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Innledning 
Vi takker for anledningen til å gi innspill til fordelingen av spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg i 

Trøndelag for 2021. Spillemiddelordningen er svært viktig for å legge til rette for spesielt 

nærfriluftsliv som folk driver til hverdags. Vi er opptatte av at Trøndelag fylke følger 

samfunnsutviklingen og kanaliserer penger til slike tiltak når vi vet at egenorganisert 

hverdagsaktivitet blir mer og mer populært. Turgåing er den suverene vinneren blant alle aktiviteter 

som drives her til lands, og er den mosjoneringsformen som flest kan tenke seg å begynne med også. 

Helst i naturpregede arealer, og da trengs det merkede stier som senker terskelen for å gå på tur, 

men som også kanaliserer ferdsel utenom sårbare naturområder. Det siste året med pandemi og 

begrenset med organisert aktivitet har tydeliggjort viktigheten av arenaer i naturen som passer for 

folk i alle aldre og samfunnslag. 

Generelle merknader 
Det er gledelig at nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg får økte tildelinger i fylket. Det er flott å se at 

det nå harmonerer rett veg i hele Trøndelag. Spesielt når man vet at man får mye mer folkehelse fra 

hver krone til et friluftslivsanlegg kontra et idrettsanlegg. Når det gjelder de konkrete tiltakene så har 

ikke vi grunnlag for å kommentere hvorvidt et anlegg bør bli prioritert foran et annet, men vi mener 

det er viktig at tildelte midler til friluftsliv opprettholdes og også øker slik som det nå er foreslått.  

Spillemidler og miljøansvar 
Plastforsøpling er en av vår tids store miljøutfordringer. Det er kjent at kunstgressbaner er en 

skikkelig versting, og de kan årlig gi flere tonn avrenning av ferdig oppmalt mikrogranulat som til slutt 

havner i vannkildene våre og i næringskjedene. Derfor er det flott at det er satt som krav at 

etableringer av kunstgressbaner kun kan skje der det etableres oppsamlingsløsninger inntil 

miljøvennlig granulat finnes som et fullgodt alternativ. Vi håper Fylkeskommunen har midler og 

intensjon om å følge opp at dette blir overholdt.  

Vi håper videre at det gjøres overordnete vurderinger rundt hvor stor påvirkning på naturen som 

tiltakene berører. Tiltakene er ofte for små til å utløse krav til plan, og derfor kan man oppleve at et 

tiltak som potensielt berører sårbar natur, for eksempel myr og vannkilder, ikke blir godt nok utredet 

før man starter bygging/tilrettelegging. Å løfte dette frem i bevisstheten hos tiltakshavere og 
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tilsagnsmyndigheter tror vi er klokt for at man skal ivareta naturmangfoldlovens krav til vurdering av 

miljøpåvirkninger av forvaltningsvedtak.  

Opplæring av søkere 
Vi har inntrykk av at det en andel spillemiddelsøknader blir forkastet på grunn av at de ikke oppfyller 

formelle krav. Det er derfor positivt at fylkeskommunen fører dialog med søkere om utbedring av 

søknader der det er nødvendig.  Fylkeskommunen jobber hardt med å drive opplæring, blant annet 

ved å kalle inn kommuner på kurs og konferanser. I vår digitale hverdag, og med pandemien som 

katalysator for elektroniske møter og kurs så burde det være rom for forbedringer. Kursene bør tilbys 

på ettermiddagstid og annonseres jevnlig et par ganger i året kanskje slik at man fanger interessen til 

lag og foreninger som har prosjekter på tegneblokka.  

Vi vil til slutt nevne at vi setter pris på informasjonen som når oss gjennom de årlige møtene vi hatt, 

og deltar gjerne på nye møter om spillemiddelsøknader.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Fredrik Fredriksen 

Koordinator 

FNF Trøndelag 


