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1 Innledning  

1.1 Bakgrunn for planen  

Kommunen har siden 1994 vært pålagt av Kulturdepartementet å utarbeide 

kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv. Departementet 

pålegger kommunene å rullere handlingsprogrammet hvert år, og den tematiske 

delen hvert 4. år. Gjeldende plan ble vedtatt av kommunestyret den 11.12.2017 og 

gjaldt for årene 2018 – 2021, og gjeldene handlingsprogram ble sist vedtatt av 

kommunestyret 25.11.2019.  

Departementet har utarbeidet en veileder for kommunal planlegging for idrett og 

fysisk aktivitet. Veilederen kom sist i revidert utgave oktober 2015. Veilederen er 

fulgt i utarbeidelsen av denne planen. Det er ikke lenger krav om at planen skal være 

en kommunedelplan og den er nå endret til en temaplan i tråd med kommunal 

planstrategi 2020 – 2023.  

Planen er todelt, en tematisk del som rulleres hvert 4. år og et handlingsprogram som 

rulleres og vedtas av kommunestyret hvert år. Handlingsprogrammet avgjør i hvilke 

rekkefølge prosjektene vil prioriteres med hensyn til spillemidler og kommunalt 

tilskudd. I tillegg inneholder planen vedlegg som beskriver utarbeidelse av planen, 

oversikt over anlegg, idretten utbredelse, ønsker og behov.  

1.2 Planens mandat  

Planarbeidet skal være en helhetlig plan for idrett og fysisk aktivitet i Karmøy, der 

alle gruppers behov for både anlegg og aktivitet utredes. Planen skal bestå av en 

tematisk del med klare føringer for det videre arbeidet innen feltet, samt et 

handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg i perioden.  

Det er under utarbeidelse av plan søkt samarbeid med offentlige myndigheter og 

organisasjoner som har særlig interesse i planarbeidet. Spesielt gjelder dette 

idrettsrådet.  
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2 Utvik l ingstrekk

A k t i v i t e t

I tidligere kommunedelplaner for idrett og fysisk aktivitet har en hatt beskrivelse av
utviklingen over helsetilstanden i Norge. Kommunen lager nå egen oversikt over
helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Dette omhandles derfor ikke her.

I denne planen ser en nærmere på utviklingstrekk som omhandler idrett og fysisk
aktivitet nasjonalt og lokalt.

Kulturdepartementet har startet arbeidet med en ny idrettsmelding, men denne
meldingen forventes å være klar i løpet av 2021.

Mange rapporterer at de trener og mosjonerer på fritiden samtidig som graden av
inaktivitet i befolkningen øker. Dette kan skyldes at hverdagsaktiviteten går ned.
Helsemyndighetenes anbefalte minimumsnivå for barn og unge er 60 min. per dag
med moderat og høy intensitet, og for voksne og friske eldre er det 150 minutt
moderat fysisk aktivitet og 75 minutt med høy intensitet per uke. En kartlegging som
Helsedirektoratet foretok i 2015 viser at 32 prosent av den voksne befolkningen
oppfyller denne anbefalingen.

Levekårsundersøkelsen fra 2019 viser
at 80 % av befolkningen over 16 år
trener eller mosjonerer minst en gang
i uken. De mest populære trenings
eller mosjonsaktivitetene er å gå
raske turer (76 %), drevet med
styrketrening (46 %), joggetur (39 %),
langrenn/skitur (37 %) og trent
spinning/tredemølle/med
treningsapparat (37 %).

Deltakelsen i den organiserte idretten
avtar i ungdomsårene, og
treningssentre og andre former for
egenorganisert trening og mosjon

blir viktigere treningsarenaer. Idrett den viktigste organiserte fritidsaktiviteten for
ungdom, men det er en nedgang i den organiserte idretten for aldersgruppen 16 – 19
år, men tross dette frafallet er organisert idrett viktig. Fotball er den største
aktiviteten for begge kjønn i alderen 8-15 år. De fleste som trener fotball og håndball
gjør det i regi av et idrettslag, mens langrenn, svømming, alpint, fotturer og sykling i
stor grad foregår på egenhånd.

Bruk av tur- og fri luftsområder har en stor oppslutning. Nasjonal undersøkelse viser
at andelen av befolkningen som har fotturer i skog og mark er på 61.9 %, noe som er
en økning på 9,5 prosentpoeng siden 1995. Hvis en ser på medlemsutviklingen i Den

Figur 1: Oversik t f ra Levekårsundersøkelsen 2019 om hvem
som mosjonerer.
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norske turistforeningen (DNT), så kan den muligens si noe om utviklingen på 

nasjonalt nivå. I følge årsmeldingene til DNT sentralt har antall medlemmer økt fra 

241 520 i 2010 til 270 250 i 2015, en økning på nærmere 12 %.  

Trenden de siste 10 årene er at det har kommet flere aktører som tilbyr idretts- og 

mosjonsaktiviteter utenom den organiserte idretten. Mange av disse trenings- og 

organiseringsformene er knyttet til livsstil og opplevelser. For voksne er det en trend 

at de trener når det passer dem, uten å ta hensyn til fastsatte treningstider og uten 

forpliktelser med dugnad og andre oppgaver. I perioden fra 1989 til 2015 har 

egenorganisert trening økt. På nasjonalt nivå var det i 1989 flere som trente i 

idrettslag enn i private treningstilbud, mens det i 2015 var mer enn dobbelt så mange 

som brukte private treningstilbud. Det er også kjønnsforskjeller, flere menn enn 

kvinner trener i idrettslag samtidig som kvinnene er i flertall i de private tilbudene. 

Undersøkelsen på Haugalandet viser at andelen voksne over 15 år som benytter 

helsestudio er mye større enn de som deltar i organisert idrett.  

De senere år har det også kommet flere digitale trender som motiverer til økt fysisk 

aktivitet. Dette kan være apper på mobilen, treningsopplegg på nettet, pulsklokker 

og lignende. 

Etter nedstengingen av Norge 12. Mars 2020, på grunn av koronapandemien, var det 

en økning i bruk av de ulike turløypene i kommunen. Denne økningen har delvis 

fortsatt selv om man har åpnet opp tilbudene. Det har også vært en stor økning i 

bruk av friluftsområder til aktiviteter som for eksempel diskgolfbanen i 

Stangelandsmarka. Noe 

av bekymringen er at 

det meldes om flere 

idrettslag ikke har 

kunnet gi et 

tilfredsstillende tilbud 

og at flere har sluttet 

med organisert idrett. 

Barne- og 

ungdomsidretten kunne 

starte opp igjen etter 

flere måneder uten 

tilbud, mens det har 

vært store restriksjoner 

for voksenidrett som driver med kontakt idrett (kampsport, fotball, håndball, 

volleyball og lignende) fra mars og ut året. Det er fremdeles usikkert når store deler 

av breddeidretten for voksne kan starte opp igjen.  

Figur 2: Sammenligning av besøkende i Bjørgene 2019 og 2020 



Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2021 - 2024 

7 

3 Kommunens idretts- og friluftspolitikk 

Karmøy kommune har en stabil og forutsigbar politikk innen feltet. Spesielt når det 

gjelder ulike kommunale tilskudd. Dette gjelder både til drift og ved bygging av 

anlegg. Idretten har tilpasset seg tilskuddsordningene gjennom for eksempel å 

fullfinansiere bygging av anlegg i påventer av spillemidler og kommunalt tilskudd 

eller med å ha fast ansatte. Over tid er det skapt en forventing om at tilskuddene 

kommer selv om dette er basert på årlige budsjettvedtak.  

Hovedlinjene videreføres med noen justeringer i kommende plan. De viktigste 

elementene i politikken beskrives her:  

Karmøy kommune bidrar med gratis leie av kommunale anlegg for trening til 

frivillige organisasjoner i kommunen. Kommunen bygger (med noen unntak) anlegg 

som er nødvendige for kommunens egen kjernevirksomhet som undervisning. Det 

tenkes her spesielt på gymnastikksaler, idrettshaller og svømmehaller. Disse tilbys til 

lag og foreninger til treninger på kveldstid og avvikling av kamper og arrangementer 

i helgene. Sagt på en annen måte så blir arbeidsfordelingen at kommune står for 

infrastrukturen og de frivillig står for aktiviteten. For å få en god fordeling av tider i 

kommunale anlegg bidrar idrettens eget fellesorgan, Karmøy idrettsråd, med 

fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg.  

For andre anlegg, som primært er til bruk for idrettsformål for eksempel 

fotballbaner, ridesentre, klubbhus, forutsettes dette løst gjennom utbygging av lag og 

organisasjonen selv. Det offentlige bidrar gjennom merverdikompensasjon/refusjon, 

spillemidler og kommunalt tilskudd. Kommunen stiller ved behov også garanti og 

kommunale arealer til disposisjon. Kommunen har i inneværende planperiode 

utvidet muligheten for kommunale lånegarantier slik at idretten kan gis bedre 

lånebetingelser  

I ny temaplan foreslås endring av hovedregelen for tildeling av kommunalt tilskudd 

til lag og organisasjoner som bygger idrettsanlegg. Som ny hovedregel foreslås 1/3 

spillemidler, 20 % kommunale midler (tidligere 1/3) og det resterende andre midler 

(egenkapital, mva. kompensasjon, dugnad, gaver, lån m.m.). Videre ønsker en å 

utvide ordningen til også å gjelde nærmiljøanlegg når andre enn idrettslag bygger. 

Tidligere ble det kun gitt kommunalt tilskudd når idrettslag bygget ut. Endringene er 

omhandlet i eget kapitel i planen (5.8.1).  

Det har de siste årene blitt bygget og planlagt flere anlegg med høye 

investeringskostnader. Det er tidligere vedtatt at anlegg i regi av lag og 

organisasjoner med maksimal kostnad som godkjennes lagt inn på listen settes til kr 

7.5 millioner. Det foreslås nå endret til kr 15 millioner. Bakgrunnen for dette er 

endringer i spillemiddelordningen som gjør det enklere å søke om tilskudd til flere 

anleggsenheter i samme spillemiddelsøknad, generell økning i kostnadsnivå og at 

det ofte er hensiktsmessig både praktisk og økonomisk for utbygger å bygge flere 

anleggsenheter i sammenheng. Endring i regelverker for spillemidler med virkning 
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fra søknadsrunden i 2020 tok bort kravet om kommunal garanti for spillemidler 

ovenfor departementet for kostnadskrevende anlegg. Det gjør den økonomiske 

risikoen ved bygging av større anlegg for kommunen mindre.  

For private anlegg med kostnadsramme over kr 15 millioner lages det særskilte saker 

som blir vurdert i budsjettsammenheng. En slik særskilt vurdering vil også være 

viktig få å klargjøre kommunens engasjement slik at organisasjonene på best mulig 

grunnlag kan vurdere om det ønsker å realisere prosjektene med de forutsetningene 

som foreligger.     

Det er en del type anlegg som ikke nødvendig har pressgrupper i form av idrettslag. 

Eksempler er turstier, turveier, lysløyper, nærmiljøanlegg ved skoler og lignende. 

Her er det naturlig at kommunen tar et større ansvar. Et godt eksempel på det er at 

kommunen tar ansvar for etablering av lysløyper i alle sonene i kommunen eller at vi 

utvider ordningen for tilskudd til nærmiljøanlegg.  

Kommunen har en bevist satsing på tilskudd for å støtte oppunder lag og foreninger 

gjennom tilskudd. En viser her spesielt til:  

• Driftstilskudd til lag og organisasjoner  

• Tilskudd til daglig leder i de største idrettslagene  

• Tilskudd til drift av idrettsanlegg  

• Kommunalt investeringstilskudd idrettsanlegg  

• Kommunalt investeringstilskudd nærmiljøanlegg for alle lag og 

organisasjoner  

• Egen tilskuddsordning for spesielle grupper gjennom «Folkepulsen Karmøy»  

All erfaring tilsier at det skapes mest mulig og beste mulig aktivitet ved å støtte 

oppunder de frivillige gjennom samarbeid og veiledning. Ansettelse av en egen 

frivillighetskoordinator i forrige planperiode bidrar til mer samordnet politikk 

ovenfor frivilligheten.  

Kommunen legger også til rette gjennom arbeidet som utføres av Sektor eiendom, 

Samferdsel og utemiljø, Folkehelsekoordinator eller av Friluftsrådet Vest.  

3.1 Overordnet mål  

Disse målene tar utgangspunkt i den statlige idrettspolitikken  

1. I Karmøy kommune skal alle som ønsker det ha mulighet til å drive idrett og 

fysisk aktivitet i form av trening og mosjon.  

2. Den frivillige, medlemsbaserte idretten skal sikres gode rammevilkår slik at 

idretten kan gi gode og inkluderende aktivitetstilbud. Det legges særlig vekt 

på å utvikle attraktive tilbud til barn og unge  

3. Kommunen skal ha idrettsanlegg og friluftsområder i nærmiljøet hvor folk 

bor.  
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En har valgt å videreføre det overordne målet fra forrige periode. Det var i 2020 

bebudet en ny statlig idrettsmelding. Denne er utsatt og det er uavklart når den 

foreligger. Det er dermed ikke nye statlige føringer på området. 

Siden sist plan er det vedtatt at FN`s bærekraftmål skal vektlegges i den kommunale 

planlegging på alle nivåer. På spesielt tre områder kan en trekke frem at 

målsetningen i plan treffer disse:  

Bærekraftmål 3. God helse og livskvalitet 

God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt 

fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet. Hvordan helsen vår er 

påvirkes av blant annet av mulighetene til å være aktiv gjennom trening og mosjon. 

Tilgjengelige anlegg og en aktiv idrett bidrar til at økonomi og sosiale forhold er et 

mindre hinder for bred deltakelse. 

Bærekraftmål 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn 

På sitt beste sørger lokalsamfunnet for at mennesker kan leve gode liv og utvikle seg. 

Muligheter for mosjon og aktivitet, utendørs eller innendørs i idrettsanlegg eller i 

friluftsanlegg som stier eller turløyper er i så måte avgjørende. Dette er tilgang til 

grunnleggende tjenester som må tilrettelegges på en bærekraftig måte. 

Bærekraftmål 17. Samarbeid for å nå målene 

For å lykkes trengs det gode og sterke partnerskap. Kommunen bidrar som lokal 

myndigheter med samarbeid på en rekke ulike område med frivillige lag og 

organisasjoner for å oppnå. Både gjennom formelle avtaler/partnerskap, gjennom 

tilskudd og praktisk bistand med mer. 
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3.2 Delmål  

Anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet  

 

Tabell 1: Oversikt over delmål for anlegg og områder, tiltak og ansvar 

Delmål Tiltak Ansvar  

Sikre allmennheten tilgang 

til område for fysisk 

aktivitet  

Arealplaner og 

kommunal/statlig sikring  
Teknisk etat  

Nærmiljøanlegg både i 

tilknytning til boområder, 

turområder, idrettsanlegg 

og skoler.  

Følge opp lokale initiativ fra 

lag/organisasjoner  

Tilskudd til 

søknadsberettigede  

Sektor kultur  

Lysløyper i alle soner.  Bygge lysløyper på Vea og 

Skudeneshavn  

Søke om statlig sikring som 

friluftsområdet.  

Grunnerverv  

Sektor samferdsel og 

utemiljø  

Anlegg som skaper et 

mangfoldig aktivitetstilbud  
Strengere behovsvurdering  

Prioritere rehabilitering  

Sektor kultur sammen 

med idrettsrådet  

Utvikle interkommunale 

idrettsanlegg  
Samarbeid gjennom 

interkommunalt utvalg 

idrett  

Sektor kultur  

Universell utforming av 

idretts- og svømmehaller 

(25m)  

Gjennomføring av 

nødvendige tiltak/løpende  

Følge vedtatt plan for 

universell utforming 

Sektor eiendom  

Samferdsel og utemiljø  

Varmtvannsbasseng for 

person med spesielle behov 

og svømmeopplæring  

Kartlegging av behov,  

Utarbeide kostnadsoverslag  

Sektor eiendom  

Helse- og omsorg  

Oppvekst og kultur 
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Mangfold av foreningseide 

idrettsanlegg  
Tildele kommunalt tilskudd 

med 20 % av godkjent 

kostnader for 

spillemiddelanlegg til 

foreningseide idrettsanlegg  

Utarbeide egen politiske 

saker for saker med godkjent 

kostnad over 15 millioner  

Aktiv bruk av kommunale 

garantier for å sikre 

finansiering  

Sektor kultur  

God utnyttelse av 

eksisterende anlegg.  
Anlegg med behov for 

rehabilitering tas inn på 

listen når de formelle 

kravene iht. 

spillemiddelordningen er til 

stede  

Sektor kultur  

Øke attraktiviteten og 

bredden av trimtilbud ved 

sentrale friluftsanlegg  

Utplassere 

utetreningsapparater  

Samarbeid med lokale 

aktører  

Sektor kultur  

Samferdsel og utemiljø  

Sikre tilgjengelighet til 

utmarka.  
Lage flere mindre/enkle 

parkeringsplasser i 

tilknytning til turstiene. 

Gjerne gjennom statlig 

sikring og midler. 

Samferdsel og utemiljø  

Overta offentlige regulerte 

friområder og lekeplasser 

som står i privat eie.  

Grunnforhandlinger  

Avtaler  

Samferdsel og utemiljø 

og jurister i teknisk stab.  
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Aktivitet  

Tabell 2: Oversikt over delmål for aktivitet, tiltak og ansvar 

Delmål Tiltak Ansvar  

Inkluderende og 

mangfoldig tilbud  

Tilskudd til nye prosjekter  

Prioritere nye aktiviteter i 

idrettshallene  

  

Sektor kultur i 

samarbeid med 

idrettsrådet.  

Frivillighetskoordinator  

Flere innbyggere som 

driver fysisk aktivitet  

Stimulere organisasjoner til 

å starte lavterskel tiltak  

Forsøk med åpne haller  

Etablere dagsturhytte 

Markedsføring av 

turmålene. 

Oppdatering av turkart 

Sektor kultur  

Folkehelsekoordinator  

Frivillighetskoordinator 

Sektor samferdsel og 

utemiljø   

Økt hverdagsaktivitet  Aksjoner i form av å gå til 

skolen, sykle/gå til jobben og 

lignende  

“Trygge barn på skolevei”  

Beintøft  

Oppvekst og 

kulturetaten  

Folkehelsekoordinator  

Sektor samferdsel og 

utemiljø  

Frivillighetskoordinator  

Økt fysisk aktivitet for 

mennesker med nedsatt 

funksjonsevne.  

Universell utforming av 

friluftsområder, uteområder 

på skoler og barnehager  

Tilbud gjennom frivillige 

organisasjoner 

Sektor samferdsel og 

utemiljø  

Sektor kultur 

Folkehelsekoordinator 

God utnyttelse av 

aktivitetsflater i 

kommunale bygg  

Faste gjennomganger av 

bruken i idrettshallene  

Etablere system for 

elektronisk booking  

Fokus på utnyttelse av 

gymsaler 

Oppvekst og 

kulturetaten  
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4 Resultatvurdering og måloppnåelse av forrige plan  

4.1 Kommunedelplanen som et dokument   

Det har vært aktiv bruk av planer i arbeidet innen idrett og etter hvert friluftsliv i 

mange år i Karmøy. Arbeidet har hatt høy prioritert og det er innarbeidet gode 

rutiner for rullering av planen. Dette gjelde spesielt handlingsprogrammet. Det er 

imidlertid lett at fokus rettes mest mot handlingsprogrammet og mindre mot den 

tematiske delen av kommunedelplanen. Her har administrasjonen et ansvar for at 

langsiktige mål følges opp. Dette gjelder ikke minst for å sikre tilgjengelige areal til 

formålet. Det kunne nok vært enda større fokus på interessene til idrett- og friluftsliv 

ved revidering av kommuneplan. Oppnåelse av hovedmål og delmål vil i høy grad 

være avhengig av tilgjengelige budsjettmidler. Oversikten i punkt. 4.4 viser en 

økning i kommunale budsjetter på området.    

Når bygging av anlegg og iverksetting av tiltak i stor grad er basert på initiativ fra 

frivillige, må også kommunen evne til å være fleksibel og pragmatiske når lag og 

organisasjoner har ideer og pågangsmot.     

I forrige periode var det høy fokus på bygging av til dels store idrettsanlegg i regi av 

lag og organisasjoner. Dette vil fortsette med er dreining mot rehabilitering. I tillegg 

til at kommunen også har satt i gang en rekke kommunale prosjekter med det 

resultat at ventetiden vil øke. Handlingsprogrammet vil derfor være helt avgjørende 

for å sikre forutsigbarhet. 

Det som har vært spesielt gledelig i denne perioden er styrkningen av 

idrettshallkapasitet. Dette er store anlegg som har og vil ha stor betydning for hvilke 

anlegg vi har får spillemidler til. Dette har gått noe utover satsingen på 

nærmiljøanlegg. Fylkeskommunen har i slutten av perioden endret sine 

prioriteringer og har nå doblet posten til formålet. Det kan tyde på at det i 

spillemiddelsammenheng vil bli en større dreining mot nærmiljøanlegg og andre 

anlegg for uorganisert aktivitet. 

I og med at planens handlingsprogram rulleres hvert år, er dette en plan som i 

høyeste grad har stor betydning og danner grunnlaget for utvikling av anlegg og 

satsing på aktivitet. Mange idrettslag og friluftsorganisasjoner, lag og foreninger  

som er aktive i idretts- og frilufts arbeid, bidrar til at verken administrasjon eller 

politikere glemmer planen. Behandlingen av handlingsprogrammet og 

budsjettdebatten hvert år viser dette.   
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4.2 Måloppnåelse   

4.2.1 Hovedmål   

I forrige periode var hovedmålene son følger: 

1. I Karmøy kommune skal alle som ønsker det ha mulighet til å drive idrett og 

fysisk aktivitet i form av trening og mosjon.  

2. Den frivillige, medlemsbaserte idretten skal sikres gode rammevilkår slik at 

idretten kan gi gode og inkluderende aktivitetstilbud. Det legges særlig vekt 

på å utvikle attraktive tilbud til barn og unge  

3. Kommunen skal ha idrettsanlegg og friluftsområder i nærmiljøet hvor folk 

bor.  

For hovedmålene, som er av en generell karakter, er det vanskelig å vurdere 

måloppnåelse. Generelt kan det sies at Karmøy har et godt tilbud både når det 

gjelder områder og aktivitetstilbud. De mest avsidesliggende områdene, som Fosen 

og Feøy, har dårligst tilbud.    

På objektive kriterier som anleggsdekning kommer vi godt ut blant sammenlignbare 

større kommuner. Ungdata undersøkelsen og idrettsregisteringen viser også at fysisk 

aktivitet både i uorganisert og organisert form har en liten positiv utvikling. 

Det er ikke mulig å måle om arbeidet har ført til god livskvalitet, eller god helse i alle 

livsfaser. Helsebudsjettet er ikke redusert de siste årene, men kanskje behovet for 

helseomsorg er lavere enn hvis det ikke har vært arbeidet med denne typen 

folkehelse.    

4.2.2 Delmål 

Anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet    

Tabell 3: Måloppnåelse siste planperiode for anlegg og områder. 

Delmål   Måloppnåelse  

Sikre allmennheten tilgang til 

område for fysisk aktivitet    

Kommuneplanens arealdel er ikke revidert i 

perioden. Ett område på Torvastad er statlig sikret. 

Lysløypene i Skudenes og på Vea er søkt og 

innvilget statlig sikret, men kommunen har ikke 

kommet til enighet med grunneiere om salg.  

Bygge nærmiljøanlegg både i 

tilknytning til boområder, 

turområder, idrettsanlegg og 

skoler.   

En rekke anlegg er bygget og/eller rehabilitert i 

perioden. Både etter initiativ kommunen og 

lag/organisasjoner. Blant annet godt samarbeid med 

foreldreutvalg på skoler.  

Bygge lysløyper på Vea, i Ingen av lysløypene er bygget. Det er ikke kommet 

til enighet om salg med grunneierne på Vea og i 
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Åkrehamn og Skudeneshavn    Skudeneshavn. I Åkrehamn har 

reguleringsplanarbeidet blitt satt på vent på grunn 

av omkjøringsveien.  

Prioritere flerbruksanlegg som 

skaper et mangfoldig 

aktivitetstilbud.    

Vanskelig å måle, men bedre dekning av 

idrettshaller gir større muligheter for mangfold og 

på sikt også kapasitet til å slippe til mer uorganisert 

aktivitet.  

Utvikle interkommunalt 

idrettsanlegg    

Større interkommunalt hestesportanlegg i Tysvær er 

realisert. 

Tilrettelegging og formidling 

av kulturminner  i 

friluftsområder.   

Skjøtsel og skilting Grønnhaug- og Re gravhauger, 

Steinsfjell og middelaldergravplassen Himmelberg. 

Rabinowitzplass på Åkrasanden. 

Universell utforming av 

idretts- og svømmehaller 

(25m)   

 Kartlegging foretatt, og starter gjennomføring i tråd 

med plan for universell utforming 

Utrede behovet for ekstra 

varmtvannsbasseng for person 

med spesielle behov.   

 Ikke utført 

Tildele kommunalt tilskudd 

med 1/3 av godkjente 

kostnader for 

spillemiddelanlegg til private 

idrettsanlegg.   

Opprettholdt ordningen gjennom hele perioden. Noe 

mer midler avsatt til formålet fra 2021.  

Søknader med godkjent 

kostnad over kr.7.5 millioner 

behandles særskilt.   

Eget sak vedrørende utbygging av Åkra idrettspark  

Sikre midler til både nye 

anlegg og til rehabilitering av 

eksisterende anlegg.     

En rekke anlegg er rehabilitert i perioden. Det er stilt 

krav kom tilstandsrapport forut for at de blir lagt inn 

på de kommunale prioriteringslistene. Følger 

regelverket for spillemidler.  

Øke attraktiviteten og bredden 

av trimtilbud ved sentral 

friluftsanlegg   

Det er satt opp utetreningsapparater på 

idrettsplassen på Torvastad og Skudenes. Disse er i 

nærheten av turløypene i Bjørgene og Almannamyr.  

Sikre tilgjengelighet til 

utmarka.    

Friluftsrådet Vest har gjennomført statlig sikring av 3 

parkeringsplasser. Den ene er under opparbeidelse.  
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Overta offentlige regulerte 

friområder og lekeplasser som 

står i privat eie.   

Det har ikke vært ressurser hos juristene til å arbeide 

med dette.  

 

Aktivitet    

Tabell 4: Måloppnåelse siste planperiode for aktivitet 

Nye delmål   Måloppnåelse  

Større bredde og mangfold i 

aktivitetene i idrettslagene.   

Idrettslagene er gjennom hele planperioden 

stimulert til å starte opp nye tiltak gjennom eget 

stønadsordning “Folkepulsen Karmøy”.  

Et nytt idrettslag er med i ordningen med daglig 

leder (Karmøy svømmeklubb)  

Flere aktive medlemmer i 

idrettslagene   

Idretten har en liten økning i medlemstallene i 

perioden (se eget kapitel)  

Flere innbyggere som driver 

fysisk aktivitet.   

Økt antall passering av turtellere 

Økt bruk av Telltur 

Økt hverdagsaktivitet   Sektor samferdsel og utemiljø har stort fokus på 

tilrettelegging for sykling til skoler.  

Gode tall for antall som går/sykler til skolen i 

nasjonale undersøkelser  

Økt fysisk aktivitet for 

mennesker med nedsatt 

funksjonsevne.    

Alle skoler og offentlige barnehager er kartlagt i 

forhold til universell utforming. Flere av 

friluftsområdene er også kartlagt.  

Uteområdene på Bygnes Vitenbarnehage, Mykje 

skole, Åkra barneskole og Kopervik skole er 

oppgradert og bedre tilrettelagt.  

Det er en økning i organiserte tilbud gjennom 

idrettslag 

God utnyttelse av tildelte tider 

i kommunale idrettshaller   

Planlagt i løpet av 2020, men er utsatt da vanlig 

aktivitet stort sett har vært nede pga. 

koronapandemien.  

Etablering av nye aktiviteter   Økning i hallkapasiteten falt sammen med 

nedstengningen pga. korona.  
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Økt kjennskap og bruk av 

turmålene i kommunen   

Alle friluftsområder er kartlagt og verdisatt. 

Kartlegging er offentlig tilgjengelig.  

Frisk i friluft er ikke i bruk lengre, men telltur og 

ut.no er bedre alternativer.  

Kommunen har revidert turkartene.  

4.3 Handlingsprogrammene i planperioden  

Bygging og rehabilitering av anlegg har vært meget høy i perioden. Det har aldri 

vært søkt om mer i spillemidler enn i 2020. Noen store anlegg har spesielt bidratt til 

dette. Tidligere har byggingen stort sett vært i regi av lag og foreninger. I 

innværende periode har det vært en dreining over til kommunale investeringer. Det 

vises da til ferdigstillelse av ny idrettshall på Åkra, idrettshall på Stangaland under 

bygging og oppstart av idrettshall på Vormedal i løpet av kort tid.  

Det har vært jevnt bruk av ordningen for nærmiljøanlegg i perioden. Selv om 

utbyggingstakten blir begrenset av at den kun har fått tildeling til 1-3 anlegg per år 

fra spillemiddelordningen. Det er beklagelig da den er viktig for å kunne støtte opp 

under lokale initiativ. Nærmiljøanlegg er kostnadseffektive anlegg som genererer 

mye aktivitet. Trender frem viser en tydelig ønske om å satse på satsing på 

utetreningsapparater.  

For om lag 15 år siden var det en stor satsing på kunstgressbaner i kommunen. Alle 

idrettslagene med fotballavdelingen etablerte egne kunstgressbaner. Levetiden på 

bane har vist seg å være fra 12-15 år. Det har derfor vært behov for rehabilitering av 

dekker for å fortsatt ha gode anlegg. Hele 7 av idrettslagene har gjennomført 

rehabilitering i perioden.  

Det gjennomføres fortløpende rehabilitering/vedlikehold av innendørsanleggene, 

både idretts- og svømmehallene. Dette gjør at Karmøy etter hvert har en bra standard 

på anleggssiden og det er nok ikke så veldig mange av sammenlignbare kommuner 

som kan måle seg med Karmøy når det gjelder kvalitet på idretts- og 

svømmehallene.  

Oversikt over hvilke anlegg som er påbegynt og ferdigstilt i perioden finnes som 

vedlegg. 
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4.4 Periodens kommunale budsjetter til idretts-/nærmiljø- og friluftsanlegg  

Tabell 5: Budsjett de siste årene til idretts-/nærmiljø- og friluftsanlegg 

  2017  2018  2019  2020  2021  

Tilskudd til idrettslag 

ved bygging av anlegg  

3 500 000 3 000 000 3 00 000  3 000 000 3 100 000 

Investeringer kommunale 

anlegg:  

5 390 000 10 049 000 87 512 000 36 184 000 69 600 000 

Nærmiljøanlegg 

velforeninger  

478 000 480 000 500 000 500000 513 000 

Reparasjon og 

vedlikehold  

494 000 500 000 500 000 500 000 500 000 

Tilskudd til friluftsanlegg  
100 000 100 000 100 000  100 000 150 000 

Tilskudd til 

«Folkepulsen» 

100 000  100 000  100 000  100 000  100 000  

Driftstilskudd  
1 035 000 1 058 000 1 128 000 1 140 000 1 187 000 

Tilskudd daglig leder  
1 559 000 1 565 000 1588 000 1 735 000 1 786 000 

Tilskudd drift av anlegg  
992 000 1 016 000 1 252 000 1 290 000 1 328 000 

  
 

  



Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2021 - 2024 

19 

5 Beskrivelse av situasjonen i kommunen 

For å ha noen holdepunkter for hvordan aktiviteten er for innbyggerne i Karmøy 

kommune, kan en se på UNGDATA undersøkelsen for Karmøy. Denne 

gjennomføres annen hvert år. Tidligere ble den bare tatt blant ungdomsskoleelever, 

men er nå utvidet til også å gjelde videregående skoler i Karmøy kommune. Tall fra 

2016 viser at i overkant av 57 % av gutter og jenter på ungdomsskole og 37 % på 

videregående skole jevnlig deltar i en fritidsaktivitet i regi av et idrettslag. Tallene fra 

2019 viser at i overkant av 60 % av gutter og jenter på ungdomsskole og 42 % på 

videregående skole jevnlig deltar i en fritidsaktivitet i regi av et idrettslag Dette er en 

liten oppgang. Hvis en ser helt tilbake til 2001, da ungdomsundersøkelsen startet, lå 

andelen tett opptil 50 %. Dette viser en positiv utvikling over tid. Undersøkelsen 

viser også utfordringen med å holde ungdom i organisert idrett ved overgangen fra 

ungdomsskole til videregående skole.  

Tallene fra idrettens egen registrering viser samme trend. Det er en oppgang i tallene 

for deltagelse i idrettslige aktiviteter (dette er aktive og ikke antall medlemmer).  

Tallet ligger siste år i overkant av 8600. Snittet i forrige periode var om lag likt med 

8667. Det er positivt at idretten holder stand når det er stadig kamp om 

oppmerksomheten til både barn, unge og voksen.  

 

Tabell 6: Aktivitetstall idrettsregisteringen 2019 

År 2015 2016 2017 2018 2019 

Antall  8 565  8 995  9 755 9 825 9 216 

 

Det som allikevel er bekymringsfullt er at andelen som deltar i aktivitet i regi av 

idrettslagene fortsatt er betydelig lavere blant gruppen 13-19 år enn gruppen 6-12 år.  

Ser enn på tall fra 2015 viser disse at i idretten 6-12 år er 3216 aktive. I gruppen 13-19 

er det 1781 aktive. Tallene fra 2019 viser disse at i idretten 6-12 år er 3457 aktive. I 

gruppen 13-19 er det 2507 aktive. Uten å justere for eventuelle forskjeller i størrelsen 

på årskullene viser dette at idrettslagene mister mange av de aktive, men at det 

likevel er en positiv utvikling. Frafallet er mindre enn tidligere.  

Grunnene til at folk slutter med aktiv idrett er oftest at de får andre interesser, 

mindre tilgjengelig tid ved overgang til videregående skole eller at idretten blir for 

alvorlig. Idrettslagene må fortsatt bli bedre til å differensiere tilbudet for å hindre 

frafall. Tallene fanger kun opp tallene til idretten. Det er derfor ikke mulig å si at 

disse blir inaktive. Egentrening via treningssenter eller i mer uorganisert form eller 

gjennom aktiviteter utenom idrett som for eksempel KRIK (kristen idrettskontakt) 

fanges ikke opp her. UNGDATA oppgir i undersøkelsen at neste ½ av elevene på 

videregående skole trener på treningsstudio.  
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Fotball og håndball er fortsatt idrettene som står sterkest i Karmøy. Det er små 

endringer i deltakelsen i de ulike idrettene. Det som likevel kan nevnes er fortsatt 

vekst i innebandy og nedgang i motorsport (trail og motocross) Det sist kan skyldes 

manglende utvikling av anlegg.  

I tillegg til den organiserte idretten vokser det stadig frem treningsstudioer over hele 

kommune med et stadig bredere tilbud. Det finnes ikke offentlig tilgjengelige tall 

over hvor mange som aktivt bruker treningsstudioene, men antallet treningsstudioer 

indikerer en stor aktivitet.  

Alle har sine ønsker for hvilke anlegg de vil ha. Ved bygging av nye anlegg er det 

viktig å få anlegg som skaper ny eller opprettholder aktivitet som ellers ville blitt 

redusert. Det er viktig at det finnes tilbud som gjør at flest mulig har en mulighet til å 

finne spennende aktiviteter som passer.  

Det som er gjennomgangstonen, er at begrensningen i hallkapasitet hindrer idrettslag 

å sette i gang nye idretter eller gi tilbud om ofte nok trening til gruppene som 

allerede er i aktivitet. Med en ny idrettshall på plass og planlagt to ny idrettshaller i 

den kommende perioden må det forventes bedre tall for aktivitet i løpet av 

kommende planperiode. 

5.1 Organisert idrett  

Idrettslagene står sterkt i Karmøy. Det viser antallet medlemmer. Tallene nedenfor 

viser antall medlemmer (inkludert passive/støttemedlemmer)i idrettslagene.  

Tabell 7: Medlemstall idrettsregisteringen 2019 

År 2015 2016 2017 2018 2019 

Antall  8 985  9 781  9 965  9 835  9 976  

Tallene er hentet fra 

Idrettsregistreringen. Her 

rapporterer idrettslagene innen 1.5. 

hvert år tallene for foregående år.  

Tallene viser kun medlemskap, de 

sier ikke noe om aktiviteten. Tabell 

6 gir derfor et bedre bilde av 

aktiviteten. Snitt i perioden er 9 708. 

I forrige periode var det 9 225.  

Oppgangen viser at idretten har en 

stabil medlemsmasse i positiv 

utvikling. Se vedlegg 7.5. for 

oversikt over klubbene og 

aldersfordeling av medlemmene. 

Bilde 1: Badmintontrening i Norheimshallen 
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5.2 Egenorganisert aktivitet  

En kan spørre seg om hva egenorganisert aktivitet er. Organisasjonen Tverga har en 

god definisjon og forklaring. Her er det som er hentet fra deres nettsider:  

“Egenorganisert idrett er en fysisk aktivitet som drives frem av utøverne selv, hovedsakelig 

gjennom utøvelsen av aktiviteten. Rundt hver aktivitet finnes det et felleskap bygget på lek, 

glede og entusiasme, men minimalt med organisasjon. Den egenorganiserte idretten springer 

ut av en fri, moderne og global ungdomskultur. Disse aktivitetene foregår hjemme, i naturen 

og i urbane miljøer, men også i spesialanlegg. Det er ingen krav til fast trening, medlemskap, 

konkurranser eller andre forpliktelser. Tall viser at i løpet av tenårene velger flere å drive med 

fysisk aktivitet utenfor den organiserte idretten.  

Aktivitetsmiljøene gir tydelige assosiasjoner til begrepet «ekte fritid» som bygger på tre 

sentrale ideer:  

1. Opplevelse av frihet fra noe eller noen som har makt over en selv  

2. Frihet til å være seg selv  

3. Frihet til å bli den personen en selv kan tenke seg å være  

Her er noen aktiviteter vi, blant annet, har fokus på: parkour, tricking, surf, snowboard, skate, 

streetdans, streetbasket, SUP, droneracing, nysirkus, kite, ski, padling, sparkesykkel, bmx-

sykling, beachvolley, hoppestokk, sykkelpolo, slackline, frisbeegolf, dødsing, elvesurfing, 

paintball, klatring, rollerblades, vindsurf, longboard, terrengsykkel, downhill sykling, yoga.”  

Hos oss har treningssentrene vokst seg store i løpet av den siste planperioden og 

antall medlemmer er klart stigende. Det er allikevel ikke mulig å få eksakte tall på 

dette av konkurransehensyn.  

Svømmehallene i Karmøy kommune har vi gode registreringer av antall brukere på. 

Nå kan det tenkes at det kommer brukere fra andre steder også til Karmøy, på 

samme måte som det sikkert også er Karmøybuer som for eksempel bruker 

Haraldshallen og Tysværtunet.  

 

Tabell 8: Besøkende i svømmehallene. 

Hall  2016  2017 2018 2019 2020 

Vormedal svømmehall 3 502     

Karmøyhallen  44 004 45 706 43 888 44 445 28 734 * 

Sum  47 506 45 706 43 888 44 445 
28 734 

 

*) Stengt i perioder/mindre kapasitet pga. koronatiltak 

Tallene viser stabile tall spesielt i Karmøyhallen. Variasjonene skyldes i hovedsak 

mindre besøk i periode med fint vær. Spesielt slår fint vær i mai og juni direkte ut på 

besøkstallene.  

https://www.tverga.no/activity/parkour/
https://www.tverga.no/activity/tricking/
https://www.tverga.no/activity/skateboard/
https://www.tverga.no/activity/streetdans/
https://www.tverga.no/activity/streetbasket/
https://www.tverga.no/activity/sparkesykkel/
https://www.tverga.no/activity/dodsing/
https://www.tverga.no/activity/paintball/
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Sommeren 2016 hadde Karmøyhallen for første gang sommeråpent med gode 

besøkstall.  

Offentlig bading i Vormedal svømmehall drives av Karmøy svømmeklubb. Her kan 

variasjon skyldes at hallen i perioder har vært stengt for rehabilitering. De siste årene 

har det kun vært registrert inntekter og ikke besøkstall i hallen  

Barn og ungdom driver utstrakt uorganisert fysisk aktivitet både i barnehagene, 

skolene, i nærmiljøene, på idrettsanleggene og i forbindelse med friluftsliv. 

 

Bilde 2: Fra Karmøyhallen basseng 
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Anlegg  

Det er flere anlegg i kommunen som både sykkelbane, frisbeegolf, paintball og 

skateanlegg. Disse er ofte på privat initiativ, men mange er også laget på kommunal 

grunn. Kommunen har vært behjelpelige med å bekoste noe, enten gjennom 

spleiselag, ved å gi tilskudd, eller uført noe arbeid for å få dette realisert.  

For kommunen er denne type samarbeid en god løsning for å få ting til. Skal 

kommunen bygge nye anlegg som vi skal drifte, gjøres det i forbindelse med større 

utbygginger som skoler, idrettshaller og lignende.  

Finansiering  

Det er flere muligheter for offentlige og private organisasjoner å kunne søke tilskudd 

og finansiering av anlegg for egenorganiser aktivitet. Så lenge organisasjonene 

oppfyller kravene kan de søke tilskudd gjennom spillemiddelordningen.   For 

søknad via spillemiddelordningen må anlegget defineres å være et anlegg eller 

område for egenorganisert fysisk aktivitet, som ligger i tilknytning til bo- og/eller 

oppholdsområder.  

Ellers er det mange private stiftelser og tilskuddsordninger man kan søke gjennom. 

De fleste av disse ordningene finner en gjennom nettportalen «tilskuddsportalen.no».  

Kommunen leier portalen, slik at lag og organisasjoner i kommunen kan gå inn der 

og registrere seg og søke på midler.  

Kommunen har lite ressurser til å lage og drifte nye anlegg. Vi er og vil være 

behjelpelige å hjelpe hvis noen lokale organisasjoner ønsker å etablere et anlegg.  
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5.3 Telltur  

Sammen med Friluftsrådet Vest og alle dets 

kommuner er Karmøy med på telltur. Dette er en 

aktivitet hvor man får poeng for å gå til forskjellige 

turmål. På nettsiden telltur.no det registrert og 

beskrevet rundt 120 turmål for hele området fra 

Sauda, Vindafjord, Fitjar til Karmøy. På turene 

finnes en kode som man kan registrere på 

telltur.no eller med sms. På den måten får alle 

deltakere dokumentert hvor de har gått, og får 

poeng deretter. Da kan en konkurrere med seg 

selv eller andre om å oppnå poeng.  

Interessen for tilbudet er stadig økende, både med 

hensyn til antall registrerte brukere og registrert 

gjennomført turer i portalen. 

Tabell 9: Antall brukere av systemene til Telltur. 

2016 2017 2018 2019 2020 

3070 3100 1650* 2900 4000 

*Omlegging av systemet  

5.4 Strandrydding  

Innbyggerne i Karmøy er blant de mest ivrige i landet til å rydde strender for marint 

avfall. Årlig plukkes ca. 30 tonn søppel fra strendene. Kommunen har mottatt gaver 

fra Handelens Miljøfond, noe som gjør at vi har ressurser til å øke aktiviteten mot 

marin forsøpling betraktelig. Det er planer om å engasjere lag og foreninger til 

strandrydding, til å ha åpne aksjoner for frivillige, samt fortsette samarbeidet i 

Strandryddeaksjon Haugalandet ved å gi sekker, hansker og tilby transport og 

levering av avfall for frivillige som rydder. Kommunen søker Hold Norge Rent om 

refusjon for utgifter til transport og levering.  

Det er også ønske om at alle skoler deltar på en årlig strandrydding. 

5.5 Friluftslivets behov i fremtiden  

Målet om lysløyper i alle soner er fortsatt gjeldende. For Vea og Skudenes har man 

ikke fått avtaler med alle grunneiere. Begge områdene er regulert. På Åkra er 

arbeidet med reguleringsplan for turvei langs Årvollsånå startet.  

Videre er det på sikt behov for oppgradering av turområdene ved Fotvatnet, sett i lys 

av utbygging av Asalheim med ca. 350 nye boliger. På Kolnes blir det også stort 

Bilde 3: Utsikt fra Nordre Sålefjell 
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behov for arealer og friluftsanlegg når det i fremtiden blir bygget 1700 nye boliger. 

Det er behov for å knytte tur- og sykkelveier inn mot Raglamyr og Spanne/Norheim. 

En kyststi fra Hålandsvågen til Syre er tegnet inn på kommuneplanen, men det er 

ikke avsatt midler til denne. Dette er et ønske for fremtiden.  

Mange stier i marka er blitt skiltet og godt vedlikeholdt de siste årene. Nå er det 

størst behov for parkeringsplasser tilknyttet turstiene.  

Det er viktig å sikre arealer hvor allmennheten har tilgang til strandlinjen. Dette er 

spesielt viktig for Kopervik.  

Det er et behov for at sårbare områder bør vernes mot økt bruk. Friluftsliv har også 

en bakside. Økt bruk fører til økt forstyrrelse på dyr og slitasje på vegetasjon. Det bør 

tenkes på alternativer der hvor ulempene for naturen er for store.  

I 2016 ble det gjennomført en undersøkelse angående kulturinteresse og 

kulturaktivitet i Tysvær, Haugesund og Karmøy. 86 % er svært eller litt interessert i 

friluftsliv. Dette var det mest populære aktivitetstilbudet etterfulgt av film, pop/rock, 

idrett. Sett i lys av dets popularitet bruker kommunen lite midler på friluftsliv. Det 

brukes om lag kr 900 000 til Friluftsrådet Vest, samt kr 100 000 til tilskuddsposten 

friluftslivsanlegg. Ellers brukes det i varierende grad arbeidsinnsats og midler til å 

holde vedlikeholde lysløypene. For å stimulere til fortsatt dugnadsinnsats av 

frivillige er det ønskelig å øke tilskuddsposten, som har vært kr 100 000 kroner i alle 

fall siden 2008. Den er økt til kr 150 000 i 2021. I dagens samfunn må selv 

dugnadsinnsatsen delvis innebære bruk av maskiner som gravemaskin og traktor. 

Hvis noe av maskinene må leies, vil kostnadene raskt bli betydelige.  

Økt bruk av sosiale medier gjør at turmål og “skjulte perler” plutselig blir allmenn 

kjent. Dette kan være en utfordring med tanke på lokale forhold som mangel på 

parkering, skilting og slitasje på vegetasjon. I koronaåret 2020 ble “Dueglåp” en 

farsott på sosiale medier. Naboer opplevede “folkevandring” til stedet. Mangel på 

skilt førte til at tilreisende turister dukket opp i private hager, og førte til ubehag. 

Kommunen bør tilrettelegge for skilting og henvisning til parkeringsplasser ved slike 

tilfeller.  

5.6 Tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne  

Karmøy kommune har generelt stort fokus på universell utforming og det jobbes 

kontinuerlig med utbedringer. Alle formålsbygg med tilhørende uteområder er 

kartlagt og det er også vedtatt en plan for universell utforming. I planen er det laget 

en detaljert fremdriftsplan for å få eksisterende bygg mest mulig universelt utformet. 

For nye anlegg setter regelverket klare krav om universell utforming. Dette er også 

en forutsetning for å kunne motta spillemidler både for private og kommunale 

anlegg.  

I perioden har kommunen prioritert oppgradering av formålsbygg og uteområder 

slik at de er blitt mer universelt utformet. Uteområdene på Mykje skole, Åkra 
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barneskole, Kopervik barneskole og Bygnes vitenbarnehage er oppgradert og har fått 

lekeapparater som er universelt utformet.  

 

Bilde 4: Den nye skolegården på Kopervik skole 

5.7 Drift, vedlikehold og finansiering  

5.7.1 Drift av idrettsanlegg /daglig lederordningen  

I perioden er ordningen for støtte til drift/dagligleder tilskudd av de største 

idrettsanleggene og idrettslagene i kommunen videreført. Ordningen har nå virket i 

20 år og går ut på at det inngås avtaler med de idrettslagene som er knyttet til 

ordningen. 

Avtalene er todelt. En del gjelder av selve anlegget der idrettslaget tar på seg det 

meste av det som gjelde driften og mottar anleggstilskudd for denne jobben. Unntatt 

er klipping og gjødsling av grasbanene. Årsaken er at dette krever spesielle og dyre 

maskiner og kompetanse. 

Den andre delen er tilskudd til daglig leder. Idrettslaget påtar seg i gjennom denne 

en del oppgaver der forebyggende arbeid blant barn og unge er svært sentralt. 

Tanken er også at det skal være lettere å rekruttere frivillige når den er en stabil 

administrativ ressurs i klubben. Slik ordningen er nå henger disse avtalene tett 

sammen og er idrettslaget med på den ene delen, følger også den andre med. 10 

idrettslag er knyttet til ordningen. De som er med er Kolnes IL, Sk. Nord, Torvastad 

IL, Avaldsnes IL, Kopervik IL, Sk. Vedavåg, Karmøy, Åkra IL, Ferkingstad IL, 

Skudenes UIL og Karmøy svømmeklubb. Sistnevnte kom med i 2019 i ordningen for 

tilskudd til dagligleder. Ferkingstad IL har hatt vært under minstekravet på 150 
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medlemmer de siste to årene og vil gå ut av ordningen om tilskudd i 2021. De kan 

fortsatt inngå avtale om tilskudd til drift av anlegg.  

Lagene som er med har ansatt daglige ledere i mellom 50 og 100 % stilling. 

Tilskuddsordningen er delt i to, det ene gjelder daglig leder der det er mulig å få opp 

til 50 % av kostnadene dekket. Den økonomiske utvikling har gjort at reelt sett 

dekker kommunen betydelig mindre enn 50 % av kostnadene. Det andre gjelder 

anleggstilskudd og skal gå til drift av anleggene. Tilskuddet beregnes ut fra 

størrelsen på anlegget idrettslaget drifter.  

For administrasjonen oppfattes ordningene fortsatt som positive. På anleggssiden 

gjør driftsavtalen at det er blitt klarere skille mellom det som er Karmøy kommune 

sine oppgaver og hva som er klubbens ansvar. Det er merkbart at klubbene tar større 

ansvar i å ta vare på og i bruken av anleggene. Avtalene om daglig leder har også 

bidratt til en nærmere kontakt mellom partene, samtidig er det også positivt at 

kommunen en fast kontaktperson i klubbene.  

Tilbakemelding for klubbene er også at avtalene er av stor betydning for driften av 

idrettslagene og anleggene. Det blir understreket av at alle som kan benytte seg av 

avtalen benytter seg av den. Det virker også som om «rollen» til daglig leder nå er 

mer avklart enn tidligere. Tidligere var stor gjennomtrekk i stillingene. Dette er nå 

mer stabilt. At det har vært erfaringsutveksling på tvers av klubbene for å utveksle 

gode stillingsinstrukser og arbeidsmodeller har bidratt her. I avtalene er det et punkt 

som tar opp å videreutvikle samarbeidet med Karmøy kommune om å få i gang 

spesielle tiltak. Det bør brukes med aktivt.  

Hovedlinjene videreføres: 

• Dagens samarbeidsavtaler videreføres, men beregningsgrunnlaget endres  
• Det gis støtte til en administrativ ressurs (ikke trener)  

• Åpent å søke for alle som tilfredsstiller kravene  

• Fokus på barn og unge 0-19 år (idrettsregistreringen)  

• For å inngå avtale om daglig leder tilskudd settes et minimum på 150 aktive i 

aldersgruppen 0-19 år 

• Det kan gis tilskudd inntil et år tilskudd om en faller under 150 for de som 

allerede er inne i ordningen av hensyn til forpliktelse ovenfor ansatte  

• Alle deltakere i tilskudd til daglig leder ordningen gis et bunntilskudd 

kr.50.000,- resten av tilgjengelige budsjettmidler fordeles etter antall aktive 

mellom 0-19år  

• Tilskuddet til drift av anlegg beregnes ut fra størrelsen utendørs 

aktivitetsareal 

• Søknadsfrist for nye søkere 01.11. hvert år med tilskudd fra og med 

kommende år  

• For frivillige idrettsorganisasjoner som allerede er i ordningen fornyes denne 

automatisk ved inngåelse av ny samarbeidsavtale (forutsettes alltid 

budsjettmessig dekning)  
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• Minimum 50 % stilling som daglig leder   

Kravet til minimum 150 aktive i alder 0-19 settes da det er begrensede tilgjengelige 

midler. Blir det kommunale bidraget «smurt for tynt utover» vil færre har mulighet 

til å benytte seg av ordningen. Idrettslagene tar uansett hovedtyngden av kostnaden. 

Det settes som krav minimum 50 % stilling da erfaring tilsier at det er vanskelig å få 

stabile ansatte i mindre stillinger enn det, det gir en reell mulighet til utfører 

samarbeidsprosjekter og møtevirksomhet på dagtid og vil være av et omfang som vil 

gi reel avlastning til tillitsvalgte.  

Per i dag er Karmøy innebandyklubb nærmest til å nå 150 aktive mellom 0-19 år i 

tillegg til Ferkingstad IL som kan komme tilbake i ordningen med en liten økning i 

antall aktive.    

5.7.2 Opparbeidelse og vedlikehold av anlegg og områder for friluftsliv  

I Karmøy kommune blir friluftslivsarbeidet i første rekke gjennomført som et 

samspill mellom kommunen og frivillige foreninger. 

I driftssammenheng er det en del vesentlige forskjeller mellom idretts- og 

friluftsanlegg. De vanligste friluftsanleggene er turveger og turstier, klopper, 

gjerdeklyvere, turhytter, brygger, skilt. Slike anlegg er derfor i utgangspunktet både 

enklere å bygge og krever som regel mindre midler til drift enn det som er tilfelle for 

mange av idrettsanleggene. Men ikke desto mindre kreves det et regelmessig 

vedlikehold og ettersyn. Dette henger sammen med momenter som sikkerhet, 

brukervennlighet og krav i henhold til spillemiddelforskriftene.  

I Karmøy har kommunen et godt samarbeid med frivillige organisasjoner og 

privatpersoner. Samarbeidet går blant annet ut på at ansvaret for bygging og 

vedlikehold av friluftsanlegg og friluftsområder blir ivaretatt både av kommunen og 

de frivillige foreningene. Hittil har praksis vært at kommunen har gitt økonomisk 

støtte til nybygg, rehabilitering og vedlikehold av anlegg og områder for friluftsliv. I 

tillegg til å søke om kommunale midler har de frivillige foreningene og 

privatpersoner lagt ned en stor egeninnsats, søkt om midler gjennom 

spillemiddelordningen, og skaffet til veie private midler.  

For å utnytte ressursene på en hensiktsmessig og formålstjenlig måte, vil kommunen 

som hovedregel være noe tilbakeholden når det gjelder å ta på seg 

vedlikeholdsansvaret for mindre anlegg og områder for friluftsliv. Slike anlegg kan 

for eksempel være stier, klopper og gjerdeklyvere. Kommunen mener at engasjerte 

lag og foreninger kan gjennomføre de nevnte oppgaver på en utmerket måte. For 

større friluftsanlegg som krever spesiell kompetanse som store og dyre maskiner vil 

det være naturlig at kommunen påtar seg vedlikeholdsansvaret. Eksempel på slike 

anlegg kan være brygger, større turveger og bruer. Kommunen vil selvsagt så langt 

det er mulig bidra med råd og veiledning når lokale initiativtakere ønsker det.  
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Kommunen har så langt gode erfaringer 

med å dele oppgaver og ansvar med de 

frivillige foreningene og privatpersoner. 

Ved å yte økonomisk støtte til foreninger 

tror vi at de kommunale midlene rekker 

langt. Dette begrunnes først og fremst 

med at de frivillige lagene legger ned en 

stor dugnadsinnsats. De lokale kreftene 

samarbeider også godt med grunneierne. 

Andre positive effekter ved 

dugnadsinnsats kan være sterkere 

samhold i foreningene. Medlemmene i 

foreningene får dessuten et sterkere eier- og ansvarsforhold til anlegg og områder de 

selv har vært med på å utvikle.  

 

Statlig sikring av friluftsområder.  

Friluftsområder kan få status som statlig sikret friluftsområdet. Viktige områder som 

Åkrasanden, Bukkøy og Ridestiene i Visnes er eksempler på slike områder. Ved 

statlig sikring kan miljødirektoratet gå inn med midler til erverv og grunnleggende 

istandsetting. I ettertid kan kommunen på en egen tilskuddsordning få midler fra 

fylkeskommunen til disse arealene.  

Det er ønskelig å øke antall statlig sikrede arealer. Dette har to viktige positive 

fordeler for friluftsliv. Statlig sikring vil hindre friluftsområder fra å bli omgjort til 

andre formål. For at dette skal skje må miljødirektoratet godkjenne omgjøringen, og 

vil da kreve midler tilbakeført. Den andre fordelen er at kommunen vil få tilført 

midler både i etableringsfasen av området, men også i fremtidige år. I perioden 2018-

2020 har kommunen mottatt kr 440 000 fra fylkeskommunen til tiltak i 

friluftsområdene. For kommunens friluftslivbudsjett er dette betydelige summer.  

Konklusjon og veien videre  

Når det gjelder støtte til nybygg, rehabilitering og vedlikehold av anlegg og områder 

for friluftsliv, vil retningslinjer for kommunale tilskudd til friluftslivsområder 

videreføres. For kommunen gir retningslinjene for tildeling av friluftstilskudd en 

rask og god saksbehandling, bedre styringsmuligheter og en mer rettferdig fordeling 

av offentlige midler. De frivillige foreningene får bedre oversikt over hvordan de skal 

gå fram for å søke om kommunale midler, og større forutsigbarhet generelt. Når det 

gjelder investeringer er det viktig at friluftsorganisasjonene, i likhet med 

idrettslagene, benytter de mulighetene spillemiddelordningen gir. Kommunens 

støtteordninger til investeringer må sees i sammenheng med spillemiddelordningen. 

Kommunen ønsker å statlig sikre flere friluftsområder i fremtiden.  

 

Bilde 5: Aureidvatnet 
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5.7.3 Finansiering av idretts- og friluftsanlegg  

I Karmøy kommune har prinsippet om fordelingen 1/3 spillemidler, 1/3 private 

midler og 1/3 kommunale midler lenge vært gjeldende i lang tid. Begrenset oppad til 

godkjent kostnad etter spillemiddelordningen.  

Det er foreslått endring i hovedprinsippene for tildeling av kommunalt 

investeringstilskudd til idrettsanlegg bygget av lag og organisasjoner. 

Hovedbegrunnelsen bak forslaget er:  

• Merverdiavgift kompenseres via egen statlig ordning  

• + 

• Noe større «egenandel» gjør at søker i større grad må prioritere anlegge som 

er viktigst for aktivitet 

• Anleggslisten vokser fortere enn tilskudd tildeles. Det kan ikke fortsette over 

lang tid. Noe mindre tilskudd vil kunne gi færre anlegg og enklere anlegg 

• Stimulere til bedre bærekraft ved å øke fokus på drift/forlenge levetiden på 

eksisterende anlegg  

• Større nøkternhet ved planlegging av anlegg  

Med virkning fra 01.01.2010 innførte staten en ordning for merverdikompensasjon 

for spillemiddelberettigede idrettsanlegg. Det gjør at idrett kan få inntil 1/5 tilbake i 

merverdikompensasjon ved bygging av anlegg. Dette er en ordning som er avhengig 

av avsatte midler på statsbudsjett. Dersom det ikke er avsatt nok midler vil alle 

søkerne få en forholdsmessig avkortning. De siste 8 årene har alle søkere fått 

tilnærmet full kompensasjon.  

For å få bremse veksten i et stadig voksende handlingsprogram foreslår Rådmannen 

en endring av satsen for kommunalt tilskudd fra 1/3 til 20 %.  

Hensikten er ikke å redusere de kommunale budsjettene til formålet.  

Dette vil ikke redusere de budsjettrammene kommunen bruker på formålet da dette 

er avhengig av de årlige budsjettbevilgningene, men sørge for at tilskuddet til den 

enkelte anleggsutbygger kommer tidligere. Det er lang ventetid for å få ut det 

kommunale tilskuddet. I dag starter de fleste lag/organisasjoner bygging av anlegg 

før tilskudd utbetales og lånefinansierer prosjektet frem til tilskudd utbetales. Ved 

raskere utbetaling av kommunalt tilskudd kan heller anleggsutbygger bruke 

tilskuddet i utbyggingsfasen enn å bruke midler på renter i påvente av kommunalt 

tilskudd. Med god dugnadsinnsats vil det med dagens ordning for enkelt anlegg 

ikke være kontantutlegg for utbygger. Selv etter foreslåtte reduksjon i den 

kommunale andelen vil idretten totalt sett ha et høyere tilskudd enn før ordningen 

med merverdikompensasjon ble innført. For å sikre at endringen ikke påvirker 

forutsetningene for utbyggere som allerede er i gang foreslå dette at endringen ikke 

gjelder søkere som har godkjent søknad om spillemidler og/eller 

forhåndsgodkjenning før 31.12.2020.  
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Tabell 10: Eksempler finansiering idrettsanlegg levert regnskap i 2020 

Sk Nord Kunstgress Reelle tall 

Med 20 % kommunalt 

tilskudd 

Total kostnad  5 274 621 
 

Spillemidler  1 758 000 
 

Kom.tilskudd  1 758 000 1 054 000 

Mva komp.  1 054 922 
 

Dugnad  0 
 

Rest egenfinansiering  703 699 1 407 699 

  
  

Karmøy jeger fisker og naturvernforening 

leirduebane Reelle tall 

Med 20 % kommunalt 

tilskudd 

Totalt kostnad  3 026 909 
 

Spillemidler  1 000 000 
 

Kom.tilskudd  1 000 000 605 000 

Mva komp.  587 000 
 

Dugnad  338 000 
 

Rest egenfinansiering  101 909 496 909 

  
  

Kopervik IL rehabilitering kunstgressbane Reelle tall 

Med 20 % kommunalt 

tilskudd 

Totalt kostnad  3 272 104 
 

Spillemidler  1 000 000 
 

Kom.tilskudd  1 000 000 654 000 

Mva komp.  530 420 
 

Dugnad  620 000 
 

Rest egenfinansiering  121 684 467 684 
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Kolnes rehabilitering kunstgressbane Reelle tall 

Med 20 % kommunalt 

tilskudd 

Totalt kostnad  2 868 200 
 

Spillemidler  956 000 
 

Kom.tilskudd  956 000 574 000 

Mva komp.  517 240 
 

Dugnad  282 000 
 

Rest egenfinansiering  156 960 538 960 

  

For nærmiljøanlegg oppnår 50 % i spillemidler, gis det kommunalt tilskudd på 

maksimum 20 %. Tilskudd har tidligere bare blitt gitt til idrettslag som har bygget 

anlegg. En ønsker å utvide ordningen til også å gjelde nærmiljøanlegg når andre enn 

idrettslag bygger. Det bør ikke være noe prinsipiell forskjell om det er velforening, 

bygdeutvalg eller ideelt aksjeselskap som bygger så lenge det tilfredsstiller kravene 

til spillemidler. 

For større private anlegg med kostnadsramme på over kr.7.5 millioner har det vært 

praksis med at det gjennomføres en særskilt vurdering av tilskuddet i hvert enkelt 

tilfelle. Dette beløpet er foreslått endret til kr. 15 millioner. Begrunnelsen bak dette er:  

• Spillemiddelordningen er endret slik at det nå er lettere å søke flere 

tilskuddsposter samlet  

• Generell kostnadsøkning ved bygging av anlegg  

• Kommunalt tilskudd bør primært avgjøres av plasseringen på det kommunale 

handlingsprogrammet og ikke særskilte tildelinger  

Det foreslås at det fortsatt skal settes en maksimal sum som godkjennes. For private 

anlegg med høyere kostnadsramme lages det særskilte saker som blir vurdert i 

budsjettsammenheng. Det vil også medføre store driftskostnader for 

lag/organisasjoner å etablere anlegg i denne størrelsesorden. En særskilt vurdering 

vil også i så henseende være riktig for å sikre at ikke lagene pådrar seg for store 

forpliktelser. 

5.7.4  Spesielt om bygging og rehabilitering av kunstgressbaner   

Det har de siste årene vært økt fokus på de miljømessige konsekvensene ved 

etablering av kunstgressbaner og spesielt bruk av gummigranulat på 

kunstgressbaner. Det er avsluttet en høringsprosess på et regelverk som tar sikte på å 

redusere utslippene med 98 %. Forskriften inneholder krav om en fysisk barriere 

rundt banen, håndtering av drens- og overvann, tiltak for å hindre spredning fra 
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brukere av banen, informasjonsformidling, forsvarlig håndtering av snø, 

avfallshåndtering/ombruk og bruk av erstatningsmaterialer når det er mulig. 

Forskriften ligger nå til endelig avgjørelse hos Klima- og miljødepartementet.  

Det er stor interesse for utvikling av miljøvennlige og kostnadseffektive alternativer 

til gummigranulat med gode bruksegenskaper. Det pågår testing av flere mulige 

alternativer. Foreløpig har ikke testing av alternativer vist seg å gi gode nok 

resultater i forhold til den idrettslige funksjonen. Miljødirektoratets vurdering er at 

alternative fyllmaterialer, basert på dagens kunnskap om egnethet, helse- og 

miljøpåvirkning, og etablerings- og driftskostnader, vanskelig kan erstatte gummi-

granulat i idrettsbaner som brukes hele året. En må derfor belage seg på at 

kunstgressbaner brukt til organisert idrettsformål vil inneholde gummigranulat i 

flere år fremover.  

Selv om signalene er klare for hva Miljødirektoratet foreslår så er det uavklart hva 

den endelige forskriften vil fastsette når den foreligger fra Klima- og 

miljødepartementet.  

Karmøy kommune bygger selv ikke fullskala kunstgressbaner. Mindre 

balløkker/ballbinger på skoler og lignende vil fremover bli lagt uten gummigranulat. 

Når det gjelder anlegg eid av andre enn kommunen forutsettes det selvsagt at 

idrettslagene som baneeier følger det regelverket som etter alt å dømme vil komme. 

Hva dette vil medføre av kostnader og tilpasninger vet en ikke før forskriften 

foreligger. En kan ikke se at det er hensiktsmessig eller juridisk mulig å pålegge 

baneeierne egne lokale pålegg for regelverket foreligger.  

En vil komme tilbake med en egen orientering til politisk behandling når regelverket 

foreligger. Det vil også bli lagt frem et anslag for hvilke kostnader dette vil medføre 

på baneeierne. Det er ikke mulig å få til før kravene foreligger. Kostnadene for 

klubbene må også sees i sammenheng med om det følger med økonomiske 

tilskuddsordninger fra sentrale holdt til å gjennomføre tiltak.  

Det er nå i gang en fornying av mange av kunstgressbanene i Karmøy. I den 

forbindelse er en opptatt av at det gamle kunstgresset som fjernes blir håndtert på en 

forsvarlig måte. Det bidrar Karmøy kommune til ved å bruke sin styringsrett som 

grunneier og som tildeler av kommunalt tilskudd.  

En ønsker å sikre at avfallet leveres til lovlig avfallsanlegg eller til gjenvinning. 

Tidligere ble en del kunstgress gitt bort til privatpersoner og velforeninger. Dette 

selv om det forelå en tilstandsrapport som tilsa at kunstgresset var utslitt. Selv om 

tanken om gjenbruk i utgangspunktet er positiv så er det ikke alle mottakere som har 

oversikt over forpliktelsene de påtar seg ved å motta kunstgresset, verken praktisk 

eller økonomisk. Karmøy kommune er grunneier for mange lekeplasser. Det tillates 

ikke at bruk kunstgress blir gjenbrukt i disse. Kunstgress må før eller siden leveres 

inn til lovlig mottak med de betydelige kostnadene det medfører. Kostnaden til en 

hel bane utgjør anslagsvis kr 300 000. Selv om en mottar en mindre andel kunstgress 

vil det være en betydelig kostnad for mottakere som for eksempel en velforening. 
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Velforeninger er også av erfaring løst organisert. Det er ofte et stort engasjement i 

perioder, mens velforeningen få år senere kan være nedlagt. En utslitt kunstgressflate 

som må fjernes på en lekeplass kan da fort stå uten en ansvarlig eier.  

Kommunen kan ikke forby at en eier av kunstgress gir det vekk, men kan ved bruk 

av det kommunale tilskuddet legge sterke føringer. For å unngå et fremtidig 

forurensingsproblem stilles det krav om dokumentasjon på innlevering/resirkulering 

til godkjent mottak for å kunne motta kommunalt tilskudd.  

 

6 Handlingsprogram idrett og fysisk aktivitet 2021-2024  

For å kunne søke om spillemidler til idretts-, frilufts-, og nærmiljøanlegg, er det et 

krav at kommunene årlig rullerer sine handlingsprogram av kommunedelplanen for 

idrett og fysisk aktivitet. Handlingsprogrammet er derfor et svært viktig dokument 

for kommunen og de organisasjonene som søker om spillemidler. Det er nemlig det 

årlig vedtatte handlingsprogrammet som danner grunnlaget for prioriteringen av 

spillemiddelsøknadene, samt utbetaling av kommunalt tilskudd til idrettsanlegg.  

Det er mulig å søke om spillemidler til tre ulike anleggstyper;  

• Ordinære anlegg (som også inkluderer rehabilitering av anlegg og større 

friluftsanlegg)  

• Nærmiljøanlegg  

• Kulturbygg (regionale)  

I handlingsprogrammet er det prioriteringslister for ordinære anlegg og 

nærmiljøanlegg.  

Hvor stor andel av spillemidlene som hvert år tildeles Karmøy kommune er 

avhengig av en rekke faktorer. Blant annet anleggsdekning, antall søknader og 

søknadssum i vår kommune i forhold til de andre kommunene i fylket og ikke minst 

hvor mye som tildeles vårt fylke.  

Siste fem år har gitt følgende utbetaling til ordinære anlegg, kulturbygg og 

nærmiljøanlegg.  

Tabell 11: Utbetalinger til ordinære anlegg, kulturbygg og nærmiljøanlegg 

År Kr. 

2016  16 200 000   

2017   5 458 000  

2018   5 891 000  

2019  6 242 000  

2020  9 088 000  
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Det har i perioden blitt tilført mer midler gjennom spillemiddelordningen. Både 

gjennom at Norsk tipping har økt sitt overskudd og at tippenøkkel gir en større del 

av overskuddet til idrettsformål. I 2020 var tildelingssummen til Rogaland 148 

millioner mot 121 millioner i 2017. Tabellen viser at tildelingen i 2016 var spesielt 

stor. Det skyldes en kombinasjon av høy søknadssum (Storhall Karmøy og Torvastad 

arena) og at regionale anlegg ble prioritert ved tildeling (Storhall Karmøy).  

På tross av en betydelig økning i tilførte midler er det fortsatt lang ventetid.  

Ved sist fordeling ble kun 22,2 % av godkjent søknadssum for ordinære anlegg og 21 

% for nærmiljøanlegg innvilget. Det betyr, veldig forenklet, at prosjekter med søknad 

om spillemidler til ordinære anlegg må regne med å vente i over fire år før det kan 

ytes tilskudd. For Karmøy kommunenes vedkommende er søknadsmassen så stor at 

det må påregnes ytterligere ventetid. Faktisk opp mot 7- 8 år fra anlegg kommer inn 

på listen. Dette gjelder også kommunalt tilskudd. For at listen ikke skal bli 

uhåndterbar må det prioriteres strengere. Følgende momenter kan være en del av 

vurderingen: 

• Er det behov for tiltaket?  

• Kan behovet for mer aktivtetsareal dekkes med mer effektiv bruk av 

eksisterende anlegg? 

• Kan det eventuelt dekkes på annet måte/sted i kommunen)? 

• Skaper anlegget mer aktivitet? 

• Skaper anlegget aktivitet som vi ikke allerede har i dag? 

• Er foreningen/klubben allerede prioritert med andre tiltak/tilskudd? 

• Er det mange brukere til tiltaket? 

• Er tiltaket en rehabilitering (viktig å ivareta allerede foretatte investeringer)? 

• Kan prosjekter nedskaleres? 

• Skal aktivitetsareal prioriteres foran servicefunksjoner som garderober, lager, 

klubbhus og lignende? 

 

6.1 Årets rullering  

I handlingsprogrammene er det, i tråd med tidligere praksis, ikke gjort endringer i 

prioriteringene.  

Følgende anlegg er tatt ut da de har mottatt spillemidler og/eller kommunalt 

tilskudd:  

Lager ved Helganes motorsportsenter ved Karmøy motocrossklubb, utegarderober 

Åkra idrettspark ved Åkra idrettspark as, kunstgressflate 66mx46m ved Skudenes 

ungdoms og idrettslag, klubbhus ved Karmøy golfklubb, lysløype ved Kopervik 

idrettslag, o-kart Stangelandsmarka ved Kopervik idrettslag, rehabilitering lys 

kunstgressbane ved Torvastad idrettslag, rehabilitering / universell utforming 
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leirduebane ved Karmøy jeger, fisker og naturvernforening, elektroniske skiver ved 

Karmøy skytterlag, klubbhus Helganes motorsportsenter ved Karmøy kommune, 

rehabilitering av kunstgressbane ved Kolnes idrettslag, lagerbygg Helganes ved 

Karmøy motocrossklubb, klubblokaler Åsebøen ved Kopervik idrettslag, 

aktivitetsanlegg Jungel Grindhaug skole ved Karmøy kommune, pumptrack-bane 

ved Stangelandsfeltet vel, aktivitetsflate (treningsapparater) ved Skudenes ungdoms 

og idrettslag og aktivitetsanlegg (klatreanlegg Torvastad skole) ved Karmøy 

kommune.  

For de som har anlegg på handlingsprogrammet som ikke allerede er realisert har vi 

bedt om en tilbakemelding med status for planene. På den bakgrunn av manglende 

tilbakemelding og/eller manglende fremdrift er følgende anlegg tatt ut av 

handlingsprogrammet: Garderober/lager ved søker Avaldsnes il, Stall Karmøy 

ridesenter ved søker Karmøy rideklubb, lagerlokaler ved søker Karmøy 

dykkerklubb, turvei Kolnes-Raglamyr ved søker Karmøy kommune. I tillegg har Sk. 

Vedavåg Karmøy gitt beskjed om at det ikke er aktuelt å søke spillemidler for 

rehabilitering av kunstgressbane på Sletten.  

Når det gjelder prosjekter initiert av Fjord Motorpark vises det til pågående 

ekspropriasjonssak. Fremdrift er avhengig av avklaring av grunnerverv. Det er ikke 

gjort endring på disse prosjektene.  

Det gjøres oppmerksom på at listen rulleres årlig. Det er ikke noe i veien for at 

prosjekt kan komme inn på listen igjen dersom situasjonen endrer seg.  

Nye tiltak som er foreslått tatt med i planen er ført inn nederst i 

handlingsprogrammet.  

Det er gjort noen justeringer av beløper. Faktiske kostnader og tilskuddsbeløp er lagt 

inn når disse er kjent.  

Innspill til handlingsprogrammet 2020  

Ordinære anlegg  

Rehabilitering lysanlegg Kolnes kunstgressbane ved søker Kolnes idrettslag  

Kunstgressbanen ble rehabilitert i 2019. Lysanlegg ble bygget i 2002. Det kan søkes 

om rehabilitering etter 20 år. Det kan spillemiddelbestemmelsen kan det søkes om 

rehabilitering av lysanlegget etter 20 år. Lysanlegget er dermed ikke gammelt nok til 

å tilfredsstille kravene for tilskudd. Rehabilitering av lysanlegg legges ikke inn på 

handlingsprogrammet. 

Rehabilitering av Karmøyhallen kunstgress ved søker Kopervik idrettslag  

Kunstgressbanen ved Karmøyhallen etablert i 2009. Det kan søkes om rehabilitering 

av kunststoffdekke dersom tilstandsrapport anbefaler dette etter 10 år. I tillegg til 

bruk på ettermiddags- og kveldstid har anlegget mange brukstimer på dagtid. Banen 
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disponeres da av idrettslinjen ved Kopervik videregående skole. Utarbeidet 

tilstandsrapport fra Norges fotballforbund anbefaler rehabilitering. Rehabilitering av 

kunstgress er tilskuddsberettiget element etter spillemiddelbestemmelsene. Anlegget 

foreslås lagt inn på handlingsprogrammet.  

Rehabilitering av lysanlegg ved Karmøyhallen kunstgress ved søker Kopervik 

idrettslag  

Kunstgressbanen ved Karmøyhallen etablert i 2009. Da ble også lysanlegg 

oppgradert. Det kan spillemiddelbestemmelsen kan det søkes om rehabilitering av  

lysanlegget etter 20 år. Lysanlegget er dermed ikke gammelt nok til å tilfredsstille 

kravene for tilskudd. Rehabilitering av lysanlegg legges ikke inn på 

handlingsprogrammet.  

Rehabilitering av det opprinnelige klubbhuset på Åsebøen søker Kopervik idrettslag  

Kopervik IL ønsker å rehabilitere klubbhuset på Åsebøen. Klubbhuset er opprinnelig 

bygget i 1966. Sist tildelt midler til rehabilitering i 2009. Klubbhuset ble opprinnelig 

bygget av Karmøy kommune, men driftes i all hovedsak av idrettslaget. Tidligere 

rehabilitering ble foretatt av dem. Kopervik IL har en rekke prosjekter inn på 

handlingsprogrammet. Klubben er blant de klubbene har mottatt mest midler i de 

foregående årene og som også er prioritert med fremtidige prosjekter. Deriblant har 

de realisert nytt klubbhus på Åsebøen. Med begrensede kommunale tilskudd og 

spillemidler tilgjengelig kan en ikke se å kunne prioritere dette prosjektet. 

Klubbhuset har også en noe uavklart eier og driftsform. Det anbefales at kommunen 

og idrettslaget i felleskap arbeider med løsning på dette. Rehabilitering av klubbhus 

legges ikke inn på handlingsprogrammet. 

Orienteringskart ved Fotvatn ved søker Kopervik idrettslag  

Kopervik IL Orienteringsgruppa planlegger å lage et orienteringskart i området 

rundt Fotvatnet, Slettevatnet og Rossavatnet. Det finnes et orienteringskart fra 80-

tallet som delvis dekker området, men dette er utdatert. Kartet er tenkt brukt til 

turorientering og mosjonsløp. Orienteringskart er et billig idrettsanlegg som er med 

på å gi bredde i aktivitetstilbudet og som også engasjerer voksne mosjonister. 

Orienteringskart er tilskuddsberettiget element etter spillemiddelbestemmelsene. 

Anlegget foreslås lagt inn på handlingsprogrammet. 

Ridehall med klubblokaler ved Nord-Karmøy rideklubb  

Klubben ønsker å bygge ridehall på 27x72 m med klubblokaler på Vikshåland. 

Riding som idrett er en sport i positiv utvikling i medlemsmassen. Det er i dag fem 

rideklubber på Karmøy. Fire av disse er plasser på Åkra og sørover. For å kunne gi et 

godt tilbud på Nord-Karmøy vil utvikling av anlegget på Vikshåland være et viktig 

bidrag. Bygging av egen ridehall vil være et løft for en klubb med 170 medlemmer, 

men riding som idrett er en sport i positiv utvikling i hele landet og med et nytt 
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anlegg vil klubben ha stort potensiale for vekst. Rehabilitering av kunstgress er 

tilskuddsberettiget element etter spillemiddelbestemmelsene. Anlegget foreslås lagt 

inn på handlingsprogrammet. 

  

Nærmiljøanlegg  

Oppgradering av dekke Vormedal u-skole ved søker Karmøy kommune (i samarbeid 

med Foreldreutvalget ved skole og Mykje velforening)  

Ballbingen ved Vormedal ungdomsskole ble etablert i 2003. Det kan søkes om 

rehabilitering av kunststoffdekke etter 10 år. Etter hard bruk i mange år er dekket 

totalt utslitt. Skifte av dekket vil foregå i samarbeid med Mykje velforening og Fau 

ved skolen. Rehabilitering av kunstgress i ballbinge er tilskuddsberettiget element 

etter spillemiddelbestemmelsene. Anlegget foreslås lagt inn på 

handlingsprogrammet for nærmiljøanlegg som nærmiljøanlegg.  

Treningspark i tilknytning til lysløypa i Stangelandsmarka ved Kopervik idrettslag  

Denne typen anlegg er tilskuddsberettiget som nærmiljøanlegg. Det er et stort ønske 

om å utvikle og ha denne typen tilleggsfunksjoner i tilknytting til lysløypene. Dette 

er i tråd med overordnet kommunale plan. Det er positivt av idrettslag ønsker å ta et 

ansvar for utbyggingen av aktivitet som vanligvis er utenfor idrettslaget primær 

oppgaver. Det er derfor både viktig og riktig å støtte opp om det engasjementet som 

idrettslaget. Trimpark er et tilskuddsberettiget element etter 

spillemiddelbestemmelsene. Anlegget foreslås lagt inn på handlingsprogrammet for 

nærmiljøanlegg som trimpark.  

Treningspark ved Kopervik kulturhus ved søker Karmøy kommune  

 Denne typen anlegg er tilskuddsberettiget som nærmiljøanlegg. Kopervik kulturhus 

har stor aktivitet innendørs, men uteområdene er lite tilrettelagt for aktivitet. Det er 

et stort ønske om å utvikle denne typen tilleggsfunksjoner hvor det allerede er 

mange samlet, spesielt barn og ungdom som ikke har tilhørighet til den organiserte 

idretten. Dette er i tråd med overordnet kommunale plan. Det er positivt av 

kulturhuset i samarbeid med frivillige lag tilrettelegger for å gjøre byområdet mer 

spennende og attraktivt. Trimpark er et tilskuddsberettiget element etter 

spillemiddelbestemmelsene. Anlegget foreslås lagt inn på handlingsprogrammet for 

nærmiljøanlegg som trimpark. 

Tuftepark ved Åsebøen idrettsanlegg ved søker Kopervik idrettslag  

Denne typen anlegg er tilskuddsberettiget som nærmiljøanlegg. Det er et stort ønske 

om å utvikle idrettsanlegget til også tilby uorganisert aktivitet. Dette er i tråd med 

målene i den overordnet kommunale plan. Det er derfor både viktig og riktig å støtte 

opp om det engasjementet som idrettslaget viser. Trimpark er et tilskuddsberettiget 



Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2021 - 2024 

39 

element etter spillemiddelbestemmelsene. Anlegget foreslås lagt inn på 

handlingsprogrammet for nærmiljøanlegg som trimpark.  

 

6.2 Ordinære og rehabilitering av anlegg 

Tabell 12:Ordinære og rehabilitering av anlegg 

    Tiltak     Ansvar    
Total 

kostnad   

Kom. 

Tilskudd   

Spille-

midler   

Privat/ 

Mva    
Merknad   

1    
Lysløype Sletten  

Revur    

Karmøy  

kommune    
3 500 000      1 750 000       2006   

2    
Garasje/verksted  

Helganes    
Banestyret    3 500 000   Utbetalt      1 500 000   

Utgår 

2020   

3    
Asfaltracingbane  

(flerbruk sykkel)*    

Fjord  

Motor Park    
39 000 000   

 Særskilt 

bevilgning  
7 600 000       2006   

4    
Dragracestripe  

(flerbruk luftsport)*    

Fjord  

Motor Park    
13 000 000   

 Særskilt 

bevilgning  
1 200 000       2006   

5    
Gokartbane/ 

supermotard*    

Fjord  

Motor Park    
10 000 000   

 Særskilt 

bevilgning  
1 200 000       2006   

6    
Utbygging  

lysløype Skudenes    

Karmøy  

kommune    
2 300 000      1 150 000       2008   

7   Depot*    
Fjord  

Motor Park    
8 100 000   

 Særskilt 

bevilgning  
1 600 000       2014   

8    Hoved pitbygg*    
Fjord  

Motorpark    
17 000 000   

 Særskilt 

bevilgning  
3 000 000       2014   

9   Idrettshall Åkra    
Karmøy  

kommune    
82 000 000      18 500 000       2014 1)   

10 
   

Idrettshall  

Stangaland    

Karmøy  

kommune    
46 000 000      10 000 000       2014   

11 
   

Motocrossbane*    
Fjord  

Motorpark    
4 400 000   

 Særskilt 

bevilgning  
2 000 000       2014   

12 
   

Rally-/bil- / 

crosskartbane*    

Fjord  

Motorpark    
6 800 000   

 Særskilt 

bevilgning  
2 000 000       2014   

13 
   

Drifting*    
Fjord  

Motorpark    
1 100 000   

 Særskilt 

bevilgning  
336 000       2014   
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14 
   

Klubbdel idrettshall 

(akt.sal, klubbhus, 

lager)    

Åkra 

IL/Åkra 

idrettspark 

as    

18 000 000   

 Særskilt 

bevilgning 

1)  

Rest 

750000   
    

2015 Se 

også nr.8   

15 
   

Kunstgressbane    

Åkra IL/ 

Åkra 

idrettspark 

as    

7 500 000   1 500 000  2 500 000   3 500 000 2015   

16 
   

Lagerlokale    

Skudenes-

havn   

kajakklubb    

250 000   50 0000 83 000   83 000   2016   

17 
   

Ridebane    
Skudenes 

rytterklubb    
2 100 000   420 000 700 000   980 000   2016   

18 
   

Turvei Åkra 

(Tostemmen-

Speiderplassen)    

Karmøy 

kommune    
4 500 000      1 000 000       2016   

19 
   

Idrettshall 

Vormedal    

Karmøy 

kommune    
46 000 000      10 000 000       2016   

20 
   

Rehabilitering 

kunstgress Åsebøen    

Kopervik 

IL    
3 272 000 1 000 000  1 000 000 1 272 000 2017   

21   
Riflebane Karmøy 

sentralskytteranlegg    

Karmøy 

jeger-, fiske-

 og 

naturvern-

forening    

370 000   123 000  123 000   123 000   2017   

22 
   

Taksebane luftsport*    
Fjord Motor 

Park    
6 000 000   

 Særskilt 

bevilgning  
0       2017   

23 
   

Rehabilitering 

klubbhus    

Skudenes  

UIL    
4 500 000   1 500 000  1 500 000   1 500 000   2018   

24 
   

Utelager    

Åkra IL/ 

Åkra 

idrettspark 

as    

3 000 000   1 000 000  1 000 000   1 000 000   2018   

25 
   

Rehabilitering 

kunstgress bane    

Åkra IL/ 

Åkra 

idrettspark 

as    

3 004 000   1 000 000  1 000 000   1 004 000   2018   

26 
   

Kunstgressbane    
Kopervik 

IL    
7 250 000   1 450 000 2 417 000   2 417 000   2018   
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27 
   

Dekke 

friidrettsbane     

Kopervik 

IL     
6 125 000   1 225 000 2 042 000   2 858 000 2018   

28 
   

Flomlys friidrett / 

kunstgress     

Kopervik 

IL    
4 562 000   420 000 700 000   3 442 000 2018   

29   
Turvei Skarvedene 
(Torvastad)   

Karmøy 

kommune 
4 500 000    850 00    2018 

30 
   

Rehabilitering 

garderober    
Sk. Nord    3 000 000   1 000 000  1 000 000   1 000 000   2019   

31 
   

Rehabilitering kunstg

ressbane    

Torvastad 

IL    
3 500 000   1 000 000  1 000 000   1 500 000   2019   

32 
   

Rehabilitering 

kunstgressbane     
Sk. Nord    3 000 000   1 000 000  1 000 000   1 000 000   2019   

33 
   

Rehabilitering 

kunstgressbane    

Avaldsnes 

IL     
3 000 000   1 000 000  1 000 000   1 000 000   2019   

34 
   

Rehabilitering 

idrettsgulv  
Håvikhallen    

Karmøy 

kommune    
1 750 000      500 000       2019   

35   
Ridehall med 

klubblokaler   

Nord-

Karmøy 
rideklubb   

11 225 000     2 100 000 3 500 000 5 625 000   2020 

36   

Rehabilitering  
kunstgress 

Karmøyhallen   

Kopervik 

IL    
3 000 000     600 000 1 000 000  1 400 000   2020 

37   O-kart Fotvatn   
Kopervik 

IL    
199 800     40 000 66 000   93 800   2020 

* Regelverket for spillemidler er endret siden sist vurdering fra Kulturdepartementet. Anslag vil 

kunne bli justert når videre fremdrift er avklart.    

1) Kommunestyret saksnr. 27/19 vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar å yte tilskudd til Åkra 

idrettspark as med kr. 4 000 000.  
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6.3 Nærmiljøanlegg 

Tabell 13: Oversikt over nærmiljøanlegg som ligger inne 

Tiltak   Ansvar  
Total 

kostnad  
Kom. 

Tilskudd  
Spillemidler  

Merk

nad  

Skateanlegg    Kolnes IL   600 000  120 000  300 000  2014  

Trimpark (Vormedal u-

skole)   
Mykje 

velforening/FAU   
500 000     250 000  2017  

Trimpark    
Hinderaker og Visnes 

vel   
630 000    300 000  2018  

Tennisbane    Skudenes UIL   636 250    120 000 300 000  2018  

Klatreinstallasjon  
Åkraparken  

Karmøy kommune  800 000    300 000  2018  

Tennisbane 

(Karmøyhallen)   
Karmøy kommune   796 543    300 000  2019  

Treningspark Liarlund  Kopervik IL  300 000  60 000   150 000  2020 

Tuftepark Åsebøen  Kopervik IL  605 205   120 000  300 000  2020 

Rehab. Ballbinge 

Vormedal  
Karmøy kommune  149 000     50 000  2020 

Treningspark Kopervik 

kulturhus  
Karmøy kommune   476 000    238 000  2020 
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7 Status og utarbeidelse 

7.1 Utarbeidelse og fremdrift  

Arbeidet med planen har vært en prosess der administrativt forum for idrett og 

friluft har vært med. Dette forumet består: 

• Rådgiver Idrett ved oppvekst- og kulturetaten  

• Kultursjef ved oppvekst- og kulturetaten 

• Naturforvalter, teknisk etat, med ansvar for friluftsanlegg  

• Skog- og landskapsforvalter, Samferdsel- og utemiljø, med ansvar for park og 

drift av anlegg  

• Arbeidsleder, teknisk etat, eiendomsavdelingen, med ansvar for sentral 

kommunale idrettsbygg 

• Rådgiver park og utemiljø, Samferdsel- og utemiljø  

Planen er behandlet i tråd med veilederen for «Kommunal planlegging for idrett og 

fysisk aktivitet». Det er gått ut bred skriftlig invitasjon til idrettslag, velforeninger, 

foreldreutvalg med mere. Det har vært noe mindre møtevirksomhet enn planlagt 

pga. koronasituasjonen. Karmøy idrettsråd har vært med i prosessen, blitt informert 

og har uttalt seg i arbeidet med planen. idrettsrådet.  

 

7.2 Definisjoner  

Begrepene som blir brukt i temaplanen er hentet fra Kulturdepartementets 

bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet -2020 V-0732 og 

kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet utgave fra 2015 V-0798. 

Idrett 

Med idrett forstås aktivitet i form av konkurranse, eller trening i den organiserte 

idretten. 

Fysisk aktivitet 

Med fysisk aktivitet forstås egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, 

herunder friluftsliv og lekpregede aktiviteter. 

Friluftsliv 

Med friluftsliv menes opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på 

miljøforandring og naturopplevelser. Kulturdepartementet har valgt å la friluftsliv 

inngå i begrepet fysisk aktivitet. 

Idrettsanlegg 
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Departementet opererer med følgende klassifisering i henhold til 

spillemiddelfordelingen: 

Nærmiljøanlegg 

Det er anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, 

hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Områdene 

skal være fritt allment tilgjengelig og beregnet på egenorganisert fysisk aktivitet, 

primært for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen forøvrig. 

Ordinære anlegg 

Det er de tilskuddsberettigede anlegg som fremgår av ”Bestemmelser om tilskudd til 

anlegg for idrett og fysisk aktivitet”. Med ordinære anlegg menes anlegg for 

organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet. 

Kommunale anlegg 

Anlegg som primært skal dekke en kommune, eller en mindre del av en kommune. 

Anleggene skal tilfredsstille kravene som til enhver tid gjelder for mindre 

konkurranser på lags- og kretsplan. Anleggskategorien kan deles i to. Den første 

kalles mindre kommuneanlegg, for eksempel klubbhus, fotballbane, håndballbane, 

utendørs rideanlegg og lignende. 

Den andre er store kommuneanlegg som er anlegg som krever store uttellinger fra 

spillemidlene samtidig som anleggene er kostnadskrevende både å bygge ut og 

drive. Anlegg som i tillegg krever store areal og er en miljømessig belastning 

kommer også inn under denne definisjonen. Store kommuneanlegg er for eksempel 

ishall, ridehall, flerbrukshaller, golfbaner, svømmehaller, motorsportanlegg. 

Regionale anlegg  

Et regionalt idrettsanlegg defineres i dag som et større kostnadskrevende anlegg der 

to eller flere kommuner inngår en skriftlig avtale om eierskap, investering og drift. 

Anlegget skal kunne avholde nasjonale mesterskap, så nødvendige fasiliteter for 

aktive, publikum, presse og arrangørstab må være ivaretatt på en god måte på 

anlegget. Idretten skal ha prioritet på bruk av anlegget og det skal kunne fungere 

som et spesialanlegg for en eller flere særidretter, samt som et flerbruksanlegg der 

flere aktiviteter kan skje på anlegget samtidig. Innbyggerne i eierkommunene skal ha 

lik rett til bruken av anlegget og kostnaden skal være lik. 

Nasjonalanlegg 

Det er idrettsanlegg som tilfredsstiller tekniske og funksjonelle standardkrav for 

avvikling av relevante internasjonale mesterskap og konkurranser. Det er 

Kulturdepartementet, etter innstilling fra Norges Idrettsforbund og Olympiske 

komité, som tildeler statusen. 
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Rehabilitering av anlegg 

Rehabilitering av et idrettsanlegg er en istandsetting av anlegget som skal gi en 

vesentlig funksjonell og bruksmessig standardheving i forhold til dagens situasjon. 

Rehabiliteringen kan bety et inngrep i anleggets struktur og utforming for å tilpasse 

det til nye funksjoner og bruksområder. Det kan ytes stønad til rehabilitering og 

ombygging av eldre anlegg (hovedregel 20 år) når dette vil gi større og bedre forhold 

for aktivitet. 

Friluftsområder og friområder 

Frilufts- og friområder blir ofte brukt som fellesbetegnelse på grønne områder som er 

tilgjengelige for allmennhetens frie ferdsel. Friluftsområder er store, oftest uregulerte, 

områder som i hovedsak er i privat eie, og som omfattes av allemannsretten. Det er 

ikke krav om parkmessig opparbeidelse, kun tilrettelegging for funksjon og bruk. 

Friområder dekker avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeiding 

for allmennhetens uhindrede rekreasjon og opphold. 

Turstier 

Turstier er traseer for ferdsel til fots som er ryddet for vegetasjon, men uten, eller 

liten grad av opparbeiding av grunnen. Den er vanligvis merket, og bruksbredde 1-

1,5 meter.  

Turveier 

Turveier er traseer for ferdsel til fots – eventuelt med sykkel, rullestol, barnevogn 

eller lignende – som er ryddet for vegetasjon. Den er vanligvis merket. Grunnen er 

godt opparbeidet, og det er et toppdekke som gir jevn overflate. Bruksbredde 2,5-3 

meter 

 

7.3 Anlegg som er bygget eller rehabilitert i perioden 

Tabell 14: Anlegg som er bygget eller rehabilitert i perioden 

Anleggsnr Beskrivelse Anleggsnavn 

34656 Rehabilitering av lysanlegg 
Avaldsnes idrettssenter 

kunstgressbane 

34656 
Rehabilitering av 

kunstgressbane 

Avaldsnes idrettssenter 

kunstgressbane 

64416 
Etablering av 

fleraktivitetsområde 
Grindhaug skole nærmiljøjungel 

75311 Etablering av lager/garasjebygg 
Helganes motorsportsenter 

lagerbygg 
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19779 
Omlegging grus til 

kunstgressbane 

Hestmyr idrettsanlegg - 

kunstgressbane 

19780 Rehabilitering av garderober Hestmyr idrettsanlegg klubbhus 

49427 
Rehabilitering av 

kunstgressbane 
Hestmyr kunstgressbane 

27044 Rehabilitering av idrettsgulv Håvik idrettshall 

74213 
Rehab./universell utforming av 

standplass/sti 

Karmøy jeger, fisker, nat.for. 

leirduesti/bane 

8124 
Rehabilitering av elektroniske 

skiver  
Karmøy sentralskytteranlegg 200m 

8127 
Rehabilitering av elektroniske 

skiver  

Karmøy sentralskytteranlegg 

viltmålbane 

8131 
Rehabilitering av elektroniske 

skiver  

Karmøyhallen idrettsanlegg 

skyteanlegg 

10375 
Rehabilitering av 

kunstgressbane 
Kolnes idrettsanlegg kunstgressbane 

75919 Etablering av BMX-bane Kopervik pumptrack park 

1765 
Rehabilitering av klubb- og 

møtelokaler 
Skudenes idrettsanlegg klubbhus 

1763 
Etablering av 

fleraktivitetsområde 

Skudenes idrettsanlegg 

tennis/basketbane 

73870 Etablering av trimpark Skudenes idrettspark trimpark 

13780 
Rehabilitering av 

kunstgressbane 
Sletten kunstgressbane 

76093 Etablering av idrettshall Stangelandshallen  

35421 
Rehabilitering av 

orienteringskart 
Stangelandsmarka o-kart 

54714 
Etablering av 

fleraktivitetsområde 
Torvastad idrettssenter trimpark 

54712 Etablering av BMX-bane Torvastad idrettssenter bmx-bane 

45268 Rehabilitering av lysanlegg 
Torvastad idrettssenter 

kunstgressbane 

45268 
Rehabilitering av 

kunstgressbane 

Torvastad idrettssenter 

kunstgressbane 

75247 
Etablering av 

fleraktivitetsområde 

Torvastad skole- og kultursenter 

klatreanlegg 

67876 Rehabilitering av ballbinge Vormedal skole - ballbinge 

29579 
Rehabilitering av 

kunstgressbane 
Åkra idrettsanlegg - kunstgressbane 
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74008 
2 tiltak på Åkra idrettspark 

aktivitetssal/lager  
Åkra idrettspark aktivitetssal  

74006 
2 tiltak på Åkra idrettspark 

klubbhus/garderober 
Åkra idrettspark klubbhus 

74007 Etablering av Lager/garasjebygg Åkra idrettspark lagerbygg  

73345 
3 tiltak på Åkrahallen 

idrettshall/styrkerom/møterom 
Åkrahallen (nye)  

75597 
Etablering av 

fleraktivitetsområde 
Åkraparken klatreanlegg 

34885 
Rehabilitering av 

kunstgressbane 

Åsebøen idrettsanlegg - 

kunstgressbane 

 

7.4 Status, ønsker og behov for idrett og friluftsliv i kommunen  

7.4.1 Idrett   

Innledning   

Når det gjelder ordinære idrettsanlegg viser en rapport utarbeidet av 

Kulturdepartementet at situasjonen er ganske god. 

Kulturdepartementet har utviklet en modell for å beregne anleggstettheten. 

Modellen baserer seg på at en teller antall anlegg for 16 anleggstyper og multipliserer 

antallet med en «vekt» som tar hensyn til brukerpotensial og anleggskostnad. De 

anleggstypene som medregnes er:  

Flerbrukshall, fotballanlegg, friidrettsbane, friluftsliv, turstier/-veier, ishall, klubbhus, 

kunstisbane, ridebaner, ridehaller, skianlegg og svømmebasseng.  

Resultatet som fremkommer når en multipliserer antall anlegg med oppgitt vekt for 

de anleggstypene og dividerer med innbyggertallet er definert som anleggstetthet.  

Gjennomsnittsfaktoren på landsbasis er 297, hvor Karmøy kommune ligger på 299. 

Større kommuner(som Karmøy) ligger vanligvis lang under snittet. Ser vi på 

gjennomsnittet for kommuner på over 40.000 innbyggere er faktoren her på 459 

gjennomsnittlig.   

I planlegging og utbygging av idrettsanlegg er det arbeidet ut fra en målsetning om 

desentralisert utbygging. Kommunen er delt i fem soner og fordelingen av anlegg 

har skjedd slik at hver sone på sikt skal være dekket når det gjelder ordinære anlegg. 

Eksempler på ordinære anlegg kan være idrettshaller, anlegg for fotball, friidrett, 

orienteringskart og lignende. Når det gjelder spesialanlegg vil det vanligvis ikke 

være behov for ett anlegg innenfor hver sone. Ett anlegg i kommunen vil i de fleste 

tilfeller være nok.  I enkelte tilfeller vil det holde med ett i regionen.   
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Spesielt om idrettshaller  

Det er i dag sju haller med totalt 8 flater i kommunen som tilfredsstiller 

minstemålene til en «håndballhall». Fem haller (Skudehallen, Åkrahallen (to flater), 

Karmøyhallen, Håvikhallen og Norheimshallen) i kommunal eie og to i privat eie 

(Storhall Karmøy og Torvastad arena). I tillegg er det to kommunale «minihaller» 

med størrelse 16X24m (Avaldsneshallen og Mykjehallen). Disse er ikke medtatt i 

beregningen.  

Det gir gjennomsnittstall per hall på 5273 innbyggere. Det vil si at vi ligger tett opp til 

gjennomsnittet i vårt fylke (5882 innbyggere).  

Det vil selvsagt være noe mobilitet av befolkning på tvers av hallene, men 

primærbrukerne av hallene vil være barn og unge. Det er ønskelig at disse får sitt 

tilbud i nærmiljøet. Vi har derfor sett på hvordan dette fordeler seg geografisk rundt 

i kommunen. I den forbindelse har vi valgt å dele kommunen opp i 7 geografiske 

deler etter plassering av dagens haller.  

Hall  

Antall innbyggere  

Tabell 15: Oversikt over antall innbyggere vi har pr. hall 

Hall 

Antall 

innbyggere per 

flate 

Skudehallen (Skudenes ungdomsskolekrets) 5 319 

Åkrahallen med to flater (Ådland, Åkra, Grindhaug og 

Sevland barneskolekretser)  
4 079 

Storhall Karmøy (Vea barneskolekrets) 3 165 

Karmøyhallen (Stangeland ungdomsskolekrets) 8 834 

Håvikhallen (Håvik og Avaldsnes skolekretser) 4 230 

Torvastad arena (Torvastad skolekrets) 3 458 

Norheimshallen (Vormedal ungdomsskolekrets) 8 996 

 

Tallene viser at det er to områder i kommunene som utpeker seg med dårligst 

gjennomsnittlig halldekning. Dette er områdene Kopervik (sone3) og 

fastlandssiden(sone 5) som alle ligger på mellom 8000-9000 innbyggere per hall.  

Ny Stangaland skole i Kopervik (inkludert idrettshall) er under bygging og 

idrettshall ved Vormedal ungdomsskole har byggestart i løpet av våren 2021. Begge 

anleggene vil være klare til skolestart 2022.  
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Det kan derfor forventes at det i kommende planperiode samlet sett vil bli god 

hallkapasitet jevnt fordelt i kommunen. Det vil gi et gjennomsnitt per idrettshall på 

4218 innbyggere.   

På bakgrunn av erfaringer og tilbakemeldinger fra idrettslagene kan vi oppsummere 

de enkelte idrettene slik:  

Fotball  

Status  

Norges fotballforbund (NIF) har utviklet en modell for beregning av behovet for 

fotballanlegg. Modellen baserer seg enkelt forklart på å multiplisere opp antall 

treningstimer for voksne-, ungdoms- og barnelag og dele dette på tilgjengelige 

brukstimer på de ulike banene på anleggene. Det er fortatt en gjennomgang av alle 9 

idrettslag med registrert fotballag i 2019.  

Legges modellen til NIF til grunn ser fotball samlet sett ut til å være godt dekket når 

det gjelder anlegg. Det viser at det trengs omlag 25 000 timer for å gi et godt tilbud 

om trening. Tilgjengelige timer viser i overkant av 28 000 timer. 

Ser en mer detaljert på det enkelte idrettslag er det kun Åkra il og Kopervik il som 

ligger under anbefalt norm. Begge klubbene har planlagt nye kunstgressbaner. Disse 

ligger inni i handlingsprogrammet.  Alle idrettslagene har nå minst en egen 

kunstgressbane. Skudenes UIL og Avaldsnes IL har også fotballhall med mål 68X46. 

Ved Storhall Karmøy er distriktets første fullskala innendørs fotballhall etablert. Det 

forutsettes at hallen dekker behovet for fotballflate innendørs i kommunen. Samlet 

sette viser oversikten:   

Tabell 16: Beregningsmodell anlegg 

 Brukstimer Antall baner Sum 

Gressbane 250 13,5 3 375 

Grusbane 500 1 500 

Kunstgressbane 1800 13,5 24 300 

Total     28 175 

 

Tabell 17: Beregningsmodell for alderslag 

 

Brukstimer 

per uke 

Bruksuker 

per år timer per år 

Ant. 

lag  Sum 

Voksne lag per år 5,5 44 242 24 5 808 

Ungdomslag per år 5 44 222 60 13 320 

Barnelag per år 1 36 36 159 5 724 

Total         24 852 
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Friidrett  

Status  

Det er friidrettsgrupper i Torvastad il, Sk Vedavåg og Kopervik il.   

Torvastad har det eneste anlegg med kunststoffdekke på friidrettsbanene. Når det 

gjelder friidrettsanlegg har Karmøy kommune følgende  

• Åsebøen idrettsanlegg m/grusdekke  

• Bø skole m/grusdekke  

• Torvastad idrettsanlegg m/kunststoffdekke  

• Nord stadion m/ grusdekke (*)  

 (*): Nord har bygget gressløkker bak målene slik at det kun er langsidene som nå er 

mulige å bruke til friidrett.  

I tillegg har vi mindre friidrettsanlegg:  

• Skudenes idrettsanlegg m/grusdekke, 100 meter løpebane  

• Avaldsnes idrettssenter m/grusdekke, 360 meters løpebane   

Ønsker og behov  

Kopervik idrettslag har kommunens største friidrettsgruppe.  De ønsker å legge om 

løpebanen i grus på Åsebøen til kunstdekke for å etablere et fullverdig 

friidrettsanlegg. Anlegget ligger inn i handlingsprogrammet.  Det er per i dag ikke 

meldt inn ytterligere behov for nye friidrettsanlegg. Imidlertid er flere av anleggene i 

dårlig forfatning. I og med at de blir svært lite brukt gror de til og det er både dyrt og 

problematisk og holde dem i den stand de bør være. Det er allikevel positivt at disse 

anleggene beholdes da de brukes av mosjonister og skoler.  

Svømming  

Status  

Karmøy kommune er godt dekket når det gjelder tradisjonelle anlegg, og det er et 

svømmebasseng i hver sone. De mindre bassengene har ikke lenger faste tider for 

åpen bading.  Karmøyhallen og Vormedal svømmehall har offentlig bading.   

Følgende anlegg finnes i kommunen:  

• Karmøyhallen med 25 meters basseng, opplæringsbasseng, boblebad, 

vannrutsjebane og anlegg for stup (bygget 1979).  

• Vormedalshallen med 25 meters basseng (bygget 1976)  

• Skudenes u-skole med 12,5 meters basseng (bygget1978)  

• Åkra u-skole med 12,5 meters basseng (bygget 1965)  

• Bø u-skole med 12,5 meters basseng (bygget 1969)  

Ønsker og behov  
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Det er noen grupper personer med nedsatt funksjonsevne, revmatikere og lignende 

som ikke er dekket med de anleggene vi har i dag. De bruker i dag 

opplæringsbassenget i Karmøyhallen som holder 32 grader. Her er kapasiteten 

sprengt på dagtid. Økt krav til svømmeundervisning i grunnskolen har gjort at 

presset har økt ytterligere. Opplæringsbassenget er heller ikke adskilt fra det 

resterende bassenget. Det skaper en del utfordringer for enkelte brukergruppe og gir 

lite fleksibilitet.  Med en stadig økende gruppe eldre med behov for rehabilitering må 

det sees på mulighetene for etablering av eget terapibad med tilliggende fasiliteter 

ved Karmøyhallen der allerede kompetanse på drift finnes. På ettermiddagstid blir 

opplæringsbassenget brukt i forbindelse med åpen bading og av svømmeklubben til 

kurs.  

Utfordringsbilde: 

I den nye læreplanen for 4. trinn er et av kompetansemål at elevene skal være 

svømmedyktig ved å falle uti på dypt vann, svømme 100 meter på magen, og 

underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, stoppe og hvile i 3 minutt 

så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land. Dette kompetansemålet vil 

medføre økt bruk av bassengene for skoler på dagtid og kan skyve ut andre brukere. 

Det er også et økt press på det tilrettelagte bassenget i Karmøyhallen da flere ønsker 

å benytte bassenget som et rehabiliteringstilbud for enkelt personer og grupper. Det 

bør vurderes å bygge et eget rehabiliteringsbasseng med tilrettelagte garderober i 

Karmøyhallen eller i tilknytning til en institusjon innen helse- og omsorgstjenester. 

På åpent bad er det stor pågang i Karmøyhallen. I dag er hallen åpen alle dager i 

høysesongen med unntak av mandager. Bassenget er også åpent i deler av 

sommersesongen. I Vormedal svømmehall holder Karmøy svømmeklubb åpent 

offentlig bading to dager i uken.  

Karmøy svømmeklubb har svømmere på høyt nasjonalt nivå. For å holde et så høyt 

nivå kreves det mye trening. Det er derfor en utfordring å tilby nok bassengtid til 

trening. Selv om svømmeklubben nok kan ønske seg ytterligere tid så er det langt 

godt til rette spesielt i Vormedal svømmehall.    

Skyting  

Status/ønsker/behov  

Med de eksisterende anlegg vil det ikke være behov for ytterligere anlegg i den 

nærmeste framtid. Flere av anleggene er oppgradert for å ta i bruk elektroniske 

skiver. Det er også gjennomført større tiltak for å gi universell tilkomst på flere av 

anleggene.   

Orientering  

Status  
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Orienteringsgruppene på Karmøy har kart av det meste av det brukbare terrenget på 

Karmøy. Eldre kart rehabiliteres fortløpende. Dette er nå en lettere prosess etter at 

mange av kartgrunnlagene er digitalisert.   

Ønsker og behov  

Den stadige økning av vegetasjonen at kart blir utdaterte og gjør at revisjon av kart 

raskere blir nødvendig. Kopervik il ønsker å etablere et nytt kart ved Fotvatn. 

Hestesport  

Status  

Travsport er godt dekket gjennom sitt anlegg på Moksheim. Her er det travbane, 

klubbhus, treningsløype og oppstallingsplass. Det er rideanlegg på Ferkingstad, i 

Skudenes, på Torvastad og på Åkra. På Ferkingstad, Åkra, Torvastad og i Skudenes 

er det også ridehaller. Hallen på Torvastad og Åkra er i privat eie.  

Ønsker og behov  

Skudenes rytterklubb ønsker å rehabilitere ridebane. Nord-Karmøy rideklubb ønsker 

å bygge klubbeid ridehall.  

Konkurranseanlegg bør løses i interkommunal regi. Karmøy kommune har bidratt til 

etablering av et regionale- og interkommunalt anlegg med fasiliteter til å avvikle 

større stevner på nasjonalt nivå i Tysvær.  

Utfordring å få til ridesti. Her er det vanskelig å finne å finne gode løsninger som 

ivaretar både hest, rytter, gående og syklende.  

 

Bilde 6: Ridning hos Skudenes rytterklubb på Falnes 

  



Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2021 - 2024 

53 

Seilsport  

Status  

Det finnes to seilsportanlegg i kommunen; et på Lindøy som eies av Haugesund 

seilforening og et på Gofarnes som eies av Karmøy seilforening. Med disse to 

anleggene er dekningen god når det gjelder seilanlegg i Karmøy.  

Ønsker og behov  

Ingen anlegg innmeldt  

Tennis  

Status  

Ingen organiserte klubber på Karmøy. Dermed blir tennis i dag bare spilt uorganisert 

rundt om på banene.  Kommunalt tennisanlegg ved Karmøyhallen har behov for 

rehabilitering.   

Ønsker og behov  

Det er ikke noe press om å få flere tennisbaner. Slik situasjonen er nå vil heller ikke 

nye baner bli prioritert, men anlegget ved Karmøyhallen bør rehabiliteres. Anlegget i 

Skudeneshavn er rehabilitert i perioden.   

Innendørsaktiviteter  

Status  

Det vises til innledende beskrivelse spesielt om idrettshaller.   

Følgende idrettshaller finnes i kommunen:  

25X90: 

• Åkrahallen  

25x45  

• Storhall Karmøy 

• Torvastad arena  

22x44 meter:  

• Karmøyhallen  

• Norheimshallen  

• Skudehallen  

• Håvikhallen  

16x24 meter:  

• Mykje  

• Avaldsnes  
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Hovedidrettene i idrettshallene er: håndball, innebandy, volleyball, badminton, turn, 

drill, trim og friidrett.  

Ønsker og behov  

Ønsket om treningstider i idrettshallene er mye større enn kapasiteten tilsier. Når 

nye anlegg i Kopervik og Vormedal er på plass vil det være god dekning av 

idrettshaller i Karmøy  

Håndball  

Idretten er fortsatt den største inneidretten, men veksten har flatet ut. Presset på 

hallene er stort og det er vanskelig å la alle få så mye treningstid som de ønsker.  

Volleyball   

Volleyballen er en rimelig liten idrett i Karmøy.  Kopervik VBK var tidligere eneste 

klubb. De har de siste årene vist en nedgang i aktiviteten og har nå lag på 

kvinnesiden. Til gjengjeld er det etablert volleyballaktivitet i regi av Torvastad il i 

Torvastad arena. De har allerede oppnådd gode sportslige resultater spesielt på 

herresiden.  

Basketball   

Det drives for tiden ikke organisert basketball.   

Innebandy  

Er den inneidretten som har vokst meste i perioden. Aktiviteten er nå organisert av 

Åkra il, Torvastad il,  Kolnes il og Karmøy innebandyklubb. Manglende tilgang til 

haller begrenser veksten, spesielt i Koperviksområdet. Gir tilbud både til barn, unge, 

aktive voksne, grupper med spesielle behov og mosjonister gjennom 

«kameratinnebandy».  

Badminton   

I organisert form drives idretten i Norheimshallen (hovedarena) og Karmøyhallen 

gjennom Karmøy badmintonklubb. Bredt tilbud til både unge, voksen, mosjonister 

og utøvere på landslagsnivå. Badminton er en plasskrevende idrett. Hallkapasiteten 

begrenser utviklingsmulighetene. Ny hall på Vormedal blir spesielt tilrettelagt for 

badminton og vil lette klubbdriften for Karmøy badmintonklubb.     

Turn   

Det drives i dag ikke konkurranseturn i Karmøy kommune, men idretten drives som 

mosjons- og barneidrett. Skudenes turnforening og Åkra il har de største 

avdelingene.     

Motorsportanlegg  

Status  
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Anlegget på Helganes er kommunens eneste. Her finner vi motocrossbane, 

trialområde, treningsbane for bilcross, RC bane (radiostyrte biler) med mer. Nytt 

klubbhuset  åpnet høsten 2016. Motocrossbanene trenger oppgradering. 

Oppgradering inngår som del Fjord Motorpark. Den uavklarte statusen der gjør det 

vanskelig å rehabilitere anlegget. Nytt lagerbygg er under bygging. Ferdig i  løpet av 

kort tid.   

Ønsker og behov  

Generelt har motorsporten et stort udekket anleggsbehov på Vestlandet.  Fjord 

Motorpark  AS er etablert med formålet å etablere et interkommunalt og regionalt 

senter for motorsport-, luftsport-kjøreopplæring. Anlegget er planlagt på vestsiden 

av flyplassveien. Ca. 540 mål er ferdig regulert til formålet. Det er planlagt bane for: 

supermotard, asfaltbane, gokartbane, dragbane og driftingbane samt anlegg for 

trafikkopplæring. Det er utarbeidet egne politiske saker vedrørende Fjord 

Motorpark. Planen ansees derfor som godt beskrevet.  Karmøy kommune har 

besluttet å ekspropriere grunn til anlegget. Saken er under behandling i 

rettsapparatet.  

Golf  

Status  

Vi har i dag tre golfbaner i kommunen; på Torvastad (18 hulls), i Skudenes (9 hulls) 

og på Kolnes (9 hulls). God dekning i kommunen.   

Ønsker og behov  

Det er ikke registrert nye ønsker fra klubbene om nye tiltak.   

Sportsdykking  

Status  

Det er ikke anlegg for dette i kommunen i dag.   

Ønsker og behov  

Ingen registrerte ønsker  

Kajakk   

Status  

Det er ikke anlegg for dette i kommunen i dag.   

Ønsker og behov  

Skudeneshavn kajakklubb planlegger å bygge lagerbygg/klubbhus.  

Brettseiling  

Status, ønsker og behov  
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Det er ikke anlegg for dette i kommunen i dag. Sporten foregår i dag for det meste på 

vestsiden av Karmøy og for det meste på Åkrasanden. Lite miljøet med gode 

utøvere. Ingen registrerte planer om bygg eller anlegg utover lagringsplass for brett 

på Åkrasanden.  

Bueskyting  

Status, ønsker og behov  

Bueskyting som utendørsidrett som tidligere har benyttet seg av Blikshavn og 

Fredtun. I tillegg har de trent  innendørs i Skudehallen.  Ingen register aktivitet i 

idrettsregisteringen. 

Andre idretter  

Status, ønsker og behov  

• Dansemiljø etterlyser bedre treningsmuligheter for dans i kommune.   

• Det er ikke egne lokaler for kampsport i kommunen.   

7.4.2 Friluftslivets behov i fremtiden 

Innledning 

På Karmøy finnes det svært mange områder med stor verdi i tur- og 

rekreasjonssammenheng. De fleste av dem er av lokal verdi og blir i første rekke 

brukt av lokalbefolkningen, men vi har også noen områder av regional betydning. 

Den tyngste tilretteleggingen i friluftslivssammenheng skjer i tilknytning til byene og 

de største tettstedene. Med tyngre tilrettelegging mener en godt opparbeidede 

turveger, belysning og turhytter. I utmarksområdene er det ønskelig med enklere 

tilrettelegging, og med det menes klopper, gjerdeklyvere, merking  og lignende. 

Målet om lysløyper i alle soner er fortsatt gjeldende. For Vea og Skudenes har man 

ikke fått avtaler med alle grunneiere. Begge områdene er regulert. . På Åkra er 

arbeidet med reguleringsplan for turvei langs Årvollsånå startet. 

Videre er det på sikt behov for oppgradering av turområdene ved Fotvatnet, sett i lys 

av utbygging av Asalheim med ca. 350 nye boliger. På Kolnes blir det også stort 

behov for arealer og friluftsanlegg, når det i fremtiden blir bygget 1700 nye boliger. 

Det er behov for å knytte tur- og sykkelveier inn mot Raglamyr og Spanne/Norheim. 

En kyststi fra Hålandsvågen til Syre er tegnet inn på kommuneplanen, men det er 

ikke avsatt midler til denne. Dette er et ønske for fremtiden. 

Mange stier i marka er blitt skiltet og godt vedlikeholdt de siste årene. Nå er det 

størst behov for parkeringsplasser tilknyttet turstiene. 

Det er viktig å sikre arealer hvor allmennheten har tilgang til strandlinjen. Dette er 

spesielt viktig for Kopervik. 
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Det er et behov for at sårbare områder bør vernes mot økt bruk. Friluftsliv har også 

en bakside. Økt bruk fører til økt forstyrrelse på dyr, og slitasje på vegetasjon. Det 

bør tenkes på alternativer der hvor ulempene for naturen er for store. 

Turområder 

Bjørgene 

Bjørgene er et viktig tur- og rekreasjonsområde, og er i kommuneplanen satt av til 

LNF-område. Det er 4,6 kilometer med turveger med lys i nær tilknytning til bl.a. 

byggefeltet på Storasund, Aktivitetshuset og Ungdomshuset, Torvastad Skole og 

Kultursenter og idrettsanlegget. Det er godt med skilt og rasteplasser i området. Det 

er et grindabygg med grill og benker. To barnehager og Bøtoppen skole har hver sin 

lavvo i området. Det er også et hundelufteområde. En stor og viktig eiendom som er i 

kommunalt eie er blitt et statlig sikra friluftsområde. 

Behov og ønsker 

Bjørgene er tilrettelagt for mange brukere og har stor verdi i friluftslivssammenheng. 

Det er behov for vedlikehold av både turveiene og stiene,  med grusing, klopper og 

merking. For å ta være på akebakke, utkikkspunkt, og for å holde kulturlandskapet i 

hevd, er det noen steder ønskelig med beiting. For å kunne ha glede av området også 

i framtiden, bør en sørge for at friluftsverdiene tas vare på. Det kan gjøres ved 

avtaler, erverv og regulering. Det er ønskelig å legge til rette for turvei fra Bjørgene 

og nordover mot Litlasund og Osnes. Fjerning av trær og eventuell nyplanting av 

norske treslag er ønskelig. Lokalt er det svært stort ønske om å fjerne deler av skogen 

som hindrer utsikt fra det høyeste punktet, Bjørgetoppen/Hveten. 

Feøy 

Har en del veier som fungerer som turveier. 

Behov og ønsker 

Det er ønske om å lage en bedre tilrettelagt rundtur nord på øya. Det er også ønske 

om bedre merking og skilting, spesielt til de nedlagte gruvene. 

Aksnes-Kolnes-Skre-Ørpetveit 

Det er lite kjente turstier i området. 

Behov og ønsker 

Det er ønske om å gjøre dem bedre kjent, og bedre merket. Det er også ønske om å få 

bedre samarbeid med lokale lag og foreninger i området. Lokalt arbeides det med å 

få til en turvei fra grendahuset og idrettsplassen til golfbanen.  

Visnes 



Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2021 - 2024 

58 

Visnes kan by på gruvemuseum, kafé, lekeplass, turveger, zip-line og kulturminner. 

Rett nord for lekeplassen fører veier og stier inn i Fransehagen og Visnes 

friluftsområde. Stiene på vestsiden gir  en fantastisk utsikt over hav og holmer 

utenfor Karmøy. Enkelte steder synes stiene å gå gjennom private veier og 

oppkjørsler. Stiene er laget slik i overensstemmelse med de som bor der, og det er 

tillatt for allmennheten å ferdes på disse stiene. Området er rikt på kulturminner, 

blant annet kanonstillinger fra siste verdenskrig. Det er også muligheter å komme til 

området med båt. Området er i dag satt av til friområde i kommuneplanen. Deler av 

området eies av Staten og forvaltes av Friluftsrådet Vest i samarbeid med Karmøy 

kommune. Området brukes både av de som bor i området og av andre fra regionen 

til turgåing, rekreasjon, trim og mye mer. 

Behov og ønsker 

Trær som blåser ned over turveiene må sikres eller fjernes. Det er ønskelig å plante et 

variert utvalg av trær i hogstfeltene. Nye sitkagranplanter som kommer opp i 

tidligere hogstfelt bør fjernes. Dette vil gi  et større biologisk mangfold av både 

planter og dyr i området. Det er også ønskelig å fjerne noen trær, der de er en trussel 

mot utsikten mot havet. Området bør kartlegges i forbindelse med universell 

utforming, og enkle tiltak bør gjennomføres. 

Bukkøy 

Bukkøy og tilstøtende områder er i dag  regulert til formålene spesialområde 

bevaring/landbruk, bevaring/leirskole, bevaring/friområde og bevaring/sjø, jfr. 

reguleringsplan for Avaldsnes kulturvernområde nr. 449. Områdene har stor verdi i 

kultur- og friluftslivssammenheng. På Bukkøy er det lagt til rette for ferdsel langs 

stier og turveger. Like ved Vikinggarden er det også laget en leirplass som benyttes 

året rundt, og det er oppført bygninger fra vikingtiden som  blir benyttet i 

leirskolesammenheng og i forbindelse med den årlige Vikingfestivalen. To brygger 

ved Vikinggarden gir funksjonshemmede og andre muligheter til å besøke området 

ved bruk av båt. Området blir mye brukt til turgåing, trim og rekreasjon  av både 

små og store. I tillegg foregår det en del aktiviteter i forbindelse med den årlige 

Vikingfestivalen. Private personer har ryddet søppel, laget bro og klatretau, merket 

rundløyper, skåret greiner. Det er satt opp benker i området. Toalettet er tilgjengelig 

for alle hele døgnet. 

Behov og ønsker 

Det er behov for hogst og rydding etter at det de siste årene er mye rotvelt. Det er 

ønskelig med planting av treslag som naturlig hører til i området. Veien ønskes 

oppgradert til turvegstandard, men på grunn av  mange kulturminner i området, er 

det strenge restriksjoner for slike tiltak. Det er ønskelig med en rastehytte for 

turgåere, samt at det lages en sti fra flytebrygga og til turveien. Det er behov for å 

lage ny bro ut til Bukkøy. Arbeidet starter opp i løpet av våren 2021. 
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Gassrørledningen 

Mellom Kvalavågsveien og Håvik er det et veinett knyttet til gassrørledningen og 

skogsvei. Veiene er delvis opprustet med friluftsmidler fra kommunen. Det er en 

gapahuk i området. Avaldsnes grunneierlag og Avaldsnes skoglag har bidratt til 

tilrettelegging i området. Friluftsrådet Vest har sørget for arealer og opparbeiding av 

parkeringsplass langs Kvalavågsveien. 

Behov og ønsker 

Den delen som er nærmest Håvik er ganske våt. Det er ønskelig å flytte traseen til et 

tørrere område, eller legge klopper i området. 

Fotvatnet 

Fotvatnet og områdene omkring er i dag lagt ut til LNF-områder i kommuneplanen. 

Området rundt Nedre Fotvatnet og øst for Litlavatnet er regulert til friområde, og 

fungerer som en slags buffer mot industriområdet Vestheim som ligger øst for dette 

området. Området er tilrettelagt med turstier, badeplasser og kano- og padleanlegg. 

Anlegget er tilrettelagt for funksjonshemmede. Det er opparbeidet sandstrand, grill, 

rasteplasser med videre i området. Det er også laget tursti rundt Litlavatnet. I tillegg 

er det muligheter for allmennheten å fiske i samtlige  vann mot innløsing av 

fiskekort. Det er kort veg fra boligområdene i Kopervik til områdene ved Fotvatn. 

Området brukes først og fremst av lokalbefolkningen til bading, turgåing og mosjon. 

Behov og ønsker 

Det er behov for utbedring av turstier og tilrettelegging med rasteplasser. Tursti/vei 

fra Litlavatnet til sørenden av Fotvatnet. Må sees i sammenheng med utbygging av 

ca. 350 boliger på Asalheim. Området ligger nært opp til store 

befolkningskonsentrasjoner, og bør av den grunn kunne tillates tyngre 

tilrettelegging. Det kan derfor bli aktuelt å anlegge turveger på visse strekninger, 

eventuelt opparbeiding av tursti rundt vannet. Det er behov for mer parkering, 

vegetasjonsrydding og det trengs nye benker.  

Stangelandsmarka 

Området er delvis regulert til friområde, delvis satt av som friområde i 

kommuneplanen og ellers satt av LNF-område i kommuneplanen. I nærheten av 

byen Kopervik  er det et svært godt utbygd og mye brukt turområde i 

Stangelandsmarka. Området er tilrettelagt med turveger av  høy standard og brukes 

av alle lag i befolkningen. Siden det er lys langs turvegen brukes den også flittig i 

den mørkeste årstiden. Det er et grindabygg/gapahuk i området. Det er gode 

parkeringsmuligheter og lett tilgang til området for de som bor i Kopervik og 

tilliggende boligområder. Området har diskgolf og hundepark, og brukes også til 

terrengsykling. 

Behov og ønsker 
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På et så sentrumsnært turområde vil det være ønskelig å erverve grunn, eller inngå 

langvarige bruksavtaler med eiere. En bør bevare LNF og friområdestatus. 

Åkramarka 

Store deler av Åkramarka er satt av som LNF-område i kommuneplanen. Hytta 

(Kinnetoppen) er åpen på søndager, og det er muligheter for overnatting. Stiene er 

svært godt skiltet, og med utgangspunkt i Åkra er det mulig å gå etter merkede 

turstier i retning av Kopervik og videre sørover mot Skudeneshavn. På 

Speiderplassen er det satt opp en rastehytte i samarbeid med Åkra fjellag. På 

steinfjellet er en gammel bygdeborg. Det er fjernet vegetasjon for å få frem utsikten 

og fjellet. 

Behov og ønsker 

Det er fortsatt behov for oppgradering av stinettet, skilting/merking og 

tilrettelegging med flere rasteplasser. Det er imidlertid ikke ønskelig med tung 

tilrettelegging inne på heiene. En videreutvikling av Speiderplassen er også ønskelig. 

Åkrehamn har lett tilgang til stinettet og turområdene i Åkramarka, men har for få 

tilrettelagte turveger i tilknytning til selve byen. Det er avsatt 4 millioner på 

investeringsbudsjett til turveg med lys sentralt i Åkreham. 

Vea 

Status 

Kommunen arbeider for å lage turvei med lys på Vea. Videre jobber Vea turlag aktivt 

med å vedlikeholde og oppgradere turveier og stier i området. . Turstiene fra 

Veasletta og sørover er blitt svært godt skiltet de senere årene. 

Behov og ønsker 

Det er ønske om å få realisert planene om turvei. Lokalt er det også ønske om en 

turhytte. 

Hop-Stong 

Status 

Turveien fra Hop går på landbruksveier, stier, og delvis gjennom boligområder. 

Området er mye brukt, spesielt rundt/over Åkrasanden. Friluftsrådet Vest har avtaler 

med grunneiere på Stong til å lage tursti fra Åkrasanden til Stong.. 

Området sør av Burmaveien og vest av Hilleslandsvatnet 

Status 

Området er satt av til friområde og LNF-område i kommuneplanen. Det er mange 

stier, som vedlikeholdes av Skudenes fjellag, med økonomisk støtte av kommunen. 

Av andre turmål kan en nevne Røyningsbu, som tilbyr overnatting, muligheter for 
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kanopadling, og er åpen på søndager. Syreneset fort er også populært. Området er 

godt skiltet. 

Behov og ønsker 

Vedlikeholde og forbedre stinettet, spesielt over våte partier. Parkeringsplasser langs 

Burmaveien er ønskelig. 

Almannamyr 

Det er regulert turvei rundt Almannamyr. Kommunen arbeider med erverv. I 

nærliggende område er det anlagt en golfbane med innlagte turstier. Det er også flere 

tilgjengelige rasteplasser i, og gode forbindelser til turstier som fører nordover mot 

Kopervik. En fin tur er det også til New Zealand Hut. Her er det laget en 

aktivitetspark for unge og gamle.  

Behov og ønsker 

Deler at turstinettet kan rustes opp til turvegstandard og tilrettelegges med lys, slik 

at det turvegene kan brukes hele året. En rasteplass nær vannkanten er ønskelig. 

Flere rasteplasser bør etableres i de mest beferdete stedene. 

Karmøy – sentralområde 

Området omfatter store deler av det sentrale området i området sør for Kopervik, og 

er i store trekk satt av som LNF-område i kommuneplanen. Området faller delvis 

sammen med nedslagsfeltet for drikkevatn. I forbindelse med nedslagsfeltet er det 

satt strenge restriksjoner på bruk av området. Det er laget eget kart over området, 

med inntegnete stier, turveger og veier. Området er av meget stor verdi i 

friluftslivssammenheng og brukes av store deler av befolkningen på Karmøy. 

Aktivitetene spenner i fra alt til dagsturer, marsjer, overnattingsturer i telt eller i 

noen av turhyttene, jakt, fiske, til undervisningsformål, rekreasjon- og 

helseforebyggende arbeid. Området er meget godt skiltet. 

Behov og ønsker 

Enkel tilrettelegging og vedlikehold av stier, klopper, gjerdeklyvere og skilting. 

Spesielt våte partier mellom Søre Sålefjell og Burmaveien trenger mer klopper. Det er 

ønskelig med parkeringsmuligheter langs Burmaveien. Det er behov for at gamle 

gjerder som ikke er i bruk fjernes.  

Moksheimskogen – Vormedal/Norheim 

Mellom Vormedal og Moksheim går det i dag en gang- og sykkelsti. Vegen er lagt på 

østsiden av Moksheimvatnet. Langs denne strekninga er det lys. Turvegen er av 

meget god kvalitet. Området har en hundepark. To rasteplasser er etablert i området, 

den ene med det grindabygg/turhytte.  

Behov og ønsker 
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Det er ønske om at det etableres turvei fra Moksheimvatnet, gjennom Trodlaskar til 

Spannhelgelandsvegen og videre sørover til Vormedal. Også turvei fra 

Spannhelgelandsvegen til området regulert til seniorlandsby på Spanne. Det er ønske 

om mer tilrettelegging i form av grill, benker og nye  søppeldunker.  

Lindøy 

Lindøy er ei halvøy som ligger på nordre delen av Fosen. Lindøy er et friområde med 

brygger, toalett, parkeringsplass, stier og gapahuk. Her finner du tre ulike 

badestrender.  En på nordsida ( Makkavika),  en på østsida (Lindøytåna) og  en på 

sørsida (Storevik)av halvøya. Området er også tilrettelagt for båtfolket. I Storevik 

finner du kai med grillplass dersom du kommer sjøveien. På Lindøy finner du variert 

natur. Her finnes løvskog, lynghei, svaberg og mye mer. Sentralt i midten er det en 

gapahuk. På Lindøy har Friluftsrådet robåter og lavvo til leie for enkeltpersoner eller 

grupper. Friluftsrådet Vest har ansvaret for forvaltningen av Lindøy i samarbeid 

med Karmøy kommune. Området er mye brukt til aktivitetstiltak og skoleklasser. 

Det er grill og sandvolleyballbane. Det finnes toalettanlegg i forbindelse med 

båthavnen som friluftsfolk kan bruke. Et nytt bygg for Friluftsrådet Vest er regulert 

på Lindøy. 

Behov og ønsker 

Friluftsrådet Vest planlegger å bygge nye lokaler for sin aktivitet på Lindøy.  

Spesielt badestranden og gressmarkene i Makkavika har de senere årene blitt 

invadert av knoppsvaner. De skiter ned hele området, og jager vekk brukere av 

området. Det er ønskelig med mindre svaner i området, men hvilke tiltak som skal 

gjøres er uklart. 

Mykje – Tuastad med Tuastadvatnet 

Delvis skogkledt turområde rundt Tuastadvatnet og avstikker opp til Storevarden. 

Det er mange våte partier i turområdet.  

Behov og ønsker 

Turområde som har potensiale for mer bruk hvis det skiltes og tilrettelegges bedre. 

Opprusting av eksisterende veg i sørgrensen med etablering av parkeringsplasser. 

Vormedal - Aksnes 

Turområde ved Vormedalsvatnet og over mot Aksnes og videre nordover til Spanne. 

Delvis skogkledt 

Stiene og skilting i området blir vedlikeholdt av Norheim og Spanne Friluftslag. 

Behov og ønsker 

Opprusting av stier over våte partier. 

Spanne – Haugesunds grense 
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Bolignært område, delvis skogkledt. Forbindelse fra turområdene på 

Moksheim/Vormedal/Tuastad til friområdene i Haugesund øst og Byheiene. 

Behov og ønsker 

Friluftsliv må tas med i planleggingen ved en boligutbygging i området. 

Kirkevegen mellom Aksnes og Vormedal 

Mellom Aksnes og Vormedal går den gamle kirkeveien, som folk i eldre tid gikk når 

de skulle til Olavskirka på Avaldsnes. Mesteparten av vegen går gjennom utmark, 

men den er godt synlig og lett å gå. Veien går gjennom beitemark, ofte med dyr på 

beite, og på flere steder er det montert klopper som gjør det lettere å komme seg over 

gjerdene. Det er derfor viktig å lukke alle grinder. Kirkevegen, nord av 

Vormedalsvatnet, er en del av Pilgrimsleden og benyttes under Fastlandsmarsjen. 

Stiene og skilting i området har de siste årene blitt opprustet av Norheim og Spanne 

Friluftslag. 

Behov og ønsker 

Fortsatt behov for forbedring av stien. 

Gamle Tuastadveg 

Den gamle Tuastadveien går mellom Tuastad i øst og Snik i vest, ei strekning på om 

lag 4-5 km i fint turterreng. Veien er av god kvalitet og kan brukes av alle til alle 

årstider. 

Behov og ønsker 

Det er behov for vanlig vedlikehold. Informasjonstavler, bedre skilting og 

rasteplasser vil være gode tiltak som hever kvaliteten og opplevelsen. En avklaring 

av eierforhold og rettigheter og vedlikeholdsansvar er ønskelig. 

Middelaldervegen mellom Toskatjørn og Vormedal 

Turen fra Toskatjørn til Vormedal følger den gamle middelaldervegen som 

pilgrimene brukte på veg til Olavskirka på Avaldsnes. Langs deler av traséen er 

vegetasjonen fremdeles nokså lik det den var for 1000 år siden. All skog langs traséen 

har vokset fram i dette hundreåret, men pilgrimene vandret igjennom et fullstendig 

skogløst landskap, dominert av lynghei og myr. Løypa er i alt 7 – 8 km lang. 

Behov og ønsker 

Det er behov for opprusting av turstien, skilting, nye rasteplasser, tiltak i forbindelse 

med husdyr/innmark/beite med videre. Avtaler med grunneierne er en forutsetning 

for å gå i gang med dette arbeidet. Arbeidet bør skje i samarbeid med Haugesund 

kommune siden turvegen går innom begge kommuner. 

Fosen 
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Tursti som går rundt Øvre Helgelandsvatn er godt merket. Turen opp til 

Grindafjellet er populær. 

Behov og ønsker 

Det er ønske om skilting til «grottene» ved stien rundt Øvre Helgelandsvatn. 

Bruksparker 

Kalvatre – Kopervik 

Smalt område beliggende mot sjøen ved Kalvatre. Deler av området strekker seg fra 

sjøen ved Russvik og vestover. Området fungerer som turvegdrag/brukspark. Er i 

kommuneplanen satt av til friområde. Området er utbygd med nærmiljøanlegg, og 

har en mye brukt akebakke. Har lokal betydning. 

Behov og ønsker 

Ingen konkrete planer. 

Fransehagen - Visnes 

Turområde i gammelt gruveområde med lekeplass, zip line og grillhytte. 

Opparbeidede stier. Museum og parkeringsplass. 

I kommuneplanen satt av til friområde. Området har regional betydning. 

Behov og ønsker 

Forbedring av stinettet som fører til bruk av større deler av området. Flere 

oppholdsplasser. Bedre skilting. 

Dr. Jensens Minne 

Området har først og fremst lokal betydning, og blir brukt som turområde for de 

tilliggende boligene og for undervisning i skolen. Området blir også brukt som 

akebakke. Den består av et skogområde med interessant vegetasjon, og spesielle trær 

i Karmøysammenheng. Med tilrettelegging med stier og informasjonstavler kan 

bruken øke og flere nytte området. Det er i senere tid hugget noen trær og drenert i 

området. 

Behov og ønsker 

Det er behov for å se om dreneringen er god nok. Det må vurderes behov for en 

helhetlig plan. 

Parken – Gamle Skudeneshavn 

Området har lokal betydning. Del av kulturvernområdet Gamle Skudeneshavn. Park, 

delvis opparbeidet med stier, oppholdsplasser, utkikkspunkt og scene. Park for 

turgåing, opphold og arrangementer. 

Behov og ønsker 
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Vedlikehold av benker og paviljong. Ønske om en helhetlig plan for området. 

Badeområder 

Torvvika - Stangeland 

Lokal betydning. Liten strand med gresskledd badestrand. Badeplass for folk på 

Stangeland. Området har offentlig vei og parkering nært til stranden. 

Gofarnes – Kopervik 

Sjønært, skogkledt område nord for Østremneset. Badeplass/brukspark. Lokal 

betydning. Har badestrand og parkeringsplass. 

Kittilsbotn – Kopervik 

Kittilsbotn har bocciabaner og ”trapp” hvor man kan mate sjøfugler. 

Fotvatnet - sørenden 

Badeplass brukt av lokalbefolkningen. 

Behov og ønsker 

Bør oppgraderes, ønske om mer parkering. 

Litlavatnet (v/Fotvatnet) 

Området har badestrand, benker, grill. Svært mye brukt badeplass. Speiderne har 

kanoanlegg i området. Det er tursti rundt Litlavatnet. 

Åkrasanden (Sandane) 

Åkrasanden er et offentlig friluftsområde og er den mest besøkte sandstranden på 

Vest-Karmøy. Friluftsområdet strekker seg fra og med Kaiasanden i nord til 

Skiftesanden i sør. Parkeringer mulig ved "gamle" idrettshuset, Røde Kors-huset og 

ved speiderhuset. For adkomst med barnevogn og rullestol er det lettest å bruke 

innfallsporten ved Røde Kors-huset og Speiderhuset. Det er oppført toalett med 

universell standard, og tilrettelagt for rullestol med matter på sanden i 

sommerhalvåret. Friluftsrådet har satt opp informasjonsplakater ved innfallsporten 

til området. Her kan du lese om sanddynelandskapet, fugl og flora. Friluftsrådet Vest 

har ansvaret for forvaltningen av de nordlige sandane, i samarbeid med Karmøy 

kommune. Åkrasanden er kjent for plantelivet som finnes der. I området finner en 

både typiske sanddynearter og mer sjeldne blomster som bare vokser noen få steder i 

landet. Naturtypen sørlig etablert sanddynemark er rødlistet som sterkt truet. Det er 

bare Karmøy, Jærstrendene og Lista som har dette i Norge. Til tider er det også et rikt 

fugleliv på Åkrasanden. Trekkfugl har området som rasteplass, der den finner mat i 

tangen som legger seg på strendene etter høst- og vinterstormer. Åkrasanden har 

blått flagg. Dette er et sikkerhets- og miljøstempel for badestrender og båthavner. 
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Behov og ønsker 

I samarbeid med Friluftsrådet Vest bør en fortsette arbeidet for å tilrettelegge for 

bading og 

annen aktivitet på strendene, og prøve å avpasse og legge til rette slik at en samtidig 

ivaretar det rike plantelivet og fuglene som holder til her i deler av året. For å bevare 

sanden og landskapsbildet bør en ikke legge opp til mer boligutbygging nær denne 

og de tilgrensende strendene. 

Årabrot, Tjøsvoll Vest 

Lokalt badeområde. Det er lokalt ønske om mer tilrettelegging. Det er også lokalt 

ønske om tursti fra Årabrot og til Grunnvika.  

Stavasanden 

Arealet er regulert til badestrand og en del vern/hensyn til fugleliv og planteliv. 

Behov og ønsker 

At Friluftsrådet kjøper opp/får avtaler, og forvalter området. 

Hemnessanden 

Har lokal betydning. Sandstrand fortrinnsvis brukt av lokalbefolkningen. Det er 

botaniske interesser i området. 

Behov og ønsker 

Ikke aktuelt med tilretteleggingstiltak av naturvernhensyn. 

Sandvesanden 

Sandvesanden er et offentlig friluftsområde og er en av sandstrendene på Vest-

Karmøy. 

Stranden har alltid vært populær både som badestrand, rekreasjonsområde og 

surfing. Her finner du bølger som du ikke gjør andre steder der det er sandstrender 

på Karmøy. Sandvesanden er på samme måte som Åkrasanden kjent for det rike og 

til dels sjeldne plantelivet. I området finner du både typiske sanddynearter og mer 

sjeldne blomster som bare finner vokseplass noen få steder i landet. Området blir 

forvaltet av Friluftsrådet Vest i samarbeid med Karmøy kommune. Tiltak for å bedre 

vannkvaliteten i bekken som renner ut ved badestranda er gjennomført. 

Mjølhussanden 

Attraktivt strandområde beliggende ved Sandvesanden. Friluftsrådet Vest forvalter 

deler av området, som har regional verdi. 

Lahammar-Vigane-Bystranda - Skudenes 
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Sandstrand og svaberg, godt tilrettelagt. Det brukes mye som badeområde, padling, 

dykking, og lekeområde, og har først og fremst lokal betydning. Det er botaniske 

verneinteresser knyttet til deler av det vestre området, som i liten grad brukes til 

friluftsliv. 

Ingen konkrete behov 

Høinessjøen - Skudesnes 

Langgrunt strand som har lokal betydning. Grasslette beliggende innerst i 

Høinessjøen. 

Varden badestrand 

Strand som har lokal betydning. 

Vigevågen 

Området har lokal betydning. Strandområde med bademuligheter. Badeområde for 

tilgrensende boligområde. 

Sandholmen – Syre 

Området har lokal betydning som bade- og lekeområde. Har  gresslette og finkornet 

sand, mulighet for å svømme mellom Sandholmen og land. 

Behov og ønsker 

Bedre parkering og tilkomst. 

Aksnesstranda 

Aksnes er et flott område som ligger på vestsida av Førresfjorden. Området blir 

særlig brukt til bading sommerstid. Her er ly for nordavinden og området er derfor 

svært populært. Friluftsrådet Vest har forvaltningen av Aksnesstranda.  

Behov og ønsker 

Nytt servicebygg. 

Vormedalsvatnet 

Badeplass. Lokal betydning. Delvis skogkledt strandområde på vestsiden av 

Vormedalsvatnet. 

Behov og ønsker 

Ønske om grill og flere bord. 

Friluftsanlegg 

Blikshavn 
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På Blikshavn er det tilrettelagt med fiskebrygge for funksjonshemmede. I tilknytning 

til brygga er det parkeringsmuligheter for funksjonshemmede, bord og sittegrupper i 

stein og muligheter for å bruke rullestol fra parkeringsplassen og helt fram til 

fiskebrygga. Fra parkeringsplassen er det ca. 50 meter bort til brygga, og det er 

rekkverk både langs vegen og på brygga. Ved siden av fiskebrygga er det muligheter 

for å komme seg ned til sjøkanten ved bruk av en betongtrapp. Denne er laget i 

tilfelle noen skulle falle ut i vannet eller være så heldig å få en stor fisk. Det er 

etablert frisbeegolf med 12 hull. Det er også et servicebygg med toalett hvor nøkler 

lånes ut fra rådhuset. Området er mye brukt av personer med hund. 

Behov og ønsker 

Nye  søppeldunker, drenere noe av innmarka, rydde vegetasjon, oppruste veien er 

noen av tiltakene som er ønskelig. 

Røyningsbu 

Ved Røyningsvatn på Sør-Karmøy er det reist en turhytte som er åpen for 

allmennheten. Hytten blir drevet av Skudenes fjellag, og eventuelle henvendelser 

rettes dit. Det er muligheter for overnatting. Like ved siden av hytta er det også reist 

et naust for oppbevaring av kanoer, og det er muligheter for padling på 

Røyningsvatn. 

Kinnebu 

I Åkramarka har Åkra fjellag en hytte. På Kinnebu går det an å overnatte for 

personer, klasser osv. Den er åpent hver søndag. 

Båtutfartsområder 

Generelt kan det sies at alle trenger strandrydding. 

Kalven, Gitterøy, del av Kvaløy og tilstøtende holmer 

Øyer og holmer ved Feøy. Brukes som båtutfartsområde. 

Behov og ønsker 

Bevare områdene mot inngrep. 

Dale og området nordvest av Torvastad 

Skjærgård nordvest av Torvastad. Området er mye brukt til båtutfart, fisking og 

padling. Området er for det meste avsatt til ”naturområde i sjø” i kommuneplanens 

arealbruksområde. 

Behov og ønsker 

Anskaffelse av båtfester. Bevare området mot utbygging. 

Geitungene 
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Øygruppe sør for Skudeneshavn. Nedlagt fyr i området som er overtatt og pusset 

opp av Haugesund Turistforening. Muligheter for dagsturer og for overnatting. 

Behov og ønsker 

Det er kun ønskelig med tilrettelegging på selve øya Geitungen, hvor fyret er. Andre 

områder er sårbare for forstyrrelse, og bør bevares som de er.  

Kavholmen – vest for Veavågen 

Lokal betydning. Gruppe med flere holmer nord-vest for Veavågen. Mange fine 

viker og fin sandbotn i deler av området. Båtutfartsområde først og fremst for 

befolkningen på Vea. 

Stillehavn – Skudesnes 

Berg i stille, lun vik i Skudesnes. Lokal betydning. 

Vikaholmen – Skudesnes 

Holme med enkel brygge. Turterreng. 

Austnesholmane – Fosen 

Lokal betydning. Holmer uten trevegetasjon sør i Førresfjorden. Båtutfartsområde. 

Behov og ønsker 

Tilrettelegging med båtfester. 

Dragøy 

Dragøy ligger ved innseilinga til Røyksund. Dette er ei øy som etter hvert er blitt helt 

dekket av skog. På øya finner en ei kai som du kan legge til med båt. Friluftsrådet 

Vest har ansvaret for forvaltningen av Dragøy i samarbeid med Karmøy kommune. 

Lauvøy, Selen og Sauøy 

3 øyer med tilstøtende holmer beliggende sør for Fosen. Båtutfartsområde for 

Karmøy og Haugesund. I kommuneplanen er området avsatt som 

båtutfartsområde/LNF. Privat eid. 

Forøya – søndre del av Høvringøy 

Øy med tilstøtende holmer sør for Høvringøy. Søndre del vist til friområde. 

Båtutfartsområde for Karmøy og Haugesund. I kommuneplanen vist som 

LNF/båtutfartsområde. 
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7.5 Anlegg som er registrert i anleggsregisteret 

Tabell 18: Alle anlegg, som ligger i anleggsregisteret, som er registrert i Karmøy 

Anleggsnr. Anleggsnavn Anleggskategori 

22838 Aksnes badeplass Friluftslivsanlegg 

65558 Avaldsnes bygde- og idrettshus Kulturarena 

57974 Avaldsnes flerbrukshall Idrettshaller og aktivitetssaler 

68467 Avaldsnes idrettssenter - sandvolleyball Mindre utendørsanlegg 

67874 Avaldsnes idrettssenter ballbinge Mindre utendørsanlegg 

34655 Avaldsnes idrettssenter garderobe/klubbhus Idrettshus og servicebygg 

34653 Avaldsnes idrettssenter gressbane Fotballanlegg 

10282 Avaldsnes idrettssenter gressbanen Fotballanlegg 

34654 Avaldsnes idrettssenter grusbane Fotballanlegg 

59097 Avaldsnes idrettssenter kunstgressbane Fotballanlegg 

34656 Avaldsnes idrettssenter kunstgressbane Fotballanlegg 

1116 Avaldsnes skole ballvegg Mindre utendørsanlegg 

23611 Avaldsnes skole balløkke Mindre utendørsanlegg 

67870 Avaldsnes skole flerbruksflate Mindre utendørsanlegg 

67944 Avaldsnes skole nærmiljøanlegg btr 3 Mindre utendørsanlegg 

62922 Avaldsnes skole, nærmiljøjungel Mindre utendørsanlegg 

67943 Avaldsnes skule turnapparater Mindre utendørsanlegg 

23613 Avaldsnesmarka orienteringskart Kart 

3674 Bjørgene Friluftslivsanlegg 

64818 Bjørgene - Turvei 1 Friluftslivsanlegg 

64819 Bjørgene - Turvei 2 Friluftslivsanlegg 

60823 Bjørgene grendahus Kulturarena 

66960 Bjørgene Grendahus - sandvolleyballbane Mindre utendørsanlegg 

62456 Bjørgene grendehus nærmiljøanlegg Mindre utendørsanlegg 

3675 Bjørgene orienteringskart Kart 

52986 Bjørgene-Haug turvei Friluftslivsanlegg 

3784 Blikshamn bueskytterbane Bueskytteranlegg 

50289 Blikshamn orienteringskart Kart 

1766 Blikshavn - Skytebaner Skyteanlegg 

55100 Blikshavn fiskeplass Friluftslivsanlegg 

25563 Blikshavn frisbeegolfbane Mindre utendørsanlegg 

17019 Brekke o-kart Kart 

49542 Brekke skatepark Skateanlegg 

56809 Bygnes nærmiljøanlegg Mindre utendørsanlegg 

16756 Bø idrettsanlegg Idrettshus og servicebygg 

16755 Bø idrettsanlegg Friidrettsanlegg 
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71049 Bø idrettsanlegg basketbane Mindre utendørsanlegg 

16753 Bø idrettsanlegg grusbane Fotballanlegg 

16757 Bø idrettsanlegg gymnastikksal Idrettshaller og aktivitetssaler 

71136 Bø idrettsanlegg kunstgressflate Mindre utendørsanlegg 

16754 Bø idrettsanlegg svømmebasseng Svømme- og stupeanlegg 

66359 Bø idrettsanlegg volleyballbane Mindre utendørsanlegg 

8779 Eide skole gymnastikksal Idrettshaller og aktivitetssaler 

56889 Eide skole nærmiljøanlegg 2 Mindre utendørsanlegg 

56890 Eide skole nærmiljøanlegg 3 Mindre utendørsanlegg 

8778 Eide skole turnbasseng Mindre utendørsanlegg 

56093 Eikje orienteringskart Kart 

9507 Ferkingstad øst nærmiljøanlegg Ski- og alpinanlegg 

30685 Ferkingstad idrettsanlegg klubbhus Idrettshus og servicebygg 

30683 Ferkingstad idrettsanlegg kunstgressbane Fotballanlegg 

30682 Ferkingstad o-kart Kart 

63267 Ferkingstad rideanlegg,klubbhus/stall Idrettshus og servicebygg 

53051 Ferkingstad skole aktivitetsjungel Klatreanlegg 

56808 Ferkingstad skole ballbinge Mindre utendørsanlegg 

65750 Ferkingstad skole klatre monument Klatreanlegg 

67867 Fosen seilanlegg - flytebrygger Vannsportanlegg 

30768 Fot orienteringskart Kart 

9222 Fredtun bueskytterbane Bueskytteranlegg 

67946 Geitungen fyr nærmiljøanlegg Mindre utendørsanlegg 

55102 Gongholmen badeplass Friluftslivsanlegg 

73555 Grindhaug skole balløkke Mindre utendørsanlegg 

59176 Grindhaug skole klatremonument Klatreanlegg 

55112 Grindhaug skole nærmiljøanlegg Mindre utendørsanlegg 

56891 Grindhaug skole nærmiljøanlegg 2 Mindre utendørsanlegg 

64416 Grindhaug skole nærmiljøjungel Mindre utendørsanlegg 

72027 Grindhaug skole skateanlegg Skateanlegg 

69996 Hansadalen fotballøkke Fotballanlegg 

64820 Haugaland Travpark - Ridesti Hestesportanlegg 

26711 Haugaland travpark klubbhus Idrettshus og servicebygg 

26710 Haugaland travpark travbane Hestesportanlegg 

55496 Helganes motorsportsenter - flerbruksflate Mindre utendørsanlegg 

67972 Helganes Motorsportsenter - mekkehus Idrettshus og servicebygg 

8038 Helganes motorsportsenter klubbhus Idrettshus og servicebygg 

19779 Hestmyr idrettsanlegg - kunstgressbane Fotballanlegg 

19777 Hestmyr idrettsanlegg friidrettsanlegg Friidrettsanlegg 

19781 Hestmyr idrettsanlegg gressbane Fotballanlegg 

19780 Hestmyr idrettsanlegg klubbhus Idrettshus og servicebygg 
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49427 Hestmyr kunstgressbane Fotballanlegg 

43808 Høynessjøen badeplass Friluftslivsanlegg 

64205 Håland nærmiljøkart Kart 

27044 Håvik idrettshall Idrettshaller og aktivitetssaler 

27043 Håvik orienteringskart Kart 

71436 Håvik skole ballbinge Mindre utendørsanlegg 

55494 Håvik skole grusløkke Mindre utendørsanlegg 

59560 Håvik skole lekejungel Klatreanlegg 

654 Håvik skole nærmiljøanlegg 1 Mindre utendørsanlegg 

655 Håvik skole nærmiljøanlegg 2 Mindre utendørsanlegg 

656 Håvik skole nærmiljøanlegg 3 Mindre utendørsanlegg 

68461 Jovika ballløkke Mindre utendørsanlegg 

70271 Karmel kulturbygg Kulturarena 

18852 Karmøy  jeger/fisk/naturvernforening klubbhus Idrettshus og servicebygg 

58524 Karmøy Golfbane - Turvei Friluftslivsanlegg 

20879 Karmøy golfbane klubbhus Idrettshus og servicebygg 

10287 Karmøy golfklubb Golfanlegg 

19037 Karmøy golfklubb nærmiljøanlegg Golfanlegg 

65517 Karmøy jeger og fisk  - leirduebane Skyteanlegg 

49428 Karmøy jeger, fisker,naturv. lager Idrettshus og servicebygg 

74213 Karmøy jeger,fisker, nat.for. leirduesti/bane Skyteanlegg 

64861 Karmøy kommune - tur og fiskekart Kart 

56094 Karmøy kulturhus Kulturarena 

8035 Karmøy motorsportsenter Motorsportanlegg 

8037 Karmøy motorsportsenter bmx bane Sykkelanlegg 

8036 Karmøy motorsportsenter trailbane Motorsportanlegg 

8039 Karmøy ridesenter ridebane Hestesportanlegg 

8040 Karmøy ridesenter ridehall Hestesportanlegg 

8041 Karmøy ridesenter stall Hestesportanlegg 

8042 Karmøy seilforening seilsportanlegg Vannsportanlegg 

8123 Karmøy sentralskytteranlegg 100 m Skyteanlegg 

8124 Karmøy sentralskytteranlegg 200m Skyteanlegg 

8125 Karmøy sentralskytteranlegg pistolbane Skyteanlegg 

8126 Karmøy sentralskytteranlegg skytebane Skyteanlegg 

8128 Karmøy sentralskytteranlegg skytterhus Idrettshus og servicebygg 

8127 Karmøy sentralskytteranlegg viltmålbane Skyteanlegg 

22339 Karmøyhallen idrettsanlegg basketbane Mindre utendørsanlegg 

8129 Karmøyhallen idrettsanlegg idrettshall Idrettshaller og aktivitetssaler 

8132 Karmøyhallen idrettsanlegg kunstgressbane Fotballanlegg 

22338 Karmøyhallen idrettsanlegg sandvolleyballbane I Mindre utendørsanlegg 

8131 Karmøyhallen idrettsanlegg skyteanlegg Skyteanlegg 
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8130 Karmøyhallen idrettsanlegg svømmehall Svømme- og stupeanlegg 

8133 Karmøyhallen idrettsanlegg tennisbane Racketsportsanlegg 

22372 Karmøyhallen sandvolleyballbane II Mindre utendørsanlegg 

64499 Karmøyhallen svømmehall opplæringsbasseng Svømme- og stupeanlegg 

67589 Kinnestien tursti/veg Friluftslivsanlegg 

67590 Kinnetoppen dagsturhytte Friluftslivsanlegg 

67877 Kittilsbotnen flerbruksflate Mindre utendørsanlegg 

17514 Kolnes idrettsanlegg aktivitetsflate Mindre utendørsanlegg 

49431 Kolnes idrettsanlegg ballbinge Mindre utendørsanlegg 

70403 Kolnes idrettsanlegg Barnas arena Mindre utendørsanlegg 

29452 Kolnes idrettsanlegg grendahus/gymsal Idrettshaller og aktivitetssaler 

29451 Kolnes idrettsanlegg gressbane Fotballanlegg 

67871 Kolnes idrettsanlegg grusløkke Mindre utendørsanlegg 

10375 Kolnes idrettsanlegg kunstgressbane Fotballanlegg 

25606 Kolnes il Klubbhus med garderober Idrettshus og servicebygg 

29450 Kolnes orienteringskart Kart 

71489 Kolnes skole ballbinge Mindre utendørsanlegg 

29453 Kolnes skole balløkke Mindre utendørsanlegg 

29455 Kolnes skole gymnastikksal Idrettshaller og aktivitetssaler 

67089 Kolnes skole klatrestativ Klatreanlegg 

57089 Kolnes skole nærmiljøanlegg Mindre utendørsanlegg 

29454 Kolnes skole orienteringskart Kart 

9513 Konkiparken -Kalvatre vel Mindre utendørsanlegg 

18942 Konkiparken nærmiljøanlegg 2 Mindre utendørsanlegg 

18839 Kopervik kulturhus Kulturarena 

50189 Kopervik skole aktivitetsflate Mindre utendørsanlegg 

21527 Kopervik skole gymnastikksal Idrettshaller og aktivitetssaler 

55495 Kopervik skole nærmiljøanlegg Mindre utendørsanlegg 

56095 Kopervik speiderhus Kulturarena 

62454 Kopervik sør nærmiljøkart Kart 

21170 Kvalavåg skole nærmiljøanlegg Mindre utendørsanlegg 

20586 Kvalavåg velforening - aktivitetsflate Mindre utendørsanlegg 

18849 Kvalavåg/Visnes orienteringskart Kart 

56595 Lindøy aktivitetsanlegg Mindre utendørsanlegg 

21975 Lindøy badeplass Friluftslivsanlegg 

21974 Lindøy o-kart Kart 

21976 Lindøy seilstasjon Vannsportanlegg 

55491 Lindøy våningshus,dagsturhytte Friluftslivsanlegg 

63175 Litlavatn kanoanlegg Vannsportanlegg 

42007 Moksheimskogen o-kart Kart 

23934 Mykje flerbrukshall Idrettshaller og aktivitetssaler 



Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2021 - 2024 

74 

18947 Mykje skole jungel Mindre utendørsanlegg 

66193 Mykje skole nærmiljøkart Kart 

53068 Mykje velforening bmx bane Sykkelanlegg 

65110 Mykjefeltet Balløkke Mindre utendørsanlegg 

67875 Norheim idrettsanlegg - ballbinge Mindre utendørsanlegg 

14365 Norheim idrettsanlegg - flerbrukshall Idrettshaller og aktivitetssaler 

24019 Norheim idrettsanlegg Skateanlegg  I ende bank Skateanlegg 

24020 Norheim idrettsanlegg skateanlegg II ledge,manual,kicker Skateanlegg 

65067 Norheim kulturhus Basketbane Mindre utendørsanlegg 

62359 Norheim skole ballvegg/buldrevegg Mindre utendørsanlegg 

14366 Norheim skole balløkke Mindre utendørsanlegg 

67950 Norheim skole flerbruksflate Mindre utendørsanlegg 

67873 Norheim skole flerbruksflate Mindre utendørsanlegg 

59561 Norheim skole lekejungel Klatreanlegg 

67947 Norheim skole nærmiljøanlegg 2 Mindre utendørsanlegg 

67948 Norheim skole nærmiljøanlegg 3 Mindre utendørsanlegg 

14367 Norheim skole orienteringskart Kart 

14368 Norheimskogen Friluftslivsanlegg 

56088 Ospøy grendahus Kulturarena 

19033 Røyksund nærmiljøanlegg Mindre utendørsanlegg 

66194 Røyningsvatn nærmiljøkart Kart 

63458 Sandhåland velforening aktivitetsflate Mindre utendørsanlegg 

24014 Sandve Ballbinge Mindre utendørsanlegg 

64750 Sandve skole Turnbasseng Mindre utendørsanlegg 

28414 Sandvesanden Friluftslivsanlegg 

71268 Sevland skole ballbinge Mindre utendørsanlegg 

28235 Sevland skole balløkke Mindre utendørsanlegg 

31967 Sevland skole basketballbane Mindre utendørsanlegg 

34810 Sevland skole gymnastikksal Idrettshaller og aktivitetssaler 

62921 Sevland skole nærmiljøjungel Mindre utendørsanlegg 

65099 Sevland skole Turnbasseng Klatreanlegg 

56089 Sevtun grendahus Kulturarena 

34811 Sevtun grendahus tennisbane Racketsportsanlegg 

13472 Skammanes badeplass Friluftslivsanlegg 

57091 Skjersund balløkke Mindre utendørsanlegg 

1758 Skudehallen Idrettshaller og aktivitetssaler 

66745 Skudehallen - klatrevegg Klatreanlegg 

1764 Skudenes idrettsanlegg Friidrettsanlegg 

1761 Skudenes idrettsanlegg - kunstgressbane Fotballanlegg 

1762 Skudenes idrettsanlegg ballbane Mindre utendørsanlegg 

67941 Skudenes idrettsanlegg ballbinge Mindre utendørsanlegg 
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1760 Skudenes idrettsanlegg gressbane Fotballanlegg 

1765 Skudenes idrettsanlegg klubbhus Idrettshus og servicebygg 

20571 Skudenes idrettsanlegg kunstgressbane Fotballanlegg 

67949 Skudenes idrettsanlegg sandvolleyballban Mindre utendørsanlegg 

1763 Skudenes idrettsanlegg tennis/basketbane Mindre utendørsanlegg 

73870 Skudenes idrettspark trimpark Mindre utendørsanlegg 

1759 Skudenes orienteringskart Kart 

1767 Skudenes pistolklubb klubbhus Idrettshus og servicebygg 

53715 Skudenes rytterklubb ridehall Hestesportanlegg 

65520 Skudenes skateanlegg Skateanlegg 

1768 Skudenes ungdomsskole - svømmehall Svømme- og stupeanlegg 

1769 Skudenes ungdomsskole gymnastikksal Idrettshaller og aktivitetssaler 

67878 Skudeneshavn kulturhus Kulturarena 

55498 Skudeneshavn nærmiljøkart Kart 

57192 Skudeneshavn skole - lys Mindre utendørsanlegg 

64751 Skudeneshavn skole  Turnbasseng 2 Mindre utendørsanlegg 

1852 Skudeneshavn skole gymnastikksal Idrettshaller og aktivitetssaler 

1851 Skudeneshavn skole jungel Mindre utendørsanlegg 

67868 Skudeneshavn skole nærmiljøanlegg Mindre utendørsanlegg 

391 Skudeneshavn skole turnbasseng Mindre utendørsanlegg 

49466 Skuderunden rundløype sykkel Mindre utendørsanlegg 

56090 Skår grendahus Kulturarena 

52279 Skår turvei Friluftslivsanlegg 

56892 Sletten ballbinge Mindre utendørsanlegg 

56895 Sletten balløkke Mindre utendørsanlegg 

13783 Sletten idrettsanlegg Fotballanlegg 

13782 Sletten idrettsanlegg klubbhus Idrettshus og servicebygg 

13780 Sletten kunstgressbane Fotballanlegg 

22373 Speiderplassen dagstur lavo Friluftslivsanlegg 

35420 Stangeland u.skole gymnastikksal Idrettshaller og aktivitetssaler 

18949 Stangeland ungdomsskole nærmiljøanlegg Mindre utendørsanlegg 

56893 Stangeland ungdomsskole nærmiljøanlegg 2 Skateanlegg 

71313 Stangeland u-skole Idrettskoleparken Fotballanlegg 

19047 Stangelandsfeltet sør nærmiljøanlegg Mindre utendørsanlegg 

68457 Stangelandsmarka info og møteplass Friluftslivsanlegg 

71181 Stangelandsmarka lysanlegg Friluftslivsanlegg 

10275 Stangelandsmarka lysløype Friluftslivsanlegg 

52276 Stangelandsmarka nærmiljøanlegg Friluftslivsanlegg 

35421 Stangelandsmarka o-kart Kart 

65522 Stangelandsstølen nærmiljøanlegg Mindre utendørsanlegg 

72063 Stangelandsstølen nærmiljøanlegg ferdigshetsløype Mindre utendørsanlegg 
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35951 Stavasanden Friluftslivsanlegg 

1979 Stiglene o-kart Kart 

71205 Stokkastrand balløkke Mindre utendørsanlegg 

49475 Stokkastrand skole flerbruksflate Skateanlegg 

49474 Stokkastrand skole skateboardanlegg Skateanlegg 

64823 Stokksstrand skole - Ballbinge Mindre utendørsanlegg 

71117 Storesundfeltet nærmiljøanlegg aktivtetsflate Mindre utendørsanlegg 

71118 Storesundfeltet nærmiljøanlegg tennisbane Racketsportsanlegg 

17603 Storhall Karmøy aktivitetssal aerobic/spinning Idrettshaller og aktivitetssaler 

17605 Storhall Karmøy fotballhall Fotballanlegg 

66329 Storhall Karmøy idrettshall Idrettshaller og aktivitetssaler 

17604 Storhall Karmøy idrettshus Idrettshus og servicebygg 

17606 Storhall Karmøy klatrevegg Klatreanlegg 

17696 Storhall Karmøy Løpebaner med tresteg og lengdegrop Friidrettsanlegg 

17602 Storhall Karmøy squashhaller Racketsportsanlegg 

28237 Sævikdalen idrettsanlegg Idrettshus og servicebygg 

28236 Sævikdalen idrettsanlegg gressbane Fotballanlegg 

71989 Sævikdalen sandvolleyballbane I Mindre utendørsanlegg 

71990 Sævikedalen sandvolleyballbane II Mindre utendørsanlegg 

19045 Sæviktun nærmiljøanlegg Mindre utendørsanlegg 

24621 Sørhåland idrettsanlegg grusbane Fotballanlegg 

69995 Sørhåland skole basketballbane Mindre utendørsanlegg 

24622 Sørhåland skole gymnastikksal Idrettshaller og aktivitetssaler 

19029 Sørhåland skole nærmiljøanlegg Mindre utendørsanlegg 

70376 Torvastad arena idrettshall Idrettshaller og aktivitetssaler 

56894 Torvastad ballbinge Mindre utendørsanlegg 

59184 Torvastad idrettssenter garderobebygg Stevnehuset Idrettshus og servicebygg 

50085 Torvastad idrettssenter kunstgressbane 70x48 Fotballanlegg 

64055 Torvastad idrettssenter lagerbygg Idrettshus og servicebygg 

54711 Torvastad idrettssenter sandvolleyballbaner Mindre utendørsanlegg 

54714 Torvastad idrettssenter trimpark Mindre utendørsanlegg 

64822 Torvastad Idrettssenter - tennisbane og Mindre utendørsanlegg 

64017 Torvastad idrettssenter "Barnas arena" Mindre utendørsanlegg 

54712 Torvastad idrettssenter bmx-bane Sykkelanlegg 

45271 Torvastad idrettssenter friidrettsanlegg Friidrettsanlegg 

45267 Torvastad idrettssenter gressbane Fotballanlegg 

45266 Torvastad idrettssenter gressbane Fotballanlegg 

45270 Torvastad idrettssenter klubbhus Idrettshus og servicebygg 

45268 Torvastad idrettssenter kunstgressbane Fotballanlegg 

45272 Torvastad idrettssenter tennisbane Racketsportsanlegg 

45269 Torvastad idrettssenter/klubbhus Idrettshus og servicebygg 



Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2021 - 2024 

77 

52119 Torvastad kulturhus Kulturarena 

52120 Torvastad kulturhus basketballbane Mindre utendørsanlegg 

22426 Torvastad ridesenter ridesti Hestesportanlegg 

75247 Torvastad skole- og kultursenter klatreanlegg Mindre utendørsanlegg 

67270 Torvvika aktivitetsflate Mindre utendørsanlegg 

46216 Tuestadvatnet o-kart Kart 

55101 Veavågen skole - balløkke Mindre utendørsanlegg 

58675 Vedavåg skole Ballbinge Mindre utendørsanlegg 

31248 Vedavåg skole gymnastikksal Idrettshaller og aktivitetssaler 

64862 Vedavågen skole ballbinge Mindre utendørsanlegg 

57975 Vedavågen skole flerbruksflate Mindre utendørsanlegg 

66963 Visnes nærmiljøanlegg Mindre utendørsanlegg 

67498 Visnes Skateanlegg Skateanlegg 

18931 Visnes, Kvalavåg,Fransahagen nærmiljøkar Kart 

10524 Vormedal grendahus Kulturarena 

19038 Vormedal grendahus nærmiljøanlegg Skateanlegg 

39851 Vormedal idrettsanlegg Fotballanlegg 

39853 Vormedal idrettsanlegg ballbane Mindre utendørsanlegg 

39852 Vormedal idrettsanlegg ballbane Mindre utendørsanlegg 

39855 Vormedal idrettsanlegg gymnastikksal Idrettshaller og aktivitetssaler 

39856 Vormedal idrettsanlegg orienteringskart Kart 

39854 Vormedal idrettsanlegg svømmehall Svømme- og stupeanlegg 

40026 Vormedal nærmiljøanlegg Ski- og alpinanlegg 

67876 Vormedal skole - ballbinge Mindre utendørsanlegg 

68013 Ytreland nærmiljøanlegg balløkke Mindre utendørsanlegg 

49429 Ytreland nærmiljøanlegg btr 2 Mindre utendørsanlegg 

52304 Østremtoppen balløkke Mindre utendørsanlegg 

17403 Ådland skole ballbinge Mindre utendørsanlegg 

8314 Ådland skole gymnastikksal Idrettshaller og aktivitetssaler 

64821 Åkra Idrettsanlegg - Kunstgras i isbanen Fotballanlegg 

29579 Åkra idrettsanlegg - kunstgressbane Fotballanlegg 

51906 Åkra idrettsanlegg ballbinge Mindre utendørsanlegg 

29586 Åkra idrettsanlegg balløkke Mindre utendørsanlegg 

19031 Åkra idrettsanlegg balløkke Mindre utendørsanlegg 

18851 Åkra idrettsanlegg garderobebygg Idrettshus og servicebygg 

29581 Åkra idrettsanlegg grusbane Fotballanlegg 

49432 Åkra idrettsanlegg isbane Is- og skøyteanlegg 

29583 Åkra idrettsanlegg tennisbane Racketsportsanlegg 

29587 Åkra idrettsanlegg ungdomsbygget Idrettshus og servicebygg 

74008 Åkra idrettspark aktivitetssal  Idrettshaller og aktivitetssaler 

74006 Åkra idrettspark klubbhus Idrettshus og servicebygg 
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19035 Åkra sjøtun nærmiljøanlegg 1 Mindre utendørsanlegg 

29588 Åkra skole gymnastikksal Idrettshaller og aktivitetssaler 

29593 Åkra ungdomsskole gymnastikksal Idrettshaller og aktivitetssaler 

29592 Åkra ungdomsskole svømmebasseng Svømme- og stupeanlegg 

62357 Åkra øst nærmiljøanlegg balløkke Mindre utendørsanlegg 

56092 Åkra øst o-kart Kart 

73345 Åkrahallen (nye)  Idrettshaller og aktivitetssaler 

392 Åkramarka nærmiljøanlegg Mindre utendørsanlegg 

19028 Åkramarka ridesti Hestesportanlegg 

62455 Åkramarka turkart Kart 

18951 Åkramarka tursti Friluftslivsanlegg 

75597 Åkraparken klatreanlegg Mindre utendørsanlegg 

29764 Åkrasanden Friluftslivsanlegg 

34887 Åsebøen idrettsanlegg Idrettshus og servicebygg 

34885 Åsebøen idrettsanlegg - kunstgressbane Fotballanlegg 

51245 Åsebøen idrettsanlegg ekstra garderobesett Idrettshus og servicebygg 

34889 Åsebøen idrettsanlegg friidrettsanlegg Friidrettsanlegg 

34883 Åsebøen idrettsanlegg gressbane Fotballanlegg 

34884 Åsebøen idrettsanlegg gressløkke Fotballanlegg 

34886 Åsebøen idrettsanlegg klubbhus Idrettshus og servicebygg 

51246 Åsebøen idrettsanlegg klubblokaler tribunebygg Idrettshus og servicebygg 
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7.6 Medlemskap i idretten 

Tabell 19: Oversikt over antall medlemskap i klubber i idretten i Karmøy 

Kursiv = nedlagt  
Rød = ikke rapportert  
* = særidrettslag 

Kvinner Menn 
Sum 

0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 

Karmøy Idrettsråd (34/35)  257 1479 1035 194 1085 4050 246 1738 1189 372 2381 5926 9976 

Avaldsnes Idrettslag  60 135 54 17 86 352 51 120 99 23 110 403 755 

Ferkingstad Idrettslag  0 30 20 0 29 79 0 49 26 9 54 138 217 

Frisk Rideklubb*  2 9 11 6 25 53 0 0 5 5 20 30 83 

Haugaland Fotballklubb*  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Karmøy Badmintonklubb*  0 5 15 5 13 38 0 7 23 3 26 59 97 

Karmøy Brettseiler Klubb*  0 0 0 0 4 4 0 0 0 3 10 13 17 

Karmøy Budokan Klubb  1 18 16 3 5 43 5 28 21 11 15 80 123 

Karmøy Freestyleklubb*  1 13 1 2 2 19 0 0 0 0 0 0 19 

Karmøy Golfklubb*  0 1 3 1 33 38 0 4 6 5 158 173 211 

Karmøy Innebandyklubb*  0 13 25 5 35 78 1 48 43 6 60 158 236 

Karmøy Motocrossklubb*  0 2 2 2 9 15 3 23 22 11 60 119 134 

Karmøy Rideklubb*  2 4 10 14 22 52 1 4 4 3 19 31 83 

Karmøy Seilforening*  0 4 4 1 16 25 0 0 5 2 80 87 112 

Karmøy Shotokan Karateklubb*  0 1 0 2 6 9 0 1 0 3 7 11 20 

Karmøy Sportsdykkerklubb* 0 1 0 0 9 10 0 0 8 1 42 51 61 

Karmøy Styrkeløftklubb*  0 0 0 1 6 7 0 0 6 6 16 28 35 

Karmøy Svømmeklubb*  67 147 18 5 39 276 73 190 17 2 29 311 587 

https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/24705
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/24705
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/24706
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/24751
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/606588
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/92809
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/24741
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/872007
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/673583
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/24740
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/687399
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/187467
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/24734
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/24726
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/738722
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/24707
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/892524
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/24708
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Karmøy Trial Klubb*  0 3 6 1 15 25 0 12 10 12 31 65 90 

Kolnes Idrettslag  12 63 27 1 52 155 20 66 32 6 107 231 386 

Kopervik Idrettslag  31 276 128 40 114 589 22 394 229 71 222 938 1527 

Kopervik Pistolklubb*  0 0 2 1 8 11 0 1 7 8 106 122 133 

Kopervik Volleyballklubb*  0 0 25 0 2 27 0 0 0 0 4 4 31 

Nord-Karmøy Rideklubb*  1 38 46 6 51 142 1 3 2 1 19 26 168 

Nordvegen Golfklubb*  0 2 3 3 51 59 0 2 9 22 238 271 330 

NORDVEGEN LEIRDUE 
KLUBB*  

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11 13 13 

Sk Vedavåg Karmøy 0 154 30 2 53 239 0 184 58 10 92 344 583 

Skudenes Pistolklubb*  0 3 1 1 8 13 0 5 4 6 64 79 92 

Skudenes Rytterklubb*  4 26 17 3 33 83 2 2 6 2 11 23 106 

Skudenes Turnforening*  27 59 14 4 11 115 11 12 1 2 3 29 144 

Skudenes Ungdoms- & 
Idrettslag  

0 28 112 21 53 214 0 38 106 34 124 302 516 

Skudeneshavn Bueskytterklubb*  0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 9 13 15 

Skudeneshavn Kajakklubb*  0 2 13 6 35 56 0 10 15 6 43 74 130 

Sportsklubben Nord  0 149 153 17 60 379 4 180 157 27 102 470 849 

Torvastad Idrettslag  28 75 71 8 88 270 31 94 88 31 219 463 733 

Åkra Idrettslag  21 218 208 16 110 573 21 259 176 41 270 767 1340 

 257 1479 1035 194 1085 4050 246 1738 1189 372 2381 5926 9976 
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