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1. BAKGRUNN OG DEFINISJONER   
 
BAKGRUNN 
Kommunedelplan for idrett og friluftsliv skal være et styringsverktøy for kommunen innenfor 
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planen er en tematisk plan uten juridiske bindinger når det 
gjelder disponering av areal. De arealvurderinger som er gjort må tas inn i kommuneplanens 
arealdel for å få rettsvirkning. Planen i sin helhet skal revideres hvert fjerde år og det foretas 
en årlig rullering av handlingsprogrammet som går over 4 år.   
 
Det er et krav for kommunen å ha en plan for idrett og friluftsliv for å kunne få tildelt 
spillemidler. Tilsvarende gjelder for spillemidler til private anlegg, og anlegg som det søkes 
om spillemidler til må være innlemmet i planen som aktuell utbyggingsoppgave.  
 
Planprosessen 
Hovedutvalget for næring, kultur og utvikling nedsatte i mars 2003 en arbeidsgruppe som 
skulle fremlegge forslag til revidert plan for perioden 2004-2014. 
 
Arbeidsgruppen har bestått av 1 representant hver fra: 
Sigdal idrettsråd 
Øvre Sigdal idrettsforening 
Nedre Sigdal idrettsforening 
Sigdal og Eggedal jeger og fiskeforening 
Hovedutvalget for næring, kultur og utvikling.  
Idretts- og ungdomslederen/kultursjefen har fungert som sekretær for arbeidsgruppa. 
 
Arbeidsgruppas fremlagte utkast ble behandlet av hovedutvalget den 14.8.2003 og sendt ut på 
høring med høringsfrist 1. oktober 2003. Det innkom fem uttalelser i høringsrunden som det 
er tatt hensyn til i det endelige utkastet. Arbeidsgruppas endelige forslag ble fremlagt til 
behandling i hovedutvalget for oppvekst og kultur 12.11.2003 og ble endelig vedtatt av 
kommunestyret 18. desember 2003. 
 
DEFINISJONER – KLASSIFISERING AV ANLEGG OG OMRÅDER 
 
Idrett 
Idrett omfatter konkurranseidrett, treningsvirksomhet og TRIM. Det er for øvrig vanskelig og 
gi en stram definisjon av hva idrett er. Idrettsanlegg klassifiseres etter «anleggstype» og 
«anleggskategori». 
 
Anleggstype forteller hvilke aktiviteter og idretter anlegget er beregnet for (for eksempel 
svømmehall, lysløype, tursti). 
 
Anleggskategori er definert som følger: 
  

- nærmiljøanlegg. Gjelder anlegg eller områder tilrettelagt for 
egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i 
tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Kan 
samlokaliseres med skoleanlegg/idrettsanlegg. Området 
skal være fritt allment tilgjengelig, primært for barn/unge. 
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- kommuneanlegg. Dekker behov for konkurranser etter gjeldende  regler  

på lags-  og kretsplan. Dekker behovet for hele eller 
større deler av kommunen. 

- fylkesanlegg.  Tilfredsstiller kravene for å arrangere NM  
og/eller dekke behov for hele eller større region av fylket.  

- nasjonalanlegg Tilfredsstiller tekniske og funksjonelle standardkrav for  
avvikling av relevante internasjonale mesterskap og 
konkurranser 

 
Sigdal kommune har i dag ingen fylkes- eller nasjonalanlegg. 
 
Rehabilitering av anlegg: 
Gjelder istandsetting av anlegg som gir en vesentlig funksjonell og bruksmessig 
standardheving i forhold til dagens situasjon. Det kan bety inngrep i anleggets struktur og 
utforming for å tilpasse det til nye funksjoner og bruksområder.  
Forutsetningen for å få spillemidler til rehabilitering av anlegg er at tiltaket gir bedre 
idrettsutøvelse og at ombygging ikke skyldes mangelfull planlegging, feil drift eller dårlig 
vedlikehold. 
 
Friluftsliv 
Friluftsliv er definert som opphold og aktivitet i friluft i fritida med sikte på miljøforandring 
og naturopplevelse. 
 
Eksempler på friluftsliv: fotturer, skiturer, bær- og sopplukking, bading, båtliv, fritidsfiske, 
jakt,  skøyteløping, løpe- og  joggeturer, turorientering, sykkelturer, rideturer. 
 
Anlegg og  områder for  friluftsliv klassifiseres etter «bruksformål» og «beliggenhet». 
 
Bruksformål: Forteller hvilke aktiviteter anlegget/området/tilretteleggingen/ er beregnet 
for(fotturer, fisking, bading, m.m.). 
 
Beliggenhet: Forteller om områdets avstand til hovedtyngden av brukernes bosted: 
  - nærområder i og ved bebyggelse, daglig bruk. 
  - tettstedsnære områder  - nær boområder. 
  - dags- og ferieutfartsområder.  
 

 
2. MÅLSETTING  
 
Overordnet målsetting for kultur: 
Sette barn og unge i sentrum og samarbeide med lag og organisasjoner om utvikling av nye 

kulturtilbud som gjør Sigdal til et godt sted å leve. 

 
 
Mål for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 
 

• Utvikle idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet slik at dette bidrar 
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til å gi innbyggerne i Sigdal en meningsfull tilværelse og gir 
barn og unge gode oppvekstvilkår.  

• Gi alle grupper et tilbud om å utøve idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet der de bor.  

• Utvikle idrett og friluftsliv slik at det også ligger til rette for 
turister og andre tilreisende. 

• Legge til rette for konkurranseidrett.  
• Se idrettsanleggene i sammenheng og stimulere til økt 

samarbeid om bruk. 
• Tilrettelegge for bedre utnyttelse av anlegg tilknyttet skolene 

slik at de kan brukes til uorganisert fysisk aktivitet etter 
skoletid.  

 
 
 
3. RESULTATVURDERING - UTFORDRINGER - VIRKEMIDLER 
 
RESULTATVURDERING 
Tiltak er gjennomført etter innspill fra frivillige lag og organisasjoner og i tråd med 
kommunedelplanens handlingsprogram. Rehabilitering av anlegg og opparbeidelse av 
nærmiljøanlegg til uorganisert fysisk aktivitet har vært prioritert. Prioriterte tiltak er 
gjennomført som planlagt og i samsvar med kommunens økonomiplan. 
 
Utover idrettsanlegg tilknyttet skoleanlegga, er det de senere år ikke innvilget kommunale 
andeler i forbindelse med lagas søknad om spillemidler. Eventuell kommunal medvirkning 
ved søknad om spillemidler vurderes for hvert enkelt tiltak. 
Beskrivelse av status fremkommer under pkt. 5.  
 
Gjennomførte tiltak 
• Rehabilitering av skytteranlegg -  Stjernen skytterlag og Sigdal skytterlag 
• Rehabilitering av gokartbane ved Sigdal motorsenter  
• Skileikanlegg ved Eggedal skole (nærmiljøanlegg) 
• Balløkke på Flata (næmiljøanlegg 
• Balløkke ved sentralidrettsanlegget/Sigdal ungdomsskole (nærmiljøanlegg) 
• Opparbeidelse av grøntareal ved Idretts- og ungdomshuset 
• Bedring av adkomst til badestranda på Sandsbråten – opparbeidelse av volleyballbane 
• Samarbeid mellom kommunen og idrettslaga om drift av idrettsanlegg tilknyttet 

skoleanleggene på Nerstad og i Eggedal 
• Gjennomgang av fiskerettighetene i Trillemarka  
 
UTFORDRINGER OG VIRKEMIDLER 
I vårt planarbeid er det viktig å klargjøre hva våre utfordringer i Sigdal består i og hvilke 
virkemidler som kan løse dem (Se kap. 7).  
 
Utfordringer 
• Øke den daglige fysiske aktiviteten og utnytte naturressursene i nærmiljøet. 
• Utvikle idretten og friluftslivet i samsvar med generelle samfunnsmessige målsettinger. 
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• Sørges for samsvar mellom kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet og 
kommunens budsjett. 

 
Virkemidler 
• Utnytte skoleanleggene til fysisk aktivitet både i skoletiden og til allmenn bruk på 

kveldstid. 
• Informere om naturstier, lysløper og aktivitetstilbud som kan benyttes til uorganisert 

aktivitet. 
• Sikre tilstrekkelige arealer til idrett, friluftsliv og leik i arealplaner med god og 

trafikksikker adkomst. 
• Drift/vedlikehold av anlegg må vies stor oppmerksomhet. 
 
 

 
4. PRINSIPP FOR UTBYGGING OG TILRETTELEGGING AV  
    AKTIVITET, ANLEGG OG OMRÅDER. 
 
Følgende hovedprinsipp skal gjelde for utbygging av anlegg og andre tiltak innen idrett, 
friluftsliv og fysisk aktivitet i Sigdal: 
 
• Stimulere til  en best mulig aktivitet både for organisert og uorganisert fysisk aktivitet 

innen alle utviklingsområder. 
• Behov for anlegg/tiltak skal være dokumentert 
• Nærhet til bomiljø skal vektlegges. 
• Det skal sikres trafikksikker og lett adkomst. 
• Forsøke å koordinere behov for skole, idrett, friluftsliv, reiseliv, annet næringsliv. 
• Tilpassing av samme anlegg til ulike brukergrupper. 
• Estetiske og miljømessige hensyn skal vektlegges. 
• Anlegg skal tilfredsstille idrettens bestemmelser og krav til utforming og dimensjonering. 
• Hovedutvalg for oppvekst og kultur godkjenner og prioriterer alle spillemiddelsøknader. 

Teknisk sektor bistår med den tekniske godkjenningen. 
 
 
 
5. REGISTRERING AV AKTIVITET, ANLEGG, OMRÅDER.                                                         
 
Dette kapittelet gir en beskrivelse av status for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Sigdal i 
dag. Kapittelet danner grunnlag for analysen av hvor og hvordan aktiviteten bør forbedres. 
 
I Sigdal ytes en stor dugnadsinnsats fra de frivillige lagene for å opprettholde aktivitetsnivået i 
alle deler av bygda. Totalt er registrert rundt 85 frivillige lag i kommunen. Det prioriteres en 
desentralisert utbygging av anlegg og aktiviteter, og de fleste anleggene er private og drives av 
frivillige lag og organisasjoner. Kommunen har ett sentralidrettsanlegg som ligger i Prestfoss. 
For øvrig ligger anlegg til både organisert og uorganisert aktivitet tilknyttet nærområder i og 
ved bebyggelse (Prestfoss, Nerstad, Nedre Eggedal og Eggedal). 
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Befolkningsutvikling: 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 
Innbyggere 3581 3611 3556 3564 3544 
Fødte 36 31 49 38 36 
Døde 55 35 36 48 43 
Innflytting 145 92 113 105 128 
Utflytting 96 143 118 115 98 

Folketallet pr. 01.01.2003 var 3 567. Det er en økning med 27 personer fra 2002. (Kilde:SSB) 
 
Framskriving av folkemengden med aldersfordeling: Folkemengden 1. januar etter alder i 
Sigdal kommune 1999-2020 (Kilde:SSB) 
År I alt                                                                      Alder 
   0  år 1-5  

år 
6-12 
år 

13-15 
år 

16-19 
år 

20-
44 år 

45-
66 år 

67-79 
år 

80-89  
år 

90 år 
og 
eldre 

1999 3611  35 198 324 119 167 1158 934 460 195 21 
2000 3596  35 201 314 124 167 1126 963 453 194 19 
2001 3573  33 190 319 124 152 1134 969 434 195 23 
2002 3550  33 183 307 134 151 1110 1000 408 201 23 
2005 3490  31 165 269 153 174 1060 1020 394 194 30 
2010 3399  30 154 245 121 171 1042 1070 340 193 33 
2015 3324  31 154 218 101 155 1003 1054 417 155 36 
2020 3264  31 155 215 93 130 950 1013 493 147 37 

 
 
FYSISK AKTIVITET 
Sigdal har store naturressurser med både fjellområder og skogsareal med merkede turstier og 
løypenett for både sommer og vinteraktivitet. Disse benyttes til allmenn fysisk aktivitet av 
både innbyggere og turister. I tillegg er opparbeidet balløkker, skianlegg og skoleanlegg som 
benyttes til uorganisert aktivitet på kveldstid.  
 
Også skolene utnytter naturressursene i nærområdet til fysisk aktivitet og friluftsopplevelser 
som en del av undervisningen og i forebyggende helsearbeid. Tilsvarende gjelder for 
skolefritidsordningen. 
 
 
IDRETTSAKTIVITET 
Det er registrert 15 idrettslag i Sigdal. Lagene har til sammen ca. 2020 medlemmer. Av disse 
er ca. 1/3 under 17 år. Det er registret 3 skytterlag med til sammen ca. 380 medlemmer. 
Lagene har aktive utøvere i følgende idretter: 
 
Lagidretter:    Antall lag i serie: 
     pr. 2003 
Fotball     17      
Håndball      5          I turnering: 8 (10-11-12 år) 
Volleyball     
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Individuelle idretter   Antall aktive: 
     pr. 2003 
Gang- og turmarsj   786 
Fotball     253   
Ski     251 
Håndball    216 
Skyting    376 
Friidrett    160 
Motorsport inkl snøscooter  158  
Ridning      99 
Volleyball      54 
Klatring      12 
Orientering        8 
 
Aktivitetstall i idrettskoler    69 
 
 
FRILUFTSLIV 
 
Organisert aktivitet: 
Det er organisert friluftsaktivitet gjennom følgende organisasjoner.   

• Sigdal og Eggedal Jeger og fiskeforening (ca 140 medlemmer) 
• Drammen og Omegn Turistforening. 

 
Jeger og fiskeforeningen disponerer fiske i diverse vann på Nerdalen og i Glessjøen og 
Vardåstjern i Holmenmarka. Foreningen disponerer også hytter og småviltjakt og rådyrjakt i 
Trillemarka. Turistforeningen organiserer lokale fellesturer i fjellområdene. 
 
Uorganisert aktivitet: 
Det er stor friluftsaktivitet i kommunen. Viktige aktiviteter er turer til fots og på ski, jakt, 
fiske, bading, bær- og soppsanking m.m.. 
 
 
ANLEGG OG OMRÅDER 
 
Idrettsanlegg 
Det er 46 registrerte idrettsanlegg i Sigdal. (balløkker er registrert under friluftsliv) 
Anleggene ligger spredt i hele bygda, men med hovedtyngde i Eggedal, Nerstad og Prestfoss. 
 
Friluftsliv – uorganisert fysisk aktivitet 
Det er en rekke friluftslivstilbud i kommunen. Tilbudene ligger spredt og omfatter en rekke 
ulike anlegg/områder fra overnattingshytter og preparerte skiløyper til turområder og 
balløkker/leikeplasser uten noen form for organisert  tilrettelegging.  
Idretts- og friluftslivsanleggenes plassering er vist i vedlagte kart. 
 
 
IDRETTSANLEGG 
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Anleggstype:             Eier:   Størrelse:  
• Lysløype 

LY  1  Eggedal skole    Eggedal IL.  4200 m. 
LY  2  Hovsmoen lysløype   Øvre Sigdal IL. 1100 m. 
LY  3  Prestfoss lysløype   Sigdal Skiklubb 3700 m. 
LY  4  Nerstad lysløype   Nedre Sigdal IL. 1920 m. 
 
• Alpinbakke 
ALP 1  Haglebuheisen   Haglebuheisen A/S 
ALP 2  Tempelseter    Privat 
ALP 3 Mokollen      Eggedal IL 
ALP 4  Slettebakken    Sigdal Skiklubb 
  
• Hoppbakke 
HOP 1  Eggedal skole   Eggedal IL  28 m.  
HOP 2 Gunnerudbakken   Øvre Sigdal IL. 40 m. -20 m. 
HOP 3  Slettebakken    Sigdal Skiklubb 60,5 m.-40 m.-20 m. 
HOP 4  Nerstad idrettspark   Nedre Sigdal IL. 20 m. 
 
• Fotballbane 

FOT 1  Eggedal skole    Eggedal IL. 
FOT 2  Eggedal skole    Eggedal IL.   
FOT 3  Hovsmoen idrettsp.   Øvre Sigdal IL. 
FOT 4  Prestfoss barneskole   Sigdal kommune 
FOT 5  Prestfoss idrettspark   Sigdal kommune   
FOT 6  Nerstad idrettspark   Nedre Sigdal IL. 
FOT 7  Nerstad idrettspark   Nedre Sigdal IL. 
 
• Friidrettsanlegg 
FRI  1  Prestfoss idrettspark   Sigdal kommune 
FRI  2  Nerstad idrettspark   Nedre Sigdal IL. 
 
• Håndball (ute)  
HB  1  Eggedal skole    Eggedal IL. 
HB  2 Leikvang håndballb.     Stjerna IL. 
HB  3   Prestfoss idrettspark   Sigdal kommune 
 
• Idrettshall 
IH  1 Sigdalshallen    Nedre Sigdal IL. 
 
• Motorsport  
MOT 1 Sigdal motorsenter   NMK Sigdal & Modum 
 
• Orienteringskart 
OK  1 Haglebu    Eggedal IL. 
OK  2   Eggedal skole    Eggedal IL. 
OK  3   Tovstjern    Eggedal IL. 
OK  4   Prestfoss    Nedre Sigdal IL. 
OK  5   Ramstadmarka  
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OK  6  Vad     Nedre Sigdal IL. 
OK  7   Åbyåsen    Nedre Sigdal IL. 
OK  8   Finnerud    Nedre Sigdal IL. 
OK  9   Grefstadseter    Nedre Sigdal IL. 
OK  10 Stillingsås    Nedre Sigdal IL. 
 
• Rideanlegg 
RID  l  Stall Gulsrud    Privat 
RID 2 Stall Haugen    Privat 
 
• Samfunnshus med idrettsfunksjon 
SHI 1 Eggedal     Sigdal kommune 
SHI 2 Leikvang    Stjerna IL 
SHI 3 Frydheim    Øvre Sigdal IL 
SHI 4  Prestfoss samf.hus   Sigdal kommune 
SHI 5 Nerstad     Sigdal kommune  
 
• Skytterhus 
SK   1 Enger     Stjernen Skytterlag 
SK   2 Hertåtangen    Sigdal skytterlag 
SK   3 Åbymoen    Nedre Sigdal skytterlag 
 
• Skytebane 
Ute: 
SK   3 Enger     Stjernen Skytterlag 
SK   4 Hertåtangen    Sigdal skytterlag 
SK  5 Hertåtangen    Sigdal pistolklubb 
SK  6 Åbymoen    N. Sigdal skytterlag 
 
Inne: 
SK  7 Eggedal samfunnshus   Sigdal kommune 
SK  8 Prestfoss samfunnshus  Sigdal kommune 
• Lerduebane 

LER 1  Hertåtangen    Sigdal og  Eggedal jeger og fiskeforening 
 
• Svømmehall 

SVH 1 Eggedal skole    Sigdal kommune 
SVH 2 Prestfoss samfunnshus  Sigdal kommune 
 
• Tennisbane 

TE  1 Prestfoss idrettspark   Sigdal tennisklubb 
 
• Skolekart/nærmiljøkart 

Nerstad skole    
 
 
FRILUFTSLIV - FYSISK AKTIVITET 
 
• Skiløyper  (preparerte) 
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Fjellet: 
AFL 1 Eggedal vestfjell: 
 Haglebu - Sloko - Vestbygda - Frøvollseter - Vardefjell - Nerdalen -  
 Eggedal vestfjell - Haglebu - Økteren - Flatvollen 
 
AFL 2 Norefjellområdet: 
 Haglebu - Tempelseter - Høgevarde - Norefjellstua  

Tempelseter - Gamlesetra - Djupsjøen - Norefjell 
Bygda: (Løypene er privat kjørt) 
AFL 3 Frydheim - Narum - Hagavold - Gunnerud - Hole - Frydheim 
AFL 4 Sigdalsløypa 
AFL 5  Korsen – Hiåsen 
AFL 6 Nerstad – Nattjernåsløypa 
AFL 7 Eidal – Berganvarden  
 
Områder med fiskekort:    Overnattingssteder:    
FI   1 Haglebu      AFD 1 Haglebu turistheim 
FI   2 Tempelseter – Gråfjell    AFD 2 Haglebu Fjellstue 
FI   3 Kodalseterområdet    AFD 3 Tempelseter høyfjellshotell 
FI   4 Bølevann – Vestbygda    AFD 4 Eggedal Borgerstue 
FI   5 Nerdalen     AFD 5 Folkemusikksenteret    
FI   6 Borofjelltjern     AFH 1 Toveseter Turisthytte (DNT) 
FI   7 Simoa/Soneren/Kråkefjorden/ 
          Horgavassdraget 
FI   8 Finnerud 
FI   9 Lauvnesvannet 
FI 10 Glessjøen/Vardåstjern 
 
• Områder med salg av fiskekort for småviltjakt til allmennheten: 

JAL 1 Tempelseter  (Tempelseter høyfjellshotell) 
JAL 2 Trillemarka   (Sigdal og Eggedal Jeger og fiskeforening) 
 
• Turstier 

AFS 1 Haglebu - Toveseter - Høgevard - Norefjellstua m/forb.Sandvasseter - Tempelseter             
AFS 2 Bråthen - Kodalen 
AFS 3 Tales - Heslia 
AFS 4 Andersnattjern - Andersnatten - Nerdalen 
AFS 5 Horgebrua - Hiåsen 
AFS 6 Prestfoss - Hovden 
AFS 7  Grågalten 
AFS 8 Blegeberg - Uksåsen 
AFS 9 Narum - Dugurdsmålsnatten 
AFS 10 Bergan – Berganvarden 
AFS 11 Nesbekken 
AFS 12 Olavsløypa (Prestfoss-Vatnås) 
AFS 13 Lauvnesvannet – Lindbo – Prestfoss 
 
• Badeplasser     Balløkke/leikeplasser - nærmiljøanlegg: 
BLP 1 Haglebuvannet    LEK 1 Enger (Granlifeltet)   



Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 

Vedtatt av Sigdal kommunestyre 18.12.2003, sak 03/0081 
12

BLP 2 Kvennaberga     LEK 2 Kringstadbakken 
BLP 3 Pradisbukta     LEK 3 Tislebakkfeltet 
BLP 4 Sandsbråtan     LEK 4 Holmenfeltet 
BLP 5 Frågåttlandet     LEK 5 Nerstad 
BLP 6 Slettelandet     LEK 6 Øverbyroa 
BLP 7 Vikslandet     LEK 7 Flata 
BLP 8 Kolsrud 
BLP 9 Velstad 
BLP 10 Lauvnesvannet 
 
• Kanopadling 
KA 1 Solevannet 
KA 2 Horgesetervannet 
KA 3 Lauvnesvannet 
KA 4 Hovedvassdraget (Simoa – Kråkefjorden – Soneren) 
 
• Fjellklatring 
KLA 1 Andersnatten 
 
• Turområder/ dags- og ferieutfarstområder 
TUR 1 Haglebu – Tempelseter – Norefjell  TUR 7 Grågalten  
TUR 2 Urdefjell – Bugrovfjell   TUR 8 Ramstadmarka 
TUR 3 Trillefjell     TUR 9 Hellerudflya 
TUR 4 Andersnatten 
TUR 5 Slettefjell – Borofjell – Gauleseter 
TUR 6 Berganvarden – Bjørketjernvarden 
 
• Utsiktspunkt 
UTP 1 Haglebunatten     UTP 7 Berganvarden 
UTP 2 Ranten      UTP 8 Olhovd 
UTP 3 Gråfjell     UTP 9 Grågalten 
UTP 4 Andersnatten     UTP 10 Nattjernåsen 
UTP 5 Dugurmålnatten    UTP 11 Drotninggutunatten 
UTP 6 Borofjell     UTP 12 Hellerudflya 
 
 
6. ANALYSE AV BEHOV FOR TILTAK, AREALER, OMRÅDER OG    
    ANLEGG. 
 
• FYSISK AKTIVITET 
Det er viktig å prioritere den fysisk aktiviteten i både barnehagen, skolen og 
skolefritidsordningen. I dag utnyttes dette i rimelig grad ved å bruke naturressurser, turstier og 
anlegg i nærmiljøet. Tilsvarende benyttes fjellområdene til turer og friluftsopplevelser.  
Se også aktiviteter registrert under friluftsliv,som er en vesentlig del av den fysiske aktiviteten 
 
Vedlikehold av eksisterende stier og utvikling av nye merkede turstier er viktig for å legge til 
rette for daglig fysisk aktivitet. Å legge forholdene til rette for fysisk aktivitet er særlig viktig 
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for barn å unge for å få et best mulig oppvekstmiljø. I tillegg er det viktig i det forebyggende 
helsearbeidet. Informasjonsmateriell som gjør tilbudene lettere tilgjengelige bør utvikles. 
 
• IDRETT 
Idretten i Sigdal har mange sterke sider: Desentraliserte og generelt gode anlegg, lokalt 
engasjement og aktive organisasjoner. Antallet anlegg er relativt stort og de fleste aktuelle 
idretter er dekt. Det er et aktivt samarbeid mellom idrettslaga.  
 
Det er fortsatt viktig å prioritere rehabilitering og drift av eksisterende anlegg framfor 
utbygging av nye anlegg. Likeledes er viktig å opprettholde tilskuddsordningene til drift av 
idrettslagas anlegg. 
 
Det er en stor utfordring for laga å skaffe ledere og trenere til alle klubbene og å holde det 
store antallet anlegg i stand. Så langt det er mulig bør det gjøres enklere å drive frivillige 
organisasjoner for å unngå økende papirmølle og stadig større ansvar og arbeidsmengde på 
ledere/tillitsvalgte.  
 
• FRILUFTSLIV 

Friluftslivet i Sigdal har gode forutsetninger. Det meste registrert under dette området kan 
betegnes som uorganisert fysisk aktivitet som ligger til rette for både innbyggere og turister. 
Blant Sigdals særlige kvaliteter kan nevnes: 
- Lett adkomst til skog, fjell og vann. 
- God plass/attraktive turområder. 
- Rike vilt-, fisk-, bær- og soppressurser. 
 
Det største svakhetene ved friluftslivet i Sigdal i dag er : 
- få og små områder der allmennheten har tilgang på småviltjakt  
- mangelfull informasjon om friluftslivstilbudene  
- for dårlig tilrettelegging for friluftsliv tilknyttet hovedvassdraget 
- For få tilrettelagte badeplasser (adkomst mv) 
 
I tida framover kan følgende forhold få negative konsekvenser for friluftslivet i Sigdal: 
- forurensing/forsuring av vassdrag 
- manglende vedlikehold av stier/løyper 
- forringelse av turområder p. g. a. utbygging/skogbruk 
- økende motorferdsel på vassdrag og i utmark 
 
For å møte trusler, redusere svakheter, ta vare på sterke sider og videreutvikle friluftslivet i  
Sigdal bør en : 
- ved større utbygginger i fjellet tidligst mulig kreve konsekvensutredning. 
- utbygging bør ikke tillates på skjerma side av byggegrense mot fjellet 
- gjennomføre tiltak med sikte på å bedre/ta vare på vannkvaliteten i vassdragene (kalking,                   
  redusere lokale utslipp) 
- øke tilgang på småviltjakt for allmennheten 
- øke tilgang på sportsfiske/færre (ett?)/større kortområder 
- øke bruken av hovedvassdrag i friluftssammenheng bl. a. ved å gjøre vassdragene lettere   
  tilgjengelig (stier, skilting m.m.) og ved å forsøke å bedre kvaliteten på fisken i vassdraget 
- plan for stier/løyper (prioritering/ansvar/standarder) 
- utarbeide informasjon (bl. a. friluftlivskart) til brukere og til de "offensive" interessene i   
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utmarka (utbygging/skogbruk) 
- drive flerbruk (skog) og bevisst, langsiktig arealforvaltning  
- holde motorferdsel i utmark innenfor akseptable rammer 
 
 
7. ANALYSE OVER LANGSIKTIGE OPPGAVER FOR TILTAK,   
    UTBYGGING OG TILRETTELEGGING (10-12 ÅR)  
 
Sigdal har en forholdsvis stor anleggesmasse hvorav de fleste anlegg drives av frivillige lag og 
organisasjoner. For å kunne opprettholde en god drift av anleggene er det viktig å legge til 
rette for en enda bedre utnyttelse av de eksisterende anlegg til både organisert og uorganisert 
fysisk aktivitet. Samarbeid mellom lagene og mellom kommunen og laga er viktig. 
 
Det er likeledes viktig å prioritere rehabilitering og utbedring av eksisterende anlegg slik at 
disse kan være i aktiv bruk.   
 
Listen over aktuelle utbyggingsoppgaver og fysiske aktiviteter er uprioritert og er basert på 
registrerte planer fra lag/foreninger og kommunale anlegg, samt tiltak som har framkommet i 
forbindelse med planarbeidet. Gjennomførte tiltak for siste planperiode er registrert på listen.  
 
IDRETT 
- Toppdekken avlastningsbane Nerstad, N. Sigdal IF. 
- Orienteringskart Ramstadmarka.  
- Lysløype i N. Eggedal, Stjerna IL. 
- Rulleskibane i Nedre Eggedal 
- Skateboardrampe på Nerstad, N. Sigdal IF 
- Lysløype N. Sigdal IF 
- Tettere samarbeid mellom idrettslaga og skolen 
- Klubbhus/lager for materiell ved Sigdal Motorsenter  
- Rehabilitering av friidrettsanlegget i Prestfoss  
- Skileikanlegg i Eggedal, Eggedal IL – heis (gjennomført) 
- Rehabilitering av skyteanlegg, Stjernen Skytterlag og Sigdal Skytterlag (gjennomført) 
- Rehabilitering av anlegg/gokartbane ved Sigdal motorsenter, NMK Modum og    
  Sigdal (gjennomført) 
- Grøntanlegg v/idretts- og ungdomshuset i Prestfoss (gjennomført) 
- Samarbeid kommuen/laga om drift av idrettsanlegga i Eggedal og på Nerstad (gjennomført) 
 
NÆRMILJØ – FRILUFTSLIV - FYSISK AKTIVITET 
- Bedring av adkomst til - og kvalitet - på badeplasser (herunder bl.a. Badeberget i   
  Eggedal, og Slettelandet v/Prestfoss).  
- Utarbeide sti og løypeplan og gjennomgå kvalitet av skilting og merking. 
- Etablere større felles fiskekortområder i kommunen. 
- Legge til rette for sportsfiske, i første omgang i nedre del av Simoa. 
- Ballbinge v/Sigdal ungdomsskole 
- Viltmålbane ved lerduebanen på Hertåtangen 
- Opparbeidelse av ballplass på Flata i Prestfoss (gjennomført) 
- Balløkke ved sentralidrettsanlegget/ungdomsskolen i Prestfoss (gjennomført). 
- Gjennomgang av fiskerettighetene i Trillemarka (sluttført) 
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8. PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2005-2008 
 
UTBYGGING OG TILRETTELEGGING AV ANLEGG OG AKTIVITETER FOR IDRETT 
OG FRILUFTSLIV  - BRUK AV KOMMUNALE MIDLER 
 
K = kommune   SM = spillemidler  PR = privat 
 
 

Revidert i henhold til økonomiplan 2005-2008, jfr sak KS-04/0074 av16.12.2004: 

 
 
IDRETT 
         
Nærmiljøanlegg  Finansiering 2005 2006 2007 2008 

( 1000 kr) K SM PR K K K K 

1. Ballbinge Prestfoss 
    Eier: Sigdal kommune 
     
    Kostnad ekskl mva: 567 

 200  
 
 
 

  240 
 
 
 

  127 
 
 
 

  
 
 

 

200 
 
 
 

 

 
 

Rehabilitering av anlegg  Finansiering 2005 2006 2007 2008 
( 1000 kr) K SM PR K K K K 

1.Sentralidrettsanlegget/       
   friidrettsbanen, fast dekke 
   Eier: Sigdal kommune  
 
  Kostnad ekskl. mva: 5.1 

3.3 1.500 300 500 800 1.000 
 

Friidrettsklubben 
forskutterer 

1 million 
dugnad 300 

 

 

 
 
Nye anlegg   Finansiering 2005 2006 2007 2008 

( 1000 kr) K SM PR K K K K 

1.  Lager for maskiner 
Eier: NMK Modum/Sigdal 

 
     Kostnad inkl. mva: 2.036 

0 
 
 
 

678 
 
 
 
 

1.358 
 

    

 
 
FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET 
Et kontinuerlig samarbeidet mellom de frivillige laga og kommunen som kan styrke 
mulighetene for et aktivt friluftsliv og daglig fysisk aktivitet. Bedret informasjon. 
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9. Drift og vedlikehold av eksisterende og planlagte anlegg 
 
Midler til drift og vedlikehold av kommunale anlegg er innlemmet i kommunens budsjett. 
Ved etablering av nye anlegg skal vurderes de driftsmessige konsekvensene og hva som 
kreves av årlige vedlikeholdsmidler.  
 
Sigdal kommune yter årlige tilskudd til drift av private anlegg. For øvrig er driften 
anleggseiers ansvar.  
 
Avsatte driftsmidler i kommunens budsjett (2004) 
• kr. 492.000 til idrettsformål, herav kr. 432.000,- til frivillige lag og organisasjoners 

aktivitet, anlegg og drift, og kr. 60.000,- til kommunale anlegg.  
• Kr 75.000,- til andre kulturanlegg (skytteranlegg, grendehus mv) og andre lags aktiviteter 

(skytterlag, friluftlivsorganisasjoner mv)  
• Kr. 250.000,- til løypekjøring i fjellområdene 
 
I tillegg er avsatt noe midler til vedlikehold av merking av turløyper og drift at badeplassen på 
Sandsbråten. 


