
 
   

1 
 

 

Anleggsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

2018-2021 rev. 2019 

 
 

#opplevfærder #færderpærler 
 
  



 
   

2 
 

Innholdsfortegnelse 

1. Forord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 

2. Innledning ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 

3. Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Fysisk aktivitet ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Idrett ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Friluftsliv ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Kommunens politikk for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ------------------------------------------------------------------------------------------ 6 
Overordnet mål ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Delmål og veivalg ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 

Fremtidig planlegging for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Færder kommune-------------------------------------------------------------- 7 
Friluftsliv og egenorganisert aktivitet------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Organisert idrettsaktivitet --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Generelt -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Vedlegg ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Vedlegg 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Vedlegg 2: Prioritert anleggsprogram for anlegg 2018-2021 -------------------------------------------------------------------------------------- 37 

Vedlegg 3: Uprioritert anleggsprogram ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

Vedlegg 4: Anleggsprosjekter tildelt spillemidler inneværende år -------------------------------------------------------------------------------- 37 
 

  



 
   

3 
 

1. Forord 

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er kilder til god livskvalitet og kan bidra til å skape et inkluderende, sosialt og 
aktivt liv for innbyggerne der den enkeltes opplevelse av mestring og glede er i fokus. Kommunens visjon «med vind i 
seilene» harmonerer godt med å legge til rette for fysisk aktivitet for innbyggerne. Færder kommune har unike 
rekreasjons- og opplevelsesmuligheter kombinert med nærhet til bymiljø og transportmuligheter. Kommunen har 
nasjonalpark og flere kjente turdestinasjoner. Innbyggere og besøkende kan nyte godt av et mangfoldig kulturtilbud, 
friluftsliv og fritidsaktiviteter. Frivilligheten er aktiv og bidrar til levende lokalmiljøer. Kommunen må i fremtiden tilby 
innbyggerne gode rammer for å utøve idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og forskjellige kulturuttrykk. 
 
Hensikten med en kommunal anleggsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er å ha en politisk vedtatt og 
oppdatert langsiktig plan og styringsdokument for utvikling av anlegg til idrett, egenorganisert fysisk aktivitet, 
friluftsliv og kultur i kommunen. I Færder kommunes planhierarki utgjør anleggsplanen en temaplan for nevnte 
områder. Anleggsplanen er også en forutsetting for å kunne søke om spillemidler til nærmiljøanlegg, ordinære 
anlegg og anlegg knyttet til friluftsliv, samt rehabilitering av eksisterende anlegg.  
 
Denne planen er en revidering av gjeldene anleggsplan for 2018 – 2021, samt en rullering av prioritert og uprioritert 
anleggsprogram. Da eksisterende plan i stor grad bygger på Nøtterøy kommunes anleggsplan for 2016 til 2019, og 
Tjøme kommunes handlingsplan for anlegg 2015-2017, var det et behov for en gjennomgang av hele feltet for idrett, 
fysisk aktivitet og friluftsliv i Færder kommune i 2018. Videre legges det opp til at planens handlingsdel og 
anleggsprogram rulleres1 hvert år, og hele planen revideres hvert fjerde år.  

2. Innledning 

Fysisk aktivitet er helsefremmende og gir økt livskvalitet. Samtidig er fysisk inaktivitet et voksende 
samfunnsproblem. Til tross for at stadig flere rapporterer at de trener og mosjonerer på fritiden, har det totale 
omfanget av fysisk aktivitet i befolkningen gått ned. Nedgangen er i hovedsak knyttet til nedgang i 
hverdagsaktiviteten. Kun 20 % av befolkningen oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger om daglig fysisk aktivitet. 
Anlegg og nærmiljøanlegg henger ofte sammen med aktivitetsnivået i et lokalmiljø, og innbyggernes behov og 
ønsker endres i tråd med utviklingen ellers i samfunnet. Det er viktig i den sammenheng å løfte den egenorganiserte 
aktiviteten som lek, tur- og skigåing, sykling og annen aktivitet. Gode møteplasser for aktivitet er også med på å 
skape gode nærmiljøer og sosiale arenaer. 
 
Skal økt fysisk aktivitet føre til bedre folkehelse i kommunen, er det viktig at den enkelte har en indre motivasjon til å 
være aktiv. Kommunal planlegging må ta innover seg at i dagens samfunn må anleggsutviklingen bidra til å stimulere 
den enkeltes indre motivasjon til å være aktiv, og følgelig velge aktivitet fremfor inaktivitet. Slik kan fysisk aktivitet 
bidra til at innbyggere får oppleve mestring og glede gjennom å være aktiv, og ikke kun være et verktøy for å bedre 
folkehelsen. Fysisk aktivitet kan også bidra til å spare samfunnet for store summer i helsesektoren hvert år. Ifølge 
Helsedirektoratet2 kan det spares fire millioner kroner på hver inaktive 55-åring som øker sitt aktivitetsnivå til 
dagens anbefalinger. Innbyggere selv kan oppnå en helsegevinst i form av fire ekstra leveår med god helse. Den 
samfunnsøkonomiske nytten og antallet gode leveår er enda større hos de yngre aldersgruppene. 
 
Noen grupper i befolkningen vil ha behov for ekstra tilrettelegging for å ha mulighet til å oppnå helsegevinst 
gjennom fysisk aktivitet. Helsedirektoratet anbefaler at det jobbes spesielt med inkludering av utsatte grupper innen 
fysisk aktivitet, som mennesker med minoritetsspråklig bakgrunn, mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre.  
Tidlig innsats for barn og unge må også være en prioritert oppgave.  
 
I ny folkehelselov fra 2011, gjennom Samhandlingsreformen og Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging, er kommunens rolle og ansvar i folkehelsearbeidet blitt aktualisert og fremhevet. I samfunnsdelen til 
Færder kommunes kommuneplan (2018-2030) er folkehelse et gjennomgående tema, som kommunen vektlegger 

                                                           
1 Jmf. Plan og bygningslovens § 11-2, 3. ledd skal kommuneplaners handlingsdel rulleres hvert år. 
2 Helsedirektoratets rapport fra 2014: Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet. Innspill til departementets videre arbeid for 
økt fysisk aktivitet og redusert inaktivitet i befolkningen. 
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når samfunnsmål fastsettes og veivalg og tiltak prioriteres. Målene og veivalgene i anleggsplanen er knyttet direkte 
til samfunnsmålene i kommuneplanens samfunnsdel. Videre er nasjonale og regionale rammer og føringer for 
områdene fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, samt fakta om kommunens befolkningsutvikling, aktivitetsutvikling og 
anleggsutvikling, beskrevet i planens vedlegg. Her er også kommunens tidligere planer for idrett og fysisk aktivitet 
evaluert. 

3. Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet er et overordnet begrep som omfatter mange termer relatert til fysisk utfoldelse, som arbeid, sport, 
trening, fritid og lek. Fysisk aktivitet er en viktig forebyggende faktor når det gjelder tidlig død, hjerte- og 
karsykdommer, høyt blodtrykk, overvekt og fedme, type 2-diabetes og enkelte kreftformer. Regelmessig fysisk 
aktivitet bedrer også mental helse og er helt nødvendig for muskel-, skjelett- og leddhelse. 
 
I «Den norske idrettsmodellen» (Meld. St. nr. 26, 2011-2012) slås det fast at stadig flere trener oftere, lengre og med 
større intensitet enn tidligere. Likevel er en økt stillesittende hverdag årsaken til at fysisk inaktivitet er et voksende 
samfunnsproblem. Økt treningsaktivitet blant de som er aktive kompenserer ikke for manglende hverdagsaktivitet 
og inaktivitet. Den generelle utviklingen når det gjelder fysisk aktivitet går i negativ retning til tross for at andelen 
som oppgir at de trener eller mosjonerer regelmessig aldri har vært høyere enn i dag.  
 

 
 
Helsedirektoratet gir en nasjonal anbefaling for å bedre folkehelsen gjennom økt fysisk aktivitet og fremhever 
viktigheten av fysisk aktivitet for befolkningens helse og trivsel. Målet er økt fysisk aktivitet gjennom en samlet 
strategi som omfatter tiltak på flere samfunnsområder og arenaer, blant annet barnehage, skole, arbeidsplass, 
nærmiljø og fritid. 
 

I følge forskning kan fysisk aktivitet bidra til følgende: 

 Gi store helsemessige gevinster  

 Utvikle mennesket både fysisk og mentalt 

 Være en kilde til glede, overskudd, fysisk og psykisk mestring  

 Gi sosialt fellesskap  

 Føre til personlig utvikling, fellesskapsorientering og ha en samfunnsbyggende 

funksjon 

 Gi gode og trygge oppvekstsvilkår  

 Være en arena for inkludering  

 Gi gode møteplasser på tvers av generasjoner og sosiale skillelinjer  

 

Kilde: Stortingsmelding 26 (2012): Den norske idrettsmodellen.  
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Idrett 

Idrett er en viktig del av livet til svært mange nordmenn. Idrett engasjerer og begeistrer, og deltakelse i idrett og 
fysisk aktivitet er en kilde til glede, overskudd og mestring. Idrett handler også om sosiale fellesskap, om gode 
oppvekstsvilkår og om god helse. Flere og flere barn deltar i organisert idrett i idrettslagene. 76 % på landsbasis sier 
de gjør det og tallet har aldri vært høyere. Også flere ungdomsskoleelever trener i idrettslaget enn før. Men kun 13 
% av dagens tjueåringer deltar i idretten, det tallet har aldri vært lavere. Da dagens sekstiåringer var tjue år, deltok 
44 % i organisert idrett. Idretten mister altså flere og flere tidligere og tidligere. I 2009 rapporterte 66 % av guttene 
og 57 % av jentene i alderen 8–12 år at de trente i idrettslag. Tilsvarende tall for ungdom i alderen 13–15 år var 44 % 
av guttene og 37 % blant jentene. Sannsynligheten for at en person forsetter å være fysisk aktiv resten av livet øker 
proporsjonalt med hvor mange år vedkommende har vært aktiv som ung. 
 
Når det gjelder antall aktive i idretten totalt sett, var 18,6 %3 av befolkningen på Nøtterøy og 34,7 % av befolkingen 
på Tjøme4  aktive medlemmer i idretten i 2017. Gjennomsnittet for Vestfold ligger på 31,3 %5, mens 
landsgjennomsnittet er 30,5 %6.  
 
Mennesker med funksjonsnedsettelser og mennesker med innvandrerbakgrunn, spesielt jenter, er 
underrepresentert i norsk idrett og er satsningsområder i nasjonal og regional idrettspolitikk. 
 

Friluftsliv 

Et nasjonalt hovedmål innenfor folkehelsearbeidet er å øke den jevnlige fysiske aktiviteten i befolkningen. Mange 
kan finne en friluftslivsaktivitet som de trives med, noe som gjør friluftsliv godt egnet som virkemiddel til å nå dette 
målet. I tillegg inneholder friluftsliv verdifull samhandling mellom fysisk aktivitet og naturopplevelse, som gir positiv 
effekt innen psykisk og fysisk helse. En satsning på såkalt «nærfriluftsliv» kan gi store positive helsegevinster7. 
 
Forskning viser at innenfor de fleste typene fysisk aktivitet er oppslutningen størst blant mennesker fra de høyeste 
sosiale lagene. Unntaket er friluftslivsaktiviteter, som har en jevn fordeling blant folk, både målt etter deres egen 
utdannelse, foreldres utdannelse, egen inntekt og husstandsinntekt. Dette understreker friluftslivets viktige rolle og 
potensial innenfor fysisk aktivitet i befolkningen som helhet, selv om det er betydelige sosiale forskjeller i deltakelse 
også i noen friluftslivsaktiviteter. 
 

                                                           
3 Tallene tar ikke høyde for den delen av befolkningen som er aktive i idretten i en annen kommune. 
4 Befolkning Nøtterøy 2017: 21 837, antall aktive medlemmer i idrettslag: 4 073. Befolkning Tjøme 2017: 4 997, antall aktive medlemmer i idrettslag: 
1 737. Tall for Færder idrettsråd og Færder kommune er klare i 2019. 
5 Befolkning i Vestfold 2016: 247 055, antall aktive medlemmer i idrettslag: 77 473.  
6 Befolkning i Norge 2017: 5 295 619, antall aktive medlemmer i norsk idrett 2017: 1 615 807. 
7 Meld. St. 18 (2015-2016), Natur som kilde til helse og livskvalitet 

Nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet: 

Barn og unge bør utøve minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, intensiteten bør 

være både moderat (moderat intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører raskere pust 

enn vanlig, for eksempel hurtig gange) og høy (høy intensitet tilsvarer aktiviteter som 

medfører mye raskere pust enn vanlig, for eksempel løping). 

Minimumsanbefalingen for voksne og eldre er minst 150 minutter moderat fysisk 

aktivitet eller 75 minutter med høy intensitet per uke.  

Med enkelte unntak gjelder dette også for gravide og etter fødsel.  

 

Kilde: Helsedirektoratet. 
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Kommunens politikk for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv  

Mål og veivalg i Anleggsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2021 bygger på Kommuneplanens 
samfunnsdel for Færder kommune 2018-2030. I et langtidsperspektiv for folkehelse sier kommuneplanen at 
folkehelsearbeidet har som mål å skape gode levekår for innbyggerne og forme et lokalsamfunn som er godt å bo i 
hele livet. Viktige stikkord er fellesskap, trygghet, inkludering og deltagelse i lokalsamfunn, arbeidsliv og kulturliv.  

Overordnet mål 

Kommuneplanens samfunnsdel har følgende samfunnsmål for kultur, frivillighet og friluftsliv: 
Færder kommune har et mangfoldig aktivitetstilbud som engasjerer bredt og stimulerer til deltagelse. Frivilligheten 
er en betydningsfull og høyt verdsatt bidragsyter i lokalsamfunnet. 
 
Samfunnsmålet for kultur, frivillighet og friluftsliv er et overordnet mål i anleggsplanen for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv for 2018-2021. Den viktigste forutsetningen for at alle som ønsker det skal ha mulighet til å delta i idrett, 
eller drive egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv, er økt satsning på anlegg og tilrettelegging for aktivitet. Dette 
vil være med på å bidra til å nå anbefalingene fra Helsedirektoratet om mengden fysisk aktivitet fordi idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv er en kilde til glede, overskudd, god helse, fysisk og psykisk mestring. Idrett og friluftsliv handler 
også om deltakelse i sosiale fellesskap, som igjen er et av sivilsamfunnets viktigste bidrag til gode og trygge 
oppvekstsvilkår. 

Delmål og veivalg 

Kommuneplanens samfunnsdel har åtte samfunnsmål. Disse målene fungerer som langsiktige hovedmål.  
Samfunnsmålene er konkretisert gjennom delmål og veivalg. Områdene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er i 
hovedsak omtalt under samfunnsmål tre, men er også relevant for å kunne løse flere av målene innen 
samfunnsutvikling, arbeid og næring, helse, oppvekst, samferdsel og infrastruktur, natur og miljø.    

 
Fra kommuneplanens samfunnsdel er følgende delmål med veivalg valgt for anleggsplanen: 
 
Delmål 3.3 Færder kommune tilrettelegger for idrett og fysisk aktivitet for alle. 
 
Veivalg: 

 Formidle mulighetene for fysisk aktivitet inne og ute og inspirere til deltagelse 

 Innsats for å aktivisere mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger 

 Ivareta barn, unge og mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 Bidra til at personer med innvandrerbakgrunn integreres i et idrettsmiljø 

 Utvikle og vedlikeholde idrettsparker og -anlegg og tilrettelegge for mangfold av aktiviteter 

 Tilrettelegge for nærmiljøanlegg for idrettslig aktivitet 

 Aktivt samarbeid med idrettsrådet og frivillige lag og organisasjoner 
 
Delmål 3.4 Færder kommune har tilrettelagt for naturopplevelser og rekreasjon for alle, både i skog, strandsone og 
skjærgård. 
 
Veivalg: 

 Ivareta allmennhetens rettigheter i henhold til friluftslovens bestemmelser 

 Sikre sammenhengende grønnstruktur og naturområder for fremtiden 

 Sikre og tilrettelegge nye friområder og forhindre gjengroing av eksisterende områder 

 Øke tilgjengeligheten til friluftsområder og strandsonen ved å forbedre adkomster som tilrettelegging av 
enkle bryggeanlegg for fritidsbåter og enkle konstruksjoner for overnatting. Sikre god tilgjengelighet til 
Færder nasjonalpark. 

 Etablere universelt utformede stier på utvalgte områder og gjennomføre skilting og merking 

 Kyststier og helsestier videreutvikles 

 Bidra til å utvikle flere kystledhytter 
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Delmål 3.5 Færder kommune stimulerer til økt frivillighet innen kulturliv, idrett og humanitær virksomhet. 
 
Veivalg: 

 Fremme det frivillige organisasjonslivet som arena for trivsel, engasjement, læring og livskvalitet 

 Sørge for at lokal aktivitet i nærområdene opprettholdes 

 Nært samarbeid med frivillige lag og organisasjoner 
 

Fremtidig planlegging for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Færder kommune 

Anleggsplanens målsettinger og veivalg er hentet fra kommuneplanens samfunnsdel og er å anse som 
retningsgivende for det fremtidige arbeidet innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Videre anbefales det i 
planperioden å legge opp til at anleggsplanen i enda større grad kan bidra til å løse utforinger knyttet til et synkende 
aktivitetsnivå i befolkningen. Dette gjennom å koble anleggsplanen tettere til kommuneplanens samfunnsdel og 
arealdel, samt kommunens folkehelsestrategi. Det bør være en tett knytning mellom anleggsplanen og kommunens 
arealplanarbeid. Et naturlig mål med fremtidige anleggsplaner i kommunen er å sikre at det bygges hensiktsmessige 
anlegg som bidrar til økt fysisk aktivitet i befolkningen. 
 
I fremtidig planlegging av anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv bør følgende utfordringer og muligheter 
legges til grunn: 

Friluftsliv og egenorganisert aktivitet 

 

 Samfunnet har generelt en langt mer stillesittende hverdag nå enn tidligere, og man må systematisk bevege 
seg for å kompensere for dette, og for å oppnå Helsedirektoratets anbefalinger for fysisk aktivitet. 
Kommunen må finne gode og enkle måter å legge til rette for, og oppfordre til, fysisk aktivitet for folk, samt 
etterstrebe at det legges til rette for et tilbud for alle, uavhengig av funksjonsutfordring, økonomiske eller 
psykiske utfordringer.      
 

 Tilrettelegging for egenorganisert aktivitet er viktigere enn noen gang. Terskelen for å bli med på 
egenorganisert aktivitet er mye lavere enn for organisert aktivitet i lag og foreninger. På den måten kan 
inaktive mennesker, som har et stort utbytte av å komme i aktivitet, nås i større grad. Samtidig er et 
egenorganisert tilbud ofte mindre økonomisk krevende for den enkelte.   

 

 Det anbefales at Færder kommune videreutvikler dagens friluftslivsområder og sørger for bedre informasjon 
og skilting av disse. 

Organisert idrettsaktivitet 

 I Færder kommune driver en stor andel av den idrettsaktive befolkningen med hallaktivitet og det er 
avgjørende at hallkapasiteten møter etterspørselen så langt som mulig. I dag er det en knapphet på anlegg 
for denne typen aktivitet. 
 

 I en kommune i vekst er det viktig å fortsette å bygge anlegg for å unngå en fallende anleggstetthet. Vestfold 
fylke og Færder kommune ligger under landsgjennomsnittet. 

 

 For å utvikle store og kostbare anlegg samarbeider kommunen med andre kommuner for å sikre et tilbud i 
regionen. I Vestfold, hvor det er kort vei mellom kommunene, ligger det til rette for mulighet til et spleiselag 
både for etablering av anlegg og driftskostnader. For en kommune som Færder, er det vanskelig å stå alene 
med kostbare anlegg som store isanlegg, svømmeanlegg og store hallanlegg. 

 

 Alle idrettslag skal behandles likt og det skal være forutsigbare rutiner for utleie og drift, videre skal det gis 
rom for nye idretter og aktiviteter i idrettsanleggene. 
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Generelt 

 Nasjonal idrettsanleggspolitikk anbefaler at planlegging av bygging av skoler og idrettsanlegg må ivareta 
både skolen og idrettens behov. Lokalisering av nærmiljøanlegg og idrettsanlegg ved skoler gir god 
utnyttelse av anleggene. De kan brukes av skolen i skoletiden og av idretten og nærmiljøet utenom 
skoletiden. Gode nærmiljøanlegg ved skolene vil inspirere til egenorganisert aktivitet både i friminuttene og i 
fritiden. 

 

 Færder kommune må arbeide for gode og forutsigbare prosesser knyttet til anleggsutviklingen, som sikrer 
brukermedvirkning, smarte og innovative løsninger og at miljømessige forhold blir ivaretatt. For å skape 
forutsigbarhet i anleggsplanleggingen skal anleggsplanens fireårige syklus følges og rullering av 
anleggsprogrammet gjøres årlig.  

 

 Færder kommune kan søke samarbeid med lag og foreninger om utvikling av anlegg til egenorganisert 
aktivitet og organisert aktivitet. Idrettslagene har meldt et behov for et eget bygg for 
administrasjon/lager/møter der frivilligheten kan samles og samarbeide. 

 

 Gymnastikk- og turnaktiviteten står sterkt i kommunen med stor aktivitet både i Nøtterøy Turn (436 
medlemmer) og i Tjøme Turnforening (244 medlemmer). Færder kommune har i samarbeid med Tønsberg 
kommune etablert en ny hall tilrettelagt for turn. Færder Idrettsråd anbefaler at det jobbes med et eget 
turnanlegg i kommunen. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1 

Tallmaterialet presentert under må oppdateres ved revidering av anleggsplanen i 2021, og oppdateres med samlede 
tall for Færder kommune så langt det er mulig. Et fullstendig tallmateriale for Færder kommune blir først mulig å 
hente ut fra idrettens og andre databaser i 2019, gjeldene for 2018. Tall fra Ungdata er fra siste undersøkelse 
gjennomført i 2017. 

 
Resultatvurdering av forrige planer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
Anleggsplanen for 2018 – 2021 revideres helt i 2021 og en resultatvurdering av planen utarbeides med dette. For 
evaluering av planens første virkeår, se vedlagt oversikt over anlegg som har fått spillemidler. Dette sier noe om 
anleggsutviklingen det siste året i kommunen. 

 
Beskrivelse av dagens situasjon – generelle og lokale utviklingstrender 
For best mulig å kunne vurdere hvilke anleggsbehov Færder kommune vil stå ovenfor i et langtidsperspektiv ut fra 
aktivitetsnivå, er det nødvendig å kartlegge dagens anleggs- og aktivitetssituasjon både i Færder kommune og 
regionalt for Vestfold og Telemark.  

Aktivitetssituasjonen i Færder kommune og i Vestfold 
Hvert år rapporterer alle lag og foreninger organisert under Norges idrettsforbund egne medlemmer gjennom 
«idrettsregistreringen». Dette tallmateriale gir en viss oversikt over aktiveten som er organisert gjennom Norges 
idrettsforbund, på Nøtterøy og Tjøme. På grunn av forekomsten av dobbeltregistrering, der enkeltpersoner er 
medlem i flere foreninger, er det reelle tallet over antall aktive lavere enn fremstilt i idrettsregistrering. I tillegg er 
det en rekke medlemskap i andre fritidstilbud, som ikke er organisert under Norges idrettsforbund, som ikke 
fremkommer av dette tallmaterialet. Dette kan for eksempel være kommersielle danseforeninger og treningssentre. 
Utover dette er det også en rekke egenorganisert aktivitet som utspiller seg i nærmiljøet, i turområder og i byer. 
Dette kan være alt fra treningsgrupper, turgrupper, skategrupper, skiaktivitet, padling, sykling, svømming, aktivitet 
på balløkker og i andre nærmiljøanlegg.  

Antall aktive 
I Færder kommune finnes det i dag 14 idrettsforeninger på Nøtterøy og syv på Tjøme. Totalt utgjør disse 14 ulike 
idrettsgrener.  
 

 
Figur 1: Antall aktive totalt på Nøtterøy og Tjøme 2014-2017. (Kilde: Idrettsregistreringen) 

Pr. 31.12.2017 hadde Nøtterøy idrettsråd et aktivitetstall på 4073. Aktivitetstallet for barn og unge (0-19 år) var på 
samme tidspunkt 1966. Tilsvarende tall for 2016 utgjorde henholdsvis 4441 og 2149. Tjøme idrettsråd hadde pr. 
31.12.2017 et aktivitetstall totalt på 1737. Aktivitetstallet for barn og unge (6-19 år) var på samme tidspunkt 425. 
Tilsvarende tall for 2016 utgjorde henholdsvis 1678 og 455. 
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Figur 2: Aktivitetstall totalt 6-19 år Nøtterøy og Tjøme 2014-2017. (Kilde: Idrettsregistreringen) 

 
Flere lag og foreninger fra både Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg har aktive fra flere av kommunene.  
 
Telemarksforskning har i rapporten «Norsk idrettsindeks – idrettsstatistikk for kommuner» gitt blant annet en 
oversikt over idrettsaktiviteten i kommunene. Tallmaterialet er basert på aktivitetstallene fra Norges idrettsforbund, 
også kalt idrettsregistreringen, som gjennomføres av idrettslagene selv hvert år. Ut fra dette datamaterialet er det 
presentert noen tabeller som kan si noe om aktivitetssituasjon på Nøtterøy og Tjøme, og samlet for Vestfold. 
 

 
Figur 3: Antall aktive i alle idretter og alle aldre, delt på innbyggertall (kilde: Idrettsregistreringen 2014). 

Figuren viser graden av aktivitetsnivå i de ulike kommunene i Vestfold. Ut fra figuren var 23 % av befolkningen på 
Nøtterøy aktive og 34 % av befolkingen på Tjøme aktive i 2014. Gjennomsnittlig i 2014 for Vestfold ligger på 27 %, 
mens landsgjennomsnittet er 31 %, representert ved den grønne streken i tabellen.   
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Figur 4: Antall aktive i perioden 2006-2014, delt på innbyggertall (kilde: Idrettsregistreringen 2014). 

Denne figuren viser gjennomsnittlig antall aktive i Norge (0,31) sammenlignet med antall aktive i Vestfold (0,27). På 
oversikten for barn (6-12 år) og oversikten for ungdom (13-19 år) ligger Vestfold under landsgjennomsnittet. For 
barn 6-12 år ligger Vestfold på 0,9 mot 1,15 for hele landet, og for ungdom 13-19 år ligger Vestfold på 0,56 mot et 
landsgjennomsnitt på 0,65. Det er liten forskjell mellom antall aktive gutter og jenter totalt sett i alderen 0-19 år, 
men det er flest jenter blant de yngste medlemmene, og flest gutter blant de eldste.  
 
Antall aktive på Nøtterøy ligger godt under landsgjennomsnittet dersom tallmaterialet fra idrettsregistreringen 
legges til grunn. Dette kan skyldes at mange av de aktive på Nøtterøy er medlemmer i foreninger utenfor Færder 
kommunes grenser. Mange trener blant annet i Tønsberg og andre nærliggende kommuner. Det tilkommer nok også 
medlemmer fra Tønsbergregionen til Nøtterøy, men dette er nok et mye lavere tall enn de som «drar ut». På Tjøme 
er nok antall aktive ut i fra befolkningstallet mer reelt da det er lengre vei til tilbudene i andre kommuner og 
befolkningen av den grunn benytter de lokale tilbudene i større grad enn befolkingen på Nøtterøy. 

Idrett som organisert fritidsaktivitet 
Barne- og ungdomsorganisasjoner generelt tillegges ofte en forebyggende rolle. Forskning tyder imidlertid på at 
denne sammenhengen varierer en del med organisasjonstype. Det er også slik at mange av organisasjonene særlig 
rekrutterer ungdom som i utgangspunktet er «veltilpassede». Landsrepresentative undersøkelser fra de siste tiårene 
tyder på at andelen unge tenåringer i frivillige organisasjoner har vært synkende. Det er organisasjoner som speider, 
korps, kor og religiøse foreninger som har opplevd størst medlemssvikt. Idrettslagene har i stor grad beholdt sin 
oppslutning. 

Aktivitetsnivå blant ungdom 
Ungdata8 er en rapport med hovedmålet om å gi et bredest mulig bilde av hvordan ungdomsskoleelever og 
videregåendeelever i Norge har det på ulike områder og hvor mange som driver med ulike typer aktiviteter. 
Ungdata-undersøkelsen ble gjennomført i alle kommunene i Vestfold våren 2017. Første gang Vestfold gjennomførte 
Ungdata-undersøkelsen var i 2013. Til sammen har nesten 9900 ungdommer svart på undersøkelsen; 89 % av alle 
ungdomsskoleelevene og 81 % av alle elevene på videregående skole. Undersøkelsen dekker temaer som familie, 
venner, skole, fritid, mobbing, psykisk og fysisk helse og bruk av tobakk og rusmidler, og gir et godt grunnlag for å si 
noe om hvordan det er å være ungdom i Vestfold i dag. 
 

                                                           
8 Rapporten er et samarbeid mellom de syv regionale kompetansesentrene innen rusfeltet (KoRus) og Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved 

Høgskolen i Oslo og Akershus. 
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Figur 5: Andelen ungdommer som har vært med på aktiviteter, møter eller øvelser i organisasjoner, klubber eller lag minst én gang i løpet av siste 
måned. (Kilde: Ungdata 2017) 

Figuren over viser andelen som har vært med på aktiviteter møter eller øvelser i ulike organisasjoner, klubber eller 
lag minst én gang i løpet av siste måned. Det vanligste er å være med i et idrettslag, men denne andelen synker 
relativt kraftig for hvert klassetrinn. Også når det gjelder «annen organisasjon, lag eller forening» og 
«fritidsklubb/ungdomshus/ungdomsklubb», ser det ut til at flere ungdom hopper av etter 9. trinn på 
ungdomsskolen. Andelen som svarer at de har deltatt i en religiøs forening øker markant på 9. trinn, noe som 
sannsynligvis er relatert til konfirmasjonsundervisningen. 
 
Det er flere gutter (60 %) enn jenter (54 %) som har vært aktive i et idrettslag siste måned, men det er litt flere jenter 
enn gutter som har vært aktive i både korps, kor og orkester, kulturskole/musikkskole, religiøs forening og annen 
organisasjon, lag eller forening. Når det gjelder bruk av fritidsklubb/ungdomshus/ungdomsklubb, finner vi ingen 
kjønnsforskjeller. 
 
Siden 2013 er andelen aktive i idrettslag, religiøs forening, kulturskole/musikkskole og korps, kor og orkester 
nærmest uendret. Derimot er det en økning når det gjelder andelen ungdomsskoleelever som er aktive i fritidsklubb/ 
ungdomshus/ungdomsklubb og annen organisasjon, lag eller forening. Andelen aktive i fritidsklubb/ungdomshus/ 
ungdomsklubb har økt fra 21 % til 25 % blant ungdomsskoleelevene, og fra 12 % til 17 % blant elevene i VG1. 
Andelen aktive i annen organisasjon, lag eller forening har økt fra 28 % til 31 % på ungdomsskolenivå, og fra 23 %  til 
27 % på VG1. 
 



 
   

13 
 

 
Figur 6: Andelen ungdomsskoleelever som har brukt tid på de ulike aktivitetene minst to ganger siste uken. (Kilde: Ungdata 2017) 

Til tross for at mange ungdommer deltar i organiserte fritidsaktiviteter, har hjemmet blitt en stadig viktigere arena 
for ungdommenes fritid. Dette skyldes nok blant annet at man kan være hjemme og fortsatt ha kontakt med venner 
gjennom spill og sosiale medier. Også i Vestfold synes det at ungdommenes fritidsvaner, eller kanskje mer presist 
hvordan ungdommene er sammen på fritiden, har endret seg siden undersøkelsen ble gjennomført i 2013. Dette 
illustreres i figur 4. Den viser andelen ungdomsskoleelever som har brukt tid på de ulike aktivitetene minst to ganger 
siste uke. Flere av disse var ikke inkludert i 2013, men tallene kan sammenlignes når det gjelder fem av aktivitetene. 
For det første viser figuren at 76 % av ungdomsskoleelevene har vært sosial på nett eller mobil størsteparten av 
kvelden minst 2 ganger eller mer sist uke. Faktisk svarer hele 43 % av ungdommene at de har gjort dette 6 ganger 
eller mer. Omtrent like mange har vært «hjemme hele kvelden» minst to ganger, i 2017 som i 2013, men det ser ut 
til at ungdommene i stadig større grad bruker denne tiden alene eller sammen med familie, og i mindre grad 
sammen med venner: Mens 42 % i 2013 oppga at de hadde vært «sammen med venner hjemme hos meg» minst to 
ganger, svarer 28 % det samme i 2017. Det er også klart færre som svarer at de har «vært sammen med venner hos 
dem», og det er en tydelig nedgang i andelen som har «brukt størstedelen av kvelden ute sammen med 
venner/kamerater». Resultatene viser at litt flere gutter (37 %) enn jenter (33 %) har «vært ute sammen med 
venner», «spilt fotball eller drevet med annen fysisk aktivitet sammen med venner», eller «kjørt eller sittet på med 
bil, motorsykkel eller moped». Tilsvarende er det litt flere jenter enn gutter som har «vært hjemme hele kvelden» 
minst to ganger. Det synes også å være markante forskjeller mellom kjønnene når det gjelder bruk av sosiale medier 
og dataspill. 
 

Mediebruk 
Den digitale hverdagen er i stor utvikling, og dette merkes også på ungdommenes medievaner. Ungdom er pådrivere 
og ofte de første til å ta i bruk de nye mediene. Digitale medier spiller i dag en sentral rolle i ungdoms hverdag både i 
skolearbeid og i det sosiale liv.  
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Figur 7: Andelen ungdommer som bruker én time eller mer på ulike medier. (Kilde: Ungdata 2017) 

Figur over viser andel jenter og gutter som bruker én time eller mer på ulike medier i løpet av en gjennomsnittsdag. 
Figuren viser at ungdommene bruker klart mest tid på sosiale medier og å se på filmer/serier/YouTube, og langt 
mindre tid på å se på tv og lese bøker. Det synes å være store kjønnsforskjeller når det gjelder bruk av sosiale medier 
og data-/TV-spill. Faktisk bruker 41 % av jentene på VG1 mer enn tre timer daglig på sosiale medier, mens 20 % av 
guttene svarer det samme. 26 % av guttene bruker mer enn tre timer daglig på data-/TV-spill. Til sammenligning 
gjelder dette kun 4 % av jentene. Flere av spørsmålene om medievaner i Ungdata har blitt endret siden 2013, men 
resultatene når det gjelder TV, bøker og dataspill kan sammenlignes: 

• Andelen ungdommer som bruker minst én time daglig på å se på TV, er nærmest halvert siden 2013, fra 42 % 
til 22 %. Andelen som svarer at de ikke bruker noe tid på TV, har økt fra 10 % til 25 %. 

• Mens 22 % av ungdommene brukte mer enn 30 minutter daglig på å lese bøker i 2013, svarer 16 % det 
samme i 2017. 

• Tid brukt på data-/TV-spill er tilnærmet det samme som i 2013. 

I løpet av de siste årene har bruken av datamaskiner gått ned, mens tiden brukt på mobiltelefon og nettbrett har økt. 

Flertallet av ungdommene, omtrent 60 %, bruker mer enn tre timer eller mer foran en skjerm i løpet av dagen. 

Tidsbruken øker for hvert klassetrinn på ungdomsskolen, men synker litt igjen i overgangen til videregående skole. 

Blant 10. klassingene svarer nesten 40 % at de bruker mer enn fire timer hver dag foran en skjerm. Figuren under 

viser svarfordelingen blant jenter og gutter i Vestfold. 
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Figur 8: Skjermbruk utenom skoletid. (Kilde: Ungdata 2017) 

Figuren over viser at det er flest gutter som bruker mye tid (4 timer eller mer) foran skjermen daglig. Blant 

videregåendeelevene gjelder dette 40 % av guttene og 33 % av jentene. 

Tilbud i nærområdet 
Gode tilbud og attraktive møteplasser for ungdom kan forebygge både psykiske problemer og rusproblemer, og 
forhindre utenforskap. I Ungdata-undersøkelsen har ungdommene blitt spurt om hvordan de opplever tilbudet til 
ungdom når det gjelder fire områder: 1) lokaler for å treffe andre unge på fritida (fritidsklubb, ungdomshus eller 
lignende), 2) idrettsanlegg, 3) kulturtilbud (kino, konsertscener, bibliotek eller lignende) og 4) kollektivtilbud (buss, 
tog, trikk eller lignende). 
 

 
Figur 9: Tilbud til ungdom i nærmiljøet. Kilde: Ungdata 2017) 

Som vist i figuren over er ungdommene i Vestfold generelt mest fornøyd med tilbudet når det gjelder idrettsanlegg, 
og minst fornøyd med lokaler for å treffe andre unge på fritiden. Det finnes her ikke store forskjeller mellom gutter 
og jenter på dette spørsmålet, og heller ikke mellom klassetrinnene på ungdomsskolen. Elevene på videregående 
skole ser imidlertid ut til å være noe mindre fornøyd med tilbudet når det gjelder lokaler for å treffe andre unge på 
fritida, sammenlignet med elevene på ungdomsskolen. 
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Både kvaliteten og kvantiteten av hvert av disse tilbudene vil nok variere mye mellom kommunene i Vestfold. 
Figuren under viser andelen ungdomsskoleelever som er ganske eller svært fornøyd med lokaler for å treffe andre 
unge på fritida. Det varierer fra 66 % i Hof til 24 % i Holmestrand. 
 

 
Figur 10: Lokaler for å treffe andre unge - ungdomsskolenivå. (Kilde: Ungdata 2017) 

Figuren under viser hvordan videregåendeelevene som er bosatt i de ulike kommunene i Vestfold, svarer på dette 

spørsmålet. Også her er variasjonene store – fra 49 % på Tjøme til 16 % i Lardal. Merk at her vil resultatet fra de 

minste kommunene i fylket, som ikke har egen videregående skole, være basert på et relativt lavt antall 

respondenter. 

 
Figur 11: Lokaler for å treffe andre unge - videregående nivå. (Kilde: Ungdata 2017) 
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Fysisk aktivitet 
I Ungdata-undersøkelsen har ungdommene i Vestfold blitt spurt om omtrent hvor ofte de er så fysisk aktive at de blir 

andpustne eller svette. Totalt svarer 25 % av alle ungdommene at de er fysisk aktive på en slik måte minst 5 ganger i 

uka. Mens 26 % av ungdomsskoleelevene er i slik aktivitet minst 5 ganger i uka, gjelder det samme for 23 % av 

elevene i VG1. Figuren under viser at det er en del flere gutter enn jenter som er fysisk aktive minst 5 ganger i uka, 

men det er flere jenter enn gutter som er aktive månedlig eller ukentlig.  

 

Figur 12: Hvor ofte fysisk aktiv i løpet av en uke. (Kilde: Ungdata 2017) 

I 2013 var svaralternativene på dette spørsmålet noe annerledes, slik at resultatene ikke kan sammenlignes direkte. 

Ser man allikevel på andelen ungdommer som svarte at de trente «minst 3 ganger i uka» i 2013, så gjaldt dette 64 % 

av guttene og 54 % av jentene på ungdomsskolen, og 57 % av guttene og 45 % av jentene på VG1. I årets 

undersøkelse svarer 65 % av guttene og 57 % av jentene på ungdomsskolen, og 57 % av guttene og 48 % av jentene 

på VG1, at de er fysisk aktive «3-4 ganger i uka» eller «minst 5 ganger i uka». Dette tyder på at jentene er noe mer 

aktive i 2017 enn i 2013, mens tallene for gutta er stabile. I 2013 oppga 7 % av ungdomsskoleelevene og 9 % av 

videregåendeelevene at de sjelden eller aldri er så fysisk aktive at de er andpustne eller slitne. Dette er helt likt 

resultatet i årets undersøkelse. Ungdommene har også blitt spurt om hva slags type trening de holder på med, og 

hvor ofte. Figuren under viser at treningsformene endrer seg mye i løpet av ungdomstiden.  
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Figur 13: Endringer i treningsvaner blant unge. (Kilde: Ungdata 2017) 

Den klart vanligste aktiviteten for de yngste er å trene eller konkurrere i et idrettslag. Andelen som driver med 
organisert trening synker imidlertid drastisk i løpet av ungdomsskolen, og blant de eldre ungdommene er det mye 
vanligere å trene på treningsstudio eller helsestudio.  Siden 2013 har andelen ungdommer som trener på 
treningsstudio eller helsestudio minst 1-2 ganger i uka holdt seg stabil. Andelen som trener på egenhånd har hatt en 
svak nedgang fra 48 % til 45 %, mens andelen som trener eller konkurrerer i idrettslag har økt fra 41 % til 46 %. 
Tallene viser at andelen som trener eller konkurrerer i et idrettslag har økt for begge kjønn, både på ungdomsskole- 
og videregåendenivå. Den største økningen finner vi blant jentene i videregående skole, der andelen har økt fra 23 % 
i 2013 til 30 % i 2017.  
 
I løpet av ungdomstiden er det mange som slutter i idrettslagene. Det er flere av de som slutter, som begynner å 
trene på treningssenter eller for seg selv. I mange idretter stilles det etterhvert store krav til utstyr og deltakelse, og 
det er ikke alltid det er anledning til å fortsette. Høsten 2015 ble tilbudet AKTIV Tønsberg og Nøtterøy startet, hvor 
Nøtterøy kommune, i samarbeid med Tønsberg kommune, idrettsrådene, samt idrettslagene fra de to kommunene 
tilbyr et gratis aktivitetstilbud for barn og unge i alderen 6-16 år. Tilbudet er en kalender med gratis drop-in 
aktiviteter åpent for alle i den tiltenkte aldersgruppen over 10 uker hvert semester. Dette tilbudet ble relansert 
høsten 2018 som Aktiv Tønsberg og Færder og kan videreutvikles. 

 

 
Figur 14: Hvor mange ungdommer som trener ukentlig – sett ut i fra graden av psykiske helseplager. (Kilde: Ungdata 2014) 

Det er bare en svak korrelasjon mellom omfanget av psykiske helseplager og hvor mye ungdom oppgir at de trener. 
Ungdom med mange plager trener minst, men også i denne gruppen trener tre av fire på ukentlig basis. 
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Aktivitetsnivå blant voksne 
Helsedirektoratets undersøkelse «Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i Norge - oppdaterte analyser basert på 
nye nasjonale anbefalinger i 2014» viser at rundt tre av ti voksne (20-85 år) oppfyller anbefalingene om 
gjennomsnittlig 150 minutters ukentlig moderat fysisk aktivitet eller 75 minutter med hard fysisk aktivitet eller en 
kombinasjon av dette den siste uken. Flere kvinner enn menn defineres som aktive. I aldersgruppen 20-64 år ser 
man at 35 % av kvinnene og 28 % av mennene oppfyller anbefalingene. Det er variasjoner i aktivitetsnivået mellom 
ulike aldersgrupper og kjønn. En større andel mennesker med høyere utdanning har et aktivitetsnivå som gjør at de 
oppfyller anbefalingene sammenlignet med personer med lavere utdanningsnivå. Det er ingen tydelig sammenheng 
mellom oppfylte anbefalinger og inntekt. Sannsynligheten for å nå anbefalingene synker med økende 
kroppsmasseindeks.  

 

 

 
Figur 15: Andel som oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger i forhold til aldersgruppe. (Kilde: Helsedirektoratet 2014) 

Figuren over viser andelen som oppfyller Helsedirektoratet sine anbefalinger om fysisk aktivitet, fordelt på 10-
årsintervaller og kvinner og menn.  

Aktivitetsnivå i friluftslivet 
I «Nasjonal strategi for et attraktivt friluftsliv – En satsing på friluftsliv i hverdagen; 2014-2020» blir det beskrevet at 
friluftsliv har stor helsefremmende betydning, og det å bidra til at enda flere utøver friluftsliv jevnlig er et viktig tiltak 
for å bedre folkehelsen.  
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Figur 16: Andelen av den norske befolkningen fra 16 år og oppover som har deltatt på ulike friluftsaktiviteter i løpet av de siste 12 månedene, fordelt 
etter kjønn (kilde: Statistisk sentralbyrå) 

Figuren over viser de vanligste friluftsaktivietetene. Det er lite kunnskap knyttet til hyppigheten da man bare vet 
hvilke aktiviteter som er gjennomført det siste året. Færder kommune har som ett av flere delmål å ha tilrettelagt 
for naturopplevelser og rekreasjon for alle, både i skog, strandsone og skjærgård. Tilrettelegging og informasjon ut til 
innbyggerne, både om mulighetene og om kunnskapsgrunnlaget for friluftsliv, er grunnleggende for et økt friluftsliv. 
Færder kommunes Aktivitetskalender organiserer en rekke friluftslivsaktiviteter for familier, barn og unge. Dette er 
et lavterskeltilbud med en unik mulighet til å få med den delen av befolkningen som ikke er vant til å bruke naturen, 
føler seg utrygge i naturen eller ikke kjenner noen å dra på tur med. Slik ønsker Færder kommune å introdusere 
friluftsliv som aktivitet for stadig flere, spesielt barn og unge, og at innbyggerne skal føle gleden ved å benytte 
naturen som en unik, sosial og gratis aktivitetsarena med en rekke ekstragoder som helsefremmende, 
trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet. 

Oversikt over anlegg i Færder kommune 
Det eksisterer mange idrettsanlegg for idrett og fysisk aktivitet, samt anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet og 
friluftsliv på Nøtterøy og på Tjøme. De fleste større uteanleggene eies og driftes av idrettsforeningene. Færder 
kommune eier og drifter de fleste nærmiljøanlegg, som enten ligger i tilknytning til skoler eller på annen kommunal 
grunn, i tillegg til det meste av friluftsanlegg og idrettshallene. Nærmiljøanlegg er uteanlegg eller områder for 
egenorganisert fysisk aktivitet hvor det er fritt frem å benytte anlegget. De fleste anleggene har fått tildelt 
spillemidler fra Norsk Tipping. I tabellen under er det satt opp en oversikt over anlegg9 i Færder kommune.  
 
  

                                                           
9 Kilde: Kulturdepartementets Anleggsregister - anlegg som har mottatt spillemidler én eller flere ganger. 
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Tabell 1: Anleggsoversikt i Færder kommune basert på anleggsregisteret til Kulturdepartementet. 

Anleggstype 

Anleggsnavn Sted 

Alpinbakke 
Torød nærmiljøanlegg - 
skileikanlegg Torød nærmiljøanlegg 

Badeplass Bekkevika Badeplass Bekkevika Badeplass 

Badeplass Fjærholmen Fjærholmen 

Badeplass Mostranda Badeplass Mostranda Badeplass 

Badeplass Rica havna hotell Badeplass Rica havna hotell 

Badeplass Sotaberget badeplass Knarberg, Sotaberget 

Badeplass Stranda badeplass Torødstranda 

Badeplass Verdens Ende, HC baderampe Verdens Ende Friluftsområde 

Ballbinge Brattås skole, ballbinge Brattås skole 

Ballbinge Føynland skole - ballbinge Føynland skole 

Ballbinge Oserød skole, ballbinge Oserød Skole 

Bibliotek Tjøme folkebibliotek Tjøme folkebibliotek 

Bordtennisbord (ute) 
Oserød skole, Bordtennisbord 
ute Oserød Skole 

Båthus Knarberg båthavn båthus Knarberg båthavn 

Dagsturhytte Dagsturhytte Tjønneberget 

Diskgolfanlegg Østre Bolærne, frisbeegolfbane Østre Bolæren 

Fleraktivitetssal 
Borgheim ungdomsskole, 
Gymsal Borgheim ungdomsskole 

Fleraktivitetssal Herstad skole, gymsal Herstad skole 

Fleraktivitetssal Tjøme ungdomsskole gymsal Tjøme ungdomsskole 

Fleraktivitetssal Torød skole, Gymsal Torød skole 

Fleraktivitetssal Vestskogen skole, Gymsal Vestskogen skole 

Flerbrukslokale for kultur Brattås skole, lokalt kulturhus Brattås skole 

Flerbrukslokale for kultur 
Brattås skole, lokalt kulturhus - 
utescene Brattås skole 

Flerbrukslokale for kultur 
Brødsøbruddet, grafisk 
skulpturelt scenerom Brøtsøbruddet 

Flerbrukslokale for kultur Den Gamle Prestegård Den Gamle Prestegård 

Flerbrukslokale for kultur Engø Grendehus Engø 

Flerbrukslokale for kultur Fredtun Bedehus Fredtun Bedehus 

Flerbrukslokale for kultur Gamle Ormelet, rehabilitering Gamle Ormelet 

Flerbrukslokale for kultur Gamle Ormelet, Studiobygg Gamle Ormelet 

Flerbrukslokale for kultur Godheim Sanitetshuset Godheim 

Flerbrukslokale for kultur Grendehus Vestskogen Vestskogen skole 

Flerbrukslokale for kultur Grendehuset på Bjørnevåg Grendehuset på Bjørnevåg 

Flerbrukslokale for kultur Lindhøy skole, blending Lindhøy skole 
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Flerbrukslokale for kultur Lokalt kulturbygg i skole Teigar ungdomsskole 

Flerbrukslokale for kultur Museet Museet 

Flerbrukslokale for kultur Oserød skole, blending Oserød Skole 

Flerbrukslokale for kultur Skjærgården kulturskole Borgheim 

Flerbrukslokale for kultur 
Tjøme Kunst og 
Kultursenter/Gml. Ormelet Gamle Ormelet 

Flerbrukslokale for kultur Tjøme Samfunnshus Tjøme Samfunnshus 

Flerbrukslokale for kultur Torød flerfunksjonshus Torød 

Flerbrukslokale for kultur Veierland - lokalt kulturhus Veierland 

Flerbrukslokale for kultur Vestskogen skole - blending Vestskogen skole 

Flerbrukslokale for kultur 
Øvre Haug gård  
Våningshus/historielag Øvre Haug Gård 

Flerbrukslokale for kultur 
Øvre Haug gård Låven 
Motorsenter Øvre Haug Gård 

Flerbrukslokale for kultur 
Øvre Haug gård Låven/Tjøme 
fotoklubb Øvre Haug Gård 

Flerbrukslokale for kultur 
Øvre Haug gård Våningshus 
Tjøme kunst og håndverk Øvre Haug Gård 

Flerbruksområde (ute) Aktivitetsanlegg for ballspill Valhalla 

Flerbruksområde (ute) Aktivitetspark Haugsjordet 

Flerbruksområde (ute) 
Borgheim ungdomsskole - 
treningspark Borgheim ungdomsskole 

Flerbruksområde (ute) 
Eidene senter Div klattrevegger 
mm Eidene senter 

Flerbruksområde (ute) Engøløkka Ball og isløkke Engøløkka Ball og isløkke 

Flerbruksområde (ute) Føynland skole, uteområde Føynland skole 

Flerbruksområde (ute) Haugsjordet lysanlegg Haugsjordet 

Flerbruksområde (ute) 
Haugsjordet 
Nettoppbane/ishockey Haugsjordet 

Flerbruksområde (ute) Haugsjordet street skateboard Haugsjordet 

Flerbruksområde (ute) Herstad skole - klattrevegg Herstad skole 

Flerbruksområde (ute) Herstad skole uteområde Herstad skole 

Flerbruksområde (ute) Hvasser skole uteområde Hvasser skole 

Flerbruksområde (ute) Kjøpmannskjær Nærmiljøanlegg Kjøpmannskjær Nærmiljøanlegg 

Flerbruksområde (ute) 
Lindhøy skole fotball- og 
volleyballbane Lindhøy skole 

Flerbruksområde (ute) 
Lindøy Skole - Ballvegg - 
Klatrevegger Lindhøy skole 

Flerbruksområde (ute) Nærmiljøanlegg Munkerekka, Vestliveien 
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Flerbruksområde (ute) 
Teie barneskole, lokalt 
kulturhus Teie barneskole 

Flerbruksområde (ute) Teieskogen - Klatrepark Teieskogen 

Flerbruksområde (ute) 
Teieskogen - Utendørs 
treningsanlegg Teieskogen 

Flerbruksområde (ute) 
Torød Nærmiljøanlegg - 
klatrevegg mm Torød nærmiljøanlegg 

Flerbruksområde (ute) Tømmerholt IP nærmiljøanlegg Tømmerholt idrettspark 

Flerbruksområde (ute) Veierland treningspark Veierland 

Flerbruksområde (ute) 
Vestskogen skole - Multibane, 
sykkel, ake Vestskogen skole 

Fleridrettshall Hårkollhallen Oserød 

Fleridrettshall Nøtterøyhallen Teigar ungdomsskole 

Fleridrettshall Steinerskolen Flerbrukshall Steinerskolen 

Fleridrettshall Tjømehallen Tjømehallen 

Fleridrettshall Wilhelmsenhallen Borgheim 

Fotballbane gress 
Nesskogen idrettspark - 
gressbane 11'er Nesskogen idrettspark 

Fotballbane gress 
Teie idrettspark - hovedbane 
gress Teie idrettspark 

Fotballbane gress 
Torød nærmiljøanlegg - 
fotballbane gress Torød nærmiljøanlegg 

Fotballbane gress 
Tømmerholt idrettspark - 
gressbane Tømmerholt idrettspark 

Fotballbane grus 
Nesskogen Idrettspark - 
grusbane Nesskogen idrettspark 

Fotballbane grus Rosanes, gressbane Rosanesparken 

Fotballbane kunstgress 
Nesskogen idrettspark - 
kunstgressbane Nesskogen idrettspark 

Fotballbane kunstgress 
Nesskogen idrettspark - 
kunstgressbane 2 Nesskogen idrettspark 

Fotballbane kunstgress 
Ormelet idrettsanlegg 
Kunstgressbane 2 Ormelet idrettsanlegg 

Fotballbane kunstgress 
Ormelet idrettsanlegg 
kuntgressbane Ormelet idrettsanlegg 

Fotballbane kunstgress 
Teie idrettspark - sydbanen 
kunstgress 1 Teie idrettspark 

Fotballbane kunstgress 
Teie idrettspark, 
kunstgressbane 2 Teie idrettspark 

Fotballbane kunstgress 
Teigar ungdomsskole - 
kunstgress 7'er Teigar ungdomsskole 

Fotballbane kunstgress 
Tømmerholt idrettspark - 11er 
kunstgressbane Tømmerholt idrettspark 

Fotballbane kunstgress Vestskogen skole ballbane Vestskogen skole 

Friidrettsstadion grus Teie idrettspark Friidrett Teie idrettspark 

Friidrettsstadion kunststoff 
Nesskogen idrettspark - 
løpebane Nesskogen idrettspark 

Friluftsområde Engø brygge Engø brygge Friområde 

Friluftsområde Fyn Friområde Fyn Friområde 

Friluftsområde Krøkle Friområde Krøkle Friområde 
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Friluftsområde 
Servicebygg for besøkende på 
Verdens Ende Verdens Ende Friluftsområde 

Friluftsområde Teie skole, friluftsliv Teie (gamle) skole 

Friluftsområde Torød nærmiljøanlegg - lys Torød nærmiljøanlegg 

Friluftsområde Torød skole Torød skole 

Friluftsområde Verdens Ende Friluftsområde Verdens Ende Friluftsområde 

Friluftsområde 
Verdens Ende Friluftsområde 
Brygge Verdens Ende Friluftsområde 

Friluftsområde Øra, gapahuk Øra 

Golfbane 
Nøtterøy Golfklubb - 
Nærspillsområde/øvingsområde Nøtterøy Golfbane 

Golfbane Nøtterøy Golfbane Nøtterøy Golfbane 

Golfbane Tjøme golfklubb Tjøme golfklubb 

Ishockeybane (ute) Østre Bolærne, plastisbane Østre Bolæren 

Klatre/buldrevegg (inne) Steinerskolen - Klatrevegg Steinerskolen 

Klatre/buldrevegg (ute) Føynland skole, klatrepark Føynland skole 

Klubbhus Fjærholmen seilsenter Fjærholmen seilsenter 

Klubbhus Fjærholmen seilsenter Fjærholmen seilsenter 

Klubbhus Fjærholmen seilsenter Fjærholmen seilsenter 

Klubbhus Fjærholmen seilsenter Fjærholmen seilsenter 

Klubbhus Fjærholmen seilsenter - garasje Fjærholmen seilsenter 

Klubbhus 
Fjærholmen seilsenter - 
klubbhus Fjærholmen seilsenter 

Klubbhus 
Fjærholmen seilsenter - tilbygg 
regattakontor Fjærholmen seilsenter 

Klubbhus Lofterød Skytebane Klubbhus Lofterød Skytebane 

Klubbhus 
Nesskogen idrettspark - 
klubbhus Nesskogen idrettspark 

Klubbhus 
Nesskogen idrettspark - nytt 
klubbhus Nesskogen idrettspark 

Klubbhus 
Nøtterøy Golfklubb - Idrettshus, 
sanitær Nøtterøy Golfbane 

Klubbhus Ormelet idrettsanlegg Klubbhus Ormelet idrettsanlegg 

Klubbhus Rosahaugparken Rosanesparken 

Klubbhus Seilbua i Sandøsund Seilbua i Sanøsund 

Klubbhus 
Seilbua i Sanøsund, start og 
regatta anlegg Seilbua i Sanøsund 

Klubbhus Teie idrettspark Klubbhus Teie idrettspark 

Klubbhus 
Torød nærmiljøanlegg 
Aktivitetsrom/Varme Torød nærmiljøanlegg 

Klubbhus 
Tømmerholt Idrettshus - 
utbygging Tømmerholt idrettspark 

Klubbhus Tømmerholt IP klubbhus Tømmerholt idrettspark 
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Korthullsbane 
Nøtterøy Golfklubb - Nærspill 
og putting Nøtterøy Golfbane 

Korthullsbane 
Nøtterøy Golfklubb - 
Puttinggreen Nøtterøy Golfbane 

Lager- og garasjebygg Kajakkbod Fjærholmen 

Langrennsanlegg Borgheim - Skiløype Borgheim 

Liten balløkke/-bane Brattås skole, ballsone Brattås skole 

Liten balløkke/-bane 
Herstad skole - 
Løpebane/Lys/Flerbruksar Herstad skole 

Liten balløkke/-bane Herstad skole ballbane Herstad skole 

Liten balløkke/-bane Lindøy Skole ballbaner Lindhøy skole 

Liten balløkke/-bane 
Nesskogen idrettspark - 5'er 
fotballbane Nesskogen idrettspark 

Liten balløkke/-bane Oserød Skole Ballbane Oserød Skole 

Liten balløkke/-bane Oserød Skole Grusbane Oserød Skole 

Liten balløkke/-bane Oserød Skole Volleyballbane Oserød Skole 

Liten balløkke/-bane Steinerskolen - ballplass Steinerskolen 

Liten balløkke/-bane Teigar, basketballbane Teigar ungdomsskole 

Liten balløkke/-bane 
Torød nærmiljøanlegg - 
ballbane asfalt Torød nærmiljøanlegg 

Liten balløkke/-bane Tømmerholt IP ballbane Tømmerholt idrettspark 

Liten balløkke/-bane Veierland Vel balløkke Veierland 

Liten balløkke/-bane Wilhelmsenhallen, ballbane Borgheim 

Minigolfbane Rica havna hotell Minigolf Rica havna hotell 

Motocrossbane Motorsportanlegg Støyten 

Motocrossbane Tjøme crossbane Tjøme crossbane 

Motorbåtanlegg 

Østre Bolæren - brygge og 
baderampe for 
funksjonshemmede Østre Bolæren 

Opplæringsbasseng (inne) Active family treningssenteret Ramdal 

Opplæringsbasseng (inne) 
Rica havna hotell 
Bad/svømmeanlegg Rica havna hotell 

Opplæringsbasseng (inne) Sjølyst svømmeanlegg Sjølyst 

Orienteringskart Haug - gjervåg Haug - Gjervåg 

Orienteringskart Nøtterøy sør - orienteringskart Nøtterøy s 

Orienteringskart 
Nøtterøy sørvest - 
orienteringskart Nøtterøy sørvest O-kart 

Orienteringskart Nøtterøy sørøst - okart rev 2009 Nøtterøy sørøst 

Orienteringskart 
Nøtterøy sørøst - 
orienteringskaet  rev.1995 Nøtterøy sørøst 

Orienteringskart Nøtterøy vest - orienteringskart Nøtterøy vest O-kart 
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Orienteringskart O-kart Lindhøy Lindhøy skole 

Orienteringskart O-kart Nøtterøy Vest/sydvest O-kart Nøtterøy Vest/sydvest 

Orienteringskart Orienteringskart for Tjøme Tjøme 

Orienteringskart Orienteringskart Strengsdal Strengsdal 

Orienteringskart Solvang Solvang 

Orienteringskart Teieskogen - orienteringskart Teieskogen 

Orienteringskart Tjøme Tjøme 

Orienteringskart Vestskogen - orienteringskart Vestskogen 

Orienteringskart Vestskogen O-kart Vestskogen 

Overnattingshytte 
Overnattingshytte Veierland 
Skole Veierland 

Overnattingshytte Veierland kystledhytte Veierland 

Petanquebane Haugsjordet - Petanquebane Haugsjordet 

Petanquebane 
Nesskogen idrettspark - 
Petanquebane Nesskogen idrettspark 

Regionalt kulturbygg Nøtterøy kulturhus Nøtterøy kulturhus 

Ridebane Holtane gård Holtane gård 

Ridebane Holtane gård Ridebane Holtane gård 

Ridebane Holtane gård Ridebane Holtane gård 

Ridebane Stall Verdens Ende Stall Verdens Ende 

Ridehall Holtan gård  Ridehall Holtane gård 

Ridesti Holtane gård Ridesti Holtane gård 

Ridesti Oserødskogen - ridesti Oserødskogen 

Riflebane (ute) Lofterød Skytebane Lofterød Skytebane 

Riflebane (ute) 
Lofterød Skytebane, 
Elektroniske skiver Lofterød Skytebane 

Sandvolleyballbane 
Borgheim ungdomsskole - 
Sandvolleyballbane Borgheim ungdomsskole 

Sandvolleyballbane Fjærholmen - sandvolleyball Fjærholmen 

Sandvolleyballbane Teigar, sandvolleyballbane Teigar ungdomsskole 

Sandvolleyballbane 
Tennvik og Småvik 
Sandvolleybane Tenvik og Småvik 

Sandvolleyballbane Torød Sandvolleyballbane Torød nærmiljøanlegg 

Sandvolleyballbane 
Vestskogen skole - 
Sandvolleyball/hinderløype Vestskogen skole 

Sandvolleyballbane 
Østre Bolærne, 
Sandvolleyballbane Østre Bolæren 

Sanitærbygg Toalett Dunholmen Fjærholmen 

Sanitærbygg Østre Bolærne, sanitæranlegg Østre Bolæren 

Seilanlegg Fjærholmen - Bryggeanlegg Fjærholmen 

Seilanlegg 
Fjærholmen seilsenter - 
seilanlegg Fjærholmen seilsenter 

Skatepark Brattås skole, skateanlegg Brattås skole 

Skatepark Grimestad Skateboard Grimestad Båthavn 
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Skatepark 
Haug-jordet Aktivitetspark 
(utvidelse) Haugsjordet 

Skatepark Haug-jordet, skateboard anlegg Haugsjordet 

Skatepark Herstad skole - skatelement Herstad skole 

Skatepark Nesskogen - skateboard Nesskogen Skatepark 

Skatepark 
Torød nærmiljønlegg - 
skateboard Torød nærmiljøanlegg 

Skileikanlegg Kikutbakken, skileikanlegg Teieskogen 

Skileikanlegg 
Torød Nærmiljøanlegg - 
snowboard Torød nærmiljøanlegg 

Småbåthavn Arås båthavn Arås båthavn 

Småbåthavn Buerstad båthavn Buerstad båthavn 

Småbåthavn Engø båthavn Engø båthavn 

Småbåthavn Fjærholmen seilsenter Fjærholmen seilsenter 

Småbåthavn Glennestranda Småbåthavn Glennestranda Småbåthavn 

Småbåthavn Grimestad småbåthavn Grimestad Båthavn 

Småbåthavn Hella båthavn Hella båthavn 

Småbåthavn Holtane vel og båtforening Holtane vel og båtforening 

Småbåthavn Kjøpmannskjær båthavn Kjøpmannskjær båthavn 

Småbåthavn Knarberg båthavn Knarberg båthavn 

Småbåthavn Ormelet småbåthavn Ormelet småbåthavn 

Småbåthavn Rica havna hotell Småbåthavn Rica havna hotell 

Småbåthavn Teie båthavn Teie båthavn 

Småbåthavn Tenvik båthavn Tenvik båthavn 

Squashanlegg Rica havna hotell Squash-hall Rica havna hotell 

Tennisbane (ute) 
Nesskogen idrettspark - 
tennisbane Nesskogen idrettspark 

Tennisbane (ute) Ormelet idrettsanlegg Tennis Ormelet idrettsanlegg 

Tennisbane (ute) Rica havna hotell Tennis Rica havna hotell 

Tennisbane (ute) Veierland tennisbane Veierland 

Trimpark Torød treningspark Torød nærmiljøanlegg 

Tur-/skiløype Lindhøy - Ormelet Turløype Ormelet idrettsanlegg 

Tur-/skiløype Lysløype Holmsbrekkene-Glomstein 

Tur-/skiløype 
Nesskogen idrettspark - 
skiløype Nesskogen idrettspark 

Tur-/skiløype O-kart, Teieskogen Teieskogen 

Tur-/skiløype Teie idrettspark Skiløype Teie idrettspark 

Tur-/skiløype Teieskogen - turløype Teieskogen 

Tur-/skiløype Teieskogen - turløype Teieskogen 

Tur-/skiløype 
Tjøme ungdomskole - helårs 
turløype Øvre Haug Gård 

Tur-/skiløype Torød nærmiljøanlegg - skiløype Torød nærmiljøanlegg 

Tur-/skiløype Turløype Torød, Leirfjellveien 

Tur-/skiløype Tømmerholt IP skiløype Tømmerholt idrettspark 

Tur-/skiløype Wilhelmsenhallen, skiløype Borgheim 

Turkart Turkart, Nøtterøy kommune Færder kommune, turkart 
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Tursti Hvasser syd, kyststi Hvasser syd 

Tursti Moutmarka Kyststi Moutmarka Friområde 

Tursti 
Torød Nærmiljøanlegg - Natur 
og kultursti Torød nærmiljøanlegg 

Tursti Tursti Vrengen - Verdens Ende Tursti Vrengen-Verdens Ende 

Tursti Tursti, Øratraseen Øra 

Turvei Wilhelmsenhallen, lysløype Borgheim 
 

Anleggssituasjonen i Færder kommune og Vestfold 
For å kunne si noe om anleggssituasjonen i kommunen ses det til Telemarksforskningen og «Norsk idrettsindeks – 
idrettsstatistikk for kommuner». Her finnes informasjon om anleggssituasjonen i kommunene. Tallmaterialet er 
basert på anleggsregisteret, som hver kommune plikter å oppdatere årlig (anleggsregister.no). Det er viktig å 
presisere at det nok her er feilregistreringer knyttet til eksisterende anlegg. Allikevel viser tabellen en tendens til 
hvordan anleggssituasjonen er på Nøtterøy og på Tjøme, og i Vestfold. De ulike, større anleggene gir et visst antall 
poeng, som regnes sammen for å kunne sammenligne ulike anlegg og kommuner/fylker opp mot hverandre10. 
 

Anleggspoeng pr. innbygger 

 
 

Figur 17: Antall anleggspoeng pr. innbygger fylkesvis. (Kilde: Anleggsregisteret 2014) 

Figuren over viser at Vestfold ligger rett under landsgjennomsnittet for anleggspoeng pr. innbygger.  

                                                           
10 Se for øvrig www.telemarsforskning.no. 

http://www.telemarsforskning.no/
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Figur 18: Figur 11: Antall anleggspoeng pr. innbygger kommunevis. (Kilde: Anleggsregisteret 2014) 

I figuren over viser den grønne streken landsgjennomsnittet på 0,12. Gamle Nøtterøy kommune kommer her dårligst 
ut sammen med Hof, Horten og Sande med 0,09. Det vil si at gamle Nøtterøy kommune har få betydningsfulle anlegg 
ut i fra antall innbyggere, i forhold til resten av landet. Nå er det viktig å huske på at gamle Nøtterøy kommune, nå 
Færder kommune, årlig støtter driften av Tønsberg ishall, Maier Arena, nytt anlegg for amerikanske idretter på 
Gamle idretten (Stenmalveien i Tønsberg) og bidrar til drift av den nye Messehall A i Tønsberg. Disse anleggene 
benyttes av befolkningen i Færder kommune og Nøtterøy Turn har fast treningstid i Messehall A. Dette blir det ikke 
tatt høyde for i denne oversikten. Gamle Tjøme kommune kommer bedre ut av denne statistikken og ligger over 
landsgjennomsnittet. For Færder kommune betyr dette et snitt på 0,11, altså litt under landsgjennomsnittet. 

Anleggspoeng pr. aktiv 

 
Figur 19: Antall anleggspoeng pr. aktiv. (Kilde: Anleggsregisteret, 2014) 

Figuren over viser anleggssituasjonen ut i fra antall aktive og her ligger også Vestfold under landsgjennomsnittet. 
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Figur 20: Antall anleggspoeng pr. aktiv. (Kilde: Anleggsregisteret, 2014) 

I oversikten over kommunene i Vestfold får gamle Nøtterøy kommune færre anleggspoeng pr. aktive enn 
landsgjennomsnittet, hvor landsgjennomsnittet ligger på 0,40 og hvor Nøtterøy har 0,36 anleggspoeng pr. aktiv. 
Dette gjenspeiler ganske godt gjennomsnittet for Vestfold. Antagelig er det en del flytende grenser mellom 
Nøtterøy-Tjøme og Nøtterøy-Tønsberg spesielt når det gjelder idrettslag, på grunn av svært korte avstander mellom 
foreningene og anleggene i de tre kommunene. Dette utløser en del aktive medlemmer på kryss av 
kommunegrensene, også utenfor de tre omtalte kommunene. Gamle Tjøme kommune ligger noe over 
landsgjennomsnittet med 0,45 anleggspoeng. Slår anleggspoengene fra gamle Tjøme og Nøtterøy kommuner, 
havner Færder kommune på 0,40 anleggspoeng, noe som er omtrent på landsgjennomsnittet. 
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Hallidrett 

 
Figur 21: Antall anleggspoeng ut i fra innbyggertall – hallidrett. (Kilde: Anleggsregisteret, 2014) 

Figuren over gir et bilde av hvor mange haller kommunene har ut i fra innbyggertallet. Landsgjennomsnittet ligger på 
25 anleggspoeng, hvor gamle Nøtterøy kommune ligger under gjennomsnittet med 21 poeng. Gamle Tjøme 
kommune kommer litt bedre ut med 22 anleggspoeng. Ut i fra dette får Færder kommune 21,5 anleggspoeng innen 
hallidretter og er under landsgjennomsnittet. 
 

 
Figur 22: Antall aktive innen hallidrett målt ut i fra innbyggertall (kilde: Anleggsregisteret, 2014). 

Figuren over gir et bilde av antall aktive innenfor hallidretter målt ut i fra innbyggertall, og viser at kommunen har 
forholdsvis høy aktivitet i hallidretter ut i fra innbyggertallet. 
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Figur 23: Antall aktive innen hallidrett målt ut fra anleggspoeng (kilde: Anleggsregisteret, 2014). 

Ser man på antall aktive målt ut i fra anleggspoeng, ligger landsgjennomsnittet på 0,37, gjennomsnittet for Vestfold 
på 0,36, Tjøme på 0,30 og Nøtterøy på 0,28. I Færder kommune blir dette 0,29 anleggspoeng. I og med at det er 
forholdet mellom antall aktive og tilgjengelighet på anlegg som har noe å si for hvordan kapasiteten er, synes det at 
svært mange er aktive innenfor hallidrett ut i fra faktisk kapasitet i hallene. Dette tallmateriale bekrefter det store 
presset på hallkapasiteten i Færder kommune, og er en utfording det bør ses nærmere på for å møte fremtidig krav 
til anleggskapasitet ut i fra befolknings- og aktivitetsvekst. 

Fotball 
Ser man på samme typer tabeller for fotball har gamle Nøtterøy kommune få aktive ut i fra innbyggertallet (4 %). 
Gjennomsnittet i Vestfold er 6 % og landsgjennomsnittet ligger på 7,5% målt ut i fra innbyggertallet. Med tanke på 
anleggspoeng for fotballanlegg, ligger gamle Nøtterøy kommune på gjennomsnittet for Vestfold. Ser man på antall 
aktive målt ut i fra antall anleggspoeng for fotball kommer gamle Nøtterøy kommune ut på 0,83 mot et gjennomsnitt 
på 0,6 i Vestfold. Det vil si at målt ut i fra antall aktive er det på Nøtterøy samlet sett god tilgang på fotballanlegg ut 
fra aktivitets- og anleggsregistreringen. 

Innspill til fremtidig anleggsutvikling i kommunen 
Færder idrettsråd sammen med kommunen avholdt et innspillsmøte med idrettslagene i Færder kommune 14. juni 
2018. Målet med møtet var å kartlegge behovet for fremtidige anlegg i kommunen. Innspillene er vurdert av Færder 
idrettsråd og prioritert slik: 
 
Ønsket anlegg Type anlegg Spilt inn av hvem 

1. Turnhall – to haller med skillevegg Ordinært anlegg Nøtterøy IF Turn 

2. Beachhåndballbane Nærmiljøanlegg Tjøme IL 

3. Stolpejakt - orientering Nærmiljøanlegg Orienteringslaget Tønsberg og omegn 

(OTO) 

4. Basis-/turnhall, kampsportanlegg, 

squash og andre små aktiviteter i 

forlengelsen av Tjømehallen 

Ordinært anlegg Tjøme Turnforening, Tjøme IL 

 

5. Boblehall for tennis, badminton og 

paraidrett 

Ordinært anlegg Tjøme Tennisklubb 

Parkettgulv for dans – min. 200 kvm. Ordinært anlegg – Kan ivaretas 

med rehabiliteringen av 

Wilhelmsenhallen 

Nøtterøy og Tønsberg Danseklubb 

Fektehall Ordinært anlegg - Kan ivaretas 

med rehabiliteringen av 

Wilhelmsenhallen 

Nøtterøy Fekteklubb 
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Anlegg for rulleski på Labakken 

skole 

Ordinært anlegg – Kan 

vurderes som en mulighet i 

bygging av skolen 

Nøtterøy Ski 

Tilbakemeldingene viser at spesielt et anlegg for gymnastikk og turn står høyt på ønskelisten for idretten i Færder 
kommune. 

Utviklingstrekk i kommunen 
Befolkningsutviklingen er sentral for fremtidig planlegging i Færder kommune. Store etterkrigskull og lengre 
levealder gir demografiske endringer som påvirker aldersstrukturen. Befolkningsframskrivinger viser at økningen i de 
eldste aldersgruppene fortsetter.  

 
Tabell 2: Befolkningsframskriving for Færder kommune (kilde: Statistisk Sentralbyrå) 

Alder Nå SSB framskrevet, mellomalternativet, Nøtterøy og Tjøme* 

 2017 2020 2025 2030 2035 2040 

0 år 238 247 252 256 262 268 
1-5 år 1378 1375 1420 1433 1449 1471 
6-12 år 2283 2300 2194 2232 2251 2264 
13-15 år 992 1014 1069 985 1011 1020 
16-19 år 1441 1373 1395 1404 1354 1379 
20-44 år 7414 7523 7709 8031 8179 8250 
45-66 år 8378 8414 8304 8094 7986 7959 
67-79 år 3293 3589 4014 4255 4504 4660 
80-89 år 1070 1138 1374 1775 2057 2262 
90 år + 259 268 302 335 449 601 

SUM 26746 27241 28033 28800 29502 30134 

 
Statistisk sentralbyrås framskrivning for Færder kommune (Nøtterøy og Tjøme kommunes multipliserte anslag) 
anslår at folketallet stiger og passerer 28 000 i 2025. Utviklingen for Færder (12,6 %) viser en lavere vekst enn for 
Vestfold fylke som enhet (19,9 %), og nærliggende kommuner som Tønsberg (med Re og Vear) (25,7 %) og (nye) 
Sandefjord (21,8 % 2017-2040) vil i følge de samme framskrivningene få en høyere prosentvis vekst enn Færder. 
Færder kommunes hovedutfordring de kommende år er å sikre at denne befolkningsveksten skjer på en positiv 
måte, for den enkelte, for samfunnet og for miljøet.  
 
Flere lever lenger med god helse og forventet levealder for Færder kommune er tilnærmet likt fylkes- og 
landsgjennomsnittet for begge kjønn. De siste årene har det vært en fallende befolkningsvekst i Nøtterøy og Tjøme 
kommuner. Begge kommuner har hatt en målsetning om 1% årlig befolkningsvekst, men de faktiske tallene har ligget 
noe under de lokale målsetningene og under lands- og fylkesgjennomsnittet. Befolkningsframskrivinger viser en 
økende andel eldre innbyggere og Færder kommune kan forvente en befolkningssammensetning med en større 
andel eldre enn i landet for øvrig. Innvandrernes familiesituasjon og alder vil ha betydning for befolkningsveksten. 
Dersom befolkningsveksten fortsetter å være lavere enn målsetningen på 1 % kan dette medføre ytterligere eldre 
befolkning.  

Nasjonale og regionale føringer 
Anleggsplanen bygger på målene i kommuneplanens samfunnsdel, hvor folkehelseperspektivet står sentralt. 
Samtidig har planen som mål å ivareta gjeldende statlige og fylkeskommunale føringer innenfor idrett, fysisk aktivitet 
og friluftsliv. Det vil her bli gitt en kort oversikt over de aktuelle føringene knyttet til idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv på nasjonalt og regionalt nivå. 

Nasjonale føringer 
Mål og rammer for den nasjonale politikken blir formidlet gjennom lover, stortingsmeldinger, rikspolitiske 
retningslinjer og strategier, rundskriv og bestemmelser. Utformingen av statens politikk på feltet idrett, folkehelse og 
friluftsliv er fordelt på følgende tre departementer; Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og 
Klima- og miljøverndepartementet.  
 
Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen, Mestring og muligheter 
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Gjennom folkehelsemeldingen ønsker regjeringen å utvikle en folkehelsepolitikk som skaper muligheter og 
forutsetninger for at hver enkelt av oss kan mestre eget liv. God helse er en av våre viktigste ressurser, både som 
samfunn og som enkeltindivider. Men god helse er ikke bare fravær av sykdom, det handler også om å mestre livets 
utfordringer. Mestring gir livsglede, mening og overskudd, også når vi rammes av sykdom. 

Et samfunn som legger bedre til rette for gode helsevalg er en forutsetning for at den enkelte skal kunne ta mer 
ansvar for egen helse. Regjeringen vil gjøre sunne valg enkle og det naturlige valg for alle. Tilrettelegging for fysisk 
aktivitet er viktig og må skje i alle sektorer. Befolkningen skal få bedre og mer målrettet informasjon om 
sammenhengen mellom kosthold og helse. 

Regjeringens aktuelle føringer, knyttet til aktuelle områder i denne planen, som omtales som de viktigste tiltak for å 
følge opp de nye innsatsområdene, styrke innsatsen rettet mot barn og unge og sørge for en bred satsing på 
folkehelse er følgende:  

 Legge prinsippene for å fremme helsevennlige valg til grunn for utforming av tiltak  

 Styrke svømmeopplæringen for alle barn  

 Iverksette forsøk ved et utvalg ungdomsskoler der elevene vil få en økning i antall timer fysisk aktivitet 
og/eller kroppsøving i uken  

 Ta initiativ til en informasjonssatsing sammen med frivillige organisasjoner og mobilisere til samarbeid for å 
forebygge ensomhet  

 Styrke tilskuddsordninger for å bidra til at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i en fritidsaktivitet  

 Legge frem en strategi mot barnefattigdom 
 
Lov om folkehelsearbeid  
Folkehelseloven trådte i kraft 1. januar 2012, og har som formål å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer 
folkehelse, og som bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. Folkehelseloven beskriver kommunens ansvar knyttet til å 
fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og 
somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen 
mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. 
 
Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv – En satsing på friluftsliv i hverdagen; 2014-2020 
Regjeringen la frem en nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv i 2013. Strategien inneholder både konkrete tiltak, 
føringer og retningslinjer for statens videre arbeid med friluftsliv i årene frem mot 2020.  
 
Friluftsliv har stor helsefremmende betydning, og det å bidra til at enda flere utøver friluftsliv jevnlig er et viktig tiltak 
for å bedre folkehelsen. Særlig viktig er det at barn og unge oppdager gleden ved friluftsliv og gis ferdigheter til å 
utøve friluftsliv. For å nå flest mulig, er strategiens hovedmål å legge til rette for friluftsliv i og ved byer og tettsteder. 
 
Den nasjonale strategien har fire hovedmål: 

 Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i 
nærmiljøet og i naturen ellers. 

 Områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at naturgrunnlaget blir tatt vare på. 

 Allemannsretten skal holdes i hevd. 

 Planlegging i kommuner, fylker og regioner skal medvirke til å fremme et aktivt friluftsliv og skape 
helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlige nærmiljø. 

 
For å nå målene skal friluftslivstrategien legge til rette for: 

 økt nærhet og tilgang til attraktive områder og ferdselsårer for friluftsliv der folk bor 

 stimulering til friluftslivsaktiviteter 

 videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget om friluftsliv 

 å skape økt bevissthet om friluftslivets positive effekter 

 økt samarbeid og samordning mellom sentrale aktører innenfor friluftsliv 
 
Meld. St. 26 (2011-2012), Den norske idrettsmodellen  
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Statens overordnede mål med idrettspolitikken sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. Dette 
innebærer at staten skal tilrettelegge for at alle som ønsker det skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive 
egenorganisert fysisk aktivitet. De viktigste satsningsområdene for den statlige idrettsmodellen er oppsummert som 
følger: 

 Barn og ungdom, personer med nedsatt funksjonsevne, samt inaktive, er prioriterte målgrupper. 

 Økt satsning på anlegg og tilrettelegging for idrett, egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv. 

 Bidra til å skape gode rammebetingelser for den frivillige medlemsbaserte idretten slik at man får et godt og 
inkluderende aktivitetstilbud for barn og unge.  

 Økt satsning på ungdomsidrett. 
 
Meld. St. 18 (2015-2016), Natur som kilde til helse og livskvalitet 
Regjeringen vil ta vare på friluftsliv som en levende og sentral del av norsk kulturarv og nasjonal identitet, og som en 
viktig kilde til høyere livskvalitet og bedre helse for alle. Hovedmålsettingen i friluftslivspolitikken er at en stor del av 
befolkningen driver jevnlig med friluftsliv. Regjeringen vil derfor at friluftsliv i nærmiljøet skal prioriteres i det 
offentlige friluftslivsarbeidet. Dette innebærer at friluftsliv i og ved byer og tettsteder skal prioriteres i 
tilskuddsordninger til friluftsliv, i sikring av friluftslivsområder og i friluftslivsarbeidet ellers. Kulturminner skal 
synliggjøres og formidles som opplevelsesverdi og motivasjonsfaktor i friluftsliv. Dette skal skje gjennom blant annet; 

 Forenkling av lovverket 

 Landbruk 

 Grøntområder i og ved byer og tettsteder 

 Fritidsboliger 

 Skoler og barnehager 

 Helse 

 Jakt og høsting 

 Naturbasert reiseliv 

 Samarbeid 
 
Handlingsplan for fysisk aktivitet (2005-2009), Sammen for fysisk aktivitet 
Denne handlingsplanen viser til en nasjonal mobilisering for bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet. 
Handlingsplanen fremhever viktigheten av fysisk aktivitet for befolkningens helse og trivsel. Målet er økt fysisk 
aktivitet gjennom en samlet strategi som omfatter tiltak på flere samfunnsområder og arenaer, blant annet 
barnehage, skole, arbeidsplass, nærmiljø og fritid. Anbefalingene er minst 1 time daglig fysisk aktivitet fra moderat til 
intensiv aktivitet for barn og unge, og for voksne og eldre er anbefalingen minst 30 minutter daglig fysisk aktivitet på 
et intensitetsnivå som tilsvarer rask gange.  
 
Meld. St.39 (2006-2007), Frivillighet for alle 
Denne stortingsmeldingen viser til betydningen av det frivillige arbeidet den organiserte idretten bidrar med. 
Frivillige organisasjoner fremheves som sentrale aktører i folkehelsearbeidet, blant annet ved å tilby meningsfylt 
aktivitet, sosiale fellesskap og tilhørighet. Deltakelse i frivillig arbeid og organisasjonsliv kan virke helsefremmende i 
seg selv. 
 
Meld. St. 39 (2000-2001), Friluftsliv – Ein veg til høgare livskvalitet  
Her legges det til grunn at friluftsliv er et velferdsgode som skal sikres og fordeles jevnt i befolkningen som et bidrag 
til god livskvalitet, økt trivsel, bedre folkehelse og en bærekraftig utvikling. Allemannsretten, sikring av 
naturområder, utvikling av sammenhengende grøntområder og aktivitetstilbud til barn og unge er de viktigste 
nasjonale målene i planen. 
 
Meld. St.16 (2002-2003), Resept for et sunnere Norge 
Denne meldingen vektlegger betydningen av skolens uteområde og aktivitetsanlegg både for kvaliteten i 
kroppsøvingen og for lek og fysisk utfoldelse utover dette. Det påpekes at det kan være behov for å sette søkelys på 
skolens uteområder og aktivitetsanlegg, også med tanke på tilgjengelighet til disse etter skoleslutt. 
 
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 
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Denne loven har som formål å fremme likestilling og likeverd, herunder full integrering og inkludering for alle. 
Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne legger vekt på at alle 
mennesker skal ha like muligheter til personlig utvikling og livsutfoldelse. Universell utforming betyr at produkter, 
byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke 
dem på en likestilt måte, så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. 

Regionale føringer 
Fylkesplanleggingen skal samordne statens, fylkeskommunens og hovedtrekkene 
i kommunenes fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle virksomhet i fylket. Kulturdepartementet ønsker at 
fylkeskommunene skal ta en mer aktiv del i utformingen av idretts- og friluftspolitikk på regionalt nivå.  
 
Strategisk kulturplan for Vestfold (2015-2018), Vestfold fylkeskommune 
Med visjonen Kultur bygger og beveger samfunnet, har planen som målsetting at kultur, herunder idrett og friluftsliv, 
skal være en synlig og betydningsfull utviklingskraft i Vestfold, gjennom å nå flere mennesker, prege by- og 
stedsutviklingen og skape stolthet og tilhørighet. Ved å vektlegge blant annet bredde og inkludering i utviklingen av 
kulturtilbudene bidrar dette positivt til folkehelsen. Videre fokuseres det på å fremme, motivere og stimulere til 
idrett og friluftsliv i Vestfold, samt å innarbeide idrett og friluftsliv i kommunale- og regionale planprosesser for å 
sikre arenaer for utøvelse av variert fysisk aktivitet og rekreasjon. Ambisjonen er å gi alle innbyggere i Vestfold 
mulighet til å oppleve og utøve et variert friluftsliv, samt fremme «byluftsliv» i by- og stedsutviklingen, med 
vektlegging av opplevelser og variert aktivitet i byer og tettsteder. Vestfolds natur og ulike kultur- og idrettsarenaer 
skal legges til rette for opplevelser og utfoldelse som gir stimulans til kropp og sjel. Kultursektoren skal utvikle fylkets 
idretts- og friluftsliv til et nivå som skaper stolthet, og blir en målestokk for andre. Dette skal nås gjennom målrettet 
arbeid med fysisk tilrettelegging, arenautvikling, nettverk og samarbeid. 
 
Strategisk kultur – og idrettsplan for Vestfold (2019 – 2022), Vestfold fylkeskommune 
Strategisk Kultur- og idrettsplan for Vestfold 2019 - 2022 (SKP) er en rullering av Strategisk kulturplan for Vestfold 
2015-2018. Planen skal vedtas høsten 2018. Samlet gir SKP 2019-2022 en retning for utviklingen av kultur-Vestfold.  
Innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er følgende målsettinger foreslått: 

 Prioritere spillemidler til anlegg for egenorganisert aktivitet rettet mot ungdom 

 Bidra til etablering av attraktive uteområder på skolene, og nyskapende nærmiljø- og idrettsanlegg med økt 
fokus på sosiale møteplasser 

 Jobbe for etablering av sentrumsnære kunstisanlegg innenfor nærmiljøordningen i alle kommuner i Vestfold 

 Jobbe for å realisere interkommunale idrettsanlegg 

 Øke kunnskap for lag, foreninger og kommuner om anlegg for sykkelaktivitet 

 Være pådriver for at alle statlig sikra friluftslivsområder har godkjente forvaltningsplaner 

 Koordinere rydding av stillehavsøsters i viktige områder for friluftsliv 

 Jobbe for å realisere skitunell i Holmestrand kommune 

 Videreføre Vestfold Toppidrett 

 Bidra til bygging av «Padlehuker» på utvalgte steder langs leden, i samarbeid med kommunene 

 Starte utvidelse av padleleden til kystkommunene i ny region 

 Jobbe for at Padleled blir et nasjonalt konsept med alle padleruter i Norge samlet i en kartportal, i samarbeid 
med Norges Padleforbund 

 Utarbeide en statusrapport og strategiplan for videre arbeid med stier og løyper for hele Vestfold 

 Være pådriver for en sammenhengende Kyststi og Pilegrimsled gjennom Vestfold 

 Utarbeide nytt turkart for Vestfold og bidra til at Kyststier i Norge blir samlet i en kartportal 

 Være pådriver for at kommunene oppdaterer bestemmelser for friområder 

 Bidra til økt tilgjengelighet og muligheter til jakt, fiske og høsting i fylket gjennom samarbeid med Norsk 
jeger og fiskeforening Vestfold (NJFF) og andre relevante aktører 

 Bistå NJFF i arbeidet med å utvikle Akersvannet til Norges beste vann for predatorfiske 

 Oppdatere kultiveringsplan for Vestfold i samarbeid med NJFF, Fylkesmannen og kommunene 

 Videreutvikle 4-årige samarbeidsavtaler med DNT, FNF (Forum for natur og friluftsliv) og evt. nye 
samarbeidspartnere 

 Jobbe for å etablere egne friluftsråd i regionen for å ivareta både kyst og innland 
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 Videreutvikle DNT Vestfolds Unge Naturtalenter 
 
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk 2014 (RPBA) 
Vestfold fylkeskommune vedtok i Fylkestinget 25. april 2013 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Planen har 
en viktig rolle for arealpolitikken for blant annet idrett og friluftsliv. Planen bidrar til å skape forutsigbarhet i 
planleggingen for offentlige og private aktører, og er regionens forpliktende plan for utføring av arealpolitikk som 
skal skape rom for bærekraftig samfunnsutvikling. RPBA ble evaluert høsten 2016 og resultatene tas med i den 
reviderte planen som forventes å foreligge våren 2018.  

Vedlegg 2: Prioritert anleggsprogram for anlegg 2018-2021 

Vedlagt prioritert anleggsprogram for perioden 2018-2021 er rullert hvert år. Betegnelsen er endret fra 
«handlingsprogram» til «anleggsprogram». Anleggsprogrammet er økonomisk uforpliktende frem til egen sak 
vedrørende det aktuelle anlegget blir fremmet ved politisk behandling, hvor det blant annet blir redegjort for grad av 
investering og drift. Det blir ikke avsatt investeringsmidler til nærmiljøanlegg eller andre anlegg i budsjettet på 
generelt grunnlag, og det er derfor nødvendig å fatte vedtak på de prosjekter som ønskes igangsatt, der det er behov 
for kommunale midler. Hvert fjerde år legges planen frem for revisjon. Prioritert anleggsprogram skal rulleres hver 
høst for å justere for eventuelle endringer knyttet til fremdrift, budsjetter og prioriterte anlegg. Vedlegges som eget 
dokument. 

Vedlegg 3: Uprioritert anleggsprogram 

Her er det skissert opp enkelte anlegg i et foreløpig uprioritert anleggsprogram. Denne langsiktige planen må ses i 
sammenheng med kommunens overordnede arealplanlegging. Når disse anleggsprosjektene blir mer konkrete rundt 
kostnader og finansiering, føres disse evt. opp på det prioriterte anleggsprogrammet ved den årlige rulleringen av 
anleggsplanen. Vedlegges som eget dokument. 

Vedlegg 4: Anleggsprosjekter tildelt spillemidler inneværende år 

Anleggsprosjekter, som har oppnådd full tildeling av spillemidler, er rullert ut av anleggsprogrammet. Vedlegges som 
eget dokument. 
 
 
 
 
 

 


