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Innledning 
Å være fysisk aktiv kan gi glede, mestring, opplevelser, tilhørighet, sosialt samvær, 

livskvalitet, frihet og mulighet til utfoldelse ut fra egne forutsetninger. I tillegg til bedre 

livskvalitet og helse for den enkelte, har dette betydning for samfunnets bærekraft. 

Norsk folkehelseprofil viser at folk flest er for lite fysisk aktive. Kun tre av ti voksne og eldre 

er aktive nok, og bare halvparten av 15-åringene. Ungdom og eldre bruker en stor del av 

våken tid i ro. Aktivitetsnivået varierer gjennom livsløpet, mellom kjønn og sosiale grupper. 

De fleste barna er tilstrekkelig aktive, men det er et fall i aktivitetsnivå allerede fra niårsalder 

sammenlignet med tidligere. Gutter er mer aktive enn jenter i alle aldersgrupper. Personer 

med høy utdanning er mest fysisk aktive. 

Ny forskning på fysisk aktivitet og helse gjennom livet viser at fysisk aktive vil ha langt bedre 

fysisk og psykisk helse enn fysisk inaktive. Bare noen få minutters daglig fysisk aktivitet, 

tilsvarende rask gange, har stor helsegevinst.  

Når vi ser på aktivitetsprofilen generelt i befolkningen ser vi at av de som er fysisk aktive i 

Norge driver 74 prosent av hele befolkningen med fysisk aktivitet og idrett på egenhånd. Til 

sammenligning er det bare 13 prosent av den norske befolkningen som driver fysisk aktivitet 

og idrett i et idrettslag.  Denne utviklingen er ikke et nytt fenomen og følger et relativt stabilt 

mønster over tid. 

Egenorganiserte aktiviteter har på sin side hatt en stor vekst, og stadig flere ønsker å styre 

og organisere aktiviteten sin selv. Det er derfor mye som tyder på at mangfold i anlegg, 

aktiviteter og tidspunkter for å kunne trene på egne premisser, er noe kommunen må legge 

til rette for. 

Ingen vet med sikkerhet hvordan framtida vil bli. Det vi vet er at vi må evne å omstille oss, vi 

må møte globale endringer med lokale tilpasninger. For å vite hvordan vi skal tilrettelegge 

for den enkeltes fysiske hverdag i årene som kommer må vi vite noe om behovet nå og om 

behovet som kommer. 
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Avgrensing 
Fram til rullering av handlingsprogrammet kommunedelplan for idrett og friluftsliv desember 

2021, skal administrasjonen utarbeide en oversikt over ønsker for 

nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarenaer der folk bor eller oppholder seg mye. Vi har i 

denne rapporten avgrenset oss til å presentere en oversikt over ønsker for utendørsanlegg. 

Definisjon ordinære anlegg: anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt 

egenorganisert fysisk aktivitet. 

Definisjon nærmiljøanlegg: Nærmiljøanlegg er et anlegg eller område for egenorganisert 

fysisk aktivitet, som ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. 

Definisjon nyskapende aktivitetsarenaer: Anlegget må bære tydelig preg av innovasjon og 

nytenkning om tilrettelegging for den spontane/egenorganiserte fysiske aktiviteten. Dette 

kan være nye måter å få til samspill mellom forskjellige aktiviteter/anlegg, nye typer anlegg, 

nye aktiviteter, og/eller ny utforming av kjente anleggstyper. 

 

Aktivitetssituasjonen 
Det er registrert over 60 frivillige organisasjoner i vår kommune. Ca. 10 % av disse 

organisasjonene tilbyr primært fysiske aktiviteter for sine medlemmer. I tillegg tilbyr Øyer 

kulturskole dans f.o.m. høsten 2021.  

Det er stor grad av variasjon i omfanget av aktivitet som tilbys gjennom organisasjonene. 

Øyer-Tretten Idrettslag skiller ut i både medlemstall og aktivitetsnivå. 

 

Oversikt over organisasjoner som tilbyr organisert fysisk aktivitet  
ORGANISASJON MEDLEMSTALL 2021 

DNT Lillehammer – medlemmer i Øyer 245 

Fengur Islandshestforening Ikke oppgitt medlemstall 

Go´foten Seniordans 18 

Gudbrandsdal Sportsskyttere Ikke oppgitt medlemstall 

Hafjell Golfklubb Ikke oppgitt medlemstall 

LHL Lillehammer og Øyer – medlemmer i Øyer 83 

Stav kjøre- og rideklubb Ikke oppgitt medlemstall 

Tretten Seniordans 15 

Tretten Skiskytterlag 11 

Øyer-Tretten Idrettsforening (ØTI) 918 

Øyer-Tretten Jeger og Fiskeforening 296 

Øyer-Tretten Revmatikerforening 50 

Øyer/Dølen Skytterlag 134 

Øyer kulturskole - dans 26 
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Oversikt over registrert egenorganisert aktivitet  

AKTIVITET REGISTRERT BESØK 2021 

10-trimmen                                     5 218 

Fjellstyrets toppturer Totalt:                       3 980 
Minst 8 av 10 turer:     72 

Stolpejakten Stolpejegere:           5 021  
Stolpebesøk:         44 771 
Snitt pr. bruker:              8 

 

Anleggssituasjonen 

Tur- og friluftsruter 

Øyer kommune har sammen med Lillehammer og Gausdal utarbeidet Plan for friluftslivets 

ferdselsårer. Sluttrapport ble levert i august 2021. Gjennom dette arbeidet er tur- og 

friluftsruter kartlagt. Dataene er hentet fra bl.a. skisporet.no, ut.no, hafjell.no og idretts- og 

anleggsregisteret. 
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Oversikt over utendørs anlegg og aktivitetsområder 

Kart over utendørsanlegg og aktivitetsområder finnes her: https://bit.ly/2ZKImsQ 

ANLEGG LOKALITET 

Alpint Hafjell alpinsenter 

Badeplass - friluft Bådstø 

Badeplass - friluft Kriksvika 

Badeplass - friluft Moksadammen 

Badeplass - basseng Mageli camping 

Badeplass - basseng Nermo hotell 

Badeplass - basseng Rustberg camping 

Ballbinge  Solvang skole 

Ballbinge Vidarheim barnehage 

Ballbinge Møteplassen Øyer idrettsplass 

Bandybane Solvang skole 

Basketball Møteplassen Øyer idrettsplass 

Beachhåndball Øyer ungdomsskole 

Beachvolleyball Øyer ungdomsskole 

Bordtennis Solvang skole 

Bordtennis Øyer ungdomsskole 

Båtutlån Goppollvatnet 

Båtutlån Hornsjø 

Båtutlån Lyngen 

Båtutlån Rostvangen 

Båtutlån Øvre Åstvatnet 

Downhill sykling Hafjell alpinsenter 

Fotballbane - grus Aurvoll skole 

Fotballbane - gress Solvang skole 

Fotballbane – gress Stav 

Fotballbane – gress og kunstgress Øyer idrettsplass 

Fotballbane - gress Øyer ungdomsskole 

Frisbeegolf Bådstø 

Frisbeegolf Øyer ungdomsskole 

Golf Nermo hotell 

Lekeplass Aurvoll skole 

Lekeplass Dulven friluftsbarnehage 

Lekeplass Granrudmoen barnehage 

Lekeplass Hågåsletta barnehage 

Lekeplass Mosetertoppen 

Lekeplass Mosjordet barnehage 

Lekeplass Solvang skole 

Lekeplass Tingberg boligfelt 

Lekeplass Vidarheim barnehage 

Lysløype Mosetertoppen 

Lysløype Musdal 

Lysløype Øyer idrettsplass 

Pumptrack Mosetertoppen 

Pumptrack Øyer ungdomsskole 

Ridebane Enge 

Ridebane Stav 

https://bit.ly/2ZKImsQ
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Skatepark Møteplassen Øyer idrettsplass 

Skøytebane Aurvoll skole 

Skøytebane Tingberg boligfelt 

Skøytebane Øyer idrettsplass 

Styrkepark Møteplassen Øyer idrettsplass 

 

Kapasitet i eksisterende anlegg 

Det finnes kun oversikt over bruk av ordinære anlegg, ikke anlegg tilrettelagt for 

egenorganisert aktivitet. De fleste anleggene har uutnyttet kapasitet i mer eller mindre grad, 

tilknyttet årstidene og type idrett anleggene er tilrettelagt for.  

Anleggene kunne med fordel vært brukt oftere av skoler og barnehager. 

For å utnytte kapasiteten i de eksisterende anleggene mer enn i dag, bør man videreutvikle 

de etablerte aktivitetsområdene for uorganisert aktivitet og helårsdrift. For eksempel kan en 

isbane brukes til et område for rulling på sommeren. Et skilekområde kan tilrettelegges for 

bruk av sykkel på sommeren. Attraktiviteten og bruksmulighetene økes ytterligere ved å 

tilrettelegge for flere målgrupper innen samme anlegg.  Dette kan f.eks. gjøres ved å brøyte 

snø vinterstid, etablere sitteplasser eller belysning.  

 

Befolkningsdata  

Oversikt over aktive og inaktive innbyggere  

Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har 

det og hva de driver med i fritiden. Undersøkelsen gjennomføres på skoler over hele landet 

og baserer seg på et standardisert og kvalitetssikret spørreskjema som gjør det mulig å 

sammenligne ungdoms situasjon på tvers av tid og sted. I Øyer gjennomføres undersøkelsen 

på ungdomsskolen. 

Fysisk aktivitet 2016 2021 

 Øyer i % Norge i % Øyer i % Norge i % 

Annen organisert trening 17 21 15 19 

Egenhånd 50 45 52 47 

Fysisk inaktiv 14 14 15 15 

Idrettslag 45 52 53 50 

Trener ukentlig 81 83 80 82 

Treningsstudio 22 26 8 26 
Figur 1: Fysisk aktivitet hentet fra Ungdata 2016 og 2021  
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Figur 2: Andel 17-åringer som oppgir at de trener sjeldnere enn ukentlig (Vernepliktsverket 2018-2019)  

 

 

 

 
Figur 3: Overvekt og fedme, 17 år, selvrapportert ved sesjon – Folkehelseprofilen 2021 FHI 
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Helsedata om kommunens innbyggere 

Helse  2016 2021 

 Øyer i % Norge i % Øyer i % Norge i % 

Fornøyd med helsa 75 70 74 68 

Hatt hodepine mange ganger siste 
måned 

20 29 26 29 

Har hatt psykiske plager siste 7 dager 3 15 10 17 

Ukentlig bruker smertestillende 14 17 16 17 
Figur 4: Helsedata fra Ungdata 2016 og 2021 

 

Ut av Øyers folkehelseprofil 2021, utarbeidet av Folkehelseinstituttet, kan man lese at i Øyer 

er: 

• forventet levealder ikke signifikant forskjellig fra landet som helhet  

• utfordringer med psykiske symptomer/helse signifikant mindre enn i landet som helhet 

• utfordringer med muskel- og skjelettplager signifikant høyere enn i landet som helhet 

• utfordringer med overvekt/fedme ikke signifikant forskjellig fra landet som helhet 

• utfordringer med hjerte- og karsykdommer signifikant mindre enn i landet som helhet 

• utfordringer med nye tilfeller av hudkreft signifikant mindre enn i landet som helhet 

 

Kommunens idretts- og aktivitetspolitikk 

Sentrale føringer 

Helse og omsorgsdepartementet publiserte i 2020 «Sammen om aktive liv. Handlingsplan for 

fysisk aktivitet 2020-2029». Handlingsplanen presenterer visjonen «bevegelse og fysisk 

aktivitet er et naturlig valg for alle gjennom livet».  

 

Handlingsplanen presenterer to hovedmål:  

1. Et mer aktivitetsvennlig samfunn der alle uavhengig av 

alder, kjønn, funksjonsnivå og sosial bakgrunn gis 

mulighet til bevegelse og fysisk aktivitet. 

2. Andelen i befolkningen som oppfyller helsemessige 

anbefalinger om fysisk aktivitet 

er økt med 10 prosentpoeng innen 2025 og 15 

prosentpoeng innen 2030. 

 

I tråd med føringer i Meld. St. 19 (2018–2019) 

«Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn» er 

tiltakene i handlingsplanen rettet inn mot følgende 

innsatsområder: 

• Gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer 



10 
 

• Fritidsarenaer; friluftsliv, idrett mv. 

• Hverdagsarenaer; barnehage, skole og arbeidsliv 

• Helse- og omsorgstjenester 

• Kunnskapsutvikling og innovasjon 

 

Dette innebærer universelle tiltak rettet mot hele befolkningen på arenaer som favner alle, 

med tidlig innsats og like muligheter for alle. Samtidig legges det til rette for målrettet 

innsats mot ulike grupper i befolkningen som trenger tilpasset oppfølging. 

 

Lokale føringer 

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 har tre gjennomgående tema; barn og unge, 

folkehelse og universell utforming. 

 

Gode oppvekstvillkår for barn og unge er avgjørende for deres muligheter i framtida. Å 

planlegge for et samfunn med trygge oppvekstmiljø, gode møtesteder, mulighet for lek og 

aktivitetsfremmende omgivelser er derfor viktig. Det er det offentliges ansvar å sikre barn og 

unge de tilbud og muligheter som samlet kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt 

oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell tilhørighet. 

 

Folkehelse handler om livskvalitet for den enkelte og 

god samfunnsøkonomi for kommunen. Det kreves at 

det prioriteres tiltak som legger til rette for fysisk og 

sosial hverdagsaktivitet, trivsel og muligheter for 

oppfølging i forhold til kritiske folkehelsefaktorer.  

 

Universell utforming er en langsiktig nasjonal strategi 

for å bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og 

forhindre diskriminering. Universell utforming dreier 

seg om utforming og tilrettelegging av fysiske forhold 

for å fremme like muligheter til samfunnsdeltakelse. 

Universell utforming tilfører kvaliteter i menneskeskapte omgivelser. Det betyr at bygg, 

uteområder og produkter som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle 

mennesker skal kunne bruke dem, så langt det er mulig uten spesielle tilpasninger eller 

hjelpemidler.  

 

I kommunedelplan for kultur og fritid 2016-2025 løftes temaet kultur som folkehelse frem. 

Temaet kultur som folkehelse har tre hovedmål: 

1. Alle innbyggere i Øyer skal ha tilgjengelighet til aktiviteter. 

2. Øyer kommune skal legge til rette for godt psykososialt oppvekstmiljø i hele kommunen. 

3. Øyer kommune skal jobbe målrettet med tilrettelegging for fysisk, psykisk og sosial 

aktivitet. 
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Årlig rulleres tilhørende handlingsprogram for idrett og friluftsliv.  

 

Utviklingen i kommunen 
I forbindelse med kommunens oppfølging av fritidserklæringen, samt utarbeidelse av denne 

rapporten er det utført noen spørreundersøkelser. Under følger resultatene som viser ønsker om 

fremtidige nærmiljøanlegg angitt i tabell. 

 
Figur 5: Etterspørsel målt i antall personer som har foreslått de forskjellige tiltakene 
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Figur 6: Etterspørsel målt i antall personer som har foreslått de forskjellige tiltakene 

 

Figur 7: Etterspørsel målt i ganger de forskjellige tiltakene er foreslått 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
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Ønsker fra elevråd, kommunale råd, kommunalt ansatte 2021
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Anlegg under utvikling 

Isbaner: opparbeides på Aurvoll og Øyer idrettsplass. Forventet ferdigstillelse 2022. 

Skileikområde: planlegges på Øyer idrettsplass. Innhold: hoppbakker, skilek-elementer, 

skicross-elementer, aking, gapahuk, samt kunstsnøproduksjon. 

Frisbeegolf: planlegges på Mosertoppen og bunnstasjonen Hafjell. 

Gapahuk: opparbeides på Aronsvestranda. Forventes ferdigstilt i 2022. 

 

Prioriterte anlegg 

Gjennom disse tre kartleggingene, gjennomført av tjenesteenhet kultur og fellestjenester, er 

innbyggerne invitert til å medvirke i prioriteringen av nærmiljøanlegg i Øyer kommune. 

Anleggene som kommunen løfter frem her, er nye anlegg. Kommunen vektlegger i sin 

prioritering at anlegget skal kunne imøtekomme ønsker fra flere brukergrupper og 

tilrettelegge for egenorganisert aktivitet.  

1. Tilrettelagt badeplass i Øyer sentrum 

Det er ønskelig å bygge en tilrettelagt badeplass i Øyer sentrum sammen med en 

nyskapende aktivitetsarena.  

Badeplassen bør inneholde fasiliteter som sanitæranlegg, stupetårn, baderampe for 

rullestol, sitteplasser, tilrettelegging for grilling, plen med plass til soling, 

sandvolleyballbane, belysning, søppeldunker, sykkelstativ og parkeringsmuligheter.  

Sammen med badeplassen er det ønskelig å etablere en nyskapende aktivitetsarena med 

elementer som imøtekommer ønsker om f.eks. park, lekeplass, styrkeelementer, boccia 

og bordtennis. 

Det er ønskelig å binde dette området sammen med det statlig sikrede friluftsområdet 

Aronsvestranda med en tursti. 

2. Aktivitetspark i Tretten sentrum 

Det er ønskelig å bygge en aktivitetspark lignende Møteplassen på Øyer idrettsplass. 

Hvor aktivitetsparken skal etableres og hva den bør inneholde bør besluttes i samråd 

med brukergruppen. Forslag til lokaliteter er Moksapaken, Aurvoll eller Stav idrettsplass. 

Forslag til aktivitetselementer kan være ballbinge, basketbane, pingpong, 

styrkeelementer og sandvolleyball. 

 

3. Dagsturhytte  

Fylkeskommunen Innlandet tilbyr kommunen dagsturhytte. Dagsturhytta er et lavterskel-

friluftlivstilbud som skal plasseres sentralt i kommunen. Dagsturhytta finansieres av 

tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB, spillemidler og egenandel fra kommunen. 

Kommunen mottar en arkitektonisk utformet dagsturhytte til lav egeninnsats. En 

dagsturhytte blir en attraksjon i kommunen.  
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Kildehenvisning 
Folkehelseprofil for Øyer kommune 2021: Folkehelseinstituttet 

Ungdata-undersøkelsen i Øyer kommune 2016 og 2021: Ungdatasenteret 

Forskning, undersøkelser og rapporter: Tverga 

Kartlegging av friluftlivets ferdselsårer i Gausdal. Øyer og Lillehammer 2019-21  

Sammen om aktive liv. Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029 

Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn 

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 

Kommunedelplan for kultur og fritid 2016-2025 

Barn og unges forslag til møteplasser i Øyer kommune – spørreskjema Øyer kommunes 

oppfølging av Fritidserklæringen 2020 

Innbyggernes forlag til nærmiljøanlegg – spørreundersøkelse 2021 

Ønsker om nærmiljøanlegg fra elevråd, kommunale råd og kommunalt ansatte 

https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/
https://www.ungdata.no/rapporter/
https://tverga.no/kunnskap/forskning-undersokelser-og-rapporter/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/sammen-om-aktive-liv/id2704955/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20182019/id2639770/
https://www.oyer.kommune.no/kommuneplanen-samfunnsdel.433282.no.html
https://www.oyer.kommune.no/kommunedelplan-kultur-og-fritid-2016-2025.433284.no.html

