
KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2020-2024/ 
SUOHKANOASSEPLÁNA VALÁŠTALLAMIIDDA, FYSALAŠ DOAIMMAIDE JA 
OLGODADDAMIIDDA 2020-2024 

MERKNADSBEHANDLING 

1. INNLEDNING 

Planforslag til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2024 for Kåfjord kommune 
var ute til offentlig ettersyn i perioden 23.03.20 til 22.04.20. 

Dette dokumentet omhandler politisk behandling av innkomne merknader. Etter at Formannskapet har 
behandlet merknadene oversendes kommunedelplanen til sluttbehandling og endelig godkjenning i 
kommunestyret.  

2. SKJEMATISK FRAMSTILLING OVER ALLE INNSPILL 

Planprogram Planforslag  
Nr
. 

 
Interessenter Tilsendt Svar Tilsendt Svar 

Eksterne innspill (utenom kommunen)   25.02.2020  
1 Skárfvággi reinbeitedistrikt, 

Kautokeino 
25.09.2017  25.02.2020 

 
 

2 Cohkolat reinbeitedistrikt Birtavarre,  
Kautokeino 

25.09.2017 
 

 25.02.2020 
 

 

3 Helligskogen reinbeitedistrikt 25.09.2017  25.02.2020  
4 Troms kraft AS 25.09.2017  25.02.2020  
5 Troms fylkeskommune (Troms og 

Finnmark fylkeskommune fra 
01.01.2020) 

25.09.2017 
 

06.11.2017 25.02.2020 
 

24.04.2020 

6 Statskog SF 25.09.2017  25.02.2020  
7 Statens vegvesen region nord 25.09.2017 08.11.2017 25.02.2020 01.04.2020 
8 Reindriftsforvaltningen Troms  25.09.2017  25.02.2020  
9 Fylkesmannen i Troms 

(Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
fra 01.01.2020) 

25.09.2017 
 

24.10.2017og 
06.11.2017 

25.02.2020 
 

20.04.2020 

10 Kystverket 25.09.2017 04.10.2017 25.02.2020  
11 Reindriftsforvaltningen, Vest-

Finnmark 
25.09.2017 
 

 25.02.2020 
 

 

12 Samediggi/ Sametinget 25.09.2017  25.02.2020  
13 Nordreisa kommune 25.09.2017  25.02.2020  
14 Storfjord kommune 25.09.2017  25.02.2020  
15 Lyngen kommune 25.09.2017  25.02.2020  
16 Nord-Troms friluftsråd 25.09.2017  25.02.2020 20.04.2020 
17 Nord-Troms museum   25.02.2020  
18 Riksantikvaren   25.02.2020 20.03.2020 
19 Troms reindriftssamer fylkeslag   25.02.2020  
20 Troms og Finnmark idrettskrets   25.02.2020 

 
 

21 Forum for friluftsliv Troms    22.04.2020 
Interne innspill (kommunale aktører)     
1 Kommunalt råd for personer med 

funksjonsnedsettelse 
25.09.2017 
 

 25.02.2020 
 

24.04.2020 

2 Kommunalt råd for eldre 25.09.2017  25.02.2020 24.04.2020 
3 Ungdomsrådet 25.09.2017  25.02.2020 12.05.2020 
4 A/L Birtavarre Samfunnshus 25.09.2017  25.02.2020  



5 Birtavarre Bordtennisklubb 25.09.2017  25.02.2020  
6 Birtavarre grendeutvalg/KNIK 

(Kultur og næring i indre Kåfjord) 
25.09.2017  25.02.2020 

 
 

7 Indre Kåfjord pensjonistforening 25.09.2017 
 

 25.02.2020 
 

 

8 Birtavarre Røde Kors 25.09.2017  25.02.2020  
9 Røde Kors Hjelpekorps 25.09.2017  25.02.2020  
10 Indre Kåfjord idrettslag 25.09.2017  25.02.2020  
11 Kåfjord idrettsråd 25.09.2017  25.02.2020  
12 Kåfjord astma- og allergiforening 

(NAAF Nord-Troms Storlag) 
25.09.2017 
 

 25.02.2020 
 

 

13 LHL Kåfjord  25.09.2017 31.10.2017 25.02.2020 01.04.2020 
14 Manndalen jeger- og fiskerforening 25.09.2017 

 
 25.02.2020 

 
 

15 Kåfjord revmatikerforening 25.09.2017  25.02.2020  
16 Kåfjord skytterlag  25.09.2017  25.02.2020  
17 Kåfjorddalen grendehus  25.09.2017  25.02.2020  
18 Røde Kors omsorg 25.09.2017  25.02.2020  
19 Djupvik hesteforening 25.09.2017  25.02.2020  
20 Kultursenteret 25.09.2017  25.02.2020  
21 Ytre Kåfjord grendeutvalg 25.09.2017  25.02.2020  
22 Djupvik/Nordmannvik grendehus 

(Djupvik/ Nordmannvik bygdehus) 
25.09.2017  25.02.2020 

 
 

23 Kåfjorddalen skiløypeforening 25.09.2017  25.02.2020  
24 Manndalen motorcrossklubb 25.09.2017  25.02.2020  
25 Olderdalen grendelag 25.09.2017  25.02.2020  
26 Manndalen ungdoms- og idrettslag 25.09.2017 

 
 25.02.2020 24.04.2020 

27 Manndalen/Nordnes grendeutvalg 
(KAMM Grendeutvalget for 
Manndalen, Skardalen og Nordnes) 

25.09.2017 
 

 25.02.2020 
 

22.04.2020 

28 Senter for Nordlige folk AS/ Davvi 
álbmogiid guovddás OS 

25.09.2017  25.02.2020 
 

 

29 Olderdalen idrettsklubb 25.09.2017  25.02.2020  
30 Olderdalen jeger- og fiskerforening 25.09.2017 

 
13.11.2017 25.02.2020 

 
 

31 Ytre Kåfjord idrettslag 25.09.2017  25.02.2020  
32 Ytre Kåfjord pensjonistforening 25.09.2017  25.02.2020 

 
 

33 Djupvik badestampforening   25.02.2020  
34 Djupvik båtforening   25.02.2020  
35 Djupvik/ Nordmannvik grendeutvalg   25.02.2020 

 
 

36 Ytre Kåfjord snøscooterklubb   25.02.2020  
37 Nordmannvik grendelag   25.02.2020  
38 Birtavarre båtforening   25.02.2020  
39 Kåfjord hundeklubb   25.02.2020  
40 Kåfjord snøscooterforening   25.02.2020  
41 Kåfjord ungdomsforening   25.02.2020  
42 Manndalen båtforening   25.02.2020  
43 Manndalen sentrumsforening   25.02.2020  
44 Manndalen snøscooterforening   25.02.2020  
45 Olderdalen båtforening   25.02.2020  
46 Olderdalen snøscooterforening   25.02.2020  



47 Olderdalen ski camp Heidi Teigseie 
Haldorsen 

  25.02.2020  

Interne interessenter (private)     
1 Marita Jensen    28.02.2020 
2 Øyvind Rundberg    06.03.2020 
3 Asle Berntsen    04.03.2020 
4 Bård-Gunnar Hansen    21.04.2020 
5 Siw Tuoremaa    21.04.2020 

 

Figur 1 viser hvem som er blitt tilskrevet både ved utarbeidelse av planprogram og planforslag. Innspillene 
til planprogrammet er blitt behandlet ved fastsetting av planprogrammet. Det er derfor bare merknader til 
planforslaget som skal gis politisk behandling i denne omgang (merket med fet skrift i siste kolonne i 
figuren ovenfor). 

Ved fristens utløp 22. April 2020, var det til sammen innkommet 13 merknader, hvorav 6 var fra regionale 
myndigheter, 2 fra lag og foreninger/ andre kommunale aktører og 5 private merknader. Troms og Finnmark 
fylkeskommune ba om utvidet svarfrist til 24.april 2020. Dette ble akseptert av administrasjonen. 
Ungdomsrådet, Kommunalt råd for eldre og Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser fikk 
også utsatt svarfrist til neste møte/ 24.april 2020. Antall merknader er derfor 17.  

Det forelå ingen innsigelser til planforslaget.  

  

3. INNKOMNE MERKNADER MED KOMMUNENS KOMMENTAR 

Statens vegvesen: Ingen merknad til planen. 

Vurdering: Tatt til orientering.  

 

LHL Kåfjord: LHL er positive til at det utarbeides en Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv. Ønsker korrigering i punkt 8.3 Aktivitetsoversikt, tabell 11, samt å få inn et nytt punkt om 
vanntrim under punkt 10.2, Tiltak fysisk aktivitet.    

Vurdering: Innspillene omhandler en oppdatering av tall, samt aktivitet som allerede finner sted og er implementert. 
Kåfjord kommune oppdaterer planforslaget og tar innspillene med.  

 

Nord-Troms Friluftsråd (NTFR): Synes planen fremstår tiltalende med flott design og bilder som 
presenterer planen og Kåfjord på en flott måte.  

 Skriver det kommer godt frem at NTFR er etablert og at Kåfjord er en aktiv medlemskommune.  
 NTFR ønsker at man i planen skal konkretisere hvordan friluftsliv, fysisk aktivitet og 

naturopplevelser kan bidra til å sikre god helse for innbyggerne. Skriver at dette er ivaretatt mange 
steder i planen, men at man kan forsterke og konkretisere dette fordi innbyggerne i Kåfjord har vist 
gjennom Ut i nord-statistikk at man er opptatt av turgåing og friluftslivsaktiviteter. Skriver videre at 
ettersom tiltak som Ut i nord fungerer godt, så bør dette være viktig i kommunens arbeid med 
friluftsliv, folkehelse og fysisk aktivitet. Påpeker at man ikke har en folkehelsekoordinator i Kåfjord 
kommune som kan jobbe spesifikt med dette. Foreslår nytt punkt under 10.1.2: Kommunen skal i 
større grad la friluftsliv og fysisk aktivitet inngå som en sentral del av folkehelsearbeidet.  

Vurdering: Tas delvis til etterretning. Folkehelse er uten tvil nært tilknyttet idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, 
og folkehelse skal som nedfelt i Lov om folkehelsearbeid inngå i alt arbeid en kommune gjør. Likevel er ikke 
dette en kommunedelplan for folkehelse- en plan som ville måtte inneholde mange flere områder grunnet 
folkehelses komplekse nedslagsfelt. Kåfjord kommune planlegger derimot at folkehelse vil inngå som en større 



del av samfunnsdelen i ny kommuneplan og dermed utgjøre et av flere overordnede områder kommunen jobber 
målrettet med. Dermed vil flere av de tingene NTFR etterspør også kunne innbakes her. Hva angår 
folkehelsekoordinator, så vil man i Kåfjord kommune jobbe med invitasjonen NTFR har sendt ut til sine 
medlemskommuner og forsøke å etablere en gruppe som kan arbeide med folkehelse. Man henviser ellers til de 
allerede oppførte tiltak i planforslaget som konkretiserer arbeidet med folkehelse. 

Forslag til nytt punkt under 10.1.2 innbakes i hovedmål i 10.1.3, ettersom de andre delmålene er mer konkrete og 
målbare enn forslaget til endring er.  

 Foreslår at man skal foreslå konkrete områder for statlig sikring og/ eller antyde en prosess med en 
nærmere avklaring om behov og muligheter for dette. Eventuelt fremme en sak til kommunestyret 
om dette. 

Vurdering: Tas delvis til etterretning. Kåfjord kommune ønsker å oppnå statlig sikring av område(r) som har stort 
press på naturen, blant annet grunnet økende turisme. Kåfjord kommune kan likevel ikke foreslå konkrete områder for 
statlig sikring uten en skikkelig prosess rundt dette. Man vil derfor innbake dette som et tiltak i planforslaget, samt 
legge det frem som sak for kommunestyret slik avsender foreslår.  

 Ønsker at de realiserte grillhyttene som er i ferd med å bli ferdige ved barnehagene i Manndalen og 
Birtavarre nevnes som tiltak. Det samme gjelder turkart for Kåfjord.  

Vurdering: Tas til etterretning og inn i planforslag.  

 Foreslår at man på et vis innbaker NTFR sine bidrag i form av innkjøp av materialer til eksempelvis 
bygging av bru i Manndalen, gapahuk i Kåfjorddalen, klopplegging i Djupvik i planforslag. Dette 
fordi NTFR vil fortsette å fremme denne formen for samarbeidsmåte: NTFR står for innkjøp av 
materialer for tilrettelegging for friluftsliv, mens lag/ foreninger gjør arbeidet på dugnad.  

Vurdering: Tas til etterretning og inn i planforslag som delmål under 10.1.3.  

 Skilting av turløyper er, og vil fortsette å være, prioritert hos NTFR. Dette vil da også gjelde i 
Kåfjord. Ønskes inn i planforslag.  

Vurdering: Tas til etterretning og inn i planforslag. Dette er også et annet av NTFR sine viktige bidrag for 
tilrettelegging for friluftsliv. 

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark: Skriver planen er grundig, omfattende og ambisiøs og gir et godt 
utgangspunkt for arbeidet med idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv fremover. Viser til høringssvar i 
forbindelse med planprogrammet i 2017. 

Fra helse- og sosialavdelingen:  

 Påpeker at Kåfjord kommune utarbeidet en oversikt over helsetilstanden i kommunen i 2017 som 
ikke er nevnt, og som ikke ser ut til å være brukt som kunnskapsgrunnlag. Viser til intensjonen med 
folkehelseloven og skriver videre at arbeidet med mål og strategier vil bli mer treffsikkert dersom 
man tar utgangspunkt i kommunens oversikt over helsetilstanden. Påpeker også at man bør 
etterstrebe en bedre koordinering av tidspunkt for rullering av sentrale planer i kommunen, slik at 
føringer for planer ikke blir oppdaterte midt i en annen planperiode.  

Vurdering: Tas til etterretning og inn i planforslag. Oversiktsdokumentet fra 2017 brukes som kunnskapsgrunnlag og 
bakes inn i planforslaget. Videre vil man etterstrebe en mer koordinert rullering av sentrale planer i kommunen i 
fremtiden.  

Fra justis- og kommunalavdelingen:  

 Understreker viktigheten av at de temakartleggingene og anleggsprioriteringene som gjøres i 
forbindelse med denne kommunedelplanen blir gjenspeilet i arealplankartet, og at de målsettinger 
som settes i denne planen blir førende for arealplanleggingen når arealdelen skal revideres.  



 Skriver videre at det er viktig at alle planforslagets tiltak innarbeides i, samt legges til grunn for 
kommunens overordnede handlingsprogram og budsjett- og økonomiplanarbeid. Fylkesmannen 
skriver at målet bør være at tiltakene er innarbeidet for budsjett 2021-2022 slik at de får virkning 
ganske tidlig i valgperioden. Koblingen mellom tiltak og budsjett- og økonomiplan bør forsterkes i 
planforslaget.  

Vurdering: Innspillene tas til etterretning. Det innbakes i planforslaget litt mer om kommunens økonomiske 
handlingsrom, samt om koblingen mellom tiltak og budsjett- og økonomiplan. Koblingen til kommuneplanens 
arealdel vil forsterkes når denne rulleres.  

 

Bård-Gunnar Hansen: Berømmer Kåfjord kommune for en informativ plan som beskriver tingenes tilstand 
i kommunen ut ifra mange undersøkelser og parameter.  

 Understreker at resultatene presentert i planforslaget samsvarer med egne erfaringer fra jobb og 
fritid- innhentet fra engasjementer og deltakelse i idrett, arbeid med fysisk aktivitet og friluftsliv for 
barn og unge. Påpeker videre viktigheten av fysisk aktivitet - spesielt når man vet følgevirkningene 
av det motsatte, og at det derfor “burde være av stor samfunnsnyttig interesse å få til endringer hvor 
flere er fysisk aktive i Kåfjord”.  

 Uttrykker spesielt bekymring for deltakelse i organisert idrett og fysisk aktivitet blant barn og unge 
som i dag bruker mye tid på sosiale medier, samt at man ikke har tilbud nok som fenger den yngre 
delen av befolkningen, som eksempelvis turkart og stier. Fremhever behovet for å legge til rette for 
nye aktiviteter for barn og unge, mer attraktive anlegg for utøvelse av idrett og fysisk aktivitet, flere 
nærmiljøanlegg i områder hvor barn og unge holder til, samt flere tiltak som strekker seg over lang 
tid.  

Vurdering: Innspillene tas til orientering. Delmål 2 under friluftsliv adresserer nettopp at barn og unge er en av 
planens prioriterte grupper- det samme mener vi gjenspeiler seg i tiltakene, der mange er enten universelle (rettet mot 
hele befolkningen) og/ eller rettet mot barn og unge. Vårt kompetanseorgan på friluftsliv, Nord-Troms Friluftsråd, har 
de siste årene gjort flere grep for å treffe enda bedre på barn og unge med sine tiltak. Eksempelvis ble det i fjor lansert 
egne premier for barn og unge som gikk Ut i nord-turer. Man har også en stor satsing på “læring i friluft” og 
friluftsskoler som står nevnt i planforslaget. Kåfjord kommune har hatt stor suksess med flere skattejakter og andre 
aktiviteter for barn og unge på sosiale medier og vil fortsette arbeidet med å skape aktiviteter for målgruppen på denne 
plattformen. Som skrevet i kapittel 3.5 bør det være et mål at de innrapportere og registrerte arealbehov for 
idrettsformål, friluftslivsformål og nærmiljøanlegg som dokumenteres gjennom planarbeidet, i tilstrekkelig grad 
innarbeides i kommuneplanens arealdel gjennom rullering og revisjon. Det vil Kåfjord kommune jobbe målrettet med 
når ny arealdel skal rulleres.  

 

Siw Tuoremaa: Ser positivt på alt fokus på å skape mer sykkel-aktivitet i kommunen, samt fokus på å 
arbeide for mer hensiktsmessige gang- og sykkelstier.  

 Foreslår en sykle til skolen-kampanje; Påpeker viktigheten av å motivere også barn- ikke bare 
voksne- til å sykle i sin hverdag. Hånd i hånd med dette understrekes det at man må arbeide for 
trygge skoleveier.  

 Trekker frem tidligere plan om å bygge gang- og sykkelsti fra Løkvoll langs elva til Fosseneset, samt 
en del andre Manndalen-prosjekter som har stagnert av ulike grunner. Ønsker at planer skal 
realiseres raskere.  

 Foreslår at man i planforslaget skal konkretisere hvordan man skal legge til rette for sykling langs 
gamle E6 fra Manndalen til Nordnes eller til Birtavarre. Innsender foreslår tiltak som å koste og 
rydde veien, ikke la det vokse igjen, samt lage en bom som gjør at syklister kommer gjennom. 

 Mener man må tilrettelegge for terrengsykling og bli bedre på å reklamere for terrengsykkelstier som 
allerede finnes. Ønsker det skal igangsettes en kartlegging av kommunens eksisterende 
sykkelstier/løyper.  



Vurdering: Innspillene tas til orientering. En sykle til skolen-kampanje vil være et egnet tiltak å arbeide 
videre med dersom man lykkes med å implementere en sykle til jobben-kampanje. I planforslaget har man 
videre et mål under hovedmål friluftsliv som sier at kommunen skal jobbe for at gang- og sykkelnettet 
sammen med turnettet skal gi god og trafikktrygg adkomst til de anlegg og friluftslivsområder som finnes i 
kommunen, enten ved utmark, fjord, vassdrag eller i boligområder, ved skoler og barnehager. Hva angår den 
nevnte gang- og sykkelstien fra Løkvoll til Fosseneset, så er den per dags dato ikke med i (vedtatt) 
reguleringsplan. Dette kan være en årsak til at prosjekter ikke lar seg arbeide videre med. Videre synes vi 
konkretisering av tiltak på gamle E6 for å tilrettelegge for syklister vil være hensiktsmessig, men kan 
grunnet en ikke avklart situasjon omkring hvor vidt veien vil (forbli) kommunal, fylkeskommunal eller 
statlig, ikke spesifisere dette noe mer i denne omgang. Kåfjord kommune vil likevel arbeide for at man fint 
kan sykle på disse veiene. En kartlegging av eksisterende sykkelstier tas med videre inn i arbeidet med å 
tilrettelegge Kåfjord kommune for sykling.  

 Avsender foreslår videre kursing og foredrag om viktighet av idrett og fysisk aktivitet. Dette med 
både barn og voksne som målgruppe. Det etterspørres også tiltak for å stimulere innbyggerne til 
dugnadslyst. 

 Det foreslås at man skal bli bedre på å løfte frem idrettsaktive barn og unge. Dette for å motivere til 
videre satsning på idrett.  

 Det foreslås en årlig gjennomgang av eksisterende bygg og anlegg for idrett for en status på 
vedlikehold av disse. 

 Avslutningsvis presiseres det viktigheten av at aktivitet foregår i alle kommunens bygder. 

Vurdering: Innspillene er basert på avsenders egne erfaringer, er derfor viktige innspill og tas til orientering. I 
planforslaget finnes det et tiltak som heter “informasjon om fysisk aktivitet og kroppen på skolene”. Dette favner 
formidling av viktigheten av fysisk aktivitet. Videre vil innspillene om foredrag, det å løfte frem idrettsaktive unge, 
samt aktivitet i alle bygder tas til etterretning og arbeides videre med, selv om det ikke står nedskrevet som eget mål i 
planforslaget. Det har tidligere blitt arrangert en idrettsdag i Kåfjord kommune med fokus på viktigheten av fysisk 
aktivitet, trenerrollen, doping i idrett og idrettsglede- et positivt tiltak man kan arrangere også ved en senere anledning. 
Om innspill angående gjennomgang av eksisterende bygg, mener vi delmål 6 under hovedmål idrett favner dette: 
Kommunen initierer en kartlegging av kommunens idrettsarenaer for videre vurdering av utvikling, bruk og drift. Ses i 
sammenheng med: 1) kartlegging av arenaer for fysisk aktivitet og friluftsliv 2) kartlegging av arenaer ift. universell 
utforming.  

 

Silje Hovdenak på vegne av styret i Manndalen, Skardalen og Nordnes Grendeutvalg har følgende 
innspill til planforslaget: 

 Ber om at sti langs Manndalselva, mellom Fosseneset og Løkvoll, tas inn i planforslag. Dette på 
uprioritert liste, da prosjektet mangler finansieringsplan, prosjekteier og ikke er med i 
reguleringsplan.  

 Ber om at Sykkelpark Løkvollen tas inn i planforslag som folkehelsetiltak og som tiltak for ungdom.  

Vurdering: Innspillene tas til etterretning og innbakes i planforslag.  

 

Forum for Natur og friluftsliv Troms (FNF Troms): Uttaler seg på vegne av 13 natur- og 
friluftsorganisasjoner og på bakgrunn av både lokale og regionale interesser. Mener Kåfjord kommune har 
gjort et grundig arbeid med planforslaget og håper den vil bidra positivt til et godt arbeid med friluftsliv i en 
kommune med særlig gode vilkår for nær alle typer friluftsliv.  

 Ser med glede på at Kåfjord kommune ønsker å jobbe for statlig sikring av friluftslivsområder og 
oppfordrer til bred medvirkning for befolkning og frivilligheten i dette arbeidet. Ønsker også selv å 
bidra inn i et slikt arbeid. 



 Viser til arealplanlegging og synes det er positivt at planforslaget inneholder en spesifikk henvisning 
til dette. Understreker viktigheten av at man i planleggingsarbeid for områder særlig viktig for 
friluftslivet, tar de hensyn som skal til for å sikre allmennheten tilgang friluftsområder.  

 Ser positivt på Kåfjord kommunes mål for frivilligheten og stiller seg selv til disposisjon for 
erfaringsdeling omkring dette. 

Vurdering: Tas til orientering.  

 Henviser til prosjektet med friluftslivets ferdselsårer og ser positivt på at dette er nevnt i 
planforslaget. Håper kommunen gjennom prosjektet vil invitere til bred medvirkning og utvikle 
tiltaksplaner som tar hensyn til naturmangfold og naturvern. Ber kommunen se prosjektet i 
sammenheng med planlegging av vedlikehold av turstier. 

Vurdering: tas til orientering og med inn i arbeidet med prosjektet friluftslivets ferdselsårer.  

 Oppfordrer Kåfjord kommune til å dele av sin erfaring med læring i friluft- Nord-Troms friluftsråd 
sin lokale satsing på utendørs undervisning i skole og barnehage.  

Vurdering: tas til orientering og videreformidles tilbake til NTFR.   

 Oppfordrer Kåfjord kommune til årlig å markere friluftslivets uke i samarbeid med frivilligheten og 
legge ut arrangementer i deres interaktive kalender i denne forbindelse.  

Vurdering: tas til etterretning og innbakes som tiltak i planforslaget.  

 Viser til kap. 5 i Handlingsplan for friluftsliv: Natur som kilde til helse og livskvalitet og kapittelets 
fokus på Norges rike høstingstradisjon og muligheter for å sanke ressurser. Som oppfølging til 
Meld.St.18 som det er vist til i planforslaget, mener FNF Troms at denne handlingsplanen også bør 
nevnes og vises til.  

Vurdering: tas til etterretning og tas med i planforslaget. 

 

 Henrik Olsen, leder MUIL: formidler at planutkastet er vel gjennomarbeidet og synliggjør status for 
situasjonen på en god måte. Olsen formidler videre at MUIL stiller seg bak planforslagets mål om å få en 
økning i innbyggernes deltakelse i idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.  

 MUIL ønsker at den økonomiske støtten til drift og vedlikehold til lag og foreninger økes, samt 
tilskudd til drift og aktivitet i lagene. Dette fordi lag og foreninger er viktige i rollen med å rekruttere 
inn i organisert idrett.  

 
Vurdering: Tas til orientering. Kåfjord kommune synes lag/ foreninger gjør en viktig jobb både med å tilrettelegge 
for aktivitet, men også med å rekruttere nye medlemmer. I 2019 økte derfor Kåfjord kommune sin ramme for tilskudd 
til lag/ foreninger.  
 

 MUIL mener enkel tilgang til anlegg er viktig for å fremme fysisk aktivitet.  

Vurdering: Tas til orientering. Delmål 11 under hovedmål friluftsliv og delmål 12 under hovedmål idrett omhandler 
tilrettelegging for tilgang til anlegg og er allerede innbakt i planforslag.  

 Anmoder at ny prioriteringsliste for anlegg implementeres i planforslag. Revidert på MUIL sitt 
årsmøte i 2020.  

Vurdering: Tas delvis til etterretning. Ettersom det er Kåfjord idrettsråd som behandler innkomne anleggsplaner og 
prioriterer felles for idrettslagene i kommunen, tas ikke ny prioritering internt i MUIL med på prioritert liste, men de 
anleggene som ikke står nevnt i handlingsprogrammet legges inn på uprioritert liste.  

 



Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser: Behandlet i utvalgssak 2/20.  

 Behandlingen som enstemmig ble vedtatt i utvalget lyder som følger: Planen bifalles med følgende 
bemerkning: s. 67 om universelt utformet fiskeplass. Rådet foreslår at kommunen står som utbygger i 
samarbeid med pensjonistforeningene og idrettslag/ foreninger.  

Vurdering: Dette ønsket er allerede innfridd i første planforslag og innspillet trengs derfor ikke tas inn, ettersom det 
allerede står oppført.  

 

Kystverket: Ingen merknad til plan. 

Vurdering: tas til orientering.  

 

Riksantikvaren: Ingen merknad til plan.  

Vurdering: tas til orientering. 

 

Kåfjord ungdomsråd: Kåfjord ungdomsråd ønsker at Kåfjord kommune spesielt skal jobbe målrettet med 
delmål 5 under friluftsliv: Å tilrettelegge for gode møteplasser i nærmiljøene. Ingen annen merknad til 
planforslaget.  

Vurdering: Tas til orientering.  

 

Kommunalt råd for eldre: Behandlet i utvalgssak 5/20.  

 Behandlingen som enstemmig ble vedtatt i utvalget lyder som følger: Planen bør ta mer hensyn til 
eldrebefolkningen i Kåfjord. Den må i større grad fokusere på psykisk og fysisk helsetilbud til eldre 
og personer med nedsatt funksjonsevne. Lavterskelkultur.  

Vurdering: Innspillet tas til orientering. Selv om planen etterstreber universelle tiltak for hele befolkningen, vil ikke 
alle tiltak treffe alle grupper like godt. Delmål 2 under friluftsliv presiserer likevel at eldre og personer med 
funksjonsnedsettelser skal være 2 prioriterte grupper hva angår det å bruke friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet i et 
folkehelseperspektiv. Kåfjord kommune er positive til initiativet fra pensjonistforeningene og LHL om en universelt 
utformet fiskeplass, og vil bistå i dette arbeidet som nedfelt i planforslaget.  

 

Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK): mener planen fremstår solid og innholdsrik. TFFK skriver 
videre at de mener den er godt gjennomarbeidet, faglig sterk og oversiktlig. De skriver videre: planen er 
relativt lang, og inkluderer en imponerende gjennomgang av kommunens planer og vedtatte tiltak de siste ti 
år, samt lokale, regionale og nasjonale rammer og føringer. Det er likevel et spørsmål om første halvdel av 
planen blir noe detaljert og omfattende i sammenheng.  

 TFFK ønsker man skal skrive ut navnet på stortingsmeldingen Friluftsliv- Natur som kilde til helse 
og livskvalitet i forordet.  

Vurdering: Tas til etterretning og inn i planforslaget.  

 Mener medvirkning av ungdommer gjennom spørreundersøkelse på 5.-10. trinn var bra, og 
oppfordrer til videre involvering av ungdommer i selve gjennomføringen av tiltakene.  

Vurdering: Tas til orientering inn i det videre arbeidet med gjennomføring av tiltak i planforslaget.  

 TFFK savner en henvisning til kommunens økonomiplan i kapittel 3. 



Vurdering: Tas til etterretning og man gjør endring i kapittel 3 i tråd med TFFK innspill. 

 Oppfordrer Kåfjord kommune til å endre alle navn på fylkeskommunen til det nåværende navnet, 
slik at det blir Troms og Finnmark fylkeskommune. Også under kap 4.2 når det er snakk om regional 
plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk. Mener også dette bør forklares innledningsvis.  

Vurdering: Tas til etterretning. Navn endres fra Troms fylkeskommune til Troms og Finnmark fylkeskommune 
gjennomgående i hele planforslaget. Det legges også inn en kortfattet forklaring omkring prosessen i 
fylkeskommunen og at man har gått fra å være Troms fylkeskommune til TFFK underveis i arbeidet med denne 
kommunedelplanen.  

 TFFK spør om det er hensiktsmessig at planen inneholder både delmålene fra forrige 
kommunedelplan, for så en vurdering av disse. 

Vurdering: Innspillet tas ikke til følge, da man har vurdert begge deler som hensiktsmessige for å få et helhetlig 
inntrykk av forskjellene og utviklingen fra forrige plan.  

 TFFK anbefaler å endre tittel og ordet “eksterne” i kapittel 5. Dette for å signalisere at man utfører 
arbeidet som planforslaget skisserer i fellesskap, som et samspill mellom kommune, frivillig sektor, 
andre regionale aktører og innbyggere for øvrig. Ønsker også at dette skal klargjøres innledningsvis.  

Vurdering: Innspillet tas til følge. Begrepet eksterne byttes ut med begrepet andre i kapittel 5 og avsnitt to i 
innledningen endres i tråd med TFFK ønske. 

 TFFK anbefaler å inkludere Forum for friluftsliv Troms (FNF) i tabell 3 i kapittel 5. Forslag til tekst 
lyder som følger: “styrke frivillige organisasjoners arbeid med å ivareta natur- og friluftsinteresser i 
Troms. Sikre medvirkning i areal- og plansaker og styrke organisasjonenes rammevilkår. 
Kompetanse- og nettverksbygging. 

Vurdering: Innspillet tas til følge og FNF Troms inngår i tabell for “andre aktører” med foreslått tekst. 

 Anbefaler å endre navn i tabell 3 fra Troms fylkeskommune til Troms og Finnmark fylkeskommune 
med riktig divisjon og avdeling, henholdsvis kultur og levekår og plan, folkehelse og kulturarv. 

Vurdering: Innspillet tas til følge og navn endres i tråd med innspill. 

 TFFK gjør Kåfjord kommune oppmerksom på at de forvalter tilskudd på vegne av Miljødirektoratet 
til friluftsaktivitet og tilrettelegging i statlig sikra områder, samt viltmidler på vegne av Landbruks- 
og matdepartementet. Dette bør nevnes under kap 6.3.2 regionale tilskudd.  

Vurdering: Innspillet tas til følge og nevnes under 6.3.2.  

 Om kapittel 7: etterspør svar på hvorfor en del av tiltakene ikke er gjennomført som planlagt. Og om 
det skyldtes manglene finansiering, at det ikke var realistisk planlegging eller endring i prioritering/ 
behov? Ønsker også en presisering av hva som menes med JA/ NEI i tabell 6, samt en presisering av 
for når dette er status.  

Vurdering: Tas delvis til etterretning og inn i arbeidet under denne planperioden, slik at man ved neste utarbeidelse 
av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv kan svare på slike spørsmål. Da det var vanskelig å finne 
tilstrekkelig informasjon om hvorfor ikke alle planene ble utført som planlagt, er ikke disse spørsmålene besvart for 
alle tiltak. Kolonnen med JA/NEI endres til Gjennomført JA/ NEI, og det presiseres at dette er status våren 2020.  

 Ønsker at tiltaket Fiskesprell-kurs for ansatte i skoler og barnehager inngår i tabell 6 og 7. Dette 
fordi flere ansatte i Kåfjord kommune deltok på dette i regi av fylkeskommunen fra 2010.  

Vurdering: Innspillet tas til følge. I tabell 6 endres “ukjent” under status til: flere ansatte ved barnehage og skole i 
Kåfjord kommune deltok på kostholdkurset Fiskesprell i regi av fylkeskommunen fra 2010. I tabell 7 suppleres det 
med: flere ansatte ved barnehage og skole i Kåfjord kommune deltok på det nasjonale kostholdkurset Fiskesprell i regi 
av fylkeskommunen fra 2010. Målet var å øke fisk- og sjømatkonsumet blant barn og unge og ta dette tilbake til 
barnehager og klasserom.  



 TFFK anbefaler å se om man finner noen tall for fysisk aktivitet som kan inngå som en 
resultatvurdering av delmål for fysisk aktivitet i tabell 7. 

Vurdering: Innspillet tas til følge og inn i planforslaget. Resultatvurdering endres fra: Dette er vanskelig å måle. 
Derfor ukjent status, til: Kåfjord kommune har ikke spesifikke målinger og resultater for dette. Likevel kan man ved å 
se på nasjonale og regionale tall si noe om tendenser. I 2013 oppnådde 70% av landets jenter (9 år) anbefalt daglig 
aktivitetsnivå, mens 87% av landets gutter (9 år) gjorde det samme. For voksne var tallene 15% for menn i alderen 30-
39 år og 17% for damer i samme alder. Ved å studere tallene fra folkehelseundersøkelsen i Troms og Finnmark fra 
2019, kan man se at 12% av fylkets gutter og 15% av fylkets jenter oppfyller anbefalt daglig aktivitetsnivå i 
grunnskolealder, mens for voksne kvinner ligger tallet mellom 22,5-24,6% og for menn mellom 18,9-26,5% (lavere og 
høyere utdanning utgjør variasjonen). Tendensen sier noe om at det går kraftig ned hva angår prosentandel av barn 
som oppnår anbefalingene for fysisk aktivitet, mens det går noe opp for voksne.  

 Mener det er gledelig at Kåfjord kommune i planforslaget trekker frem nærmiljøer som prioritet ved 
neste rullering av kartleggingen av friluftslivsområder. Anbefaler videre at revisjonen også 
inkluderer friluftsområder i sjø (fiskeplasser, badesteder, områder for kajakk ec.). Fylkeskommunen 
ønsker å være en støttespiller i prosessen og bes tas kontakt med når vi starter prosessen som inngår 
som eget tiltak under 10.2. 

Vurdering: Tas til orientering.  

 Ber om at prosjektet Friluftslivets ferdselsårer beskrives i kapittel 8.4. Dette som en link til tiltaket 
som nevnes senere. 

Vurdering: Tas inn i planforslag.   

 TFFK skriver at man i denne planen vier relativt stor plass til informasjon om den generelle 
helsetilstanden i befolkningen og at dette kan spisses enda mer mot idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv. 

 Mener det er positivt at kommunen vil jobbe med å videreutvikle utstyrssentralen. 

Vurdering: Tas til orientering.  

 Mener det er positivt at man har som mål å få til et statlig sikret område i løpet av planperioden. 
Mener dette kan følges opp med et tiltak i handlingsplanen.  

Vurdering: Tas til orientering og inn i arbeidet med å skrive et saksfremlegg om temaet som kan legges frem for 
kommunestyret.  

 Mener planperioden for Læring i friluft må forlenges til 2023. Dette fordi fylkeskommunen, FNF 
Troms og friluftsrådene har et pågående prosjekt om dette i perioden 2020-2023. 

Vurdering: Innspillet tas til følge.  

 TFFK understreker at flere av anleggene på prioritert liste for 2020-2024 er kostbare, men mangler 
nærmere spesifisering for hvordan de er tenkt finansiert.  

 
Vurdering: Innspillet tas til orientering og med inn i videre arbeid med å rullere anlegg inn på prioritert liste.  
 
Asle Berntsen 

 Mener det er behov for et vinteranlegg med varmestue og toalett som et sentralt utgangspunkt til 
løyper, akebakke og barnevennlig skitrekk. Blant annet grunnet turisme.  

 
Vurdering: Tas til orientering.  
 
Marita Jensen 

 Ønsker lys i løypa i Djupvik.  
 



Vurdering. Tas til orientering.  
 
Øyvind Rundberg 

 Ønsker et universelt utformet område ved elvemunningen i Olderdalen som det arbeides med i 
forbindelse med stedsutviklingsprosjektet.  

 Leibodammen: Var et populært lekeområde tidligere- spesielt om vinteren. Ønsker at man 
kompenserer for lekeområder som forsvinner grunnet eksempelvis utbygging.  

 
Vurdering: Tas til orientering. 


