Spillemidler til tilrettelegging, skilting og merking
Ole Fredriksen, Avdelingsdirektør Kulturdepartementet
Statens overordnede mål kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle.
Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette
for alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet.
Den viktigste forutsetningen for dette er satsing på anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder
friluftsliv.
De viktigste målgruppene er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). I tillegg vil staten legge til rette for
at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker
og forutsetninger.
Spillemidlene er statens viktigste bidrag til en infrastruktur som skal gi befolkningen mulighet til å
drive både egenorganisert og organisert aktivitet.
Tilskudd til turveier og stier er her et viktig bidrag.
Det legges vekt på at disse anleggene i størst mulig grad skal kunne brukes på helårsbasis.
 Turveier er flerfunksjonelle traseer med høy utnyttelsesgrad for ferdsel til fots, med sykkel,
barnevogn eller rullestol. Veiene skal tilfredsstille krav til universell utforming med tanke på
dekke og stigningsgrad.
 Turstier er traseer primært for ferdsel til fots
 Tur-/skiløyper er traseer som er ryddet, merket og gjort godt fremkommelige for skiløpere og
for løypemaskiner og nødvendig vedlikeholdsutstyr. Tur-/skiløyper bør så langt som mulig
tilfredsstille kravene til universell utforming. Tur-/skiløyper er ikke tilrettelagt for trening
eller konkurranse.
Disse anleggstypene kan få et tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad, maksimalt
kr 500
000 for 1 km, og pr 0,5 km utover 1 km økes tilskuddet med kr 250 000. Det vises til
Kulturdepartementets "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet" for
nærmere detaljer om tilskuddsordningen.
Skilting/merking av eksisterende turveier/-stier/-løyper
 Minstekostnad kr 20 000
 Tilskudd: inntil 50% av godkjent kostnad, maksimalt kr 300 000
 Det kan gis tilskudd til remerking etter 10 år
 Det er ikke krav om at skilting/merking skal være del av en kommunal plan
Utendørs badeplasser
Merk at opparbeiding av badeplasser ikke omfattes av spillemiddelordningen.
Andre friluftslivsanlegg som kommer inn under spillemiddelordningen:
 Anlegg for turpadling, dagsturhytter, gapahuk, sanitæranlegg (toalett og/eller dusj) som er
knyttet opp til et utendørs aktivitetsanlegg, turkart, utendørs stupetårn og via Ferrata
Disse anleggene kan søke om inntil 1/3 av godkjent kostnad opp til maks satsene som er satt for de
ulike anleggstypene.

