relevant informasjon og tatt kontakt med aktører som har vært deltakere i prosessen.
Det har vært orientert om bakgrunn for revideringen av planen i Hovedutvalget for oppvekst og
kultur (HOK) og de har videre godkjent oppstart av arbeidet.
På vegne av den organiserte idrett er Rissa Idrettsråd et sentralt organ som fungerer som et talerør for
den organiserte idretten. Rissa Idrettsråd er en felles paraply for all idrett i Rissa kommune og
forholder seg rapportmessig til lagene, Rissa kommune og Sør-Trøndelag Idrettskrets. Idrettsrådet
setter sine prioriteringer av anlegg i handlingsprogrammet og fordeler kommunens aktivitetsmidler til
idretten etter kriterier vedtatt av Rissa Idrettsråds årsmøte.
Skolene er inkludert i planen ved at det er foretatt befaring av utearealene ved skolene sammen med
en representant fra skolen. Befaringen er gjort med bakgrunn i at barn og unge bruker mye av sin tid i
skolen, og utearelene er derfor av betydning for muligheten til å være i fysisk aktivitet.
Ungdomsrådet har gjennomgått utkastet til planen og har spesielt gitt tilbakemelding til det som
handler om aktivitet og anlegg, samt kommet med konkrete endringsforslag.
Lokale planer
Planen må sees i sammenheng med kommunens øvrige planer.
Arealbehov til idrettsformål og friluftsformål må innarbeides i kommuneplanens arealdel for å få
rettsvirkning

Stortingsmelding nr. 14 (1999-2000), ”Idrettslivet i endring”
Den overordnede visjonen for statlig idrettspolitikk er ”idrett og fysisk aktivitet for alle”.
Befolkningen som helhet skal gis mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Dette betyr at statlige
midler til idrettsformål må fordeles slik at de både kommer den frivillige, medlemsbaserte idretten
til gode, og at de stimulerer og styrker muligheten for utøvelse av egenorganisert fysisk aktivitet.
Stortingsmelding nr. 39 (2000-2001) “Friluftsliv - Ein veg til høgare livskvalitet”.
I stortingsmeldingen er det understreket at det er et nasjonalt politisk mål at alle skal ha mulighet til
å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i
naturen for øvrig.
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5 Arenaer for kultur
Våre mål er:







å ha ulike typer kommunale kulturbygg som gir tilgang til alle
å sikre avtaler som kan videreføre etablert virksomhet i utendørsamfiene i kommunen
å videreføre bruken av kirkene som kulturarenaer i kommunen
å bidra til å videreutvikle våre museer som arenaer for bevaring og formidling av vår kulturarv
og lokal historie
å etablere gode kulturlokaliteter i nye Åsly skole. Bibliotek, kultursal og øvingsrom vil inngå
her.
Åsly skole kulturlokaliteter er “kulturbygg under planlegging” i avtalen mellom Rissa og
Leksvik kommune (vedtak Rissa Formannskap 30.10.14).

Vi skal utvikle et godt samarbeid mellom lokale aktører/instanser og den kommunale
kulturadministrasjonen for å initiere arrangementer.

6 Frivillig kulturaktivitet
Lag og foreninger
• Det frivillige kulturlivet skal prioriteres høyt og lag og foreninger må gis gode utviklingsmuligheter.
• Kommunen vil samarbeide med lag og foreninger for å tilby innbyggerne gode og allsidige
kulturarrangementer
• Lag og foreninger sin betydning som sosiale miljøfaktorer understøttes.
• Aktiviteter og tiltak for barn og unge gis høy prioritet.
• Samarbeids- og utviklingstiltak prioriteres også.
• Kommunen bidrar med råd, veiledning og praktisk hjelp til lag og foreninger.
• Stille lokaler til rådighet for lag og foreninger der det er praktisk mulig.
• Gi utviklingsmuligheter for lokale aktører
Tiltak:
• Kommunens hjemmeside brukes til markedsføring gjennom artikler og kulturkalenderen
• Benytte kommunens kulturfond til prosjektutvikling
• Kommunen må opprettholde sin økonomiske støtte til arbeidet i lag og foreninger.
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Våre mål er:
Musikk og scene
• Støtte det arbeidet som foregår i lag og foreninger innen musikk- og teatersektoren
• Bruke musikk- og teaterrådet som organ for samarbeid og utvikling
• Bruke kulturskolens fagkompetanse som pådriver og inspirator i musikk- og teaterlivet
• Gi rom for kunstneriske ytringer som ikke fanges opp av de etablerte lag og foreningene, f.eks. UKM
Visuell kunst
• Bryggeutstillinga i Råkvåg skal fortsette som fyrtårn innen billedkunst
• Legge til rette for arbeide med lokale handverkstradisjoner, formidling av kulturarv og tradisjonelle
arbeidsmåter
• Legge til rette for felles utstillinger mellom lokale kunstforeninger og kulturskolen
Barn og unge
• Kulturavdelingen skal samarbeide med skoler, lag og foreninger om aktiviteter innenfor
Den kulturelle Skolesekken
• Satse på videreutvikling av UKM – ungdommens kulturmønstring.
• Lage egne produksjoner innenfor skole- og barnehageprogrammet.
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7 Kultur og fritid
Våre mål er:
Lokalhistorie
• ta vare på og sikre ikke bare bildemateriale, men også skriftlige og elektroniske dokumenter av
historisk verdi fra bl.a lag og foreninger
• videreutvikle lokalhistorisk arkiv som fast tilbud for hele kommunen
• å støtte produksjon av gårds- og slektshistorie
• arkivere og publisere lokalhistorisk materiale på kommunens hjemmeside
• bidra til fremstilling av trykte publikasjoner med lokalt tekst- og bildemateriale
• sikre lokalhistorisk materiale gjennom opptak av lyd og bilde
• digitalisere kommunens historiske bildearkiv
• støtte opp om arbeidet til historie- og museumslagene i kommunen
Museer
Vi vil bidra til å videreutvikle våre museer som arenaer for bevaring og formidling av vår kulturarv og
lokale historie.
• Bidra med årlig driftsstøtte til Museet Kystens Arv.
• Støtte opp under MKA som et fyrtårn innenfor kulturkompetanse og museumsdrift.
• Utvikle samarbeidet mellom museene i kommunen.
• Markedsføre museene ved hjelp av kommunens hjemmeside.
• Bidra til å sette lokalhistorisk arkiv i sammenheng med museumsvirksomheten.
• Vise fram Bojerrommet som en del av kommunens museumstilbud.
• Utvikle samarbeidet mellom grunnskolene og museene i kommunen.

8 Kulturminner og kulturlandskap
Kulturminner og kulturlandskap
Kulturminner og kulturmiljøer er ikke-fornybare ressurser. Det forplikter oss til å forvalte dem med
respekt for dem som har levd før oss, og med omtanke for dagens og morgendagens mennesker.
Så lenge mennesket har eksistert, har det satt materielle og immaterielle spor etter seg i omgivelsene.
Disse sporene kan være gravhauger og gjenstander, bygninger og anlegg, miljøer og landskapstrekk,
samt tro og tradisjoner knyttet til landskapet.
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Kulturminnelovens § 2 har disse definisjonene:
Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.
Våre mål er:
• bidra til at historiske bygg og kulturminner blir ivaretatt
• bidra til å sikre de tre verneverdige veteranbåtene vi har i kommunen
• samarbeide med historielagene om registrering av kulturminner
• ta vare på fredede kultur- og gravminner
• motivere til rydding og skilting av turstier og veier
• motivere til tverrfaglige tiltak mellom kultur, landbruk og skole (biologisk mangfold, verdiskaping i
landbruket)
• støtte opp om landbrukets eget arbeid med kulturlandskapet
• utvikle Rissa som økoløftkommune
• kulturlandskapet skal være i fokus som en viktig del av vårt kulturminnevern
Tiltak:
• Utarbeide kulturminneplan for Rissa som bl.a. skal inneholde plan for merking, presentasjon og
skjøtsel av kulturminner
• produsere nytt kulturminnekart og utarbeide kulturminneplan for Rissa
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9 Kulturskolen
Våre mål er:
• Kulturskolen skal utvikle et fullverdig ressurs-/kompetansesenter innen kulturelle ytringer som
musikk, dans, teater og visuelle kunstfag
• For å få et fullt utviklet kompetansesenter må kulturskolen bemannes slik at den til enhver tid har
nok personell
• Det må arbeides med å få mer av kulturskolens undervisning i tilknytning til skoletiden
• Videreutvikle samarbeidet med oppvekst, helsesektoren og det frivillige kulturlivet

10 Biblioteket
Våre mål er:
• skal ligge i forkant av utviklinga når det gjelder medietilbud, teknologi og formidling.
• skal ha en viktig formidlerrolle og være en sentral kunnskapsbase
• skal ha god kontakt med bibliotekfaglige miljøet nasjonalt og regionalt gjennom deltakelse i felles
prosjekter og på faglige møter og konferanser
• skal bidra til utvikling av ABM-samarbeid (Arkiv, bibliotek og museer), i første rekke gjennom
kontakt med lokale museer og historielag
• skal vedlikeholde og videreutvikle spesialbaser som Lokalhistorisk arkiv og Bojersamling.
• skal opprette samlinger av materiale av og om andre lokale forfattere og kunstnere
• skal fortsette oppbygginga av ei samling som omfatter alle typer medier
• skal bidra til aktiv litteraturformidling overfor barn og unge gjennom barnehage og skole
• skal bidra til å heve litteraturkunnskapen blant egne ansatte og lærere gjennom muntlig informasjon,
leseringer, kurs og lokale forfatterbesøk
• kan inngå i et flerbruks kulturhus
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11 Kultur og helse
Hittil har ingen kunnet si med sikkerhet at kultur er godt for helsa.. Nå har forskere ved HUNT
(Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) funnet flere overraskende sammenhenger mellom helse og
deltagelse i kulturlivet. Ved å sammenligne opplysninger om deltagelse i kulturelle aktiviteter med
helseopplysninger, har nemlig forskere funnet at alle som konsumerer kultur i en eller annen form
opplever bedre helse, er mer tilfreds med livet sitt og har mindre forekomster av angst og depresjon,
sammenlignet med folk som ikke er så opptatt av kultur.
Våre mål er:
• Kulturavdelingen skal samarbeide med oppvekst, helsesektor og det frivillige kulturliv ved å
motivere til kulturell aktivitet gjennom rådgivning og informasjon
• knytte kontakter mellom de kommunale tjenester og det frivillige kulturliv
• jobbe for å øke bevisstheten rundt sammenhengen mellom kultur og helse opp mot
Folkehelsearbeidet

12 Kultur og næring
Kultur er en del av næringsutviklingen i kommunen.
Våre mål er:
• knytte kontakter mellom lokalt kultur- og næringsliv
• kulturbasert reiseliv må gis utviklingsmuligheter
• friluftsteatret ”Den siste viking” utvikles som merkevare
• etablere samarbeid med profesjonelle kunstmiljøer
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13 Idrett og fysisk aktivitet
Rissa kommunes idretts- og friluftspolitikk
Våre mål er:
• Rissa skal legge til rette for et attraktivt og allsidig friluftsliv for alle
• jobbe for at anlegg for idrett og fysisk aktivitet på sikt tilpasses universell utforming
• bidra til at anlegg for idrett og fysisk aktivitet vedlikeholdes og oppgraderes
• Sikre tilgang til oppkjørte og merkede løyper

Idrett forstås som aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den organiserte idretten.
Fysisk aktivitet forstås som egenorganisert trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og
aktiviteter preget av lek.

13.1 Generelle tendenser
Vi beveger oss for lite i hverdagen. Dette betyr at man må rette innsats i mot arenaer som skole,
arbeidsplasser og fritidstiltak som øker vår fysiske aktivitet. Den organiserte idretten aktiviserer en
stor del barn og unge på fritiden, mens voksne foretrekker andre former for fysisk aktivitet slik som
raske gåturer, jogging og skigåing. Sammen med ulike aktivitetstilbud i regi av frivillige
organisasjoner vil tilrettelegging i form av turveier, gangveier, og andre lavterskeltilbud være med på å
fremme fysisk aktivitet.

13.2 Anleggspolitikk
Anleggspolitikken for Rissa kommune i perioden 2009-2012 ble vedtatt av Hovedutvalget for
oppvekst og kultur etter forslag fra Rissa Idrettsråd.
Våre mål er:
• Kommunen skal i samarbeid med Idrettsrådet peke ut hovedanlegg innen for hver idrettsgren som
kan prioriteres, men befolkningsgrunnlag kombinert med det relative aktivitetsnivå innen hver idrett
skal danne grunnlag for å sikre en trygg anleggsbasis innen alle hoveddeler av kommunen.
• Vedlikehold av eksisterende anlegg prioriteres foran utbygging av nye anlegg under forutsetning av
at aktivitetsnivå og utviklingspotensialet innen den aktuelle idrett på stedet tilsier dette.
• Rissa Idrettsråd råder Rissa kommune til å yte betydelig støtte til nyetablering av idrettsanlegg. Det
forutsettes at anlegget er forhåndsgodkjent og prioritert av Rissa Idrettsråd og kommunen.
”Rissa kommune skal stimulere til at idretten i kommunen har gode levekår i et mangfoldig
spekter av idrettsaktiviteter både innenfor konkurranserelaterte og mer friluftsrelaterte områder,
samt dans, turn og allidrett”.

14

Anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som det søkes spillemidler til må være
innarbeidet i denne planen. Dette er et virkemiddel for å sikre en sterkere kommunal styring av
anleggsutbyggingen og en klarere prioritering i kommunen

13.3 Organisert idrett
I Rissa er det 15 idrettslag- og klubber som er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komitè (NIF). Det er omtrent 2 500* registrerte medlemmer samlet sett i kommunen der
gutter/menn utgjør 56.7 % av andelen og jenter/damer 43.3%.
Frivillig innsats er lagenes bærebjelke, og i gjennomsnitt blir det lagt ned 45 timer med frivillig arbeid
per lag per uke.
Skytterlagene i Rissa melder om relativ stor aktivitet der det samlede medlemstallet av aktive
medlemmer i Rissa-, Stjørnfjorden-, og Stadsbygd skytterlag er 440 medlemmer. Størsteparten av
medlemsmassen er over 26 år, og det er god rekruttering i de yngre klasser.
Audun Boysen var mellomdistanseløper, og blant verdens fremste 800 m løpere. Boysen var født på
Bjarkøy, men vokste opp i Rissa og representerte Rissa IL. Boysen satte i 1955 norgesrekord på 800
m på tiden 1.45.9. Rekorden stod i 37 år!
Andre bragder i hans karriere var:
• Bronse i sommer OL i Melbourne, 1956
• Sølv i EM 1958 og bronse i EM 1954
På 1000 m satte han verdensrekord hele 3 ganger. Sist i 1955 med tiden 2.19.0

13.4 Ordinære anlegg
Oversikten over anleggene er hentet fra www.idrettsanlegg.no. Statusoversikten er gjennomgått
sammen med Rissa Idretttsråd, og sett i forhold til de anleggspolitiske mål for Rissa 2009-2012.
Enkelte idrettslag har meldt inn status på sine anlegg via skjema.
Ut i fra tilbakemeldingen tyder det på at det er behov for å vedlikeholde og rehabilitere eksisterende
anlegg fremover. Dette er også i tråd med de anleggspolitiske og kommuneplanens mål. Nybygg
prioriteres ut fra anleggspolitiske mål og aktivitetsnivå.
Idrettslag er primære eiere og drivere av idrettsanleggene i kommunen. Kommunen bidrar med
tilskudd til aktivitet og drift/vedlikehold.
13.4.1
Status

Fotballanlegg

• Langsand stadion er kommunens hovedarena for fotball
• Med bakgrunn i befolkning og aktivitetsnivå skal det være tilfredsstillende anlegg i Råkvåg,
Husbysjøen, Fevåg, Hasselvika, Skaugdalen, Åsly og Stadsbygd
• Det er to fullskala kunstgrasbaner med lysanlegg i kommunen. Disse er å finne ved Stadsbygd
stadion og Åsly stadion
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• Det er grasbaner i Fevåg, Hasselvika, Rissa, Skaugdalen og Stjørna
Tiltak
• Lagene skal opprettholde og vedlikeholde de eksisterende anleggene
• Hasselvika IL ønsker å bygge om grusbanen på Hysnes til 7`er kunstgressbane
13.4.2
Status

Svømmeanlegg

• Svømmebassengene ved Mælan, Stadsbygd og Åsly eies og drives av kommunen
• Rissa Sanitetsforening eier og driver terapibadet
• Skolebassengene har åpnet til sammen 16 uker i vinterhalvåret
Tiltak
• Lage langsiktig plan for bassengene samt en vurdering av om 16 uker åpningstid er tilfredsstillende i
forhold til elevenes svømmedyktighet
• Svømmebassengene skal ha tilfredsstillende vannkvalitet
• Følge opp at bassengsituasjonen blir tatt med i “Framtidas skole”
Gøran Sørloth startet sin karriere i Rissa før han deretter spilte for en rekke store klubber. Deriblant
Strindheim, Rosenborg, Bursaspor og Viking. Sørloth var en av norsk fotballs mest målfarlige spisser
og går for å være “verdens beste møtende spiss”. I eliteserien scoret han 74 mål på 174 kamper. Han
har også 55 landskamper bak seg, og 15 landslagsmål.
Bente Kvitland vokste opp i Skaugdalen, Rissa. I løpet av karrieren spilte hun for Skauga, Rissa,
Stadsbygd, Trondheims-Ørn og Asker. Hun vant 5 Norgesmesterskap og 3 seriemesterskap med
Trondheims-Ørn. Kvitland har spilt 37 landslagskamper og var med på laget som ble OL mestere i
Sydney 2000.

13.4.3
Status

Flerbrukshaller

• Rissa kommune har 2 haller, Rissahallen og Stadsbygd Sparebankhallen. Hallene blir leid ut til lag
og foreninger, og til de nærliggende skolene på dagtid


Det er vedtatt bygging av basishall som utvidelse av Rissahallen.

Tiltak
• Opprettholde støtten til lag og foreninger til leie av hall, samt driftsstøtte.
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13.4.4
Status

Friidrett

• Det er per i dag ingen tilfredsstillende anlegg for friidrett i kommunen
• Hovedanlegg for friidrett ligger på Stadsbygd
• Stadsbygd IL har planer for et friidrettsanlegg ved Stadsbygd stadion og anlegget er prioritert i årets
handlingsprogram
• Åsly skole ønsker løpebane rundt kunstgressbanen på Åsly stadion
Tiltak
• Friidrettsanlegget på Stadsbygd stadion prioriteres som kommunes hovedanlegg
• Området for grunnen der friidrettsanlegget planlegges utredes og avklares av kommunen i samarbeid
med idrettslaget
• Ferdigstillelse av Åslybanen med tilrettelegging for en løpebane til skolens formål
13.4.5
Skyteanlegg
Status:
Det er skytebaner ved:
Skyteanlegg
Breimyra
Følldalen
Rissahallen

Bane
100m, 300m
100m, 300m
Innendørs

Haugamyra

200m elektronisk skive,
miniatyrskytterbane
Pistolbane
50m pistolbane,
miniatyrbane

Tjønnbakken
Hermstad

Skytterhus
x
x
x
x

Eier
Stadsbygd Skytterlag
Rissa Skytterlag
Rissa Skytterlag leier
av Rissahallen
Sørfjorden Skytterlag
Rissa Pistolklubb
Fjell-liv
Miniatyrskytterlag

Rissa Skytterlag fikk i 2012 utdelt 2 priser på Hederskveld for kultur og frivillighet. Magnar Alseth
mottok Frivilligprisen for sitt mangeårige arbeid i Skytterlaget mens ungdommen mottok
Ungdommens kulturpris for lagets arbeid og prestasjoner.
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13.4.6
Skianlegg
Følgende skianlegg er å finne i kommunen:
Lysløyper
Fevågskaret
Granlund
Haugamyra
Skalmerås
Tjønnbakken
Årnset

km
3 km
3 km, 5 km
2,5 km
2,5 km
1 km, 2, km, 2
km, 5 km
5 km

Sanitæranlegg
x
x

Hoppanlegg
K11, k25, k38

x

Eier
Hasselvika IL
Stadsbygd IL
Stjørna IL
IL Skauga
IL Fjellørnen
Rissa IL

• Lysløypa i Årnseth er ikke operativ per i dag. Anleggets fremtid må vurderes i samråd med Rissa IL,
og andre nærliggende brukere.
Tiltak
• Prioritere å oppgradere lysanleggene i lysløypene slik at de oppfyller dagens krav
• Opprettholde økonomisk støtte til oppkjøring og vedlikehold av eksisterende løyper
Espen Rian kombinertløper fra Stadsbygd som har flere gode plasseringer i internasjonale
konkurranser. Debuterte i 1996 i verdenscupen i Oberwiesenthal. I løpet av denne sesongen oppnådde
han to plasseringer blant de 10 første. Under VM i Sapporo 2007 var han en del av kombinertlaget
som tok bronse i lagkonkurransen, Rian deltok senere i OL i Vancouver 2010 der han konkurrerte i
stor bakke og lagkonkurransen.

Haugsdalen Skisenter
Status
• Alpinanlegg
• Er regionanlegg for Fosen
• Drevet som et AS der IL Skauga er hovedaksjonær
• Fall: 200m, Lengde: 885m
Tiltak
• primært behov for avklaring og plan for fremtidig drift.
• Saken om anlegg som regionanlegg tas opp i Fosen Regionråd. Presisering av ansvar og
framtidsutsikter for hva det vil si å ha et regionanlegg.
13.4.7
Status


Motorsportanlegg

Rissa kommune har kjøpt Gurulia skytebane i Hasselvika
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Området er tenkt disponert til motorcrossbane i regi av Fosen Motor klubb
Det skrives en forpliktende leieavtale med klubben samt opsjon om kjøp (i hht. vedtak FSK
30.10.14).
Motorcrossbane supplerer den samlede anleggsmassen i Rissa kommune og på Fosen.
Det tas sikte på at dette blir et interkommunalt/regionalt anlegg

13.5 Nærmiljøanlegg
Skolene i kommunen sett under ett, er relativt godt dekket av anlegg i forhold til antall elever. Det
største behovet når det gjelder utearealene og anlegg er vedlikehold. Deretter er det etterspørsel av
utstyr som kan være utløsende for ulike aktiviteter.
Skolene er også berettiget til å søke om tilskudd fra spillemidlene der nærmiljøanlegg kan få støtte
med inntil 50 % av godkjent kostnad.
13.5.1
Status

Åsly skole

• 1.-10. trinn, 400 elever
• Stort uteareal der store deler av området er i bruk til ulike aktiviteter
• Har faste anlegg som ballbinge, sandvolleyballbane, kunstgrasbane, skatepark/skøytebane, mindre
grusbane med mål
• Akebakke med tilrettelegging som trapp og gjerde
• Sjakk- og bordtennisbord
• Benker og “henge ut” steder
• Lekeapparater
• Kunstinnretninger
Tiltak
• Skolen ønsker en rulleskibane rundt skolen som også kan brukes som skiløype vinterstid
13.5.2
Status

Fevåg/Hasselvika skole

• 1.-7. trinn, 40 elever
• Naturlige omgivelser til lek og aktivitet. Berget utgjør skolens klatrevegg
• Noe slitt asfaltbane primært til bruk for fotball, men også til å ta sykkelprøven
• Grasbanen ved samfunnshuset benyttes også av skolens elever
• Lekeapparater som svingstativ, husker, tau og sandkasse
• Det er generell slitasje av anleggene
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Tiltak
• Primært behov for vedlikehold av anleggene
• Ønske om investering i løst utstyr til egenorganisert aktivitet
13.5.3
Status

Mælan skole

• 1.-10. trinn, 130 elever
• Har av større nærmiljøanlegg asfaltbane, grusbane og ballbinge
• Det er stor aktivitet i ballbingen slik at de må fordele bruken mellom de ulike klassetrinnene
• Grusbanen anvendes til slåball og asfaltbanen til basketball
• Gymsalen holdes åpen i friminuttene
• Lekeapparater som husker, rutsje, sandkasse og klatrestativ
• To gapahuker som ligger i gangavstand til skolen. Brukes til undervisning.
• Generell slitasje på anleggene og gapahukene
Tiltak
• Primært behov for vedlikehold av anlegg
• Ønske om investering i løst utstyr til egenorganisert aktivitet
13.5.4
Skaugdalen Montessoriskole
Status
• 1.-7. trinn, 54 elever
• Relativt stort uteareal sett i forhold til antall elever
• Har sykkelbane, ballbinge, basketballbane og asfaltbane
• Ulike lekeapparater
• Akebakke på andre siden av veien og ned mot grasbanen
Tiltak
• Fortsette påbegynt klatrevegg
• Ønske om vippe
13.5.5
Stadsbygd skole
Status
• 1.-10. trinn, 270 elever
• Stort asfaltdekke i front av skolen
• Volleyballbane
• Ulike lekeapparater
• Få aktivitetsmuligheter og generelt anlegg for ungdom
Tiltak
• Oppgradere utearealet
• Skape bedre sammenheng og helhet i område
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13.6 Friluftsliv
Våre mål er:
• Kommunen skal legge til rette for et attraktivt og allsidig friluftsliv for alle.
• Vi skal sikre tilgang til oppkjørte løyper og merkede turstier
• Ivareta og sikre friluftsliv/båtliv ved kysten
Tiltak:
• Videreføre og utbedre ordningen med kjentmannsmerket
• Kartlegge tur- og kulturstiene i kommunen som grunnlag for videre arbeid
• Sørge for bedre merking av dagens turstier og parkeringsplasser
• Opparbeide/rydde nye stier og utbedre parkeringsmulighetene i tilknytning til stier, turveier og
friluftsområder
• Tilskudd til oppkjøring av skiløyper opprettholdes
• Støtte opp om lag og foreninger som driver med organisert friluftsliv
• Følge opp prosessen om dannelsen av Fosen friluftsråd

13.7 Aktivitet
Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig
aktivitet i nærmiljøet og naturen ellers. Barn og unge skal ha mulighet til å utvikle dyktighet i
friluftsliv.
Kommunen er rik på muligheter for å dyrke friluftsliv i ulike former. Dette kan være elvefiske,
toppturer, skiturer, sjøfiske, tur- og kulturstier.
Å sikre et attraktivt og allsidig friluftsliv for alle innebærer for kommunen i best mulig grad å legge til
rette for at mulighetene er attraktive og tilgjengelige for innbyggerne.
Av organisert friluftsliv i kommunen er det lag og foreninger som Fosen Turlag, Stjørna Jeger- og
fiskerforening, og Stadsbygd Jeger- og fiskerforening som arrangerer turer og andre friluftsorienterte
aktiviteter. I tillegg er det speideren og 4H som bruker naturen aktivt.
Allemannsretten gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i naturen. Retten gjelder uavhengig av
hvem som er grunneier. Retten gir de fleste mennesker mulighet til å utøve friluftsliv
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13.8 Sikring og tilrettelegging av friluftsområder
Status:



Områdene er gjennomgått og vurdert i Eierstrategien for Rissa kommune (vedtatt i KST
11.03.2014).
Kunesset, Beita og Pevika ble foreslått avviklet. Pevika ble beholdt pga. innspill fra
Miljødirektoratet. Videre planer for de resterende områdene kan leses i Eierstrategien.
Kunesset og Beita avvikles når kontrakten går ut.

Statlig sikrede friluftsområder
Beita
Brettingen
Fagerlia
Hysnes
Kunesset
Pevika
Reinshaugen
Tjønnbakken
Voknøya - Våpenøya

Beskrivelse
Ligger i utløpet ved Skauga og oppover elva. Langsand
badestrand er mye brukt om sommeren. Området har p-plass.
Tidligere forsvarseiendom. Området består av en kystlinje og
kupert landskap. Velegnet til tur, opphold, fiske og bading.
Fagerli er p-plass og utgangspunktet for fjellturer i Alsetmarka.
Herfra kan man gå til Vollaskurven, innover Agnetlidalen til
Holvatnet. Egnet til turer både sommer og vinter.
Tidligere forsvarseiendom. Muligheter for bading og
strandbaserte aktiviteter, turer og fiske.
Halvøy i Vatngårdsvatnet. Området brukes til p-plass og er
utgangspunkt for turer til Høgskjæret, og badeplass.
Ligger inne i Stjørnfjorden. Badestrand med p- plass og turvei til
området. Utsiktspunkt fra Bergkallen.
Parkanlegg som omkranser Reins kloster. Parken i Reinsskogen
er åpen for publikum hele året. Informasjonstavler, natursti, pplass og toalett.
P-plass og utgangspunkt for lysløypa, og skiløype innover
Storhavet.
Kommunens største øy. Område for bading, båtfart, turer.
Husmannsplass Tobakksvika ligger på øya.

Tiltak:
• Kartlegge og verdisette friluftsområdene i kommunen som grunnlag for videre tiltak i områdene i
samarbeid med fylkeskommunen
Statlig sikrede friluftsområder er områder som det offentlige skaffer seg rådighet over ved
eiendomsrett. Dette gjøres for å sikre området til allmennhetens bruk av området.
Tilskuddsordninger
Via spillemiddelordningen kan det søkes om tilskudd til turveier, turstier og turløyper. Det gis tilskudd
på inntil kr 700.000, og 50% av godkjent kostnad.
Det kan utover spillemidler søkes om statlige midler til:
• Statlig sikring av friluftsområder
• Tiltak i statlige sikrede friluftsområder
• Tilskudd til friluftstiltak
• Fremme av friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet.
Mer info: www.stfk.no
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13.9 Turstier
Status


I Kommunedelplanen for Rissa (arealdelen) skal det innenfor planområdet opparbeides turstier i
tråd med flerbruksplan for Botn kalt “Botn i sentrum”.

Tiltak
• Kartlegge tur- og kulturstiene i samarbeid med lag og organisasjoner. Ut i fra dette lages en prioritert
liste over tiltak/prosjekt som ønskes iverksatt
• Investeringer vil forutsette at tiltakene er klare til å iverksettes
• Tilrettelegging av turstier for rullestolbrukere og andrefunksjonshemmede.
13.9.1
Status

Kjentmannsmerket

• Det er 25 kjentmannsposter som består av toppturer, kulturminner og naturperler
• Postene settes ut av frivillige
• Ved besøk av over 20 kjentmannsposter utdeles kjentmannsmerket
• Enkelte poster er for dårlig merket og beskrivelsene av postene er ikke forklarende nok
Tiltak
• Forbedre kjentmannspostene ved å sørge for bedre merking og beskrivelse av postene
• Informasjon om kjentmannspostene holdes oppdatert på kommunens hjemmeside for å opprettholde
tiltakets attraktivitet

Turveier er flerfunksjonelle traseer med høy utnyttelsesgrad for ferdsel til fots, med sykkel,
barnevogn eller rullestol. De har stor grad av opparbeiding, gir god fremkommelighet, må tåle
kjøring med vedlikeholdsmaskiner og skal ha et fast og jevnt toppdekke.
Turstier er traseer primært for ferdsel til fots. Traseen er ryddet, merket og har en begrenset grad av
opparbeiding. Turstien er som oftest knytte til natur- og friluftsområder og fremkommeligheten, i
forhold til en vanlig sti, forbedret ved å lede bort overvann, bygge klopper/mindre bruer og kavler.
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13.9.2
Status:

Kulturstier

Sti
Stadsbygd

Leinslia naturreservat
Bliksåsmarka og Skeismarka natursti

Reins Kloster kultur- og natursti
Buåsen kulturminnesti
Fevåg kulturminnesti
Øvre Skaudalen

Beskrivelse
Starter ved parkeringsplassen ved Stadsbygd
kirke og går via Museet Kystens Arv til
hellerestningene ved Stykket. Helleristningene
ble i 2011 et digitalt kulturminne.
Ligger i Stadsbygd med mange botaniske
sjeldenheter og spennende fugleliv
Stiene har to ulike løyper som henger sammen og
gir en lang tur i vekslende natur. Her ligger også
det fredete området Velta der man finner en stor
forekomst av vår kommuneblomst, kusymre.
Stien starter ved Rein Kirke og går via
klosterruinene og det gamle gårdsanlegget og ut i
den store naturparken.
I Hasselvika. Starter på toppen av Vargskaret og
følger merket sti langs Buåsen og går til kraftlinja
i Ramskaret. Løypa er ca. 2km.
Ligger på Fevågneset. Stien går gjennom et
gammelt kulturlandskap. Der finner du også stor
boplass-område fra eldre steinalder.
Opparbeidet parkeringsplass ved Skolaveien.
Stien er ca.4,5km lang og fører til et området der
det for omtrent 60 år siden lå 5 setre. Stien går
forbi utsiktsplasser og trolsk gammelskog.

Tiltak
• Opparbeides og vedlikeholdes med utgangspunkt i avsatte midler i økonomi- og handlingsplanen

13.10

Turløyper (ski)

Status
Turløyper
Åsly skole/Høgåsmyra
barnehage
Solem – Svarthøttbekken –
Malitjønna – Roksetkrokvatnet
- Solem
Hogsdalen - Solem
Alsetmarka - Hogsdalen

Km
4,5 km

Storhavet
Hasselvold - Tømmerlia
Nordsetra - Litjseterdalen –
Svanavatnet - Lysvatnet

8 km, 11 km
4 km
Nordsetra Svanavatnet
5-6km
Nordsetra Lysvatnet

15 km
17 km

Beskrivelse
Løypa prepareres fra Åsly skole og Høgåsmyra
barnehage til Sunde gård/Kvammen
Rundtur med utgangspunkt fra Solem. Her er
det gode muligheter til parkering.
Utgangspunkt ved Haugsdal skisenter. P-plass.
Løypa går fra Fagerlia, via Tverrlia,
Saubekkvatnet,
Vollavatnet og Skjellevatnet til Stubbteigen
Barnevennlig, parkering ved skihytta
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Lia - Holvatnet
Fessdalen –
Storårevatnet/Fessdalsvatnet




16km
6 km
4,5km til hvert av Utgangspunkt fra brøytet parkeringsplass i
vannene fra
Fiksdalen.Parkering kan benyttes mot avgift. To
parkeringsplassen løyper til hver av vannene fra parkeringsplassen.

Det er ikke lagt videre vekt på arbeid med disse stiene. Det er ønskelig at de inngår som en del av
det øvrige sti-prosjektet “På rett spor!” og/eller kulturminneplanen.
Det bør likevel tas tak i reservatene og hvordan skjøtselen foregår

Tiltak:



Sørge for at de øverste traseene i tabellen blir preparert i vintersesongen
Opprettholde tilskudd til oppkjøring av løypene

Turløyper (ski) er traseer for turgåere på ski som er ryddet, merket og gjort godt fremkommelig for
skiløpere og for løypemaskiner og nødvendig vedlikeholdsutstyr.
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14 Handlingsprogram – prioritering av spillemidler
Handlingsprogrammet er et skjematisk oppsett over prioriterte anlegg som ønskes iverksatt. Skjemaet
er basert på en kombinasjon av spillemiddelsøknader og en vurdering av nye behov for anlegg og
områder prioritert etter kommunens mål og strategier. Vi viser her handlingsprogrammene for 20122016.
KT= Kommunalt tilskudd
SM= Spillemidler
EK= Egenkaptial
Søknadsåret 2018. Ordinære anlegg.
Pri.
1
2
3
4
5
6

Tiltak
Haugamyra
skianlegg- garasje
Breimyra
skyteanlegg – 300
m
Basishall inkl.
sosiale rom og
garderobe
Basishallen –
skyteanlegg
Båthus Nedre
Fallet
Breimyra
skyteanlegg –
innendørsbane 15m

Eier
Stjørna IL

Status
Fornyet

Investeringer KT
263.000
0

SM
88.000

EK
175.000

Stadsbygd
skytterlag

Fornyet

287.000

0

43.000

244.000

Rissahallen
SA

Fornyet

22.558.065

0

5.500.000 16.058.065

Rissahallen
SA
Rissa
Seilforening
Stadsbygd
Skytterlag

Fornyet

4.045.000

0

1.000.000 3.045.000

Ny

2.400.000

0

800.000

1.600.000

Ny

1.675.000

0

558.000

1.117.000

Status
Ny

Investeringer
173.089

KT
0

SM
87.000

EK
86.089

Nærmiljøanlegg
Pri.
1

Tiltak
Tursti Marna bru Føll

Eier
Fosen Turlag

Søknadsåret 2017
Pri.
1
2
3
4
5
3
4

Tiltak
Stadsbygd Stadion friidrett
Rissahallen –
basishall
Rissahallenskytebane
Rissahallen – ekstra
garderobesett
Rissahallen – sosiale
rom
Haugamyra
skianlegg- garasje
Breimyra skyteanlegg

Eier
Stadsbygd IL

Status
Fornyet

Investeringer KT
5 441
0

SM
1 500

EK
3 941

Rissahallen
SA
Rissahallen
SA
Rissahallen
SA
Rissahallen
SA
Stjørna IL

Ny

16 742

230

4 500

12 012

Ny

4 045

0

1 000

3 045

Ny

3 884

0

500

3 384

Ny

1 938

0

500

1 438

Fornyet

263

0

88

175

Stadsbygd

Fornyet

287

0

43

244
26

– 300 m

skytterlag

Søknadsåret 2016
Pri.
1
2
3
4

Tiltak
Gurulia Motorsportanlegg
Stadsbygd Stadion friidrett
Haugamyra
skianlegg- garasje
Breimyra skyteanlegg
– 300 m

Eier
Fosen Motor
Klubb
Stadsbygd IL

Status
Ny

Investeringer KT
2 355
0

SM
785

EK
1570

Fornyet

4 404

0

1322

3082

Stjørna IL

Fornyet

263

0

88

175

Stadsbygd
skytterlag

Fornyet

287

0

43

244

Eier
Stadsbygd IL
Stjørna IL

Status
Fornyet
Ny

Investeringer KT
22175
0
400
0

SM
6500
133

EK
15675
267

Stadsbygd IL

Fornyet

4404

0

1322

3082

Stadsbygd
skytterlag
Stjørna IL

Fornyet

287

0

43

244

Ny

263

0

88

175

Eier
Risas
kommune

Status
Ny

Investeringer KT
440
220

SM
220

EK
0

Eier
Stadsbygd IL

Status
Gjentatt

Investeringer KT
22175
0

SM
6500

EK
15675

Søknadsåret 2015
Pri.
1
2
3
4
5

Tiltak
Stadsbygd Idrettshall
Råkvåg stadion Klubbhus
Stadsbygd Stadion friidrett
Breimyra
skyteanlegg – 300 m
Haugamyra skianlegg
- garasje

Nærmiljøanlegg
Pri.
1

Tiltak
Stadsbygd skole flerbruksområde

Søknadsåret 2014
ORDINÆRE ANLEGG
Pri.
1

Tiltak
Stadsbygd Idrettshall

27

2

Råkvåg stadion Klubbhus
3
Stadsbygd Stadion friidrett
4
Breimyra
skyteanlegg – 300 m
5
Haugamyra skianlegg
- garasje
NÆRMILJØANLEGG

Stjørna IL

Ny

400

0

133

267

Stadsbygd IL

Fornyet

4404

0

1322

3082

Stadsbygd
skytterlag
Stjørna IL

Fornyet

287

0

43

244

Ny

263

0

88

175

1. Anleggsnr. 1624001005 Stadsbygd skole – flerbruksområde Ny Planlagt

Søknadsåret 2013
Pri.
1
2

Tiltak
Stadsbygd Idrettshall
Haugamyra
leirduebane

3

Stadsbygd Stadion friidrett
Breimyra
skyteanlegg leirduebane
Råkvåg stadion Klubbhus
Breimyra
skyteanlegg – 300 m
Haugamyra skianlegg
- garasje

4
5
6
7

Eier
Stadsbygd IL
Stjørna Jegerog
fiskerforening
Stadsbygd IL

Status
Fornyet
Fornyet

Investeringer KT
22175
0
496
0

SM
6500
164

EK
15675
332

Fornyet

4404

0

1322

3082

Stadsbygd
Skytterlag

Fornyet

392

0

130

262

Stjørna IL

Ny

400

0

133

267

Stadsbygd
skytterlag
Stjørna IL

Fornyet

287

0

43

244

Ny

263

0

88

175

Eier
Stadsbygd IL
Stjørna Jegerog
fiskerforening
Stadsbygd IL

Status
Fornyet
Fornyet

Investeringer KT
22175
0
496
0

SM
6500
164

EK
15675
332

Fornyet

4404

0

1322

3082

Stadsbygd
Skytterlag

Fornyet

392

0

130

262

Stjørna IL

Ny

400

0

133

267

Stadsbygd
skytterlag
Stjørna IL

Fornyet

287

0

43

244

Ny

263

0

88

175

Søknadsåret 2012
Pri.
1
2

Tiltak
Stadsbygd Idrettshall
Haugamyra
leirduebane

3

Stadsbygd Stadion friidrett
Breimyra
skyteanlegg leirduebane
Råkvåg stadion Klubbhus
Breimyra
skyteanlegg – 300 m
Haugamyra skianlegg
- garasje

4
5
6
7

28

29

