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Vedlegg 2: Handlingsprogram for områder for fysisk aktivitet  
I områder for fysisk aktivitet er både friluftsliv og områder for egenorganisert aktivitet i nærområdet tatt med. 

Anleggene er utendørs anlegg som er tilgjengelig for alle og som ikke brukes til organisert trening eller aktivitet. 

 

 

Vurdering av områder for fysisk aktivitet 
Nærmiljøanlegg: 

Lag og organisasjoner er bevisste på mulighetene til støtte innen nærmiljøordningen. Dette har ført til flere nye 

og gode nærmiljøanlegg i hele kommune. Dette er en utvikling som en ønsker å stimulere også videre. 

Ønsket innhold i nye nærmiljøanlegg er bl.a.: 

• Tiltak som innbyr til uorganisert fysisk utfoldelse 

• Areal for skileik 

• Ballplass med rom for fri leik / islegging på vinterstid 

• Turstier  

 

Friluftsliv: 

Tilrettelegging for friluftsliv fokuserer lite på anlegg, men mer på areal og kvaliteten på disse. En viktig 

forutsetning for friluftsliv er tilstrekkelig store naturområder med få og små tekniske inngrep. Samtidig er 

tilrettelegging som adkomstveier, P-plasser, skilting, rydding av stier etc. nødvendig for å få flere til å bruke 

friluftsområdene våre. Enkelte områder må sikres ved offentlig oppkjøp av grunn. Dette er tilskudds berettiget 

gjennom statlige friluftsmidler.  

 

Løyper i tilknytning til de store verneområdene i Rondane er viktige både sett fra et folkehelse- og 

reiselivsperspektiv. Det er viktig at disse prepareres slik at de kan benyttes i forbindelse med jule- og 

nyttårshelgen. Sel kommune ønsker at det i hele kommunen skal tillates preparering når det er mulig å starte 

arbeidet med å legge såle for skiløyper og fram til og med påske.  

 

Turstier og joggestier er godt dekt i alle grender, med unntak av Otta der joggestier uten asfalt mangler. 

Turstier finnes i betydelig antall, merking av disse bør prioriteres ut fra kulturhistorisk og reiselivsmessig verdi. 

Mange av stiene har ikke lys, dette er en utfordring. 

 

 

 

 

 

  



Forslag til handlingsprogram  
Hanglingsprogrammet rulleres årlig.  

Sel kommunestyre vedtok den  11.12.2017 følgende handlingsprogram: 

 

 

NÆRMILJØ ANLEGG SOM PRIORITERES I 2018: 

Elvepromenaden, Otta sentrum – del 1 (Loftgårdsbrua – elvemøte Otta/Lågen) 

 

Utbygger/eier:   Sel kommune 

Kostnadsrammer:  kr 4 750 000 

*Egeninnsats:   kr 2 800 000 

Stedsutviklingsmidler, OFK:  kr 950 000  

Spillemiddel:   kr 1 000 000 

Kommentarer:   Gangvei / rundløype langs elvene på Otta.  

   I et folkehelseperspektiv er det viktig at elevområdet gjøres allment tilgjengelig  

   for å skape godeaktivitetsområder og  møteplasser. 

   Ny søknad.  

Prioritert første gang for tilskudd fra spillemidlene:   2018  

Prioritet nr.:   1 

 

*Egeninnsats = Summen av egenkapital, gaver / rabatter, private tilskudd og dugnadsarbeid 

 

 

INNMELDTE ANLEGG SOM IKKE ER KOSTNADSREGNET: 

 

• Nærmiljø og aktivitetsområde, Sel 

• Elvepromenaden, Otta sentrum – del 2 (Apotekerbrua – elvemøte Otta/Lågen) 

• Nyskapende aktivitetsarena, Otta sentrum, Heidal eller Sel 

 

 

 

 

 
         


