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1 Forord 

 
Meløy kommune skal fremme befolkningens helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige 
forhold. Alle har selvstendig ansvar for egen helse, men kommunen skal legge til rette for at 
man enkelt kan ta gode valg som forebygger sykdom, skade og lidelse og fremmer trivsel og 
sosialt fellesskap.  
 
Fysisk aktivitet er helsefremmende og gir økt livskvalitet. En aktiv livsstil gir dokumenterte 
positive helseeffekter, både fysisk, psykisk og sosialt. I tillegg er fysisk aktivitet med på å 
forebygge livsstilssykdommer. Hvordan man er aktiv spiller ingen rolle, det viktigste er at 
man er aktiv på en eller annen måte man selv trives med. Uorganiserte aktiviteter er like 
viktig for at hver enkelt skal kunne ivareta og fremme egen helse.  
 
Meløy kommune skal være med å tilrettelegge for gode arenaer og anlegg hvor det kan 
drives aktivitet. Organisert idrett har forholdsvis god anleggsdekning i kommunen, det må 
fortsatt satses på flere anlegg for den uorganiserte aktiviteten. Gode aktivitetsvaner 
begynner i tidlig alder, det må derfor sørges for at skoler og barnehager har gode 
uteområder som innbyr og stimulerer til aktivitet. Gode aktivitetsarenaer må også tilknyttes 
bo- og sentrumsmiljø. Friluftsliv er en stor aktivitet det er viktig å tilrettelegge for, også med 
universelt utformede turstier. Et kommunalt engasjement er nødvendig for å oppnå dette. 
 
Det helsefremmende og forebyggende arbeidet i Meløy kommune skal satses videre på i alle 
aldersgrupper og tjenesteområder. 
 
 

2 Innledning 

 
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser er et politisk dokument og et 
styringsverktøy for å oppnå målsettingen kommunen når det gjelder anlegg og aktiviteter for 
idrett og fysisk aktivitet. 
Meløy har siden 1994 hatt en plan for utbygging av anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljø. 
Fra 2001 har det også vært fokus på aktivitet, og handlingsprogram for aktivitet ble fra da en 
del av planen. Det er utviklet en forståelse av at det ikke er tilstrekkelig for det offentlige å 
kun engasjere seg i anleggsutbygging, engasjement i aktivitet er også nødvendig for å oppnå 
allsidig fysisk aktivitet for et bredt spekter av befolkningen. 
 
Planen skal bidra til å sikre gode oppvekstsvilkår, og til å fremme kommunen som en 
attraktiv kommune å bo i og flytte til. Planen er utarbeidet etter bestemmelsene i Plan- og 
bygningsloven, og følger også anbefalingene fra veilederen «Kommunal planlegging for 
idrett og fysisk aktivitet».  
Det er krav fra Kulturdepartementet om en slik plan for å kunne søke spillemidler. Planen er 
revidert hvert 4. år siden oppstart i 1994, siste revisjon var i 2017. 
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2.1 Milepæler i planprosessen 

Tid    Oppgave 
April/mai   Utarbeiding av planprogram, melding om planoppstart 
Mai-juni   Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn 
Juni    Fastsetting av planprogrammet 
September   Dialogmøter om planarbeidet 
September-oktober  Utarbeiding av planforslag 
November   Politisk førstegangsbehandling av planforslaget 
November-desember  Planforslag til offentlig ettersyn 
Januar    Merknadsbehandling og endring av planforslag 
Januar    Kommunestyrets godkjenning av planforslaget 
 
 

2.2 Målsetting  

I Meløy kommune har alle grupper i befolkningen, i eget nærmiljø eller i kommunen ellers, 
gode muligheter til allsidig fysisk aktivitet og naturopplevelser.  
 

2.3 Utfordringer  

Meløy kommune utarbeidet i 2016 rapporten «Folkehelsa i Meløy – status for Meløy 
kommune 2016».  Ny rapport er utarbeidet i 2020 og resultater fra denne rapporten, 
Ungdata og Fylkeshelseundersøkelsen, innspill som er kommet i planprosessen, samt 
erfaringer ligger til grunn for de utfordringer vi ser framover.  
Selv om det finnes mange utfordringer, så må man også ta med at det er mye positivt som 
skjer i kommunen. Vi har mange aktive lag og foreninger, og unike muligheter for fysisk 
aktivitet og naturopplevelser. 
 
Aktuelle samfunnsaktører i Meløy trenger kunnskap om våre ressurser og utfordringer i sitt  
framtidige arbeid med fysisk aktivitet og naturopplevelser.  
 

• Meløy har spredt bosetting med mange befolkningsrike kretser, men det flytter flere 
ut enn inn til kommunen.  

• Andel fødsler går ned mens prognosen sier en økning av personer over 65 år fram 
mot 2040. 

• Andel barn i lavinntektshusholdninger er stabilt og på nivå med snittet for fylket og 
landet. Det er ca. 10 % av barn og unge i Meløy som lever i lavinntektshusholdninger. 

• Som i landet ellers, oppgir mange Meløyungdommer å være plaget av ensomhet. 
• Spredt bosetting og manglende kollektivtilbud gjør det vanskelig å delta på 

aktiviteter. 
• For få gang- og sykkelveier slik at barn, unge og voksne skal kunne ferdes mellom 

bygdene til skole, arbeid og fritidsaktiviteter.  
• Flere skoler og barnehager har fortsatt behov for oppgradering av uteområdet. 
• Vi har for få tilrettelagte turløyper og –områder som er tilgjengelig for alle. 
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• Andel ungdommer med overvekt er høyere enn for fylket og landet, dette gjelder 
begge kjønn.  

• Økning i andel ungdommer som oppgir å være lite fysisk aktive og økning i 
skjermbruk. 

• Få aktivitetstilbud for personer med funksjonsnedsettelser i regi av lag og foreninger. 
• Sørge for at alle idrettslag gir et idrettstilbud for barn som er i samsvar med NIFs 

bestemmelser for allsidig barneidrett. 
• 83 % av elevene i ungdomsskolene oppgir at de trener ukentlig, men frafallet blant 

ungdom som driver idrett er for høyt, spesielt etter 15-16 års alderen. 56 % av 
ungdomsskoleelevene trener i et idrettslag. 

• Gode ukentlige lavterskel aktivitetstilbud til ungdom mangler. Tilbudene må være i 
tett samarbeid med og eventuelt ledes av ungdom. 

• Aktivitetsnivået blant den voksne befolkningen er på nivå med snittet for fylket, men 
det er fortsatt behov for å legge til rette for aktivitetstilbud. 

• Det er vanskelig å rekruttere noen til å påta seg ansvaret for ulike aktiviteter og verv i 
lagene. 

• Det er mangel på dommere i kommunen (nærområdet) 
• Det er nødvendig å høyne kompetansenivået blant trenerne. Vanskelig å få trenere til 

å bruke mer av fritiden på kurs. 
• Idrettsinformasjon internt til egne medlemmer og eksternt til lokalmiljøet prioriteres 

ikke høyt nok. Det er for dårlig markedsføring av tilbudene.  
• Utarbeidelse av aktivitetsplaner og konkretisering av målsettinger mangler i mange 

lag.  
• Samarbeidet mellom idrettslagene og mellom idretten og tjenester i kommunen er 

for mangelfull. 
• Det er større ambisjoner i kommuneplan og øvrige planer enn ressurser avsatt til å 

gjennomføre tiltakene (økonomisk og personell). 
 

2.4 Medvirkning 

Det å oppnå medvirkning fra berørte og interesserte organisasjoner, institusjoner, bedrifter, 
etater og privatpersoner er viktig. Dette for å oppnå en god plan som flest mulig vil oppfatte 
som et viktig arbeidsverktøy, og som igjen fører til at resultater oppnås. 
 
Det har vært utfordrende å gjennomføre medvirknings prosesser i denne perioden med 
begrenset mulighet for å møtes. Det har vært gjennomført møte via Teams, dette møte er 
også tatt opp og lagt ut på kommunens Facebook side. Det har vært avholde møte med 
Meløy ungdomsråd for å få innspill.  
 
Planen er utarbeidet av avdelingsleder kultur og folkehelse Grete Høgmo Stenersen og 
folkehelserådgiver Marlene Blomstereng Karlsen. Kommuneplanlegger Trond Skoglund har 
også bidratt i arbeidet. 
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2.5 Gjennomførte tiltak i planperioden 2017-2020  

Eksisterende plan har vært et styringsdokument i forhold til bygging av anlegg og i forhold til 
planlegging/gjennomføring av aktivitet. Det har fortsatt vært vanskelig med oppfølging av 
noen tiltak i handlingsprogrammet for aktivitet, trolig på grunn av for liten forankring hos 
ulike samarbeidspartnere. 
 
Anlegg periode 2017-2020 
Følgende anlegg er påbegynt eller ferdigstilt i perioden: 

• Meløy UIL – orienteringskart – mottatt spillemidler - ferdigstilt 

• Glomfjord alpinsenter – barnebakke – mottatt spillemidler - ferdigstilt 

• Ørnes skole – kunstgress på balløkka – mottatt spillemidler - ferdigstilt 

• Spildra skole – nytt kunstgress i ballbingen – søker spillemidler – ferdigstilt 

• Ørneshallen – squashall – søker spillemidler – påbegynt 

• Meløy orienteringsklubb – nærmiljøkart Glomfjord skole – søker spillemidler 

• Enga skole – uteområdet – midler fra ordningen nyskapende aktivitetsarena mottatt, 
del 1 av anlegget ferdig, søker nye midler til del 2 fra samme ordning. 

• Meløy orienteringsklubb har bidratt til at det i perioden er etablert skolekart for 
Reipå skole, Spildra skole og Enga skole. I tillegg er nærmiljøkartene for Reipå 
byggefelt og Spildra skole rehabilitert i 2020.  
Kartene ligger tilgjengelig i portalen Skoleorientering.no. 

 
Anlegg periode 2013-2016 
I tillegg har anlegg som ble ferdigstilt i forrige periode mottatt spillemidler i denne perioden: 
Søndre Meløy IL – kunstgress, IL Halsakameratene – kunstgress, Enga skole – renovering 
svømmebasseng. 
Det har vært innvilget kommunale midler til anleggene, ikke alle er innfridd med 25% 
kommunal andel. 
 
Aktivitet 
Mange av tiltakene i handlingsplanen for aktivitet er godt etablert i perioden. Andre er det 
jobbet lite med. Dette skyldes ulike ting, men noe skyldes nok eierforholdet til tiltakene. 
 
Tiltak for alle 
De fleste av tiltakene under dette punktet har vært gjennomført og er god etablerte tilbud. 

• Turbrosjyren «På tur i Meløy» er utgitt hvert år i perioden 

• Kommunens hjemmeside oppdateres jevnlig 

• Det er i perioden merket flere turløyper i «Vandring i Meløy» og det er nå merket og 
skiltet 34 turløyper i kommunen. Reipå grendelag (5 turer) og Grønøy velforening (3 
turer) har mottatt skilt, men arbeidet med montering gjenstår.  

• Fjelltrimmen og Peak Meløy er gjennomført hvert år.  

• Åpent hus har vært arrangert 4 ganger per år (unntak i 2020). 

• Det har vært gjennomført 2 sommerkonserter i naturen. 

• Meløy utstyrssentral er oppgradert med nytt utstyr.  
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Tiltak barn og unge 
 

• Trivselslederordningen (3-årig prosjekt) er gjennomført. 

• Alle de kommunale barnehagene (med unntak av Utsikten) og skolene er skiltet som 
helsefremmende, og ett av kriteriene er henholdsvis 90 minutters og 60 minutters 
fysisk aktivitet. 

• Barnehagetrimmen er etablert, men på grunn av koronasituasjonen må vi se på 
andre måter å løse tiltaket på. 

• Skolene med ungdomstrinn har deltatt i «Full Fræs» i samarbeid med Salten 
friluftsråd. 

• I samarbeid med Meløy orienteringsklubb er det jobbet godt med orientering i 
skolene og det er etablert flere skolekart.  

• Høy Puls og Camp Høy puls er gjennomført, men Høy Puls måtte avlyses i 2019 på 
grunn av lav påmelding.  

• Det har vært gjennomført sommerleir/friluftskole i perioden.  

• Det har ikke vært jobbet med: 
etablering av skolekontakter, TINE-stafetten for alle skoler, felles idrettsdag eller 
plan/strategi for barne- og ungdomsidrett. 

 
Tiltak voksne og eldre 

• Meløy frisklivsentral har i perioden opprettholdt treningstilbud for eldre, 
treningsgrupper for voksne og trening på resept. 

• «Frisklivsdosetten» - her videreføres noen av aktivitetstiltakene.  

• Meløy kommune har hatt ulike treningstilbud til sine ansatte.  

• Det har ikke vært arbeidet med: 
informasjonsstrategi/materiell for å nå voksne og eldre, innbyggerundersøkelse er 
ikke gjennomført da Nordland fylkeskommune gjennomført fylkeshelseundersøkelse 
i 2020. 

 
Tiltak personer med funksjonsnedsettelse 

• Det har vært gjennomført kartlegging av behov for tilbud innen idrett og friluftsliv for 
personer med funksjonsnedsettelse. Det er gjort henvendelse til idrettslagene for å 
høre hvilke tilbud de kan ha uten å få særlig respons. Konklusjon er at tilbud til denne 
gruppen må inkluderes i allerede eksisterende tilbud. 
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3 Utviklingstrekk i kommunen  

 
Folketallet per 1. januar 2020 var 6 288 innbyggere. Befolkningstettheten er 8 innbyggere 
per kvadratkilometer. Dette er høyere enn snittet for Nordland fylke, som er 7 innbyggere 
per kvadratkilometer. Andelen bosatte i tettbygde strøk er 57 %. Dette er lavere enn snittet 
for Nordland fylke, som er 71 %.  
  
Meløy har ti bygder. Flere av disse er relativt befolkningsrike:  

Befolkningsmengde i kretsene i Meløy kommune 1. januar 2020 

  

Reipå 679 Engavågen 830 

Ørnes 1790 Meløy 165 

Neverdal 779 Bolga 91 

Glomfjord 1080 Støtt 29 

Ågskardet 92 Uoppgitt 7 

Halsa 746 I alt 6288 

  
I perioden 2016-2020 har Meløy kommune hatt en nedgang i folkemengden på 2,8 %, fra 
6471 innbyggere i 2016 til 6288 i 2020. Når det gjelder aldersmessig sammensetning i 
befolkningen, så er den generelle trenden gjennom flere år at det i aldersgruppene under 40 
år er blitt færre innbyggere, mens det i aldersgruppene over 40 år blitt flere. Befolkningen i 
kommunen består i dag av færre unge og flere middelaldrende og eldre enn for ti år siden. 
Statistisk sentralbyrås framskriving av folkemengden mot 2040 viser at denne utviklingen vil 
vedvare. 

 
Prosent aldersfordeling i Meløys folkemengde i 2000 og 2019, samt framskrevet i 2040 alternativ MMMM. 
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4 Kommunale strukturer/eksisterende planer  

 

Meløy kommuneplansystem skal ivareta planverk og planprosesser i kommunen. 
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser er en del av dette plansystemet. 
 
Handlingsprogrammet i kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser rulleres 
hvert år i sammenheng med budsjett- og økonomiplanarbeidet.  
 
Kommuneplan 2013-2025 er den overordnete planen i Meløy kommune. I kommuneplanens 
samfunnsdel er det tatt med flere strategier om fysisk aktivitet og folkehelse, her iblant at 
fysisk aktivitet og naturopplevelser for mennesker i alle aldre skal være et satsingsområde, 
og at kommunen skal øke innsatsen for tilrettelegging av friluftsområder, blant annet med 
tanke på bevegelseshemmede.  
 
I kommuneplanens arealdel er det avsatt arealer til idrettsanlegg, friluftsområder og 
nærmiljø- og lekeareal. 

Kommuneplanen kan lastes ned fra nettsiden www.meloy.kommune.no/kommuneplan. 
 
Kommunens satsing på folkehelse er styrket de senere år gjennom etablering av 
folkehelsesatsingen KRAFT og frisklivssentralen. 
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5 Ferdselsårer i Meløy  

 
I samarbeid med Salten Friluftsråd utarbeider en strategi for friluftslivets ferdselsårer. 
Ferdselsårer er her stier, turveier, turruter, leier og løype som skal bygge opp under målene 
som settes. Ferdselsårene skal omhandle fotturer, skiturer, sykling og padling/roing. 
 
Arbeidet med friluftslivets ferdselsårer skal bidra til: 
• Økt fysisk aktivitet og bedre psykisk helse i befolkningen som helhet 
• Økt bolyst og attraktivitet som bosted og reisemål 
• Et bredt aktivitetstilbud, med ulik tilretteleggings grad, sommer som vinter 
• Kanalisere ferdsel til områder som tåler det (sosialt, næring, naturmangfold) 
• Færre og kortere fritidsreiser med framkomstmidler drevet med fossile energikilder 
 
Følgende resultatmål er satt for arbeidet: 
Arbeidet med friluftslivets ferdselsårer skal få fram løsninger for: 
1. Tilrettelegging/skjøtselstiltak i prioriterte turruter i kommunen (fot og sykkel) 
2. Eventuell tilrettelegging knyttet til områdene kartlagt for universell tilgjengelighet 
3. Gode og oppdaterte kartdata (Grunnkart og ut.no) for stier, turruter og løyper i 
kommunen 
4. At alle som bor i tettstedene (avmerket i kart) skal ha maks 500 m til nærmeste fotturrute. 
5. Scooter/maskinpreparerte skiløyper i prioriterte områder  
6. Alle skoler, barnehager og eldresenter/helsetun skal ha en turvei/sti eller turrute tilpasset 
deres bruk i umiddelbar nærhet 
7. Minimum fire padle-/ro tavler i kommunen 
8. Å kartfeste/utvikle prioriterte tursykkelruter, samkjørt med Sykkel i Salten og Foreningen 
Kystriksveien 
9. Det skal legges spesielt vekt på ferdselsåreutvikling på Hornneset, ved Engenbreen, Fykan 
og Glomfjellet (kvista skiløyper) 
10. Revidere eksisterende turkart for Meløy. 
Arbeidet skal skje i tett samarbeid mellom Meløy kommune og frivilligheten 
 

5.1 Handlingsplan for ferdselsårer 

Hva Hvem Når Kostnad Eget 
budsjett 

enhet 

Søke 
eksterne 
tilskudd 

Oppdaterte 
kartdata for stier, 
turruter og løyper  

Meløy 
kommune og 
Salten 
friluftsråd 

Innen 
utgangen av 
2020 

 arbeidstimer  

Etablere padle-/ro 
tavle for Ørnes-Meløya 
(Støtt og Bolga etablert 
i 2020) 

Meløy kommune i 
samarbeid med 
Salten Friluftsråd  

Ferdig innen 
utgangen av 
2021 

25 000 
per tavle 
+ arbeid 

arbeidstimer Må søke 
tilskudd 
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Revisjon av turkart 
for Meløy 

Meløy 
kommune 

Innen 
planperioden 

ca. 
220 000 

arbeidstimer Må søke 
tilskudd 

Prioriteringsliste 
for tilrettelegging 
av ferdselsårer 

Meløy kommune i 
samarbeid med lag 
og foreninger 

2021 0 0 0 

 
 

6 Handlingsprogram aktivitet  

 

6.1 Idrett og fysisk aktivitet 

Definisjon 
Idrett = aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den organiserte idretten 
Fysisk aktivitet = egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og 
aktiviteter preget av lek 
 

6.2 Nasjonale anbefalinger/føringer 

I henhold til anbefalinger fra Helsedirektoratet bør voksne og eldre være fysisk aktive i 
minimum 150 minutter med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intensitet per 
uke, eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet. Barn og unge anbefales minst 60 
minutter daglig fysisk aktivitet. Minst tre ganger i uka bør aktiviteten være med høy 
intensitet, og inkludere aktiviteter som gir økt muskelstyrke og styrker skjelettet. 
 
 
Helsedirektoratet sier dette i forhold til fysisk aktivitet og lokalt folkehelsearbeid: 

• Kommunen bør planlegge bo- og nærmiljøer og områder for friluftsliv som stimulerer 
til fysisk aktivitet for alle 

• Kommunen bør tilrettelegge for gåing, sykling og være en pådriver for 
kollektivtransport 

• Kommunen bør tilrettelegge for fysisk aktivitet i, og i tilknytning til, barnehager og 
skoler 

• Kommunen bør tilrettelegge for fysisk aktivitet på, og i tilknytning til, arbeidsplasser 

• Kommunen skal støtte og samarbeide med frivillige og ideelle aktører om fysisk 
aktivitet 

• Kommunen bør samarbeid med private aktører om fysisk aktivitet 

• Kommunen bør styrke innbyggernes kunnskap om fysisk aktivitet, inkludert 
kampanjer for å stimulere til økt fysisk aktivitet 

• Kommunen bør legge til rette for bruk av fysisk aktivitet i helse- og 
omsorgstjenestene. 
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6.3 Status i Meløy 

 
Meløy har et rikt naturmangfold, og på den korte avstanden mellom øyriket, fjordene, 
isbreen og snaufjellet, er det rom for spektakulære natur- og kulturopplevelser. Det er kort 
avstand til nærturterreng uansett hvor man bor. Opplevelser i naturen gir påfyll av energi og 
mental restitusjon. Naturen i Meløy er en viktig folkehelseressurs. 
 
De mest populære aktivitetene blant barn og voksne er gåing og turgåing. Andre populære 
aktiviteter for voksne er jogging, sykling og skiturer, styrketrening og aktivitet i 
treningsstudio. I aldersgruppen 8-15 år rapporteres videre sykling, ski og svømming som de 
vanligste egenorganiserte aktivitetene, samtidig som fotball, ski og håndball rapporteres å 
være de mest populære aktivitetene i idrettslag.  (Helsedirektoratet)  
 
Én av tre voksne oppfyller Helsedirektoratets minimumsanbefaling om minst 150 minutter 
moderat fysisk aktivitet per uke eller 75 minutter med høy intensitet. I 
Fylkeshelseundersøkelsen (2020) oppgir voksne i Meløy å være i fysisk aktivitet på nivå med 
snittet for Nordland. I Ungdataundersøkelsen (2019) rapporterte 83 % av ungdommene i 
Meløy at de trente ukentlig. Dette var på nivå med snittet for landet (83 %). Det har siden 
2015 vært en økning i andel ungdommer som oppgir å være lite fysisk aktive (Ungdata, 
2019). Vi ser i samme periode, som i landet ellers, en økning i skjermbruk blant 
ungdommene våre. 
 
I Meløy er 1/3 av befolkningen medlem av et idrettslag (i tallet ligger det nok en del 
støttemedlemmer og de som er medlemmer av flere lag).  
Idretten har en viktig rolle når det gjelder å tilby aktivitet til ulike grupper, og idrettslagene i 
Meløy har stor aktivitet, men det er forskjell på hvor allsidig aktivitetstilbudene er.  
Selv om det de siste årene er etablert en del tilbud til voksne gjennom idrettslagene, er 
idrettslagenes hovedmålgruppe barn og unge.  Samtidig ser vi at det er stort frafall av 
ungdom innen idrettslagene. Det er behov for å etablere flere «uforpliktende» tilbud til 
ungdom. 
 
Kommunen samarbeider med lag og foreninger om tilbud som bl.a. Høy Puls og Åpent hus. 
Åpent hus et gratis tilbud om diverse aktiviteter for alle, samtidig som det er en sosial 
møteplass. Dette tilbudet når barn og voksne som ikke er med på organisert idrett og 
familier og andre med lav inntekt. Personer med funksjonsnedsettelser mangler tilbud, og 
idrettslagene må ha opplæring i hvordan de kan tilby aktivitet til denne gruppen. Det samme 
gjelder integrering av innvandrere i eksisterende aktiviteter. 
 
Meløy har en frisklivssentral med mange tilbud til ulike grupper, sentralen har også god 
oppslutning om tilbudene. Meløy har flere treningssenter fordelt i hele kommunen.  
 
Kartlegging av friluftsområder i Meløy ble ferdigstilt våren 2009. Denne oversikten er et 
viktig verktøy i kommunens arealplanlegging. Turruteplan inngår i prosjektet «Vandring i 
Meløy» (merking og tilrettelegging av turløyper i Meløy). 
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Meløy har et rikt nettverk av turløyper og stier rundt omkring i hele kommunen. Kommunen 
organiserer flere tiltak for å få Meløyfjerdingene ut på tur, noen i samarbeid med lag og 
foreninger: Fjelltrimmen, Vandring i Meløy, Barnehagetrimmen, Peak Meløy, 
Sentrumsrunden, TellTur og fotokonkurranser. I tillegg har idrettslagene tur kasser og ulike 
premieringsordninger samt at Meløy turlag og Barnas turlag Meløy arrangerer fellesturer 
gjennom hele året.  På grunn av Covid-19 har vi gått ut med en generell anbefaling om at vi 
unngår turkassebøker. Vi har av den grunn prioritert å legge til rette for elektronisk 
turkasseregistering ved hjelp av TellTur-ordningen til Salten friluftsråd. Vi har også 
gjennomført flere TellTur-konkurranser i 2020 for å stimulere innbyggerne til å ta i bruk 
TellTur.  
 
I 2016 ble brosjyren «På tur i Meløy – friluftsglede for små og store føtter» laget for første 
gang. Brosjyren utgis årlig og gir i 2020 en oversikt over 56 merkede turer i Meløy med 
turbeskrivelse og muligheten for å laste ned kart fra ut.no eller TellTur via QR-kode. I denne 
brosjyren inngår også 2 padletavler med flere padleruter. 
 
Foruten en liten tursti på Breivikhøgda har kommunen ingen egne friluftsanlegg, men har 
bidratt økonomisk til turvei rundt Lille Glomvatn, på Breivikhøgda og ved Nordtun 
HelseRehab. Den sist nevnte er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, i tillegg 
har Nordtun HelseRehab etablert utendørs treningspark.  Gjennom tilskudd fra 
Bygdeutviklingsmidlene etableres det nå treningspark i Glomfjord. Området Stia badeplass 
er statlig sikret, og ved hjelp av blant annet midler til statlig sikrede områder er det etablert 
ny vei til stranden. Denne veien er tilrettelagt for barnevogner og personer med 
funksjonsnedsettelse. Det er også etablert nytt toalett i anlegget.  
Det er en utfordring at vi har for få turløyper og -områder som er tilgjengelige og 
tilrettelagte for barnefamilier og personer med funksjonsnedsettelser. Friluftskommunen 
Meløy trenger friluftsanlegg som er tilrettelagt slik at vi når vår visjon «Friluftsliv for alle».  
 
Med bakgrunn i de utfordringer vi ser, inngåtte folkehelseavtale, vedtatte planer samt 
innspill som er kommet i planprosessen har vi satt opp handlingsprogrammet for aktivitet for 
perioden 2021-2024.   
 
Det er avsatt kr. 75.000,00 på kulturkontorets budsjett som skal gå til oppfølging av tiltak i 
handlingsprogrammet, noen tiltak har eget budsjett under kultur. I tillegg søkes det eksterne 
midler og noen tiltak går over andre ansvarsområder. I handlingsprogrammet gjelder avsatte 
midler pr. år i perioden under forutsetning av videreføring av budsjett. 
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6.2 Tiltak for alle 

Hva Hvem Når Aktivitetsmidler 
kulturbudsjett 

Eget budsjett 
enhet 

Søke eksterne 
tilskudd 

Utgi turbrosjyre «På tur i Meløy» Meløy kommune, 
kultur 

Årlig innen  
1. juni 

0 25 000 (kultur)  

Oppdatere Meløy kommunes 
hjemmeside ang. turmuligheter 

Meløy kommune, 
kultur/ folkehelse 

Kontinuerlig 0 0  

Ferdigstillelse og vedlikeholde 
merking av turløyper «Vandring i 
Meløy» 

Meløy Utvikling KF/ 
Meløy kommune 

Innen 2021 0 0 Midler fra 
turskiltprosjektet 

Sentrumsløyper, etablering av 1 
løype i perioden 

Meløy kommune, 
friskliv og kultur 

innen 2022 5000 0  

Videreføre Fjelltrimmen Meløy kommune, 
kultur og 
fjelltrimgruppa 

Årlig 0 40 000 (kultur)  

Videreføre Peak Meløy Meløy kommune, 
kultur/lag og 
foreninger 

Årlig 10 000 0  

Åpent Hus for alle  Meløy kommune, 
kultur/ 
folkehelse i 
samarbeid med lag 
og foreninger 

3-4 ganger 
pr. år 

0 20 000 (kultur og 
folkehelse) 

Søker tilskudd 

Kunst i naturen – bidrar til økt 
bruk av turløyper 

Meløy kommune, 
kultur og folkehelse 

Jevnlig 
etablering 

0 15 000 (kultur)  

Telltur Meløy kommune, 
kultur og folkehelse 

Etablere 
TellTurmål og 
gjennomføre  
konkurranser 2 
gang pr. år 

0 5000 (folkehelse)  
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Meløy Utstyrssentral – 
oppgradering og innkjøp av nytt 
utstyr 

Meløy kommune, 
kultur og bibliotek 

årlig 0  5000 (kultur)  

Utstyrssentraler i skolene – 
etablering og oppgradering 

Meløy kommune, 
oppvekst 

 0 0 Søker tilskudd 

Digital plattform for alle faste 
aktivitetstilbud i kommunen 

Meløy kommune i 
samarbeid med lag 
og foreninger 

 20 000 0 Søker tilskudd 

 
 

6.3 Tiltak barn og unge 

Hva Hvem Når Aktivitetsmidler 
kulturbudsjett 

Eget 
budsjett 

enhet 

Søke eksterne 
tilskudd 

Videreføre arbeidet med planer 
for 60 minutters fysisk aktivitet 
i skolen 

Meløyskolen Hele perioden 0 0 Kostnader ikke 
fastsatt 

Videreføre arbeidet med planer 
for 90 minutters fysisk aktivitet 
i barnehagen 

Meløybarnehagene Hele perioden 0 0 Kostnader ikke 
fastsatt 

Trivselslederordning – 
videreføring av arbeidet 

Meløy kommune, 
oppvekst og folkehelse 

    

Videreutvikle 
«Barnehagetrimmen»  

Meløybarnehagene i 
samarbeid med 
folkehelse 

Kontinuerlig 0 5000 0 

Deltakelse «Full Fræs» - frilufts 
konkurranse for ungdommer i 
regi av Salten Friluftsråd 

Meløyskolen i samarbeid 
med folkehelse og 
Salten friluftsråd 

Årlig 0 10 000 0 

TINE-stafetten – se på mulighet 
for at alle skolene deltar 

Meløyskolen/oppvekst  0 0 Transportkostnader vil 
påløpe, kostnader ikke 

fastsatt 
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Orientering i skolene – 
videreutvikling 

Meløy orienteringsklubb 
– 
Meløyskolene/oppvekst/ 
kultur 

Kontinuerlig 5 000 0 0 

Skoleidrett – felles idrettsdag. 
Se på etablering og mulig 
gjennomføring av en dag hvor 
innholdet er slik at en kan få 
med alle elever.  

Meløyskolen/oppvekst i 
samarbeid med 
folkehelse/ 
kultur og evt. idrettslag 

Utredning 
2021 – 
gjennomføring 
1 gang i året 

10 000 0 Transportkostnader 
vil påløpe, 

kostnader ikke 
fastsatt 

Utarbeide plan/strategi for 
barneidretten i kommunen 
med tanke på å etablere gode 
barneidrettstilbud i alle kretser 

Meløy kommune 
kulturkontoret og 
idrettslagene 

 0 10 000 
(kultur) 

0 

Utarbeide plan/strategi for 
ungdomsidretten i kommunen 
med tanke på å etablere gode 
ungdomstilbud. 

Meløy kommune, 
kulturkontoret, Meløy 
Ungdomsråd, 
idrettslagene 

 0 10 000 
(kultur) 

0 

Høy Puls og Camp Høy Puls – 
aktivitetshelger/dager for 
ungdom 

Meløy kommune, kultur 2 -3 ganger pr. 
år 

0 0 120 000 

Friluftskole/sommerleir 4.-7. 
klasse 

Meløy kommune, kultur 2-3 per år 20 000 0 Søker tilskudd  

Aktivitetsguider Meløy kommune, 
kulturkontoret og 
idrettslagene 

Utrede 
muligheter i 
2021 

0 0 Må søke tilskudd, 
kostnader ikke 

fastsatt 
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6.4 Tiltak voksne og eldre 

Hva Hvem Når Aktivitetsmidler 
kulturbudsjett 

Eget budsjett enhet Søke eksterne 
tilskudd 

Opprettholde og utvikle 
treningstilbud for eldre  

Meløy 
Frisklivsentral/ 
Fysio-
/ergoterapitjenesten 

Hele året 0 Driftsbudsjett 
Frisklivssentralen/ 

fysioterapitjenesten 

 

Helsefremmende arbeidsplass 
Meløy kommune – ulike tiltak 

Meløy kommune, HR Hele året 0 100 000  
(HMS-midler) 

 

Opprettholde og utvikle 
treningsgrupper for alle voksne i 
regi av Meløy Frisklivssentral 

Meløy 
Frisklivssentral 

Hele året 0 Driftsbudsjett 
Frisklivssentralen 

 

Trening på resept – et strukturert 
helsetilbud for voksne med risiko 
for å utvikle levevanerelatert 
sykdom og for mestring av 
etablert sykdom 

Meløy 
Frisklivssentral 

Hele året 0 Driftsbudsjett 
Frisklivssentralen 

 

 

6.5 Tiltak personer med funksjonsnedsettelse 

Hva Hvem Når   Aktivitetsmidler 
kulturbudsjett 

Eget budsjett 
enhet 

Søke eksterne 
tilskudd 

I samarbeid med idrettslagene 
etablere tilbud og utdanne 
trenerne  

Meløy kommune 
kultur/folkehelse 

I perioden 5000 0  
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7 Handlingsprogram anlegg 
 

7.1 Bygging av anlegg 

I Meløy kommune er hovedprinsippet at anleggene bygges/eies og drives av organisasjonene 
selv. Det har vært stor aktivitet med anleggsutbygging de senere årene, og det er forholdsvis 
god anleggsdekning i kommunen. I anleggsregisteret er det registrert i alt 107 ulike anlegg.  
Kommunen er kun eier av noen større anlegg som fritidsbad, idrettshaller og 
svømmebasseng. Kommunen bidrar med 25 % tilskudd av godkjente kostnader til bygging av 
anlegg. Dette innebærer at det anleggsutbyggingen i stor grad styres av initiativ idretten tar 
selv. 
 
Idrettsstrategi for Nordland fylkeskommune 2018-2022 sier dette om anlegg: 
Anleggsutvikling som ivaretar spillemidlenes to hovedformål: 

• anlegg til bruk for trening og konkurranser i regi av organisert idrett 
• Anlegg og tilrettelegginger med formål å stimulere til lavterskel og  

egenorganisert fysisk aktivitet. 
Flere aktive gjennom lavterskel og egenorganiserte aktivitetstilbud gjennom 

• Flere nærmiljøanlegg som tilfredsstiller behovet for egenorganisert fysisk aktivitet 
nært bosted og skole 

• I arbeidet med tettstedsutvikling – fokus på tettstedsnære aktivitetsmuligheter inkl. 
turstier, turveier og aktivitetsparker 

 
 
Kulturdepartementet sier i «Bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet» følgende: 
«Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort 
brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri de statlige målene 
på anleggsfeltet.  
Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til infrastruktur som gir 
befolkningen mulighet til å drive aktivitet, både i regi av den frivillige, medlemsbaserte 
idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet.  
Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i 
organiserte eller egenorganiserte former, prioriteres særskilt. Når det gjelder ungdom, er det 
et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon. 
Ungdom må gis mulighet til å medvirke i utformingen av anlegg. Anleggene bør fungere som 
gode sosiale møteplasser i lokalsamfunnene.  
Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag 
for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere.» 
 
Ny idrettsmelding er under arbeid og det forventes at denne kommer før sommerferien 
2021, eventuelt høst 2021. 
  
Idrettslagene som anleggsutbyggere har hovedfokus på utbygging av anlegg som er 
nødvendig til sine aktiviteter. Skal vi oppfylle målene om bygging av flere anlegg i nærmiljø, 
samt turstier, aktivitetsparker m.m. må Meløy Kommune ha et større engasjement i dette. 
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Det er nødvendig å fortsatt gjøre en innsats mot anlegg på skoler for å sikre at disse 
stimulerer til aktivitet, også friluftsanlegg og da spesielt universelt utformede friluftsanlegg 
må prioriteres i denne perioden. 
 

7.2 Drift av anlegg 

Driften av anleggene foregår på dugnad, og det kreves mye innsats fra idrettslagene til dette. 
Kommunen har avsatt kr. 70.000,00 på kulturbudsjettet i tilskudd til drift av idrettsanlegg. 
Disse midlene er prioritert de anlegg som har mottatt spillemidler. Størrelsen på beløpet har 
ikke vært endret på mange år.  I forhold til anleggsmengden tilsvarer beløpet et tilskudd på 
mellom 1.500-2.000 pr. anlegg. Summen blir mindre ettersom flere anlegg blir bygget. 
 

7.3 Kommunalt engasjement 

Lagene som driver anleggene har tidligere påpekt en vanskelig situasjon for å drive 
anleggene, og har hatt ønske om et sterkere engasjement fra kommunens side. Meløy 
kommune har ingen anleggsenhet som kan ta slik drift per i dag, og måtte i så fall kjøpe 
tjenester. Skal Meløy kommune overta eller bidra i driften av anlegg handler det i hovedsak 
om at det avsettes midler dette, enten det er snakk om direkte tilskudd til lagene eller 
levering av tjenester. Per i dag er dette ikke tatt opp politisk. 
 
En av intensjonene til Norges Idrettsforbund er at det skal være gratis leie/bruk av 
idrettshaller når det gjelder barne- og ungdomsaktiviteter for utøvere under 18 år.  Dette ble 
vedtatt og innført i 2007. På grunn av reduksjoner i budsjett er opprinnelig beløp redusert 
noe i disse årene, fra 2019 er det avsatt 300 000,00 til det formålet i kulturbudsjettet. Dette 
dekker ikke fullt opp dagens aktivitet, siste år har lagene måtte betale ca. 15% selv. 
 

7.4 Arealsituasjonen 

I kommuneplanens arealdel er områder til idrettsanlegg og friluftsliv sikret. Noen 
nærområder knyttet til skoler og boligområder er sikret som friområder, mens en del viktige 
friluftsområder er avsatt til hensynsområder for friluftsliv. Kommunen har gjennomført en 
kartlegging av viktige friluftsområder. Disse opplysningene ble innarbeidet ved siste revisjon 
av kommuneplanen i 2013.  
 

7.5 Prioritering av søknader om spillemidler 

Utvalg samfunn foretar prioriteringen av mottatte spillemiddelsøknader. Frist for innsending 
av søknader er 15. oktober hvert år. Utvalg samfunn behandler saken i desember, og 
søknadene innsendes til fylkeskommunen innen 15. januar. Før behandling i utvalg samfunn 
skal saken forelegges Meløy Idrettsråd for høringsuttalelse. 
 
Søknadene skal prioriteres i to grupper: nærmiljøanlegg og ordinære anlegg. (inkl. 
rehabilitering og handicapanlegg) men samme prioriteringsliste.  Anleggene skal stå på 
uprioritert liste i kommunedelplanen hvis det skal være mulig å søke spillemidler. Dette 
gjelder spesielt større anlegg. 
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Praksis i Meløy har vært og er fremdeles at nye søknader automatisk blir satt nederst på 
prioriteringslisten. Det kan være nødvendig å vurdere denne praksisen og for ettertiden 
prioritere nærmiljø- og friluftsanlegg framfor ordinære anlegg. 



7.6 Langsiktige ønsker og behov for anlegg 

Her følger en uprioritert liste over langsiktige ønsker og behov for idrettsanlegg og friluftsområder.  Det er kommet noen innspill i forbindelse med 
denne revisjonen, oversikten bygger ellers i hovedsak på planer/behov som er innmeldt fra lagene ved forrige revidering. Dette er anlegg der 
planene kun er på idéstadiet, og hvor det ikke er fremmet spillemiddelsøknader eller andre søknader.  
 

Anlegg Prosjekteier Sted Byggestart Mål /størrelse Drifts 
kostnad 

pr. år 

Vedlikeholds 
kostnad  

pr. år 

Bygge 
kostnad 

Squashall Ørneshallen BA Ørneshallen Høst 2020 200 m2 30 000 2-3 000 5 300 000 

Rehabilitering lysløype Neverdal UIL Neverdal Ikke fastsatt 3 km 5 000 5 000 100 000 

Utvidelse klubbhus Neverdal UIL Neverdal Ikke fastsatt 9x15 m 10 000 5 000 100 000 

Garasje/lager skianlegg  Neverdal UIL Neverdal Ikke fastsatt    1 000 000 

Nærmiljøanlegg/balløkke Neverdal EnSpire 
skole 

Neverdal 2021 Ca. 1500 m2 5000 15000 1 000 000 

Aktivitetspark Neverdal krets 
velforening 

Neverdal 2021 Ca. 3000 m2 50000 30-50 000 1 000 000 

Aktivitetssal ved Halsa skole IL Halsakameratene Halsa 2023 500m2 400 000 50 000 10 000 000 

Lysløype ski IL Halsakameratene Bjærangen 2022 Ca 2500 m 15 000 15 000 800 000 

Ny skibud og utvidelse garasje IL Halsakameratene Bjærangen 2022 Ca. 110m2 30 000 10 000 700 000 

Tuftepark ved idrettsanlegget IL Halsakameratene Halsa 2022 Ca. 20 x 30 m 5 000 5 000 500 000 

Turløype tilrettelagt for 
funksjonshemmede 

Halsa Grendelag /  
IL Halsakameratene 

Halsa Ikke fastsatt 1-2 km 5 000 10 000 500 000 

Oppgradering klubbhus inkl. 
innlagt strøm 

Halsa skytterlag Halsa Ikke fastsatt    100 000 
pris strøm 

ikke fastsatt 

Oppgradering standplass Halsa skytterlag Halsa Ikke fastsatt   5 000 50 000 

Oppgradering av 100 m, prioritert 
elektroniske skiver 

Halsa skytterlag Halsa 2020 100 m   180 000 

Oppgradering av 300 m med ny 
kulevoll bak 

Halsa skytterlag Halsa Ikke fastsatt 300 m   230 000 

15 m innendørsbane, utredning Halsa skytterlag Halsa Ikke fastsatt    Ikke fastsatt 
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Oppgradering sykkelløype Halsa skole Halsa 2021 300 m 3000 5000 60000 

Renovering nærmiljøanlegget 
friidrett 

Halsa skole Halsa Ikke fastsatt 3000 m2 15 000 20 000 800 000 

Etablering skøytebane Halsa skole Halsa Ikke fastsatt 200 m2 3 000 10 000 200 000 

Oppgradering uteområdet med 
kombinajonsapparat, zip-line, 
klatretårn/klatrepyramide 

Halsa skole Halsa Ikke fastsatt 20 000 m2 5 000 30 000 1 500 000 

Skiskytterarena Meløy ski & 
sykkelklubb 

Spilderdalen Ikke fastsatt Ca 82 m2 2 000 1 000 350 000 

Tidtaker bu/speaker bu Meløy ski & 
sykkelklubb 

Spilderdalen Ikke fastsatt 15-20 m2 2 000 1 000 200 000 

Skileikanlegg Meløy ski & 
sykkelklubb 

Spilderdalen 
skianlegg 

Ikke fastsatt 150x65 m 2 000 2 000 500 000 

Skitrekk (tau) Meløy ski & 
sykkelklubb 

Spilderdalen 
skianlegg 

Ikke fastsatt 150 m 1 000 1 000 100 000 

Snøkanon Meløy ski & 
sykkelklubb 

Spilderdalen  Ikke fastsatt 2 stk Strømforb
ruk  

? 1 500 000 

Rulleskibane/opprusting 1 km Meløy ski & 
sykkelklubb 

Spilderdalen  Ikke fastsatt 1 km  
(bredde 8-10 m) 

Strøm-
utgifter lys 
+”kosting” 

30 000 1 250 000 

Utvidelse løypenett Meløy ski & 
sykkelklubb 

Spilderdalen  Ikke fastsatt 500-1000 m 2 000 1 000 98 000 

Justering av løyper for 
terrengsykkel 

Meløy ski & 
sykkelklubb 

Spilderdalen Ikke tidfestet Enkle 
justeringer 

  Ikke 
spesielle 

kostnader 

Natur- og frilufts løype Meløy ski & 
sykkelklubb m. fl. 

Spilderdalen Tidligere påbegynt 
– videre arbeid 
ikke tidfestet 

5 km  
(bredde 3 m) 

5 000 5 000 3 000 000 

Nærmiljøanlegg 
skoler/barnehager,  

Meløy kommune Rundt om i 
kommunen 

2017-2020 Ulike anlegg 
utarbeides 

40 000 20 000 Flere anlegg 
2 000 000  

Sentrumsnære, lett tilgjengelige 
turstier 

Meløy kommune i 
samarbeid med lag 

Rundt om i 
kommunen 

2020-2024 Ulike lengder 10 000 10 000 Flere anlegg 
1 000 000  



 
 

23 
 

Tur-/sykkelløype Søndre Meløy IL Storsanden, 
Grønøya 

Ikke fastsatt 3 km 5 000 5 000 600 000 

Sandvolleyballbane Søndre Meløy IL Finnvika, 
Åmøya 

Ikke fastsatt 14x22 m 0 5 000 100 000 

Fotballbane (gress) rehabilitering Søndre Meløy IL  Grønøya planfase 40x90 m 15 000 10 000 220 000 

Skøytebane Søndre Meløy IL Engavågen planfase 50 x 30 Samlet 50 
000 

 Samlet  
1 000 000 Skatepark Søndre Meløy IL Engavågen planfase   

Arrangør bu Ørnes IL Mosvolddalen 2018-2020 Ca 20 m2 25 000 10 000 300 000 

Lysløype Ørnes IL Mosvolddalen 2018-2020 2,5 km 30 000 20 000 300 000 

Kunststoffdekke Ørnes IL Mosvolddalen Etter 2020 Full bane 150 000 20 000 2 500 000 

Idrettshall, Engavågen Meløy kommune Engavågen Oppstart ikke 
vedtatt 

23x44 m 600 000 ? Ca.30-
35 000 000 

Tursti fra Tuven til Bukten Reipå grendelag Reipå Planfase Ca. 2,2 km x 2 
m b 

2 000 2 000 Ca. 840.000 

Tursti Hornneset Reipå grendelag Reipå Planfase Ca. 1,7 km x 2 
m b 

2 000 3 000 Ca. 800.000 

Tursti langs Reipåelva Reipå grendelag Reipå Prosjektering 
pågår 

8-8,5 km 10 000 20 000 950 000 

Tursti fra snuplass i Marken til 
Svartvannet 

Reipå grendelag Reipå Planfase Ca. 2,7 km x 2 
m b 

3 000 4 000 Ca. 970.000 

Oppgradering 
uteområdet/nærmiljøanlegg 

Enga skole Engavågen 2020/2021 Aktivitetsområde 40 000 30 000 4 000 000-
8 000 000 

Utbedring/fjerning flaskehalser 
alpinbakken 

Glomfjord 
alpinsenter 

Glomfjord 2021/22 1 km 300 000 25 000 3 300 000 

Tursti/sykkelsti slalåmbakken-
Glomvasshaugen-øvre 
stolheisstasjon 

Glomfjord 
alpinsenter 

Glomfjord Under planlegging 3 km 0 5 000 Ca. 600 000 

Skitrase med lys- og snøproduksjon 
i stolheis lia 

Glomfjord 
alpinsenter 

Glomfjord Ikke fastsatt 0,9 km 100 000 20 000 Ca. 3 500 
000 

Tursti/sykkelsti i stolheis lia Glomfjord 
alpinsenter 

Glomfjord Under planlegging 1,5 km 0 5 000 Ca. 300 000 
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Skitrase fra Glomvasshaugen Glomfjord 
alpinsenter 

Glomfjord Ikke fastsatt 0,6 km 0 10 000 Ca. 500 000 

Løypekart for Glomfjellet 
(stolheisstasjon-Tverrfjell-Istinden-
Breen 

Glomfjord 
alpinsenter 

Glomfjord Ikke fastsatt 10 km 100 000 0 3 000 000 

Renovering og oppgradering 
snøkanonanlegget 

Glomfjord 
alpinsenter 

Glomfjord 2021 1,5 km 100 000 50 000 1 600 000 

Garasje/utstyrslager ved 
fotballbanen 

Glomfjord IL Glomfjord 2022 70 m2 30 000 5 000 400 000 

Renovering av lysløype Glomfjord IL Glomfjord 2021  10 000 5 000 698 460 

Ny belysning Glomfjord kunstgress Glomfjord IL Glomfjord 2022  10 000 2 000 350 000 

Skolekart (orienteringskart) til alle 
skolen i Meløy 

Skolene/ 
orienteringsklubben 

Ulike steder i 
kommunen 

Fra 2020 Ulike kart 
utarbeides 

0 0 50000 
 

Nytt dekke i ballbinge Enga skole Engavågen Ikke fastsatt 23 x 15 10 000 10 000 300 000 

Klatre-innretning (tau) Enga skole Engavågen På planleggings-
stadiet 

15 x 15 0 5000 20 000 

Belysning uteområde (lys i 
tilknytning til akebakke) 

Enga skole Engavågen Ikke fastsatt  Strøm 0 50 000 

Sykkelløype – terreng Enga skole Engavågen På planleggings-
stadiet 

200-300 m 2 000 5 000 30 000 

Turtrase Nordtun-Oldra Engavågen 
grendelag 

Engavågen 2018 7 km 0 5000 1 200 0020 

Ballbinge Glomfjord grendeutvalg/ 
Glomfjord IL 

Glomfjord Ikke fastsatt 250 m2 20 000 5 000 800 000 

Orienteringskart Fore Meløy 
orienteringsklubb 

Reipå 2021 5 km2 0 0 68 000 

Rehabilitering og videreutvikling 
turvei/område  
- utskifting lys – hele turløypen 

Nordtun HelseRehab Engavågen Høst 2018/vår 
2019 

 29000 
Oppgitt beløp er for drift 

og vedlikehold. 
Avhenger av strømpris. 

210 000 
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Rehabilitering og videreutvikling 
turvei/område  
- skilting og kart fra Nordtun til 
løypenettverket ViM 
- benker og hvilesteder i området 

Nordtun HelseRehab Engavågen 2019  5000 
Oppgitt beløp er for drift 

og vedlikehold. 
Avhenger av vær og vind 

slitasje/ødeleggelser 

 
82 500 
50 000 

 

Rehabilitering og videreutvikling 
turvei/område  
- rehabilitering av asfalt på 
turveiene 
- ly for vær/vind handicappede-
saktegående (servicebygg 
m/toalett, gapahuk 

Nordtun HelseRehab Engavågen 2019  8000 
Oppgitt beløp er for drift 

og vedlikehold  
Avhenger bla av hvor mye 

toalettet blir brukt. 

 
687 500 

98 750 
42 500 
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7.7 Prioritert handlingsprogram for anlegg 

I handlingsprogrammet er det tatt med anlegg hvor arbeidet er kommet så langt at det er 
søkt spillemidler, evt. anleggsmidler til dette.  Øvrige anlegg står på uprioritert liste over 
langsiktige behov, og tas med i handlingsprogrammet når arbeidet er kommet så langt at 
noe konkret foreligger. 
 
 

Idrettsanlegg  Prioritert 
søknad 
spillem. 

Kostnad 
 

Finansiering 

 
Kommunale anleggsmidler  

 

   K SM PR 2021 2022 2023 2024 

Ørneshallen  
squash hall 

3 
OA 

5 320 000 500000 840 000 3 980 000 250 
000 

78 
600 

  

Spildra skole – 
kunstgress ballbinge 

1 
NA 

     
Bevilget i 2019 

Meløy 
orienteringsklubb 
Kart Glomfjord 
skole 

2 
NA 

92 31000 31000 0 Bevilget i 2019 

Søndre Meløy IL 
renovering Grønøy 
gressbane 

4  
OA 

266 250* Ikke søkt 111 200 111 200     

OA = ordinært anlegg       NA = nærmiljøanlegg 
* søknaden har mangler og er under oppretting per november 2020 
 
 

Samlet oversikt over bruk av anleggsmidlene for perioden 

 2021 2022 2023 2024 

Ordinære anlegg 250 000 78 600   

Nærmiljøanlegg     

Nye søknader som blir 
ferdigstilt i perioden 

0 171 400 250000 250000 

Sum 250 000 171 400 250 000 250 000 
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8 Finansiering 

 

8.1 Finansiering av anlegg 

Denne finansieringsnøkkel gjelder for realisering av anlegg: 
 
Spillemidler 
nye ordinære anlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg (1/3 av kostnadene + 20 % 
lokalt tillegg for Nordland) - maxbeløp for forskjellige anlegg. 
nærmiljøanlegg (50 %) max kr. 300.000,00 (ikke tillegg for Nordland) 
 
Kommunal finansiering av anlegg 
Det gis 25 % kommunalt tilskudd av godkjente kostnader til anlegg som mottar spillemidler. 
Søker man spillemidler anses denne søknaden til også å gjelde søknad om kommunale 
midler, da må søknadssummen legges i finansieringsplanen. 
For å innfri kommunal finansiering er det årlig avsatt 250 00 kroner på et idretts- og 
kulturfond. I tillegg skal midlene også brukes på kulturbygg/anlegg utenom idrett. Midlene 
kan også brukes til anlegg det ikke søkes spillemidler til. Egne retningslinjer er utarbeidet for 
tildeling fra idretts- og kulturfondet.  
Ved større anlegg må tilskudd innarbeides over år i planen for bruk av idretts- og 
kulturfondet, eventuelt er det nødvendig med ekstra bevilgninger for å kunne innfri 
kommunens andel. Behandling av søknader skjer i oktober/november. 
Retningslinjene for idretts- og kulturfondet må revideres i løpet av 2021. 
 
Egen finansiering 

• dugnad 

• egenkapital 

• lån 

• gaver/rabatter – Fra tildeling 2017 gis det ikke tilskudd fra spillemidlene basert på 
verdien av rabatter og gaver. 

 
I 2010 ble det opprettet en ny rammestyrt ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved 
bygging av idrettsanlegg. Ordningen er søknadsbasert, og kompensasjon gis innenfor den 
rammen Stortinget bevilger for det enkelte år. Departementet fastsetter retningslinjene, 
mens Lotteri- og stiftelsestilsynet har ansvar for forvaltningen av ordningen. MVA 
kompensasjonen kan ikke legges til grunn i finansieringsplanen for anlegget. 
 
Søkere om spillemidler og kommunale anleggsmidler må være forberedt på at det kan være 
noen års ventetid på tilskuddordningen. Byggestart før tilsagn gis skjer på engen risiko. 
 

8.2 Finansiering av aktivitet 

Det er på kulturbudsjettet avsatt midler som kan brukes til tiltak i handlingsprogrammet for 
aktivitet.  Dette beløpet brukes også til drift av tiltak som er igangsatt tidligere. Det jobbes 
også aktivt med å søke ulike tilskuddsordninger om midler til å igangsette tiltak. 
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8.3 Finansiering av utstyr  

Tilskuddordningen Spillemidler til utstyr forvaltes av NIF. Lag og foreninger, inkludert 
særforbund, tilknyttet NIF kan søke om tilskudd. Utstyr det kan søkes tilskudd til er 
begrenset til en liste for hver enkelt særidrett og omfatter ikke driftsutstyr eller personlig 
utstyr. Mer om ordningen på www.idrettsforbundet.no. 
 

8.4 Finansiering drift anlegg 

Det er avsatt kr. 70.000,00 til drift av anlegg. Disse midlene er tildeles anlegg som har 
mottatt spillemidler, og tildeles i forbindelse med den årlige tildelingen av kulturmidler. 
 

8.5 Finansiering drift idrettslag 

Meløy kommune har avsatt kr. 160.000,00 på budsjettet til drift av idrettslag. Midlene 
tildeles med bakgrunn i søknad om kulturmidler, og aktivitetene i lagene legges til grunn. 
 
Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt 
rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. 
Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det 
enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. 
Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer 
fra KUD og anbefalinger fra NIF.  I 2019 var beløpet tildelt lag i Meløy kr. 454 050. 
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9 Vedlegg – dagens aktiviteter og anlegg 

 

9.1 Aktiviteter 

Her følger en oversikt over den idrettslige aktivitet som bedrives i regi av de ulike lagene. Det 
er mange ulike aktiviteter/idrettsgrener det finnes tilbud om i kommunen. Vi har nok fortsatt 
dessverre en litt liten interesse for håndball, men stor aktivitet på fotballsiden. Dette skyldes 
nok bedre treningsforhold for fotballen i takt med nye anlegg som er bygget de siste årene. 
Fotballen er blitt en helårsidrett, noe som nok går på bekostning av andre idretter. 
 

Idrettslag Aktivitetstilbud 

Reipå IL Fotball, friluftsgruppe, trimkasser, sirkeltrening voksne 

Ørnes IL Allidrett, håndball, fotball, volleyball, bueskyting, klatring, 
you act, gymlek for de minste (u/6 år) 

Neverdal UIL Allidrett, fotball, ski, trimkasser 

Glomfjord IL Allidrett, fotball, turgruppe, volleyball (o/16 år) 

IL Halsakameratene Fotball, ski, barneidrett, volleyball, kickboksing, handball, 
trimkasser, fra 2021 turn 

Søndre Meløy Idrettslag Fotball, volleyball, friidrett, trimrom 

Meløy UIL Fotball, volleyball, dametrim, trimkasser/aktiviteter 

Meløy ski– og sykkelklubb Ski, sykkel 

Nordre Meløy FK Fotball G-16, G19 og herrer 

Meløy Pistolklubb Pistolskyting 

Meløy seilforening Seiling 

Meløy Hestesportlag Ridning 

Meløy Kystlag Båtturer 

Meløy Orienteringsklubb Orientering, geocaching og turorientering 

Meløy Svømmeklubb Svømming, Triathlon svømmetrening, svømmekurs 

Meløy Taekwon-do Taekwon-do 

Skytterlag Skyting, Ørnes skytterlag har barne/ungdomstilbud i 
Ørneshallen, skytebane 

 

Tiltak og aktiviteter i regi av Meløy Frisklivsentral og Meløy kommune 

Sirkeltrening Bra mat kurs 

Intervalltrening Artrosetrening 

Seniortrening Trening Psykisk helse  

Trening på resept  Åpent Hus for alle 

Gågrupper Intervalltrening bakke 

TellTur Høy Puls – aktivitetshelger/dager for 
ungdom 

Fjelltrimmen Utstyrssentral 

Peak Meløy – 3-7 topps tur – samarbeid 
med idr.lag 

Friluftskoler 
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9.2 Anlegg 

Oversikt over eksisterende anlegg i Meløy: 

Svømmebasseng 

Sted Eier Tilstand 

Bolga (12,5 x 6,5) Meløy kommune middels/dårlig 

Glomfjord (25 x 12 + terapi) Meløy kommune God 

Engavågen (12,5 x 6,5) Meløy kommune God 

Engavågen Nordtun Opptreningssenter   

 

Alpinanlegg 
Skitrekk, stolheis, snøkanon, barnebakke 

Tennisbane 

Sted Eier Tilstand Sted Eier Tilstand 

Glomfjord Glomfjord IL God Glomfjord Meløy 
kommune 

Dårlig 

   Meløy Meløy UIL god 

 

Tur– og orienteringskart 

Sted Eier År 

Grønøy - 3 km2. Målestokk 1 : 10 000 Søndre Meløy IL Ferdig 1987 

Osa  - 6 km2. Målestokk 1 : 10 000  Søndre Meløy IL Ferdig 1990 

Hornneset - nærmiljø. Målestokk 1 : 7500 Meløy kommune Ferdig 1997 

Rundhaugen, Ørnes - areal nærmiljø. Målestokk 1 : 10000 Meløy kommune Ferdig 1997 

Nordhaugen, Glomfjord - areal nærmiljø. Målestokk 1 : 
5000 

Meløy kommune Ferdig 1997 

Meløy kommune - areal hele kommunen.  
Målestokk 1 : 75000 

Meløy kommune Ferdig 98, 
revidert 
2008 

Mosvolddalen Ørnes IL Ferdig 2006 

Neverdal skole 1 : 5000 Neverdal skole Ferdig 2006 

Tuven, Reipå Reipå skole Ferdig 2008 

Spilderdalen Meløy Ski- og 
sykkelklubb 

Ferdig 2012 

Svartisen/Engenbreen Meløy 
orienteringsklubb 

Ferdig 2012 

Spildra skole Spildra skole Ferdig 2012, 
revidert 
2020 

Sprintkart, Ørnes Meløy 
orienteringsklubb 

Ferdig 2012 

Halsa skole IL 
Halsakameratene 

Ferdig 2012 

Meløy skole Meløy 
orienteringsklubb 

Ferdig 2020 

Reipå byggefelt Meløy 
orienteringsklubb 

Revidert 
2020 
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Skolekart for Reipå, Spildra og Enga skoler.  Meløy 
orienteringskubb 

Ferdig 2020 

 

Friidrett 

Sted Eier Tilstand 

Åmnes (delanlegg, kunststoff) Søndre Meløy IL God 

Ørnes (rundløp, grus) Ørnes IL Middels/dårlig 

Halsa (delanlegg, kunststoff) Meløy kommune Middels/dårlig 

Bolga (delanlegg, grus) Meløy kommune Dårlig (lite i bruk) 

 

Skytebaner/anlegg 

Sted Eier Tilstand 

Ørnes, leirdue m/klubbhus Meløy JFF God 

Ørnes, felt/skytterhus Ørnes skytterlag God 

Meløy, felt/skytterhus Meløy skytterlag   

Halsa, felt Halsa skytterlag   

Ørneshallen, miniatyrskyteb. Ørneshallen BA God 

Glomfjord, pistolbane Yara God 

 

Fotballbaner, gress Fotballbaner, grus 

Sted Eier Tilstand Sted Eier Tilstand 

Reipå Reipå IL God Ørnes Ørnes IL God 

Bolga Bolga IL     

Grønøy Søndre Meløy IL Dårlig    

Halsa IL Halsakameratene God    

Meløy Meløy IL God    

 

Fotballbaner, kunstgress Idrettshaller 

Sted Eier Tilstand Sted Eier Tilstand 

Glomfjord (100 x 60) Glomfjord IL God Glomfjord Meløy 
kommune 

God 

Ørnes Ørnes IL God Ørnes Ørneshallen 
BA 

God 

Reipå Reipå IL God Neverdal Meløy 
kommune 

God 

Neverdal skole Neverdal UIL God Reipå 
(fotball) 

Reipå IL God 

Halsa IL 
Halsakameratene 

God Reipå 
(hestesport) 

Meløy 
Hestesportslag 

God 

Engavågen SMIL God    

 

Lysløyper 

Sted Eier Tilstand 

Ørnes (2,5 km) Ørnes IL Middels/dårlig 

Neverdal (2,2 km) Neverdal UIL God/Middels 



 
 

32 
 

Glomfjord (1,8 km) Glomfjord IL God 

Ørnes (3 km) Meløy ski- og trimklubb God 

 

Gymnastikksaler 

Sted Eier Tilstand Sted Eier Tilstand 

Bolga Meløy kommune God Glomfjord Meløy kommune God 

Meløy Meløy kommune God Halsa Meløy kommune God 

Reipå Meløy kommune God Engavågen Meløy kommune God 

      

 
 

Nærmiljøanlegg 

Sted Eier Tilstand 

Ballbinge, Spildra skole -  Ørnes Meløy kommune God 

Balløkke gress, Aspdalen - Ørnes Ørneshaugen/Aspdalen 
velfor. 

Middels 

Balløkke, Støtt skole - Støtt Meløy kommune   

Balløkke, Åsveien  - Ørnes     

Aktivitetsanlegg, Ørnes skole  - Ørnes Meløy kommune God 

Balløkke, Glomfjord skole - Glomfjord Meløy kommune Dårlig 

Balløkke, Halsa skole (kunstgress) - Halsa Meløy kommune God 

Ballbinge, Enga skole - Engavågen Meløy kommune God/Middels 

Balløkke, Eidbukt - Neverdal Eidbukt/Sandaa velforening God 

Ballbinge, Reipå skole FAU Reipå Skole God 

Skilek/bakke, gapahuk, Åsveien - Ørnes   Middels 

Skilek/bakke, Aspdalen - Ørnes Ørneshaugen/Aspdalen velf. Middels 

Terrengløype, Grønøy Søndre Meløy IL Dårlig 

Skilek , Halsa skole  - Halsa IL Halsakameratene dårlig 

Tennis, basket, badminton, volleyball, lengde Meløy UIL God 

Akebakke, Utsikten barnehage Neverdal UIL God 

Akebakke Lia i Dalen m/akebakkebua Reipå Grendelag God 

Nærmiljøanlegg Reipå Stadion Reipå IL God 

Sandvolleyballbane Meløy UIL God 

Sykkelløype Reipå skole God 

 

Klubbhus/garderobeanlegg/trimrom 

Sted Eier Tilstand 

Ørnes, Mosvolddalen klubbhus m/garderober Ørnes IL God 

Reipå, bygdehus m/garderobeanlegg Reipå IL God 

Engavågen, klubbhus u/garderober Enga & omegn IL Middels 

Halsa, klubbhus/garderober IL Halsakameratene God 

Åmøy & Grønøy – trimrom Søndre Meløy IL Middels 

Meløy,  klubbhus Meløy stadion Meløy UIL God 

Pust og Pes, Glomfjord privat God 

Meløy treningssenter, Meløya Privat/MUIL God 



 
 

33 
 

Meløy sol- og trening, Neverdal  Privat God 

Glomfjord – varmestue alpinanlegg Glomfjord Alpinsenter  God 

Friluftsanlegg 

Sted Eier Tilstand 

Hytte, Tåkeheimen Bodø og omegn turistfor. God 

Hytte, Nedre Naver Glomfjord Røde Kors God 

Hytter, Glomfjellet (Gildeskål) Glomfjord JFF God 

Hytte, Grønåsvatnet Halsa Meløy JFF God 

Hytte, Fjellheim Meløy Fjellheim God 

Hytte, Navnløsvatnet Meløy JFF God 

Speiderhytte, Holmen Ørnes 1 KFUK God 

Trappeanlegg, Fykandalen Statkraft Middels/dårlig 

Anleggsvei m/tunneler Fykan - 
Namnlaus 

Statkraft Middels 

Skogsveier rundt om i Meløy Private God 

Kultursti, Forøy Halsa Forøy camping/Meløy 
komm. 

God 

Flerbrukshytte m/natursti Engavågen Meløy kommune God 

Badeplass Stia Meløy kommune God 

Tursti Breivikhøgds (ved skulptur) Meløy kommune Middels 

Tursti/skiløype Breivikhøgda Breivika velforening God 

Tursti, Lille Glomvatnet Glomfjord Grendeutvalg God 

Tursti, Dyrneset Nordtun HelseRehab God 

Tursti, Vallvågen Nordtun HelseRehab God 

Badeplass Åmnes camping God 

Sandvolleyballbane Åmnes camping Dårlig 

Gamma i Kvitsteindalen Meløy kommune God 

T-merka sti Gråtådalstua-Glomdalen-
Glomfjord 

Bodø og Omegn 
Turistforenings 

God 

T-merka sti Fellvasstua-
Kvitsteindalsgammen 

Bodø og Omegn 
Turistforenings 

God 

T-merka sti Namnlaushøgda via 
Skavldalen til Gråtådalstua 

Bodø og Omegn 
Turistforenings 

God 

Sivertbu, Vall Idun bygdelag God 

Hytte, Skolsvikvatnet Halsa Grendelag God 

Gapahuker i Meløy Div. eiere Oversikt på 
www.meloy.kommune.no 

Gapahuk, Nordmarken Meløy Sameie m.fl. God 

 

Lysanlegg 

Sted Eier Tilstand 

Ørnes, kunstgressbane Ørnes IL God 

Ørnes, fotballbane grus Ørnes IL God 

Ørnes, nærmiljøanl. Aspdalen Ørneshaugen/Aspdalen velf. God 

Ørnes, skibakke Åsveien     

Ørnes, lysløype Ørnes IL Dårlig 
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Ørnes, lysløype Spilderdalen Meløy ski- og trimklubb God 

Halsa, kunstgressbane IL Halsakameratene God 

Glomfjord, kunstgressbane Glomfjord IL God/Middels 

Glomfjord, alpinanlegg Glomfjord IL God 

Glomfjord, lysløype Glomfjord IL Middels 

Neverdal, lysløype Neverdal UIL Middels 

Eidbukt/Sandå nærmiljøanl. Eidbukt/Sandaa velforening God 

Meløy nærmiljøanlegg Meløy UIL God 

 
 
 
 



 

 

9.3 Kart over idrettsanlegg 

 



 

 

  


