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1  I N N L E D N I N G  
Ny plan for idrett og fysisk aktivitet for perioden 2020 – 2023 skal bidra til at 
Hitra kommunes innbyggere er i fysisk aktivitet gjennom hele livet. Planen er 
utviklet med bakgrunn i Kulturdepartementets (KUD) sitt plankrav vedrørende 
tildeling av statlige spillemidler. Planen er basert på tidligere kommunedelplan 
for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. I tillegg er det tatt hensyn til statlige-, 
fylkeskommunale- og lokale føringer.  
 
Den nye planen setter økt fokus på folkehelse, fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 
Målet er å kunne vise nye sammenhenger i plandokumentet og også synliggjøre 
hvilken underlagskunnskap vi må innhente for å kunne arbeide mer målrettet 
med gode tiltak i fremtiden. Det er inkludert en tiltaksoversikt og anleggsplan. 
 
 

1.1 Mål i kommuneplanen 

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 
Hitra kommunestyre i sak 51/14 den 19. juni 
2014, og er det overordnede og styrende 
dokumentet for kulturenhetens virksomhet. 
Samfunnsplanen gir bl.a. følgende 
overordnede mål for utviklingen på Hitra: 

Hitra kommune ser sin viktigste oppgave og 
målsetting i å legge grunnlag for at alle skal 
ha et godt liv på Hitra. 

Samfunnsplanen utfordrer oss i å tenke Helse 
i alt vi gjør i alle sektorer. Folkehelse er 
bakteppet i forvaltningen, og fokuset skal 
rettes mot helsefremmende og forebyggende 
arbeid i et livsløpsperspektiv, jf. 
folkehelseloven. Øvrige målsettinger som 
berører området oppsummeres slik: 

Delmål 3.1 Vi skal ha gode tilbud til egne 
innbyggere.  

Hitra skal ha varierte og identitetsskapende 
tilbud innenfor fritid, kultur, kirke, idrett og 
friluftsliv. Utvikle og stabilisere etablerte 
kulturtilbud i kommunen. 

Beholde og utvikle handelsmangfoldet i Fillan. 
Utvikle eksisterende organiserte arrangement 
slik som Hitrarittet for å skape blest om 
kommunen og skape identitet. 

 

Delmål 3.2 Vi skal ha gode tilbud for andre i 
region og fylke 

(...) Sørge for at det finnes god og tilgjengelig 
informasjon om turløyper, frilufts- og 
naturopplevelser. 

1.2   Statlige føringer for planarbeidet 

Staten har som mål å legge til rette for at flest 
mulig skal kunne utøve idrett og fysisk 
aktivitet. Det er flere instanser og 
departement som legger føringer for 
utviklingen innen idrett og fysisk aktivitet. 

Kulturdepartementets veileder 

Kulturdepartementet har utarbeidet en 
veileder som gir råd om kommunal 
planlegging for idrett og fysisk aktivitet. 
Friluftsliv er inkludert i fysisk aktivitet. 

Fokusområder satt på tvers av 
rammeområdene i kommuneplanen: 
 
Hitra skal bli mer attraktiv som bosted 
Hitra skal bli mer attraktiv for bedrifter 
Hitra skal bli mer attraktiv for besøk 
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Veilederen sier at en kommunal plan for idrett 
og fysisk aktivitet er et politisk dokument, og 
er ment å være et styringsredskap for å nå 
kommunens mål på feltet. Planen skal 
initieres, og vedtas av kommunestyret. 
Departementet stiller krav om at det i planen 
tas med en vurdering av mål og resultat av 
forrige plan. Dette medfører at det må legges 
vekt på arbeidet med å utforme mål og 
detaljerte planer for å nå disse. 

Kommunene har gjennomgående gjort et godt 
planarbeid på området, slik at anlegg og tiltak 
for idrett og fysisk aktivitet er blitt innarbeidet 
i kommunenes planarbeid. Ytterligere 
kvalitetsheving av planarbeidet kan oppnås 
blant annet ved å vektlegge følgende forhold:  

• realistiske planer med hensyn til økonomi  
• behov må vurderes i forhold til 

aktivitetsutvikling og etterspørsel i 
kommunen  

• omfattende medvirkningsprosess 
• samordning i form av tverrsektorielt 

planarbeid 
• et oversiktlig kart 
• fokus på fysisk aktivitet, herunder 

friluftsliv 

Folkehelseloven 

Folkehelseloven er en viktig grunnstein for 
utviklingen av tilbud til befolkningen. 
Folkehelselovens §4 pålegger oss  

• Å fremme befolkningens helse og trivse 
• Å fremme gode sosiale og miljømessige 

forhold 
• Å bidra til å forebygge psykisk og somatisk 

sykdom, skade eller lidelse 
• Å bidra til utjevning av sosiale 

helseforskjeller 
• Å bidra til å beskytte befolkningen mot 

faktorer som kan ha negativ innvirkning 
på helsen 

Andre planer og retningslinjer 

Andre planer og retningslinjer gir også 
føringer for fysisk aktivitet. Rammeplanen for 
barnehager gir føringer for barnehagens rolle 
som tilrettelegger for at barn kan oppleve 

bevegelsesglede, sosialt velvære og god fysisk 
og psykisk helse. Barna skal inkluderes i 
aktiviteter med bevegelse, lek og sosial 
samhandling, slik at de får oppleve motivasjon 
og mestring ut fra egne forutsetninger. I 
tillegg sier læreplanen for skole at 
opplæringen skal fremme gleden av fysisk 
aktivitet og friluftsliv. 

Figur 1  Kulturdepartementets veileder for planlegging 
for idrett og fysisk aktivitet 

Begrep brukt i planforslaget: 

Idrett - aktivitet i form av trening, eller 
konkurranse i den organiserte idretten. 

Fysisk aktivitet - all bevegelse utover hvile og 
stillesitting som fører til økt puls, eks 
egenorganisert trenings- og mosjonsaktivitet, 
inkludert friluftsliv og aktiviteter preget av lek. 

Friluftsliv - opphold og fysisk aktivitet i friluft, 
i fritiden, med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelser. 

Idrettsanlegg - Departementet har følgende 
klassifisering av idrettsanlegg i regler for 
fordeling av spillemidler: 
 Nærmiljøanlegg 
 Ordinære anlegg 
 Nasjonalanlegg 
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1.3  Fylkeskommunale føringer 

«Balansekunst» er Trøndelag fylkeskommune 
sin kulturstrategi for fylket.  

Strategien bygger på Trøndelagsplanens mål 
og delmål. 

En av strategiene i Balansekunst er å 
etterstrebe lav økonomisk terskel for bruk av 
nye og eksisterende kultur- og idrettsarenaer. 
Det er derfor lagt vekt på at det bygges anlegg 
med «riktig» kostnadsnivå. Det settes også 
fokus på behovsvurdering og planlegging 
nettopp for å sikre at de «riktige» anleggene 
bygges. 

Bevegelse og fysisk aktivitet er et naturlig valg 
for alle gjennom hele livet fremheves som 
visjon.  

Det presiseres i målsettingene at anlegg til 
idrett og fysisk aktivitet skal bidra til god 
helse, sosial utjevning, trygge lokalsamfunn 
og oppvekstmiljø for flest mulig. Nærmiljøet 
og møteplasser skal være tilrettelagt for 
opplevelser og aktivitet. 

Videre vektlegges at alle skal ha mulighet til å 
drive idrett og fysisk aktivitet både i regi av 
idretten og i egenorganisert aktivitet til en 
lavest mulig kostnad. 

Og det legges særlig vekt på å utvikle 
attraktive tilbud til barn og unge.  

Hvilke anlegg prioriteres til spillemidler av 

Trøndelag fylkeskommune 

Fylkestinget vedtok 22. april reviderte mål og 
retningslinjer for tildeling av spillemidler. Det 
settes følgende rekkefølge for prioritet av 
anlegg for spillemidler: 

1. Interkommunale anlegg 
2. Attraktive aktivitetsanlegg. Dette er 

anlegg både inne og ute som er 
tilrettelagt for allsidighet og 
inkluderende og attraktive møteplasser 
i nærmiljøet og ved skoler. 

3. Idrettsanlegg med høyt 
aktivitetspotensiale for barn og unge, i 

områder med lav anleggsdekning for de 
aktuelle idrettene. 

4. Nødvendig oppgradering av 
eksisterende anlegg der det skal 
gjennomføres arrangement som har 
nasjonal status. 

Videre står det at øvrige anlegg som 
tilfredsstiller Kulturdepartementets 
bestemmelser og Trøndelag fylkeskommune 
sine vilkår prioriteres etter kommunale 
ønsker. 

Krav til anleggene som søker spillemidler 

Anlegg som tildeles spillemidler skal være 
omtalt i en kommunal plan som er utarbeidet 
etter prosesskravene i plan- og 
bygningsloven, og må inneholde 
kunnskapsbaserte behovsvurderinger 

Store kostnadskrevende idrettsanlegg bør i 
tillegg være prioritert i trønderidrettens egne 
anleggsplaner (store idrettsanlegg defineres 
her som anlegg med en samlet kostnad på 
minst 10 millioner kroner) 

 

Figur 2 Trøndelag fylkeskommune sin kulturstrategi for 
Trøndelag 2019-2022 
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1.4   Ny kommune fra 2020 og prosess 

Hitra kommune ble sammenslått med en del 
av Snillfjord ved årsskiftet 2019/2020. Dette 
er dermed den første plan for idrett og 
friluftsliv som blir utformet for den nye 
kommunen. Anleggsoversikten omfatter 
dermed alle anlegg i kommunen. 

Denne gangen har det vært en forholdvis 
enkel planprosess. Hovedfokus har vært å få 
oppdatert/oppjustert plangrunnlaget før 
tildeling av spillemidler høst 2020. 

Det skulle vært avholdt møter både med 
idrettsråd og befolkning i perioden mars-juni. 
Disse er ikke gjennomført grunnet covid-19. 
Det velges likevel å nå fremme plan til 

offentlig ettersyn med påfølgende vedtak, da 
planen skal være grunnlag for høstens 
tildeling av spillemidler. 

Det påpekes samtidig at det vil være behov 
for rullering av planen etter gjennomføring av 
ny samfunnsplan og da gjennomføre god 
medvirkningsprosess. 

Plan for idrett og friluftsliv er en av de planene 
som konkretiserer målsettingene i 
kommuneplanens samfunnsdel og det vil 
være av stor betydning å få gode målsettinger 
for hele nye Hitra kommune. Disse målene vil 
først kunne konkretiseres gjennom arbeidet 
med ny samfunnsplan. Det legges derfor opp 
til rask revidering av plan for idrett og fysisk 
aktivitet. 
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2  F Y S I S K  A K T I V I T E T  F O R  A L L E  I  H I T R A  
Befolkningssammensetningen i Hitra er annerledes enn mange andre 
distriktskommuner i Trøndelag. På Hitra er nesten 25 % av befolkningen 
utenlandske tilflyttere. Dette kan medføre aktivitets og tilretteleggingsbehov som 
kan være annerledes enn det vi tradisjonelt har hatt. Vi har behov for mer 
kunnskap om dette for å møte regionale krav om kunnskapsbaserte 
behovsvurderinger. Dette er derfor tatt inn som et tiltak i handlingsdelen. Det er 
også viktig å få økt aktiviteten blant ungdom. Det å jobbe godt sammen med 
ungdommen for å finne riktig tilrettelegging for økt aktivitet blir vesentlig. 

2.1   Status for fysisk aktivitet 

Tre fjerdedeler av befolkningen oppgir å trene 
eller drive fysisk aktivitet én eller flere ganger 
i uka. Fysisk aktivitet drives i større grad av 
alle aldersgrupper i befolkningen. For 
voksenbefolkningen foregår denne treningen i 
første rekke som egenorganisert fysisk 
aktivitet og på treningssentre. De senere  

 

 

årene har vi også sett at stadig flere og yngre 
ungdom benytter seg av tilbudene til 
treningssentre. 

Idrettslagene har ikke like stor oppslutning 
blant voksne, men andelen har vært stabil de 
siste årene. Når det gjelder barn og ungdom 
foregår imidlertid fortsatt mye av treningen 
innenfor rammene av den organiserte idretten. 
Rundt 85 prosent er, eller har vært, medlem i 
et idrettslag. 

 

Figur 3 Prosentandel av ungdomsskoleelever som trener i Hitra og i Norge (Kilde: Ungdata 2018) 

De som trener, trener mer enn før, men den 
daglige aktiviteten, hverdagsaktiviteten, er 
vesentlig redusert de siste 20 årene. Dette har 
først og fremst sammenheng med en endring 
i livsstil og vaner. Som et resultat av dette, har 
andelen av befolkningen som beveger seg for 
lite økt. 

Kartlegging viser også at sannsynligheten for 
å være aktivt medlem i en idrettsorganisasjon 

er størst for personer med høy inntekt, høy 
utdanning og god helse (Vollebæk/Sivesind 
2010). Vi vet også at minoritetsbefolkningens 
deltakelse skiller seg ut fra gjennomsnittet. 

Fra 12 – 13 års alder er det et jevnt fall i 
deltakelse i organisert idrett gjennom 
tenårene. Gradvis økende krav til 
spesialisering fører til en naturlig reduksjon i 
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antall medlemskap fordi en del 
dobbeltmedlemskap faller bort. Samtidig er  

det også en stor andel som velger å forlate den 
organiserte idretten. Årsakene til frafall er 

komplekse og knyttet til faktorer både i og 
utenfor idretten; utvikling, interesser og 
livsløp. 

 

Figur 4 Prosentandel av videregående elever som trener i Hitra og i Norge (Kilde: Ungdata 2018) 

Innenfor den organiserte idretten er det 
fotball, ski og håndball som er størst i fylket. 
Idretten rapporterer om endring i barn og 
unges deltakelse. Flere ønsker å delta på 
trening, men ikke i konkurranser. Dette vil få 
betydning for hvilke anlegg som må bygges. 
Arena for trening og åpne anlegg for 
egenorganisert aktivitet vil bli etterspurt. 

Det er et stort antall frivillige lag og 
organisasjoner som stimulerer til fysisk 
aktivitet i friluft: Trondhjems Turistforening, 
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norske 4H og 
Røde Kors Hjelpekorps for å nevne noen. 
Idretten har også ulike friluftslivstilbud som 
klatring, padling, tur- orientering og 
trimposter. 

Levekårsundersøkelser viser at ungdom 
“svikter” det tradisjonelle friluftslivet. Fra 
1970 er andelen som går skitur nesten 
halvert. Men mange av ungdommene deltar i 
stedet i nye former for friluftsliv som 
terrengsykling, rafting, kiting og frikjøring på 
ski. 

I Ungdata 2018 kommer det frem at andelen 
ungdomsskole- og videregående elever som 
oppgir at de er lite fysisk aktive (andpusten 
eller svett sjeldnere enn én gang i uka), 
høyere i Hitra enn landsnivået. 

2.2   Sosiale ulikheter 

Sosial bakgrunn og etnisitet har betydning for 
hvordan man benytter anlegg og offentlige 
utemiljøer. Undersøkelser fra andre 
kommuner i landet viser at barn fra lav 
sosialøkonomisk bakgrunn og med 
innvandrerbakgrunn deltar i faste 
fritidsaktiviteter i langt mindre grad enn 
befolkningen for øvrig. Det er derfor viktig at 
vi i årene fremover har fokus på å få mer 
kunnskap om hvordan dette er i Hitra 
kommune. 

Kostnadene for deltakelse er også en 
utfordring og barriere for mange. Spesielt i 
enkelte idrettsgrener har kostnadene 
forbundet med å være med, økt så mye at det 
utelukker mange fra å delta. Det er derfor et 
mål å sikre økonomisk støtte og tilrettelegging 
for å kunne teste ut aktiviteter. 

2.3   Alders og kjønnsforskjeller 

Det er et mål at den samlede anleggsmassen 
skal gi flest mulig anledning til å drive idrett 
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og fysisk aktivitet. Det er også et statlig mål 
at anleggsmassen bør tilpasses 
aktivitetsprofilen i befolkningen. 

Statistikk viser at barn og ungdom i stor grad 
benytter tradisjonelle idrettsanlegg som 
gymsal/idrettshall, svømmehall og 
fotballanlegg. Voksnes anleggsbruk skiller seg 
nokså markert fra den bruken som kan 
registreres hos barn og ungdom. Turløyper og 
større utmarksområder er de anleggstypene 
som flest har benyttet seg av. 

Kvinner og menn har ulike aktivitetsmønstre 
noe som reflekteres i anleggsbruken. Generelt 
er kvinner i flertall når det gjelder regelmessig 
bruk av frilufts-pregede anlegg og private 
treningssentre. Det er relativt små forskjeller i 
anleggsbruk mellom tettbygd og spredtbygd 
strøk. Et markert unntak er bruk av private 
treningssentre, som er klart størst i tettbygde 
strøk.  

2.4   Aktivitet for tilflyttere 

Hitra kommunes befolkning har stort spenn i 
alder og vi har en stor andel innvandrere. En 
undersøkelse gjennomført i Oslo i 2018 viser 
at for å nå ungdom, voksne og eldre, særlig 
kvinner, er det viktig med tilrettelegging for 
lavterskelaktivitet, spesielt med spesiell fokus 
på ski-, tur- og svømmemuligheter, samt 
styrke- og saltreningstilbud. 

I en rapport fra Norges idrettshøyskole 
synliggjøres viktigheten av fortsatt satsing på 
tilrettelegging for tradisjonelle idretts og 
friluftslivsaktiviteter, i kombinasjon med 
satsing på «arenaer hvor de unge kan få hjelp 
til å teste ut aktiviteter, hvor de kan låne 
utstyr og hvor det er tilgang på hjelp». 

Kvinner med ikke-vestlig bakgrunn er en 
viktig og ofte oversett målgruppe. For mange 
av disse er turgåing deres prefererte form for 
aktivitet, og turene er mer å regne som en 
sosial aktivitet enn som fysisk trening. Turene 
skal helst foregå i nærmiljøet, og deltakerne 
har en sterk preferanse for tilrettelagte 
grøntstrukturer.  

Årsaker til lavere deltakelse i det tradisjonelle 
friluftslivet kan være at de mer uberørte 
naturområdene oppfattes som farlige eller 
utrygge eller at kulturelle normer er 
begrensende. Forskjellene kan også skyldes at 
ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert 
i de kategoriene som har lavest utdanning og 
inntekt. Data på nasjonalt nivå tyder for øvrig 
på at ikke-vestlige innvandrerkvinner er mer 
aktive i friluftslivet enn ikke-vestlige 
innvandrermenn. 

2.5   Stimulere inaktive til aktivitet 

Tiltak som utformes må blant annet ha som 
mål å utjevne sosial ulikhet i helse og 
stimulere de mindre aktive til økt 
bevisstgjøring og et høyere aktivitetsnivå. 
Nyere forskning viser at det er uheldig med 
stillesitting over lengre tid. Når samfunnet går 
mot økt digitalisering og effektivitet, er det 
viktig å stimulere til meraktivitet innenfor 
skole- og arbeidsliv. Kommunen bør derfor 
oppfordre og stimulere til aktivitet og 
bevegelse både i barnehager, skoler og 
arbeidsliv, for å veie opp for de negative 
sidene ved økt digitalisering og stillesitting. 
Spesielt i skolen er det viktig å legge til rette 
for bevegelsestiltak, da dette er positivt for 
folkehelsen, og har stor betydning for læring 
og sosialisering i skolen. 

2.6   Egenorganisert aktivitet 

Mange innbyggere i Hitra ønsker nok å være 
fysisk aktive. For mange er trening i egen regi 
det som passer best med deres livsstil og 
preferanser. Egenorganisert trening er blitt en 
vanlig treningsform for ungdom og voksne, og 
andelen som driver med slik aktivitet øker 
med alderen. Innen ungdomskulturen vokser 
nye miljøer og aktiviteter frem, også nye 
uttrykk innen idretten, i spennet mellom sport 
og kultur. Parker og fellesområder er typiske 
arenaer for slike aktiviteter. Utviklingen må 
møtes ved å legge til rette for ulike former for 
aktivitet som ivaretar disse miljøene. Jenter 
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har andre preferanser enn gutter i valg av 
aktiviteter, valg av arena og begrunnelse for 
å være fysisk aktiv. Jenter foretrekker anlegg 
der måten å være fysisk aktiv på ikke er gitt 
på forhånd, men som er fleksible og gir rom 
for kreativitet, kroppslig beherskelse, 
bevegelse, balanse og lek. I utformingen av 
anlegg og øvrige områder for aktivitet må det 
også tas hensyn til dette. 

2.7   Aktivitetsarenaer som sosiale 

møteplasser 

For mange er det sosiale aspektet en viktig del 
av aktiviteten. I undersøkelser nasjonalt, 
oppgir unge jenter for eksempel at det sosiale 
rundt en aktivitet ofte er viktigere enn selve 
aktiviteten. Mennesker tiltrekkes av steder 
der andre er. Aktiviteter som gjør at det skjer 
noe ved idrettsanleggene, i parkene og i 
friområdene, fører til at andre har lyst til å 
oppholde seg der og kikke på det som skjer. I 
tillegg til opplevelsesverdien, kan det også 
inspirere den enkelte til å prøve ut nye 
aktiviteter. Det er derfor viktig å tilrettelegge 
for at aktivitetsområdene også skal være en 
sosial møteplass. 

2.8   Tidsbarrierer for deltakelse i idrett og 

fysisk aktivitet 

Tidsbruk er ifølge Helsedirektoratet den 
viktigste årsaken til at folk ikke benytter seg 
av de aktivitetstilbudene som finnes. Nærhet 
til et anlegg eller aktivitetsområde er 
avgjørende for bruken. For friområdene, som 
er en viktig arena for fysisk aktivitet, gjelder 
det at dersom de ligger mer enn ti minutters 
gange fra boligene, faller 50% av brukerne 
fra. Dette innebærer i avstand ca. 200-1000 
meter. Det er derfor et mål at det skal legges 
til rette på friluftsområder for lek og aktivitet 
der folk bor og oppholder seg. 

2.9   Informasjon og samskaping 

Det er behov for mer kunnskap om hvordan 
man kan få mer aktivitet spesielt blant barn 
og unge. Det er mange idrettslag, kulturelle 
og frivillige organisasjoner i Hitra som 
inviterer til ulike former for aktivitet. 
Utviklingen av nye tilbud må gjøres i et 
samarbeid mellom alle aktører. For å få flere 
aktive i alle aldre, er det viktig å forstå hvilke 
faktorer som kan gjøre det mulig for dem å 
delta – eller som forhindrer dem fra å gjøre 
det. Det kan være personlige årsaker som 
f.eks. mangel på ferdigheter og preferanser, 
eller sosiale barrierer som f.eks. holdninger til 
trenere og lagkamerater. Det kan også være 
opplevd stigma eller mangel på tilpassede 
treningsfasiliteter. Det er viktig å få mer 
kunnskap om dette og at rammevilkårene for 
de frivillige organisasjoner innen idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv sikres og styrkes. 

2.10   Målsettinger i planperioden 

• For å få utbygging av riktig anlegg på riktig 
plass, er det viktig å ha fokus på å løfte 
kunnskapsgrunnlag om hvordan Hitras 
befolkning bruker anleggene, nærmiljøet 
og hvordan vi kan tilrettelegge for økt 
aktivitet. Det må være fokus hvordan vi 
inkluderer de gruppene som i dag faller 
utenfor aktivitetene. 

• Frivilligsentralen låner ut utstyr til mange 
forskjellige aktiviteter i dag. Det blir 
viktig å bygge videre på dette tilbudet. 

• Opprettelse av fond for innkjøp av utstyr 
til vanskeligstilte barn og unge er gjort. 
Viktig å bygge videre på dette. 

• Utvikle skolegårdene som fysisk arena 
lokalt i grendene. 

• Fortsette subsidiering av hall-leie så 
kostnadene for trening holdes nede. 

• Arbeide for større grad av universelt 
utformede idrettsanlegg og turmål



3  I D R E T T  I  H I T R A  
Idretten er en av bærebjelkene i Hitra. Utallige timer legges ned i frivillig arbeid 
som i neste omgang skaper sterk verdi for oss som samfunn. Idrettslagenes 
engasjement i grendene gir lokalsamfunnet stort løft og idrettsanleggene i Hitra 
er noen av de viktigste sosiale møte plassene vi har. Idrettslag løfter også 
utbygging av turstier og utvikling av nærmiljøanlegg, og den frivillige kraften de 
representerer er avgjørende for oss som bosted og besøkskommune. 

3.1   Utviklingstrekk i Hitra 

Tallene som presenteres her er tall fra gamle Hitra kommune. Neste rullering av plan vil kunne 
inneholde tall for det nye Hitra. 

Medlemstall i idrettslag (6-19 år) 

  2015  2016  2017  2018  2019 

Antall registrerte lag  15  15  15  15  15 

Barn (6‐19 år)  607  814  592  546   

3.2   Rammevilkår og samarbeid mellom 

Hitra kommune og idretten 

I denne sammenhengen er det på sin plass å 
understreke nødvendigheten av gode 
rammevilkår. Høye kostnader kan være årsak 
til manglende deltakelse i idretten, og da vil 
dette prinsippet med gratis hall-leie og støtte 
til ofte være avgjørende for deltakelse. I 
tillegg til primæroppgaven aktivitet, utfører 
idrettslagene en betydelig innsats når det 
gjelder planlegging, bygging, utvikling, drift 
og vedlikehold av anlegg. Det ville ikke blitt 
bygget så mange anlegg i kommunen dersom 
idrettsledere ikke hadde bidratt med både 
planer og gjennomføring. Kommunen har en 
viktig rolle som avtalepartner, rådgiver og 
økonomisk støttespiller. 

3.3 Samarbeid mellom Hitra kommune og 

idretten 

Samarbeidet mellom kommunen og idretten 
skjer som hovedregel gjennom Hitra 

Idrettsråd eller via lag og foreninger som tar 
direkte kontakt. Alle aktører som tar kontakt, 
får råd og støtte i kommunen. Idrettsrådet er 
en viktig aktør og medspiller i arbeidet for 
idrett i kommunen.  

Økonomiplanen 

Hitra kommune gir i dag støtte til idretten 
gjennom: 

Fast årlig tilskudd til Hitrahallene 
Inkl. i dette beløpet er fri halleie for barn og unge 
under 20 år 
Tilskudd til idrettslagene (kulturmidler) 
Leie av Hitra Idrettspark (ny avtale i 2015) 
Inkl. moms og reguleres etter konsumpris indeksen 
årlig 
Kommunale avgifter til klubbhus, grendehus etc. 

Figur 5  Oversikt over tilskudd til idrett 

Kommunen har også ansvar for behandling og 
prioritering av spillemiddelsøknader. Det har 
vært vanlig at kommunen har forskuttert 
spillemidler for de som har søkt om det. 
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3.4   Tiltak i planperioden 

• Utvikle tettere samarbeid mellom 
kommune og lokalt idrettsråd. 

• Gjennomføre informasjons- og 
inspirasjonskvelder sammen lokale lag 
og foreninger under arbeidet med 
samfunnsplan. 

 

 

• Det vektlegges sterkere dialog med lag/ 
foreninger for å få bedre oversikt over 
når anlegg er tenkt gjennomført. 

• Det vil ved innmelding av anlegg settes 
krav til at det skal vedlegges en oversikt 
over totale investeringskostnader og 
økonomiske konsekvenser. 

 

4  F R I L U F T S L I V  
Undersøkelser viser at friluftslivet oppleves attraktivt og som en god kilde til 
aktivitet i mange alders- og befolkningsgrupper. Lavterskel aktivitet i naturen er 
derfor et unikt virkemiddel for å fremme fysisk aktivitet i befolkningen. Majoriteten 
av nordmenn foretrekker å gå på tur når de skal være fysisk aktive. Nærhet til 
grønne områder tilrettelagt for turer og med gode opplevelseskvaliteter, 
stimulerer til bruk. I tillegg vet vi fra utallige undersøkelser at inaktive ønsker å 
gå tur i sitt nærmiljø i grønne omgivelser. De frivillige organisasjonene bidrar til 
at flere mennesker får naturopplevelser og til en positiv utvikling i folkehelsen. 
Tilrettelegging av friluftsområder senker terskelen for at mange kan komme seg 
ut i skog og mark. Samlet vil en styrking av tilrettelegging av områder og 
stimulering til aktivitet gi en stor gevinst i form av høyere fysisk aktivitet. 

 

Kjentmannsprøven 

En av de viktigste premissleverandørene for 
friluftslivsaktiviteten i Hitra, er 
Kjentmansprøven og friluftslivskartet. I 
tidligere Snillfjord er det også 
kjentmannsprøve og i tillegg utviklet turbok

Kjentmannsprøven har lav terskel for 
deltagelse, og da er det også viktig at 
tilgjengeligheten er god (merking, 
parkeringsmuligheter m.m.). 

Figur 6  Kjentmannsprøven for gamle Hitra kommune 
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Kjentmannsprøvene er populære for både 
fastboende og besøkende. En viktig 

målsetting i ny planperiode, blir å revidere 
Kjentmannsprøven slik at den inkluderer 
turposter for hele nye Hitra kommune. 
Kjentmannsprøven i Hitra har også egen 
facebook-gruppe hvor folk deler bilder og 
turinspirasjon med hverandre. Denne gruppen 
har nå ca. 260 medlemmer 

 

Figur 8  Kjentmannspostene i gamle Hitra kommune

Figur 7 Turbok for gamle Snillfjord kommune 



Formidling 

I perioden har flere formidlingsstrategier blitt 
utprøvd. Hitra kommune utga i 2017 det 
første nærturkartet i kommunens 
informasjonsavis, hitra.no. Dette kartet var 
ment som en informasjon om turmulighetene 
i befolkningen sine nærområder. Teksten som 
er produsert og bildene er også brukt på 
VisitHitra sine sider som er rettet mot 
besøkende og turister. Vi ser at flere og flere 
innen reiseliv bruker naturkvaliteten og alle 
mulighetene for friluftsliv i vår region i sin 
markedsføring. Flere av hotellene, og spesielt 
Dolmsundet hotell er et eksempel på dette. 
Det er viktig at kommunen fortsatt har fokus 
på formidlingsarbeidet, og det kan være en 
tanke å utgi egen nærturbok eller kart for alle 
tettsteder. 

 

 

Figur 9  Nærturkart for Fillan 

 

Figur 10  Utdrag fra Hitra.no - nærturkart for Hamna til Badstuvika 

 



UT.no 

UT.no er en tjeneste fra Den Norske 
Turistforening, i samarbeid med Statskog, 
Friluftsrådenes Landsforbund og Kartverket. 
Plattformen er godt kjent og mye brukt av 
befolkningen. Målet på UT.no skal det være 
enkelt å finne og planlegge turer du kan ha 
glede av, uansett om du er turvant eller ikke, 
Det meste av innholdet på UT.no er laget og 
kvalitetssikret av turfolk på frivillig basis. 
UT.no er ganske enkelt en stor dugnad for  

 

 

tur-Norge, der både små og store bidrag 
teller. Det er jobbet aktivt for å få flest mulig 
turer i Hitra formidlet på denne plattformen i 
stedet for å lage en egen plattform for 
kommunen. Mange har bidratt inn i dette 
arbeidet og kartet under viser skattkisten av 
turinformasjon som finnes for Hitra. 

 

 

 

Figur 11 Kart som viser turinformasjon på UT.no for Hitra. Hvert punkt representerer en tur med detaljert informasjon. 

  



Turskilt 

Det er arbeidet frem to turskilt som er 
plassert på Laksestien og Ulvøystien. Disse 
stedene ble valgt da det er stor ferdsel i disse 
områdene og man vandrer i strandsonen. På 
skiltene er informasjon om naturmiljø typisk 
for området koplet sammen med 

utfordringene med plast i havet og fjæra. Det 
oppfordres at folk på tur samler plastsøppel. 

Skiltene er godt mottatt, og dette kan være 
en måte å arbeide frem informasjon i 
turområdene. 

 

 

Figur 12  Informasjonsskilt satt opp ved  Ulvøystien 

4.1   Tiltak i planperioden 

• Oppdatere og kartfeste stier i nye Hitra 
kommune. 

• Arbeide for tilrettelegging for flere 
turstier ut fra kartlegging som er gjort. 

• Utarbeide ny kjentmannsprøve for nye 
Hitra kommune. 

• Fortsette arbeidet med strategi for 
formidling av naturmiljø og kulturmiljø 
langs turstier. 

• Sette av tilstrekkelig og riktig areal til 
utøvelse av friluftsliv i utarbeidelsen av 
arealplaner. 

• Vurdere grad av tilrettelegging for 
aktivitet ut fra landskapshensyn og 
hensyn til biologisk mangfold. 

• Arbeide frem god håndtering av 
motorferdsel i utmark og til sjøs 
gjennom lokalt utarbeidet regelverk. 

• Fortsette strategisk arbeid innenfor 
strandrydding og rydding av søppel 
langs turstier i marka. 

• Arbeide frem oppdaterte 
forvaltningsplaner for alle statlig sikrede 
friluftsområder og ha fokus på økt 
tilrettelegging og formidlingsarbeid i 
disse områdene. 

• Realisere Møllestua som nytt turmål



5    E K S I S T E R E N D E  A N L E G G  F O R  I D R E T T  
O G  F Y S I S K  A K T I V I T E T  I  H I T R A  
K O M M U N E  

Hitra kommune har mange anlegg for aktivitet. Dette kapittelet viser hvor 
eksisterende anlegg som har fått spillemidler er plassert og hvilke anlegg som er 
realisert i den siste planperioden. Liste over forslag til nye anlegg finnes i kap.6. 

5.1   Ordinære anlegg (eksisterende i anleggsregisteret) 
Kartet og tabellen under viser plassering av ordinære 
anlegg i Hitra kommune. Dette er anlegg som har fått 
spillemidler. Alle idrettsanlegg eies og drives av 
lokale lag og foreninger. Det er ikke gitt spillemidler 
til nye ordinære anlegg i planperioden. Det er heller 
ikke fremmet søknader til dette. 

Idrett Lokalisering 
Fotball Sandstad, Dolmøy, Fjellværøy, Ansnes, Kvenvær, Fillan, Hemnskjel, Vaslag 
Friidrett Sandstad, Fillan 
Svømming Fillan 
Hallidretter Hitrahallen (Fillan) 
Vektløfting Sandstad 
Skyting Asmundvåg, Aksetdalen (Fjellværøy), Forsnes, Olsvika 
Golf Akset 
Motorsport Neverlia 
Travbane* Neverlia (Ikke ferdigstilt. På travbanen er det planlagt følgende; 600 m rund travbane, 

stallbygninger, dommertårn og klubbhus.) 
 

 

Figur 13  Kart som viser plassering av eksisterende ordinære anlegg 

Med ordinære anlegg menes anlegg for 

organisert idrett og fysisk aktivitet. 
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5.2   Nærmiljøanlegg i Hitra kommune (eksisterende i anleggsregisteret) 

Det er realisert følgende nye nærmiljøanlegg i planperioden 
med spillemidler: 

 

Det er registrert følgende ordinære nærmiljøanlegg i kommunen. Dette er anlegg som har fått 
spillemidler tidligere: 

Navn Utbygger Merknad 
Fillan Nærmiljøanlegg  Hitra IL Ballbinge 
Olalia Nærmiljøanlegg Olalia Velforening  
Barman aktivitetsanlegg FAU v/Barman skole Aktivitetsanlegg 
Lensmannsjordet nærmiljøanlegg Ut-Hitra sportsklubb  
Knarrlagsund skole, nærmiljøanlegg Fjellværøy IL  
Kvenvær skole, nærmiljøanlegg   
Strand skole, nærmiljøanlegg   
Sunde lekeplass Sundlandet velforening Ballbinge i boligfelt 
Barman skole UT Hitra sportsklubb Ballbinge 

 

 

Figur 14  Kart som viser plassering av nærmiljøanlegg 

Tiltak Anleggsnummer Utbygger 

Barman skole - ballbinge 59802 UT-Hitra 
sportsklubb 

Tursti Gammel-Fillan 73537 Hitra IL 

Hemnskjela 
oppvekstsenter - 
ballbinge 

74563 Hemnskjela 
oppvekstsenter 

Fillan fritidspark – 
sandvolleyball-/ 
skøytebane 

73982 Hitra IL 

Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller 

område for egenorganisert fysisk 

aktivitet, hovedsakelig beliggende i 

tilknytning til bo- og/eller 

oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg 

menes kun utendørsanlegg. 
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5.3   Friluftsliv 

Kapittelet viser oversikt over områder for friluftsliv i Hitra 

Det er også satt opp en kort gjennomgang av statlig 
sikrede friluftsområder på Hitra. Alle turstier tilknyttet 
Kjentmannsprøven er kartfestet og lagt inn i kartverkets 
database for tur og friluftsruter. 

 

Figur 15  Utsnitt fra  Kartverkets database for tur- og friluftsruter (skraverte områder er statlig sikrede friluftsområder) 

Turveier 

Nedenfor er en oversikt over (mulige) turveier på Hitra. 
Listen er ikke fullstendig og det tas forbehold om feil og 
mangler. Turveier i denne sammenhengen er tatt ut ifra 
merkingen gjort på frilufts kart og i turbok for gamle 
Snillfjord. Det er ikke gjort noen vurdering av veiene, hvor 
godt egnet de er som turmål eller standarden på disse. 
Veiene er tatt med ut ifra at alle har rett til å bruke disse 
(Allemannsretten). Mange av veiene brukes som vei til/fra 
bolig, andre er skogs- og/eller traktorveier, andre igjen som 
rene turmål. 

Fra Til Navn/merknad Område 
Mastad Sørbotn Mastadveien Fjellværøya 
Murvollan  Sæterlivatnet  Murvollan 
Forsnes   Storsandvatnet  Forsnes 
Aunvågen  Sandvassheian  Andersskogan 
Aunvågen  Ottervika  Andersskogan 
Svankilen Krokvatna Sagvatnet, Munkdalen og Tonningen Kvenværet 
Gjøssøya Skåren Kun båtankomst til Gjøssøya Ytre Kvenvær 
Akset Lakselva Gammelveien over Hitra Akset 
Akset  Ramnfjellet Til telemast Akset 

Flerfunksjonelle traseer med 
høy utnyttelsesgrad for ferdsel 
til fots, med sykkel, barnevogn 
eller rullestol. Enkelte partier 

kan være spesielt tilrettelagt for 
rullestol/rulleski gjennom 

asfaltering. 

Omfatter anlegg som for eksempel 
dagsturhytter, turveier, turstier og 

turløyper 
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Hamna Hifjellvatnet Engelskmannsveien Akset 
Hjertåsen Terningssanden Veien til badeplassen Sandstad 
Husvatnet Eldsfjellet Veier ved vindmøllene Straum 
Sagelva Setervatnet  Straum 
Fausland Vollavatnet Gammel veg Barmfjorden 
Fillan Blåskoghytta Blåskogstien Fillan 
Melandsjø Margrethes Minde Mindestien Melandsjø 
Vettan Hemnskjela  Hemnskjela 
Langreksteren Vingvågen Tursti Vingvågen 

 

Turstier 

Oversikt over turstier på Hitra, hentet fra kommunens 
friluftskart (2015) og fra turbok for gamle Snillfjord. Listen 
er ikke fullstendig og det tas forbehold om feil og mangler. 
Det er ikke gjort noen vurdering av stiene, eller om de 
fyller kriteriene som turstier etter bestemmelsene i V-
0732B. 

Turstiene er tatt med ut ifra at alle har rett til å bruke disse (Allemannsretten). Mange av stiene er 
skogs- og/eller traktorveier, andre igjen som rene turmål (eks. Gammelveien over Hitra). 

Fra Til Navn/merknad Område 
Ansnes Skjellandet  Ansnes 
Glørstad Austervågen  Ansnes 
Fillan Blåskogvatnet Blåskogstien Fillan 
Gammelveien Furulivatnet  Fillan 
Gammelveien Sandfjellet  Fillan 
Gammelveien/Stiksdalen Sandfjellvatnet  Akset 
Innerdalsbekken Sætervatnet/Stiksdalsvatnet  Fillan 
Ulvan Selvågan Turstien på Ulvøya Ulvøya 
Fjellvær Nordbotn  Fjellværøya 
Balsnesaune Aunelva   Balsnes 
Balsnes Holmvatnet  Balsnes 
Bekkvikranda Bekkvika  Balsnes 
Håvika Setervatnet  Kvenvær 
Helgebostad Aunvågen  Kvenvær 
Helgebostad Klubbneset/Kjerksundvatnet  Kvenvær 
Gryta Skumfossøren  Kvenvær 
Helgebostad/Stokkmyra Roparholman  Kvenvær 
Melandsjø Lauvåsen  Melandsjø 
Melandsjø Margrethes Minde  Melandsjø 
Leikvam Grovavatnet  Melandsjø 
Oldervika Geitheia  Utset 
Hestvika Tuvheia (Brannan)  Hestvika 
Laugen Snekkvika  Kvenvær 
Utset Bjørkdalsvatnet/Stubbheia  Utset 
Strand/Åkervikdalen Nordvika  Strand 
Hamna Hifjellvatnet Engelskmannsveien Akset 
Straum Sandvatnet  Straum 
Straum  (Melandsjøen) Margretes Minde  Straumsveien/ 

Postveien 
Straum 

Traseer primært for ferdsel til fots. 
Ryddet, merket og med en 

begrenset grad av opparbeiding. 
Normalt ingen belysning 
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Snæringen Kropplimyra  Straum 
Setervatnet Stordalselva  Straum 
Straum Sagelva Langs Sagelva Straum 
Stolpneset Stolpnesfjellet  Vågan 
Sunde (gml. butikken) Skjeldnesfjellet  Sunde 
Sunde (gml.butikken) Sundfjellet  Sunde 
Fenestunnelen Blåfjellet   

Med forbehold om evt. feil og mangler.  

Turløyper (skiløyper) 

Det er registrert følgende tur-/skiløyper i kommunen: 

 Lysløypa  Gammelsætra Idrettspark Fjellværøya 
 Lysløypa  v/Veistasjonen   Sandstad 
 Blåskogstien  Fillan    Blåskogvatnet 
 Mindeveien  Melandsjø   Margrethes Minde 
 Gammelveien  Akset    Fillan 

 

Badeplasser 

Det er registrert følgende badeplasser pr. i dag: 

 Terningsvatnet    Terningsanden 
 Eidsvatnet     Fillan (Hitra IL) 
 Reksafjæra    Fjellværøya 
 Fjellværsvatnet    Fjellværøya 
 Sandvatnet/ Munkedalsstranda Svankild 
 Aurn     Fillan 
 Sommerstadvatnet   Ulvøya 

 

Eidsvatnet 

Trenger tilrettelegging av toalett forhold og skiftebu for omkledning. Det bør sees på muligheten for 
å legge til rette for stiforbindelse mellom Fillan og Eidsvatnet. I dag må barn og unge gå/sykle langs 
sterkt trafikkert veistrekning for å komme til badeplassen. 

Terningsvatnet 

Badeplassen ble oppgradert og ferdigstilt i 2014. Det er anlagt fiskebrygge, badeplass og etablert 
lavvo. 

Fjellværsvatnet 

Det bør ryddes for trær rundt vannet. Ønskelig med brannsikkert grillområde og benker. 

Reksafjæra  

Tilrettelegging av toalett forhold og skiftebu for omkledning. Ønskelig med brannsikkert grillområde 
og benker. 

Forutsettes grunneieravtale dersom plassen skal tilrettelegges. 

Traseer som er ryddet, merket 
og gjort fremkommelig for 

skiløpere og løypemaskiner og 
nødvendig vedlikeholdsutstyr 
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Sagvatnet 

Opparbeidet fiskeplass som også kan brukes som badeplass. Opparbeidet med fiske-pir og gapahuk. 
Har fått 125.000 kr i kommunal støtte i 2015 (av dette 5.000 kr til gapahuk). 

Aurn 

Opparbeidet med «Eaholmen Nærmiljøanlegg – Flytebrygge» og «Eaholmen - Aktivitetshus og 
sjøhus» og sti. Anleggene har fått spillemidler. Egner seg godt og brukes som badeplass av 
befolkningen. 

Statlig sikra friluftsområder 

 

Figur 16 Oversikt over statlige sikrede friluftsområder 

 

Terningssanden  

ble kjøpt opp av Miljøverndepartementet i 
1972 og ligger i østenden Terningsvatnet. 
Hovedattraksjonen i dette friluftsområdet er 
den fine og langgrunne sandstranden. 

Området er på 77 mål, og består for det meste 
av furuskog. Terningsvatnet er fiskerikt, og 
her er det igangsatt tilretteleggingstiltak for 
bading og fisking for alle funksjonsgrupper. 
Avkjørsel fra Fylkesveg 713. 

Hitra kommune har revidert avtalen (2008) 
med grunneieren om bruk av veien og en har 
begynt oppgradering av toalett forhold m.m. 
på badeplassen. 

Terningsmyra 

strekker seg fra Fylkesveg 713 og ned til 
sørenden av Terningsvatnet, til 

Forranesbukta. Dette friluftsområdet ble kjøpt 
av Miljøverndepartementet i 1970, har et 
areal på 150 mål og består stort sett av 
furuskog og myr.  Den ytterste delen av 
Forraneset inngår i dette området. 

Figur 17 Kart Terningssanden 
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Breivika  

ligger på sør-vestsida av Straumøya i 
Kvenværsøyan. Området ble kjøpt opp av 
Miljøvern- departementet i 1973, er på 142 
mål og består av myr, kysthei, fine svaberg og 
strender. 

Figur 18  Kart Breivika 

Aunøya 

ligger i Trondheimsleia på sør-østsida av Hitra. 
Eiendommen på 618 mål, som ble kjøpt av 
kommunen i 1972, består av ei lita øygruppe 
der Aunøya er hovedøya. Området har vært, 
og er viktig i kulturhistorisk sammenheng på 
Hitra. 

I denne øygruppa finner vi de fleste typiske 
naturtypene for Hitra, fra forskjellige typer 
fjære, furuskog, myr og kysthei. Eiendommen 
på 618 mål eies i dag av Stiftelsen Aunøya. 
Fra og med 2020 inngås det bruks- og 

leieavtale med Hitra kommune. Området kan 
også leies. 

Det er utarbeidet ny forvaltningsplan for 
Aunøya i 2019. Området fikk friluftsmidler fra 
Trøndelag fylkeskommune i 2019 for 
anleggelse av flytebrygge på vestsiden av 
øya. 

Margrethes Minde 

Ligger sør for Melandsjø, på nordsida av Hitra. 
Området bestående av furuskog og myr, på 1 
000 mål, ble kjøpt opp av 
Miljøverndepartementet i 1988.  

 
Figur 18  Kart Margrethes Minde 

For Margrethes Minde er det utarbeidet egen 
skjøtselsplan. Den er utarbeidet i etterkant av 
prosjektet historiske hager fordi det i området 
befinner seg en av de fire historiske hagene 
på Hitra. Margrethes Minde er et kulturminne. 

Ut-Hitra Sportsklubb har en driftsavtale for 
området, og har åpent hver søndag fra slutten 
av januar til ut august. Drift av området skjer 
iht. driftsavtalen. 

Det er inngått skjøtselsavtale med 
venneforening for å ivareta kulturminnet. 

Jamtøya 

Jamtøya friluftsområde ligger utenfor 
Åstfjorden, og består for det meste av fjell, 
men her er også noe kulturmark og skog (på 
østsida). Området er tilrettelagt med 
flytebrygge og toalett, sanitærbygg og 
gangvei. Småbåtanlegg. 

Figur 19  Kart Aunøya 
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Figur 19 Kart Jamtøya 

Vågen 

ligger i Trondheimsleia midt på innersida av 
Hitra. Området på 92 mål ble kjøpt opp av 
kommunen i 1963. Eiendommen er 
opprinnelig et småbruk ved sjøen med mange 

forskjellige fjæretyper, furuskog og 
kulturmark. Plassen drives som kombinert 
campingplass og friluftsområde. 

Terningen fyrstasjon 

Terningen fyrstasjon er Hitras eneste 
fyrstasjon, og ligger midt i Trondheimsleia 
utenfor utløpet av Hemnefjorden, nesten som 
et midtpunkt mellom Hemne, Snillfjorden og 
Hitra. 

Terningen er, og har vært, et viktig led-fyr 
som viser deler av leia mellom Kristiansund og 
Trondheim. At Terningen var Norges 5. første 
fyr, bygd i 1833, viser den historiske 
betydningen. Terningen fyr har gjennomgått 
full utvendig renovering i 2019 og er under 
innvendig renovering i 2020. 

Det er inngått skjøtselsavtale med Terningens 
venner for å ivareta kulturminnet. 

 

O-kart 

 

* Disse kartene finnes i scannet format (pdf fil) 

 

5.4   Andre idrettsaktiviteter 

Island Games 

Hitra kommune er medlem i Island Games 
Assosiations. Lekene arrangeres annethvert 
år. 

Ulike idrettslag blir ikke påmeldt til lekene. 
Alle idrettsutøvere meldes på som deltakere 
for Hitra. De fremstår som en felles tropp med 
både individuelle idretter og lagidretter. 

I tidligere år har Hitras 
deltakelse hovedsakelig vært i friidrett og i 

Navn på kart Anleggsnr. Status 

Fillan o-kart* 16170408 Store inngrep; bergverk, veier, bebyggelse med mer har resultert i at 
store deler av kartet er ubrukelig. 
Status: Er erstattet med nytt kart høsten 2014. Støttet med 38.000 kr i 
spillemidler. 
Målestokk 1 : 5 000, ekvidistanse 2,5 m 

Fjellværøy o-kart 16170409 Kart utgitt i utgave nr. 1 i 1976. Målestokk 1:10 000. kartet er fortsatt 
aktuelt og brukbart for området 

Fleinskallen o-kart* 16170105 Kartet er utgitt i 1987. Målestokk 1 : 5 000  ekvidistanse 5 m 

Hokkeltinn o-kart 16170306 Utarbeidet i slutten av 80- årene. Dette er et godt kart, og omfatter et 
område hvor det ikke er foretatt inngrep i natur, ei heller bebygging siden 
kartet ble utarbeidet.  
Revisjon ikke nødvendig. 

Barman o-kart 1617030701 Ukjent status 

Sandstad o-kart* -  Utarbeidet i 1976. Målestokk 1 : 10 000 ekvidistanse 5 m 
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herrefotball. Siden har fotball vært 
fraværende (frem til kvinnefotball "overtok" 
på Åland i 2009). I de senere år har Hitra 
deltatt i volleyball, friidrett, skyting, golf og 
fotball. 

Lekene fungerer som en flott 
motivasjonsfaktor for våre idrettsutøvere. 
Idrettsarrangementene for seniorer følger 
internasjonale regler for minimumsalder for 
deltagelse for de enkelte idretter.  

Det er viktig å understreke at dette er 
vennskapsleker «friendly games», hvor 
opplevelsene og nye venner og bekjentskaper 
fra andre medlemsøyer og språktrening er noe 
deltagerne vil ha med seg for framtiden.  

Andre idrettstilbud 

I kommunen finnes Seniortrim og Seniordans 
i tillegg til at Hitra kommune er en FYSAK 
kommune. 

Friskis &Svettis 

er en idrettsforening med et mål som er unikt 
sammenlignet med den øvrige 
idrettsverdenen. I Friskis&Svettis finnes ingen 
konkurrenter som du skal slå i verken tid eller 
prestasjoner. Målet er helt enkelt å oppleve 
bevegelsesglede, å ha en god opplevelse. 

Frisklivssentral 

Det er etablert et livsstil- og folkehelsesenter 
på Hitra; med frisklivssentral, medisinsk 
treningsklinikk og lærings- og 
mestringstilbud. Livsstil- og folkehelsesenter 
ligger i tilknytning til Hitra Helsetun og er en 
interkommunal tjeneste for kommunene Hitra 
og Frøya. 
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6    H A N D L I N G S D E L  F O R  I D R E T T ,  F Y S I S K  
A K T I V I T E T  O G  F R I L U F T S L I V  2 0 2 0 - 2 0 2 3  

6.1   Ordinære anlegg – prioriterte anlegg (uprioritert rekkefølge) 

Liste over prioriterte anlegg i Hitra kommune for perioden 2020 – 2023 er følgende: 

ANLEGG Foreslått tiltak 
Kategori Enhet Sted 
Flerbrukshall Hitrahallen Fillan Utvidelse/utbygging 
Skianlegg Lysløype Fjellværøya Rehabilitering, skifte av armatur 
Aktivitets-anlegg Lensmannsjordet  Melandsjø Lysmaster og lys  

Redskapsbod og oppholdsrom  
Motorcrossbane Hitra Motorsenter Neverlia Strømforsyning 
Motorcrossbane Hitra Motorsenter Neverlia ATV bane 
Motorcrossbane Hitra Motorsenter Neverlia Utvidelse av bilcrossbane 
Motorcrossbane Hitra Motorsenter Neverlia Klubbhus 
Travbane Hitra Travlag Neverlia Neverlia travbane og staller 
Skyteanlegg Hitra Pistolklubb - 

Skytehall 
Fillan Skytehall 25 m 

Friluftsliv Turvei 1, Del 1* Fillan Kyststi fra Vikan nord – Aurn – Gammel 
Fillan. Planer utarbeidet av Multiconsult i 
november 2008 

Friluftsliv Turvei 1, Del 2 Fillan Fra Lervågen til Vikan nord 
Friluftsliv Turvei 2 Kvenværet Fra Stein til Vikan på Kvenværet 
Friluftsliv Turvei 3 Hammerstad-

dalen 
Turvei fra Hammerstaddalen (0,5 km). Sees i 
sammenheng med tursti i samme område 
(1,5 km) 

Friluftsliv Turvei 4 Gammelveien, 
Sandvatnet 
mm. 

Parkeringsplass ved starten av Gammelveien 
ved Lakselva. Områdeter utgangspunkt for 
flere turer 

Friluftsliv Tursti Fillan Fillan - Eidsvatnet – Steinfjellet 
Friluftsliv Tursti Hammerstad-

dalen 
Tursti fra Hammestaddalen (1,5 km) 

Friluftsliv Lysløype Sandstad Dagens skiløype på Sandstad forlenges med 
ca. 2 km 

Friluftsliv Parkeringsplass Lakselva Etablere p-plass ved starten av 
Gammelveien ved Lakselva 

Friluftsliv Tursti Fillan Tursti fra Valen (p-plass ved hovedveien) inn 
til enden av Blåskogvatnet og videre til 
Blåskogstien, samt fra Valen inn til 
Blåskogstien som går fra Pukkverket. 

Friluftsliv Garasjebygg Blåskogstien Garasjebygg ved starten av Blåskogstien 
Friluftsliv Tursti Fillan Bru over innløpet til Aurtjønna og 

videreføring av turstien fram til naustet og 
opp på toppen av Eaholmen. Etablering av 
utsiktspunkt på toppen. 

Friluftsliv Blåskoghytta Fillan Nytt tilbygg på Blåskoghytta for do og 
aggregat. 

Skytebane Olsvika Skytebane Sandstad Elektroniske skiver på 100 m og 200 m. 
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Kostnad; 500 000 NOK 
Skytebane Olsvika Skytebane Sandstad Bygging av løpende elgbane, både for rifle og 

.22LR, samt luftgevær. Kostnad; 200 000 
NOK 

Skytebane Olsvika Skytebane Sandstad Leirduebane med utkaster. Kostnad;100 000 
NOK 

Golfanlegg Hitra golfbane, del 
1 

Akset Nytt redskapshus for forsvarlig oppbevaring 
av maskinelt utstyr 

Golfanlegg Hitra golfbane, del 
2 

Akset Klubbhus tilpasset klubbens økende 
medlemsmasse. 

Golfanlegg Hitra golfbane, del 
3 

Akset Oppstillingsplass for bobil og campingturister 
i tilknytning til bane og klubbhus 

Golfanlegg Hitra golfbane, del 
4 

Akset Garderobeanlegg med dusj og toalett for 
tilreisende golfere i tilknytning til nytt 
redskapshus. 

Ordinære anlegg Hitra idrettspark Fillan Garasje i tilknytning til redskapshuset i Hitra 
idrettspark 

 
*Turvei 1, Del 1: Fillan  
Viktig at området blir lagt til rette for at brukerne kan gå til sjøområdet uten å belaste beboere i området.  
 
Rekkefølge på prioriteringene settes opp hvert år i forbindelse med kommunens behandling av spillemidler. 

Nærmiljøanlegg – prioriterte anlegg 

 
Fillan nærmiljøanlegg, del 2 Fillan Tilrettelegging av Dyet 

Gamle Ansnes gressbane Ansnes Tilrettelegging av gressbane 
til nærmiljøanlegg 

 

6.2   Andre kommunale prioriteringer 
Ingen prioriteringer pr. d.d. som ikke er tatt med i selve planen. 
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7    L A N G S I K T I G  D E L  
Uprioriterte liste over innmeldte anleggsprosjekter i et langsiktig perspektiv (12 år). 

7.1   Ordinære anlegg og Nærmiljøanlegg 
Ingen 

7.2   Friluftsliv 
Dagsturhytter 

 Trimkoie Øst-Hitra (Sandvatn)  
 Dagsturhytte ved Eldsfjellet 
 Dagsturhytte på Aunøya (Olufsstua) 

O-kart 

 De eksisterende o-kartene fra før årtusenskiftet bør oppdateres 
 Det bør utarbeides o-kart rundt alle grunnskolene i kommunen 

Friluftskart 

• Det bør arbeides videre med formidling av turer 

Det er ikke avklart om det kan søkes om spillemidler til dette, men o-kart og turkart kan motta 
inntil kr. 700.000 i støtte (1/3 av totalkostnaden). 

Badeplasser 

 Badeplass ved Fjellværvatnet. 
 Videreutvikle Lågbukta på Aunøya som badeplass 

Fiskeplasser 

 Tilrettelagt fiskeplass ved Gauklivatnet 
 Handicap fiskeplass ved Eidsvatnet 
 Fiskeplass på moloen ved hurtigbåtkaia 
 Fiskeplass på Kuøya 
 Fiskeplass ved Vættastraumen 
 Fiskeplass ved Storstraumen 
 Fiskeplass ved Ausa, Hemnskjela 

 
Kultivering 

Det er også ønskelig å komme i gang med tiltak for kultivering av fiskevann. Mange steder kalkes 
fiskevann årlig for å ta vare på lokale fiskestammer og for å gi et tilbud innen fritidsfiske. I noen 
vann settes det også ut fisk for å supplere eller etablere nye bestander.  

Det bemerkes at det er strenge bestemmelser som regulerer fiskeutsetting og annen kultivering. 
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8    T I L T A K  I  P E R I O D E N  

Målsettinger generelt - fysisk aktivitet 

• For å få utbygging av riktig anlegg på riktig plass, er det viktig å ha fokus på å løfte 
kunnskapsgrunnlag om hvordan Hitras befolkning bruker anleggene, nærmiljøet og hvordan 
vi kan tilrettelegge for økt aktivitet. Det må være fokus hvordan vi inkluderer de gruppene 
som i dag faller utenfor aktivitetene. 

• Frivilligsentralen låner ut utstyr til mange forskjellige aktiviteter i dag. Det blir viktig å bygge 
videre på dette tilbudet. 

• Opprettelse av fond for innkjøp av utstyr til vanskeligstilte barn og unge er gjort. Viktig å 
bygge videre på dette. 

• Utvikle skolegårdene som fysisk arena lokalt i grendene. 
• Fortsette subsidiering av hall-leie så kostnadene for trening holdes nede. 
• Arbeide for større grad av universelt utformede idrettsanlegg og turmål. 

Tiltak idrett 

 Utvikle tettere samarbeid mellom kommune og lokalt idrettsråd. 
 Gjennomføre informasjons- og inspirasjonskvelder sammen lokale lag og foreninger under 

arbeidet med samfunnsplan. 

Tiltak friluftsliv 

• Oppdatere og kartfeste stier i nye Hitra kommune. 
• Arbeide for tilrettelegging for flere turstier ut fra kartlegging som er gjort. 
• Utarbeide ny kjentmannsprøve for nye Hitra kommune. 
• Fortsette arbeidet med strategi for formidling av naturmiljø og kulturmiljø langs turstier. 
• Sette av tilstrekkelig og riktig areal til utøvelse av friluftsliv i utarbeidelsen av arealplaner. 
• Vurdere grad av tilrettelegging for aktivitet ut fra landskapshensyn og hensyn til biologisk 

mangfold. 
• Arbeide frem god håndtering av motorferdsel i utmark og til sjøs gjennom lokalt utarbeidet 

regelverk. 
• Fortsette strategisk arbeid innenfor strandrydding og rydding av søppel langs turstier i 

marka. 
 Arbeide frem oppdaterte forvaltningsplaner for alle statlig sikrede friluftsområder og ha fokus 

på økt tilrettelegging og formidlingsarbeid i disse områdene. 
• Realisere Eldsfjellhytta som nytt turmål. 
 Det bør sees på muligheten for å legge til rette for stiforbindelse mellom Fillan og Eidsvatnet. 
 Gjennomgang av behov for tilrettelegging sanitærforhold rundt badeplasser. 


