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Innledning

Planprogram for rullering av Regional plan for fy-
sisk aktivitet beskriver følgende behov for kunn-
skap:

Fylkesplanens statusbeskrivelse for Østfoldsam-
funnet er på et overordnet nivå. For å kunne 
være mer presise innenfor temaene fysisk aktivi-
tet, idrett og friluftsliv trengs ytterligere statistikk 
og oversikt innenfor innsatsområdene skole, ar-
beidsliv, by- og tettstedsutvikling og aktiv trans-
port, fritid, idrett og friluftsliv. 

Det er grunn til å tro at de nasjonale dataene for 
aktivitetsnivå og aktivitetsmønster i befolkningen 
også er aktuelle for Østfolds befolkning. Det er 
imidlertid interessant å se på disse dataene på 
Østfold-nivå i planarbeidet, dersom slike tall fin-
nes. Videre trengs en sammenstilling og oversikt 
over arealer og anlegg for idrett, friluftsliv, aktiv 
skoledag og aktiv transport i Østfold.

Identifiserte kartleggingsbehov er:

• Aktivitetsmønster og aktivitetsnivå i ulike  
alders- og sosiale grupper.

•  Udekket behov for tid i idrettsanleggene.

•  Områder og anlegg for hverdagsaktivitet, 
herunder gang- og sykkelveier, barnehager 
og skoler og fritidsarenaer.

• Områder og anlegg for friluftsliv.

• Områder og anlegg for idrett.

•  Økonomisk oversikt over hva samfunnet bru-
ker på ulike anlegg.

 
Kunnskapsgrunnlaget samler tilgjengelig statis-
tikk på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. 
Sentrale datakilder for dette dokumentet har 
vært Helsedirektoratets kartlegginger for fy-
sisk aktivitetsnivå, Natur- og miljøbarometeret 
(TNS-Gallup), SSBs levekårsundersøkelse, den 

nasjonale reisevaneundersøkelsen (TØI), Norsk 
idrettsindeks Resultater for Østfold (Telemarks-
forskning), Ungdata (NOVA), Østfold helseprofil 
2011-2012 (HEPRO) og Østfold fylkeskommunes 
spørreundersøkelse blant fylkets idrettslag i 2017.

I noen tilfeller har vi valgt å fremstille data fra alle 
landets fylker, mens i andre tilfeller sammenligner 
vi Østfold med Hedmark, Oppland, Buskerud, 
Vestfold og Telemark, i tillegg til gjennomsnittet 
for landet. Dette er fylker som sammen med Øst-
fold, utgjør «Østlandet ellers» i SSB sin statistikk, 
dvs. Østlandet uten Akershus og Oslo. Utvalget 
av fylker er basert på de som er tenkt å være 
mest mulig like Østfold og dermed mest relevan-
te sammenligningsfylker. Akershus og Oslo har 
andre geografiske og demografiske kjennetegn 
som f.eks. høyere befolkningstetthet, høy grad 
av attraktivitet og tilflytting, mer utbygd kollek-
tivtrafikk og mindre tilgang til parkeringsplasser. 

I Norsk idrettsindeks som er en oversikt over 
idrettsaktivitet og idrettsanlegg i Norge på lo-
kalt nivå blir Østfold sammenlignet med lands-
gjennomsnittet og fire utvalgte fylker som er 
sammenlignbare med hensyn til blant annet inn-
byggertall, sentralitet og naturgitte forutsetnin-
ger for å drive idrett. Fylker er i denne rappor-
ten valgt ut av Telemarksforskning i samråd med 
Østfold fylkeskommune og omfatter: Vestfold, 
Nord- Trøndelag, Buskerud og Akershus.

Befolkningsutviklingen framover

Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivi-
tet gjelder for perioden 2018 til 2029. 
Figur 1 viser forventet befolkningsvekst i ulike al-
dersgrupper i planperioden. Den største veksten 
forventes blant de over 67 år. 
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Figur 1. Befolkningsvekst. Kilde: Østfold Analyse 2017.
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Fysisk aktivitet

I dette kapittelet beskrives det generelle akti-
vitetsnivået i befolkningen og hvordan Østfold 
ligger i forhold til nasjonale anbefalinger, samt 
sammenlignet med andre fylker. 

Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd 
og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i 
forebygging og behandling. Det foreligger over-
bevisende dokumentasjon om en rekke helse-
gevinster ved regelmessig fysisk aktivitet i alle 
aldersgrupper. All bevegelse er positivt. Hver-
dagsaktivitet som hus- og hagearbeid, trappe-
gang, aktiv transport og regelmessige pauser i 
løpet av skole- og arbeidsdagen, er viktig for å 
redusere stillesitting og øke aktiviteten (Helsedi-
rektoratet).

Fysisk aktivitet forebygger blant annet type 2 
diabetes, hjerte-karsykdommer, muskel-skjelett-
plager og enkelte former for kreft. Jevnlig fysisk 
aktivitet kan også gi bedre psykisk helse. Voksne 
og eldre anbefales å være i moderat fysisk aktivi-
tet i minst 120 minutter pr uke, eller 75 minutter 
pr uke med høy intensitet, samt at man skal tre-
ne store muskelgrupper. Barn og unge anbefales 
minst 60 minutter daglig fysisk aktivitet. Det er 
stor variasjon mellom ulike aldersgrupper når det 
gjelder i hvor stor grad de oppnår anbefalt akti-
vitetsnivå. Om lag en av fem voksne når opp til 
minimumsanbefalingen om fysisk aktivitet. Alle 
anbefales å redusere stillesitting. 

Eldre er en heterogen gruppe og det er store 
forskjeller i aktivitetsnivået mellom ulike grupper 
eldre med ulikt funksjonsnivå. I aldersgruppen 
over 65 år oppfyller 34 prosent av kvinnene og 
29 prosent av mennene anbefalingene. I alders-
gruppen 67–79 år var de vanligste aktivitetene 
blant dem som har vært fysisk aktive siste året 
raske turer, skiturer, jogging og svømming. I al-
dersgruppen over 65 år er det 15 prosent som 

oppfyller anbefalingene om muskelstyrkende ak-
tivitet. Andelen av dagen som brukes i ro er ufor-
andret blant eldre fra 2008-2009 til 2014-2015. 

Den nasjonale kartleggingen i 2014/2015 fant 
ingen kjønnsforskjeller i totalt fysisk aktivitetsni-
vå (all registrert bevegelse delt på antall minut-
ter måleren har vært i bruk) blant de yngste og 
eldste deltakerne, men i aldersgruppen 35-49 
hadde menn et noe høyere gjennomsnittlig to-
talt aktivitetsnivå enn kvinner. Aktivitetsnivået var 
stabilt i alle aldersgrupper, men lavere hos eldre 
(65+) hvor man ser et tydelig fall etter fylte 75 år. 
Overvekt og fedme er i ferd med å bli et stort 
helseproblem i de fleste land, også i Norge. Erfa-
ring viser at det for de fleste er vanskelig å oppnå 
varig vektreduksjon når man først har blitt over-
vektig. Forebygging av overvekt er derfor av stor 
betydning. Fysisk aktivitet er av særlig betydning i 
forebygging av overvekt og fedme (Norgeshelsa).

Fysisk aktivitet og deltakelse i idrett er i stor grad 
avhengig av tilrettelagte arealer og anlegg. For 
at flest mulig skal kunne delta må det være va-
riasjon i anleggstyper, samtidig som anleggene 
ligger lett tilgjengelig i nærmiljøet. Det trengs 
anlegg som dekker idrettens behov for konkur-
ranseanlegg samtidig som det er viktig å ivareta 
og legge til rette for anlegg for lavterskelaktivitet 
og egenorganiserte aktiviteter nært der folk bor. 
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Hvor aktive er vi i Østfold

Befolkningen mellom 16 og 79 år i Østfold er noe 
mindre aktive på fritiden enn befolkningen i de 
fleste andre fylkene i landet, men forskjellene er 
små, figur 2 a.

28 prosent av østfoldingene oppgir å være aktive 
under en time om dagen, mens landssnittet er 
26 prosent, ifølge figur 2b. I Sogn og Fjordane 
er det kun 19 prosent som oppgir at de er aktive 
under en time om dagen. 

Andelen i aldersgruppen 16-79 år som er fysisk 
aktive under en time pr uke er altså litt høyere i 
Østfold enn hva som er gjennomsnittet for lan-

det. Det er også en noe mindre andel som er 
aktive 3 timer eller mer i Østfold, sammenlignet 
med landssnittet, figur 3. Aktivitetsnivået er målt 
som andelen som oppgir at de utfører fysisk ak-
tivitet slik at de blir svette og andpustne 1) under 
1 time per uke, 2) 1-2 timer per uke og 3) 3 timer 
eller mer per uke de siste 12 månedene.

Andelen unge som er fysisk inaktive er også noe 
høyere i Østfold enn landssnittet, med 2 prosent-
poengs forskjell. Figur 4 viser en oversikt over 
andelen som oppgir å være lite fysisk aktive i al-
dersgruppen 13-16 år etter fylke. 

Figur 2 a. Andel som oppgir at de vanligvis ufører fysisk aktivitet på fritiden slik at de blir svette og andpustne mer enn 2,5 time på uke, 2015. 
Kilde: Norgeshelsa.no
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Figur 2 b. Fysisk aktive under en time 
per uke. 16-79 år. 2012. 
Kilde: Norgeshelsa 2016, 
www.norgeshelsa.no/norgeshelsa/
 

Figur 3. Fysisk aktivitetsnivå, Østfold 
sammenlignet med Østlandet ellers 
og landsgjennomsnittet. 
16-79 år. 2012. 
Kilde: Norgeshelsa 2016, 
www.norgeshelsa.no/norgeshelsa/

Figur 4. Andel unge som er fysisk in-
aktive. 13-16 år. 2012-2014.
Kilde: Norgeshelsa 2016 
www.norgeshelsa.no/norgeshelsa/ 
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Figur 5. Andel kvinner og menn som oppgir at de aldri mosjonerer, 16 år og oppover, etter fylke. 2015. 
Kilde: SSB Levekårsundersøkelsen, publisert 2016, www.ssb.no/helseforhold

Figur 6. Andel personer som oppgir at de sykler eller går en halvtime eller mer til/fra jobb. Begge kjønn, 16 
år og over. 2015. Kilde: SSB, levevaner
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I tråd med dette har Østfold den klart største an-
delen som oppgir at de aldri mosjonerer i landet, 
og dette gjelder både blant menn og kvinner, se 
figur 5. Det er relativt store variasjoner mellom 
fylkene. Sogn og Fjordane og Oppland har den 
laveste andelen med personer som oppgir at de 
aldri mosjonerer.

Spesielt menn i Østfold kommer dårlig ut, med 
en andel på hele 28 prosent som sier at de aldri 
mosjonerer, sammenlignet med 17 prosent som 
er gjennomsnittstallet for hele landet, se figur 
6. Det er også langt flere kvinner i Østfold som 
oppgir at de aldri mosjonerer i forhold til landss-
nittet, 21 prosent sammenlignet med 14 prosent. 

Østfold ligger også litt under landssnittet når 
det gjelder å sykle eller gå til og fra jobben, se 

figur 7. 28 prosent av alle oppgir at de går til job-
ben en halv time eller mer, sammenlignet med 
26 prosent i Østfold. 6 prosent av alle nordmenn 
oppgir at de sykler en halvtime eller mer en ty-
pisk hverdag, mot 4 prosent av østfoldingene. 
Det er generelt noe mer vanlig for kvinner å gå til 
jobben, og tilvarende er det mer vanlig for menn 
å sykle til jobben.

Aktivitet på kommunenivå 

Andelen som er lite eller aldri fysisk aktive blant 
ungdom, varierer en del mellom kommunene i 
Østfold. Figur 8 viser for eksempel at i Trøgstad 
er andelen lite aktive på 11 prosent mens ande-
len inaktive er 20 prosent i Marker og Hvaler. Til 
sammenligning er landssnittet 13 prosent. 

Figur 8. Andel ungdomsskoleelever som oppgir å være  
sjelden eller aldri fysisk aktiv. 2012-2014.  
Kilde: Ungdata 
 
(ikke alle kommuner gjennomførte Ungdata i denne perioden). 

Figur 7. Andel personer som oppgir at de aldri mosjonerer, 
etter kjønn. Østfold og hele landet. 16 år og oppover. 2015. 
Kilde: SSB Levekårsundersøkelsen, publisert 2016, 
www.ssb.no/helseforhold
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Fysisk aktivitet fra Østfold helseprofil

Når det gjelder hyppighet av fysisk aktivitet, sport 
eller mosjon, så svarer ca. en fjerdedel av både 
menn og kvinner, at de er fysisk aktive minst 4 
dager i løpet av en typisk uke, se figur 9. Det er 
forbausende små forskjeller mellom de ulike al-
dersgrupper, især blant kvinnene. Blant menn i 
aldersgruppen 18-29 finner vi flest (38 prosent) 
som er fysisk aktive minst 4 dager i uken. De eld-
ste har den nesthøyeste andel aktive blant men-
nene (26 prosent). Blant kvinner er det de yngste 
og de nest eldste (45-64 år), som har flest fysisk 
aktive (27 prosent).

Fysisk aktivitet henger sammen med utdan-
ningsnivå. De med kortest utdanning har den 
laveste andelen aktive (20 prosent), mens de øv-
rige utdanningsgruppene ligger på noenlunde 
samme nivå, både blant menn og kvinner. 

I forhold til sivilstatus tenderer de gifte/sambo-
ende blant både menn og kvinner til et litt lave-
re aktivitetsnivå enn de øvrige grupper. Dog har 

gruppen av menn med brutt forhold også et re-
lativt lavt nivå av fysisk aktivitet.

Et annet aspekt enn hyppighet av fysisk aktivitet 
er intensiteten i aktiviteten. Andelen i Østfold 
helseprofil 2011-12 som svarer at de driver hard 
trening eller tungt hagearbeid mm. i fritiden flere 
ganger i uken, er 20 prosent ifølge Østfold helse-
profil 2011-2012. Det er mer vanlig for menn enn 
for kvinner og for unge sammenlignet med eldre.

Idrettsaktivitet i Østfold

Idrettslag

I følge Norges Idrettsforbund sin nøkkelrapport 
for 2016 var det registrert 430 idrettslag i Østfold 
i 2016, hvorav 350 er fleridrettslag (idrettslag som 
tilbyr flere idrettsgrener). Variasjonen mellom fyl-
kene skyldes i stor grad innbyggertall, men også 
store regionale forskjeller i idrettslagsstruktur. 
Østfold har hatt prosentvis størst økning i antall 
nye idrettslag de siste seks årene, figur 10.

Figur 10. Antall ordinære idrettslag i fylkene. Fra 2010-2016.  
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Figur 9. Fysisk aktivitet i Østfold. Østfold helseprofil 2011-12.
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Medlemskap i idrettslag

Det er 88 366 medlemmer i idrettslag i Østfold. Av disse er 29 920 er kvinner. Barn og unge utgjør 
29 107 av medlemskapene.  Men selv om Østfold ligger over landsgjennomsnittet i økning av antall 
idrettslag de siste 6 årene, så ligger vi under landsnittet i økning av nye medlemmer den samme peri-
oden, figur 11. 
 

Figur 11. Antall medlemskap i idrettslag i fylkene. Norges idrettsforbunds nøkkelrapport 2016.  
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Figur 12. Medlemskap i forhold til befolkningen i fylkene. 2016.  

Foto: iStock.com
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Det er store fylkesvise forskjeller i antall medlem-
skap i forhold til befolkningen. Østfold og Nord-
land har lavest andel medlemskap i idrettslag i 
forhold til innbyggertallet i fylket, figur 12. 

Aktivitetstall

I nøkkelrapporten til Norges Idrettsforbund for 
2016 finner vi at det er 72 667 registrerte aktive 
innfor den organiserte idretten i Østfold, figur 13. 
Antallet registrerte aktive er lavere enn antallet 
medlemskap i idretten. Passive medlemmer reg-
nes som medlemmer som ikke har deltatt med 
tillitsverv eller har deltatt i aktivitet. 

Aktivitetstallene er først og fremst et bilde på 
tilslutningen innenfor hvert særforbund og de 
idrettsgrenene disse organiserer. Siden mange 
deltar i flere aktiviteter, og kanskje har medlem-
skap i flere idrettslag så vil denne registrerings-
måten kunne telle de samme personene flere 
ganger. Dette gjelder særlig i de yngre årsklas-
sene, der det er mer normalt å delta i forskjel-
lige type idretter. Aktivitetstallene gir likevel en 
pekepinn på hvor aktive man er innenfor organi-
sert idrett på fylkesnivå. Ser man på aktivitetstall 
i forhold til innbyggertallet i de ulike fylkene, så 
kommer Østfold nest dårligst ut av samtlige fyl-
ker, figur 14. 

 Figur 13. Aktivitetstall etter fylke. I denne statistikken er fleridrettslag, særidrettslag og bedriftsidrettslag med.

Figur 14. Aktivitetstall i forhold til befolkning etter fylke. 2016.
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Figur 15. Aktivitetstall for barn og unge i forhold til befolkning etter fylke. 2016.

Figur 16. Kvinneandel etter fylke. 2016

Foto: iStock.com
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De prioriterte målgruppene for statens tildeling 
av spillemidler er barn og ungdom mellom 6 og 
19 år. Ser vi aktivitetstallene i denne aldersgrup-
pen sammenlignet med befolknings-størrelse for 
samme aldersgruppe, så kommer Østfold dår-
ligst ut av samtlige fylker, figur 15. 

Det er imidlertid viktig å merke seg at tallene vi-
ser til aktiviteter og ikke personer. Det gir gjer-
ne større utslag blant barn og unge hvor det er 
vanlig med flere aktiviteter per person. Figur 15 
viser dermed ikke om det faktisk er færre barn 
og unge i Østfold som driver med organisert ak-
tivitet eller om det er mer vanlig å delta i flere 
idretter andre steder i landet. 

Østfold har lavest kvinneandel blant de aktive (38 
prosent) av samtlige fylker i landet (figur 16). 

For jenter i aldersgruppen 6-12 år er situasjonen 
imidlertid noe bedre, 44 prosent av de aktive i 
denne aldergruppen i Østfold er jenter, figur 17. 

Norsk idrettsindeks

Norsk idrettsindeks er en oversikt over idretts-
aktivitet og idrettsanlegg i Norge på lokalt nivå. 
Indeksen viser også forholdet mellom aktiviteten 
og anleggene. Rapporten Norsk idrettsindeks 
2016 Resultater for Østfold (Groven & Kleppe 

2017) gir tall for idretten i Østfold, samlet for hele 
fylket og samlet for alle idretter, men også fordelt 
på særidretter samt ulike kommuner og regioner 
det er naturlig å sammenligne seg med. 

Rapporten viser at det var 69 568 aktive idrettsut-
øvere i 2015 i Østfold ifølge idrettsregistreringen 
til Norges idrettsforbund. Tallene i idrettsregis-
treringen er ikke registrert på individnivå, derfor 
vet vi ikke hvor mange personer som er aktive 
i flere idretter og heller ikke hvor mange unike 
personer som er aktive i fylket. Antallet aktivedelt 
på antall innbyggere kalles aktivitetsandelen. I 
Østfold er aktivitetsandelen 24 %. Dette er 18 % 
lavere enn landsgjennomsnittet og lavest av de 
utvalgte fylkene.

Blant barn i alderen 6-12 år, er det 19 732 aktive. 
Dette gir en aktivitetsandel på 83 % noe som er 
27 % under landsgjennomsnittet. Blant ungdom 
i alderen 13-19 år er 13 886 aktive i Østfold. Dette 
tilsvarer 54 % av innbyggertallet i samme alders-
gruppe, en aktivitetsandel som er 15 % under ni-
vået for hele landet. 

Det er store variasjoner i aktivitetsnivå mellom 
kommunene i fylket. Rømskog (49 %), Spydeberg 
(31 %) og Skiptvet (29 %) har høyest aktivitetsan-
del, mens Hobøl (11 %), Våler (11 %) og Aremark 
(17 %) har lavest aktivitetsandel når vi ser på alle 

Figur 17. Kvinneandel etter fylke. 2016
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aldre. I barneidretten finner vi også store forskjel-
ler. Her har Rømskog, Trøgstad og Skiptvet høy-
est aktivitetsandel. Alle disse kommunene har en 
aktivitetsandel på over 100 %. Dette kommer av 
at dataene ikke er registrert på individnivå, og 
aktive kan derfor registreres flere ganger under 
ulike idretter. Rømskog som er kommunen med 
høyest aktivitetsandel blant barn og unge (168 %) 
ligger med dette 48 % over landsgjennomsnittet, 
noe som må sies å være en høy aktivitetsandel. 

Av de kommunene med en lavere aktivitetsan-
del blant barn og unge finner vi Hvaler (55 %) og 
Hobøl (45 %). Aktivitetsandelen blant ungdom er 
høyest i Rømskog med 100 %, noe som er 58 % 
over snittet for landet. Av de større kommunene 
har Moss her den høyeste aktivitetsandelen (64 
%), som ligger på linje med landsgjennomsnittet, 
mens Sarpsborg har en aktivitetsandel på 59 %, 
som er 6 % under landsgjennomsnittet.

Østfold har særlig høy aktivitet innen motorsport 
sammenlignet med resten av landet. Av de større 
idrettene skiller sykkel og golf seg ut som idret-
ter der Østfold står sterkt. Motorsport, sykkel og 
golf er alle aktiviteter det relativt sett er langt 
mer av i Østfold enn i resten av landet. Fotball, 
tennis, svømming og friidrett er alle idretter hvor 
aktiviteten i Østfold er langt lavere enn i landet 
forøvrig.

I følge Norsk idrettsindeks 2016 for Østfold, har 
aktivitetsandelen totalt sett steget med 3 % i pe-
rioden fra 2006 til 2015 i Østfold. Dette er om-
trent som landet for øvrig, hvor økningene er 
på 2 %. Når det gjelder barn, har aktivitetsan-
delen økt kraftigere i Østfold enn på landsbasis. 
Østfold har hatt en økning på 20 % i perioden, 
sammenlignet med 13 % for landssnittet. I ung-
domsgruppa (13- 19 år) er den generelle trenden 
nedgang i aktiviteten. Nedgangen har vært om-
trent like sterk i Østfold som på landsbasis. Det 
er en nedgang på 9 % for Østfold mot en 10 % 
nedgang på landsbasis i perioden 2006 til 2015.

Hvilke idretter aktiverer flest Østfoldinger?

Fotball er den desidert største idretten i Østfold 
(NIF 2016) med nesten tre ganger så mange ak-
tive deltagere som nummer to på listen, som er 
golf. Tett etterfulgt kommer håndball, deretter 
rytmisk sportsgymnastikk (RG) og turn. For barn 
og unge i alderen 6-19 år er fotball den største 
idretten samlet sett. For jenter som er aktive i 
denne aldersgruppen, er håndball den største 
idretten foran RG, turn og fotball.

For kvinner mellom 20 og 25 år er ridning den 
idretten som er mest utbredt, etterfulgt av fle-
ridretter (Friskis&Svettis) og håndball. For grup-
pen 26+ er ridning fortsatt populært, men det er 
fleridretter (fortrinnsvis Friskis&Svettis) etterfulgt 
av golf som aktiviserer klart flest kvinner i denne 
aldersgruppen. Ser vi samlet for alle aldergrup-
per så er håndball den idretten som aktiviserer 
flest kvinner/jenter i Østfold, med henholdsvis 
RG, turn og fotball på de påfølgende plassene. 

For menn i aldersgruppen 20 til 25 år er fotball 
den klart mest populære idretten, men også 
golf og fleridretter (fortrinnsvis Friskis&Svettis) 
er populære aktiviteter. For menn 26 år og eldre 
er golf den mest populære idretten med fotball 
på en solid andreplass. Sykkel og skyting er også 
populære idretter for voksne menn.

Friluftslivsaktivitet i Østfold

Det er 9559 jegere i Østfold, dvs. registrerte je-
gere som har betalt jegeravgift. Dette utgjør 34 
jegere per 1000 innbygger i fylket. Dette plas-
serer Østfold noe lavere enn landsgjennomsnit-
tet, men høyere enn nabofylker som Vestfold og 
Akershus (Norsk idrettsindeks 2016 resultater for 
Østfold). Det er Rømskog som har størst andel 
aktive jegere i fylket med 150 aktive pr 1000 inn-
byggere, tett etterfulgt av Aremark med 147 pr 
1000 innbyggere. Begge kommuner har mer enn 
3 ganger så høyt snitt enn landet for øvrig. Moss 
og Askim er de to Østfold-kommunene med fær-
rest jegere per 1000 innbyggere.
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Østfold har totalt 5848 medlemmer i Norges 
jeger- og fiskerforbund (NJFF). Dette utgjør 21 
medlemmer per 1000 innbyggere, noe som er 
tett på landsgjennomsnittet. Aremark har høyest 
medlemsandel med 86 medlemmer i jeger- og 
fiskerforbund pr 1000 innbyggere.

I Østfold er det totalt 6548 medlemmer i Den 
norske turistforeningen (DNT). Dette tilsvarer 23 
medlemmer pr 1000 innbyggere, noe som er la-
vere enn snittet enn landet for øvrig (49 pr 1000 
innbygger). Ingen av kommunene har flere re-
gistrerte medlemmer i DNT enn landsgjennom-
snittet. Nærmest kommer Rømskog med sine 45 

medlemmer pr 1000 innbyggere. Moss med 38 
pr 1000 og Trøgstad med 31 pr 1000 innbyggere 
følger på plassene etter. 

I Østfold er det til sammen 1742 medlemmer i 
speiderforbundene; Norges speiderforbund og 
KFUK-KFUM. Det utgjør 35 pr 1000 innbyggere 
i alderen 6-19 år. Dette er over både sammen-
ligningsfylkene og landsgjennomsnittet. 17 kom-
muner i Østfold har speidere. Marker har flest 
medlemmer, innbyggertallet tatt i betraktning, 
med 132 speidere pr 1000 innbyggere i alders-
gruppen 6-19 år. Dette er fire ganger så høyt som 
landsgjennomsnittet. (Norsk idrettsindeks 2016 
resultater for Østfold).

Foto: iStock.com
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Funn fra levekårsundersøkelsen 

Resultater fra levekårsundersøkelsen til SSB viser 
at aktivitetsnivået i befolkningen i Østfold er klart 
høyere nå enn ved tidligere undersøkelser. 83 
prosent av befolkningen i alderen 16 år eller eldre 
trener minst én gang i uka (SSB 2016). I 2001 var 
det 66 prosent som trente ukentlig, mens ande-
len var 73 prosent i 2004 og 2007. Bare 5 prosent 
sier at aldri trener eller mosjonerer. Denne ande-
len er mer enn halvert siden 2001. Levekårsun-
dersøkelsen viser forøvrig, i tråd med dette, at 
nordmenns levevaner generelt blir stadig bedre. 

Yngre er mer aktive enn eldre. Mens mer enn 
80 prosent av personer i aldersgruppen 16-66 år 
trener ukentlig, gjelder dette 75 prosent av dem 
som er over 66 år. Andelen som aldri mosjonerer, 
ligger mellom 2 og 5 prosent i aldersgruppene 
mellom 16 og 66 år, mot 12 prosent i den eld-
ste aldersgruppen. Samtidig har aktivitetsnivå-
et blant eldre økt over tid, både blant menn og 
kvinner. Den vanligste treningsaktiviteten blant 
de eldste er raske turer. Over 60 prosent har gått 
rask tur det siste året. Raske turer er også den 
mest utbredte formen for mosjon i befolkningen 
som helhet. 73 prosent oppgir å ha gått raske tu-
rer i løpet av de siste 12 månedene. Andre vanli-
ge aktiviteter er styrketrening (40 %), jogging (39 
%) og andre utendørsaktiviteter som sykling (36 
%) og langrenn (35 %). Styrketrening er den akti-
viteten som har økt mest over tid. Om lag 40 pro-
sent hadde drevet med styrketrening i 2013 og 
2016, mot 24 prosent i 2004. Jogging har også 
blitt mer utbredt i samme periode. 

Én av tre har drevet med spinning eller annen 
kondisjonstrening med treningsapparater. Den-
ne treningsformen er populær både blant menn 
og kvinner, men er mer utbredt blant unge enn 
blant eldre. Kvinner og menn trener omtrent like 
mye, men det er forskjeller i type treningsaktivi-
tet. Menn driver oftere enn kvinner med ballspill, 
mens kvinner oftere driver med dans og med 
gruppetrening som aerobic, yoga eller liknende. 
Det er også en større andel menn enn kvinner 
som driver med golf. 

Hvor man bor, har lite å si for treningsvanene. En 
noe større andel trener ukentlig blant de som 
bor i tettsteder med mer enn 100 000 innbygge-
re, enn om man bor i mindre sentrale strøk. Det 
er relativt små forskjeller i aktivitetsnivå mellom 
landsdeler. Det som skiller mest når det gjelder 
treningsvaner utdanningsnivå. Mens 90 prosent 
av de som har utdanning på universitets- eller 
høyskolenivå trener ukentlig, gjelder det sam-
me for 75 prosent av de som har utdanning på 
grunnskolenivå. Det er også forskjeller i fysisk 
aktivitet etter selvdefinert økonomisk status. 
Det er flest studenter og yrkesaktive som trener 
ukentlig, mens det er flest som aldri trener eller 
mosjonerer blant uføre og pensjonister. Samtidig 
er aktivitetsnivået høyt også i disse gruppene: 76 
prosent av pensjonistene og 70 prosent av ufø-
re mosjonerer minst én gang i uka. De vanligste 
idretts-/treningsaktivitetene for voksne over 16 
år i området Østlandet, er raske gåturer, sykling, 
langrenn, styrketrening og jogging. Østlandet 
ligger omtrent som på landsnittet, men har noe 
høyere andel som holder på med skisport og ty-
pisk treningsstudioaktivitet som styrketrening og 
spinning. Akershus har gjennomgående høyere 
aktivitetsnivå enn Østlandet ellers.

Nordmenn er aktive friluftsmennesker. Levekår-
sundersøkelsen EU-SILC fra 2014 viser at vi deltar 
i flere ulike aktiviteter enn før. Nesten åtte av ti 
har vært på kortere fotturer i skog eller fjell. Det 
norske friluftslivet kjennetegnes av mangfold, fra 
rolige spaserturer i nærmiljøet til sykling, bading, 
fjellklatring og elvepadling. De rolige og lite 
ressurskrevende aktivitetene er mest populære. 
Men det er også endringer som kan ha sam-
menheng med at flere av oss bor i bymessige 
områder, befolkningen er mer sammensatt enn 
tidligere og folk har mer varierte preferanser og 
erfaringer med natur og naturopplevelser. Menn 
er mer aktive, både på skiturer og fiske og jakt 
enn kvinner. Kvinner går mer på korte spasertu-
rer og på sopp- og bærturer enn menn.  Kjønns-
forskjellene i deltakelse i ulike friluftsaktiviteter 
er blitt mindre i 2014 enn det var i tidligere år. 
Høyere utdannede og yrkesaktive er mest akti-
ve i friluftslivsaktiviteter. Disse kjønnsforskjellene 
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blir også bekreftet i TNS-Gallup’s undersøkelse 
om «Nordmenns holdninger og atferd i natur- og 
miljøvernspørsmål» natur- og miljøbarometeret, 
som gjennomføres på oppdrag fra Miljødirekto-
ratet.

Barn og unges deltakelse i frilufts-  
og idrettsaktiviteter. Nasjonale tall

Åtte av ti barn i aldersgruppen 6-15 år trener 
minst én gang i uka viser tall fra Levekårsunder-
søkelsen EU-SILC 2013 (SSB). Trenden er at barn 
og unge deltar like ofte på frilufts- og idrettsakti-
viteter som de gjorde i 2004 og 2007. Tallene er 
ikke brutt ned på regions- eller fylkesnivå, så her 
vises bare nasjonale tall. 

Andelen som trener er større blant de eldre bar-
na (11-15 år), enn blant de yngre (6-10 år). Dette 
er på linje med de foregående årene. Bare fire 
prosent av de eldste barna opplyser at de aldri 
trener. For de yngste barna gjelder dette 13 pro-
sent. Blant de eldste barna er det en større andel 
gutter enn jenter som aldri trener, figur 18.  

Sykling, svømming og langrenn er de mest po-
pulære formene for idrett blant barn i Norge. 
Mer enn åtte av ti har drevet med enten sykling, 
svømming og/eller langrenn de siste 12 månede-
ne, og jenter er like aktive som gutter innen disse 
idrettsformene. 

Fotball er den mest populære lagidretten blant 
barn, særlig blant de yngste guttene (6-10 år) 
hvor hele 84 prosent har sparket fotball. Det 
er fortsatt en betydelig større andel gutter enn 
jenter som spiller fotball (henholdsvis 76 og 50 
%). Jogging og styrketrening er også populært. 
Jogging er spesielt utbredt blant jenter i alders-
gruppen 11-15 år, hvor hele 82 prosent har vært 
på minst én joggetur, og 25 prosent har vært på 
25 joggeturer eller mer i løpet av ett år. Styrke-
trening har blitt mer populært blant barn, særlig 
blant de eldste barna (11 – 15 år). I de to siste 
levekårsundersøkelsene (2007 og 2013) fortalte 
rundt 60 prosent av de eldste barna at de har 
drevet med styrketrening. Dette gjaldt for begge 
kjønn. 

Noen idrettsaktiviteter er mer kjønnsdelte enn 
andre. I aktiviteter som jogging, skiturer, syk-
ling, svømming, tennis, squash, badminton, 
allidrett og styrketrening, er jenter og gutter i 

aldersgruppen 6-15 år 
like deltakende. Dans, 
aerobics, turn, håndball 
og ridning er aktiviteter 
som har en større andel 
jenter enn gutter, mens 
ishockey/bandy/inne-
bandy, skateboard/rol-
lerblades og fotball har 
en overvekt av gutter. 
Å bade i salt- eller fersk-
vann den mest populæ-
re friluftslivsaktiviteten 
blant barn. Barn er ellers 
aktive turgåere, både 
med og uten ski på bei-

Figur 18. Barn i alderen 6-15 år som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike treningsaktiviteter, etter 
kjønn og årstall (prosent). Kilde: Levekårsundersøkelsen EU-SILC og Samordnet levekårsundersøkelse 
2007 og 2004. Statistisk sentralbyrå, tabell: 05782.
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na. Ni av ti barn i aldersgruppen 6-15 år har vært 
på en kortere fottur i skog, mark og fjell i løpet av 
de siste 12 månedene. Over halvparten har vært 
på en lengre fottur. Barn er også mer aktive ski-
gåere enn voksne, både på korte og lengre skitu-
rer. Åtte av ti barn gikk på en kortere skitur i 2013. 
Levekårsundersøkelsen viser at det ikke er noen 
forskjell mellom jenter og gutter når det gjelder 
andelen som har vært på fottur eller skitur. Ser 
vi derimot på andelen som har vært på ridetur, 
sopp- og bærtur eller fisketur, finner vi de samme 

kjønnsforskjellene som blant voksne. Jenter drar 
i større grad på ridetur og sopp- og bærtur, mens 
gutter drar på fisketur. 

Ungdom og idrett: funn fra Ungdata- 
undersøkelsen

93 prosent av alle ungdommer har deltatt i or-
ganisert idrett en eller annen gang gjennom 
oppveksten, ifølge Ungdataundersøkelsen 2017, 
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nasjonale tall (NOVA). Tallet er langt høyere enn 
det som var tilfellet for bare noen få år siden. Selv 
om omfanget av ungdom som driver aktivt med 
organisert idrett reduseres gjennom ungdoms-
årene, er det likevel slik at det å være med i idrett 
appellerer til svært mange unge. 

På starten av ungdomstrinnet er det rundt seks 
av ti som trener eller konkurrerer i idrettslag fast 
hver eneste uke, og flertallet av disse gjør dette 
tre eller flere ganger i uka. Ungdata-undersøkel-

sen viser at andelen som driver med ungdom-
sidrett har økt noe de siste årene, både blant gut-
ter og jenter. Det er mye som tyder på at idrett 
har en forholdsvis høy status blant ungdom. Mer 
enn halvparten av alle ungdommer mener for ek-
sempel at det å være god i idrett gir økt status i 
vennemiljøet. 

Ungdomstiden er en fase av livet der mange vel-
ger å slutte med organisert idrett. Nærmere to 
av ti ungdommer har sluttet allerede før de be-

Foto: iStock.com
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gynte på ungdomsskolen, mens ytterligere tre 
av ti slutter i løpet av ungdomsskoletiden, ifølge 
Ungdata. Frafallet er størst i perioden fra 9. trinn 
og fram til første trinn på videregående og større 
blant jenter enn blant gutter. 
Andelen som trener regelmessig på egen hånd, 
reduseres noe gjennom ungdomsårene. Det er 
også færre av de eldste ungdommene som dri-
ver med uformelle fysiske aktiviteter sammen 
med venner, som for eksempel å spille fotball el-
ler stå på snowboard. Bruken av treningsstudio 
øker derimot gjennom ungdomsårene. På slut-
ten av videregående trener nesten halvparten av 
18-åringene i et treningsstudio minst én gang i 
uka.

Ungdatarapporten viser at gutter er generelt 
mer fysisk aktive enn jenter, og at de i større grad 
enn jenter driver med uformelle fysiske aktivite-
ter sammen med venner. 

Norske ungdommer er generelt godt fornøyd 
med tilbudet av idrettsanlegg i nærområdet sitt. 
Rundt sju av ti synes anleggstilbudet er svært 
bra eller nokså bra. Tallet på ungdommer som 
er fornøyd med idrettsanleggene, er for øvrig 
langt høyere enn for eksempel andelen som er 
fornøyd med tilbudet av lokaler i nærmiljøet til å 
treffe andre ungdommer på fritida.

Idrettsungdom har mange positive kjennetegn: 
de er mer fornøyd med foreldrene sine, de liker 
seg bedre i lokalmiljøet, de trives bedre på sko-
len, de skulker mindre, og det er langt flere som 
sikter mot høyere utdanning, enn øvrige ung-
dommer i undersøkelsen. Idrettsungdommene 
bruker like mye tid på lekser som andre ungdom-
mer, samtidig som mange også er aktive i andre 
organiserte fritidsaktiviteter. De er i mindre grad 
hjemme om kveldene enn de som ikke driver 
med idrett, og bruker mindre tid på skjermaktivi-
teter. De har også et sunnere kosthold, de røyker 
mindre, færre drikker alkohol, og færre har prøvd 
hasj eller marihuana. Idrettsungdom har generelt 
færre psykiske helseplager. 

Voksnes hverdagsaktivitet  
og reisevaner 

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen som 
Transportøkonomiske institutt (TØI) gjennom-
fører hvert fjerde år, gir kunnskap om hvor stor 
andel gange og sykling utgjør av alle reiser med 
ulike transportmidler for aldersgruppen 13 år og 
eldre. Siste undersøkelse ble gjennomført i års-
skiftet 2013/2014 (forkortet til RVU 2013/14). Un-
dersøkelsen viser at nordmenn i liten grad velger 
å gå til fots eller sykle til ulike gjøremål. Andelen 
som går til fots er større enn andelen som sy-
kler, for alle formål og over tid. I 2013/2014 var 
gangandelen på 21 prosent og sykkelandelen på 
5 prosent, totalt 26 prosent. 

Den samme undersøkelsen viste at for de som 
sykler, har gjennomsnittlig reiselengde med syk-
kel økt jevnt i perioden 1992 – 2014, fra 2,6 – 5,1 
km. Sykkelbruken er kun 1,1 prosent i vinterpe-
rioden desember – mars, mens den ligger på i 
underkant av 7 prosent resten av året (TØI 2014, 
nasjonale tall). Kvinner går oftere til fots enn 
menn, mens menn sykler oftere enn kvinner. De 
fleste reiser under én km foretas til fots. Størst er 
sykkelandelen når reiseavstanden ligger mellom 
1 og 3 km. Men de fleste reiser mellom 1 og 3 
km foretas fortsatt med bil. Siden de aller fleste 
daglige reiser er korte (39 prosent under tre km 
og 28 prosent 10 km eller lengre), er det et stort 
potensial for økt gange og sykling (TØI 2014).

Reisevaneundersøkelsen 2013/14 (RVU 2013/14) 
ble gjennomført fra august 2013 til september 
2014. Formålet med undersøkelsen er å kartleg-
ge befolkningens reiseaktivitet og reisemønstre. 
Sarpsborg og Fredrikstad var to av kommunene 
som hadde tilleggsutvalg. Det gir muligheter for 
å analysere tallene for området litt mer i detalj. 
Samarbeidspartnerne i Nedre Glomma (Sarps-
borg og Fredrikstad kommune, Østfold fylkes-
kommune og Statens vegvesen region øst) har fi-
nansiert tilleggsutvalget og rapporten Reisevaner 
i Sarpsborg og Fredrikstad 2013/14. Hovedfunn:  
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• Andelen som oppgir at de har bil i hushold-
ningen er høyere i Sarpsborg og i Fredrikstad 
enn landsgjennomsnittet. I begge kommu-
nene har det vært en økning i andelen som 
oppgir at de ikke har bil i husholdningen i 
perioden 2009/10 til 2013/14. 

• Kollektivtilbudet er noe bedre i Fredrikstad 
enn i Sarpsborg hva gjelder antall avganger 
på dagtid. Kollektivtilbudet for de to kommu-
nene sett under ett er imidlertid noe dårlige-
re enn i andre mellomstore byområder i Nor-
ge. Mens 26 prosent svarer at de har svært 
god tilgang til kollektivtransport i mellomsto-
re byområder, er den tilsvarende andelen for 
Sarpsborg og Fredrikstad 20 prosent. 

• I gjennomsnitt foretar bosatte i Sarpsborg og 
Fredrikstad 3,2 reiser i snitt hver dag. Dette 
har ikke endret seg siden 2009/10. Antallet 
reiser per dag/person skiller seg ikke ut fra 
resten av landet. Sammenliknet med 2009/10 
har det imidlertid vært en økning i andelen 
som oppgir at de ikke har foretatt en reise på 
registreringsdagen i de to kommunene. 

• 62 prosent av reisene gjennomføres som bil-
fører. I Sarpsborg er det signifikant flere reiser 
som gjennomføres som bilfører enn i Fredrik-
stad (66 mot 59 prosent). I Sarpsborg har det 
vært en økning i andelen reiser som bilfører i 
perioden 2009/10 til 2013/14, mens andelen 
reiser til fots og som bilpassasjer har gått ned 
i samme periode. Transportmiddelfordelin-
gen har holdt seg mer eller mindre stabil i 
Fredrikstad i perioden 2009/10 til 2013/14. 

• De fleste reisene ender og starter innenfor 
hver av kommunene (75 prosent i Fredrikstad 
og 72 prosent i Sarpsborg). Ellers går reisene 
enten til nabobyen (Fredrikstad eller Sarps-
borg) eller til andre deler av Østfold fylke. Kun 
tre prosent av reisene som starter i Sarpsborg 
eller Fredrikstad ender i Oslo/Akershus. 

Oppsummert om fysisk aktivitet

Østfoldingen er noe mindre aktive enn landss-
nittet. Dette gjelder alle aldre. Drøyt 80 prosent 
av østfoldinger i alle aldre sier at de trener eller 
mosjonerer minst en gang hver uke. Kun et fåtall 
sier at de aldri mosjonerer eller trener. 
De aller fleste barn er innom organisert idrett i 
løpet av barneskoletiden. Frafall fra idretten er 
høyest i lavere sosiale grupper, men generelt 
er det svært vanlig at ungdom i løpet av tiden 
i ungdomsskole og videregående skole velger 
bort organisert idrett. Mange unge går over til 
egenorganisert aktivitet, treningssenter er den 
prioriterte aktiviteten. 

Gutter og menn, i noen grad fra høyrere sosiale 
lag er overrepresentert i organisert idrett. Kvin-
ner velger i større grad fysisk aktivitet gjennom 
treningssenter. 

Friluftslivsaktivitet er den foretrukne aktiviteten 
for de fleste nordmenn, uavhengig av kjønn, al-
der, sosial klasse og landbakgrunn. 
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Områder og anlegg for hverdags-
aktivitet
Det er godt dokumentert at det kan skapes for-
utsetninger for et aktivt liv på
lokalsamfunnsnivå ved å påvirke fysisk miljø, 
oppmuntre til å gå og sykle, gjennomføre tiltak 
i barnehager og i skoler, på arbeidsplasser og i 
helsetjenesten mm (Breivik og Rafoss 2017).  

Østfold fylkeskommune har ansvaret for 179 km 
gang- og sykkelvei, ifølge hjemmesidene til fyl-
keskommunen. Forøvrig er det kommunene som 
drifter det meste av gang- og sykkelveier.
Det som oppleves som ikke trygge nok gang-
veier og sykkelveier er barrierer for at elever og 
arbeidstakere velger bort sykkel og gange som 
transportmiddel til skole og jobb. 

Skolenes uteareal 

Rapporten Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet 
(Helsedirektoratet 2014) viser at barn som får et 
attraktivt sted å leke øker bevegelsesaktiviteten 
(s. 52). En amerikansk undersøkelse av skolean-
legg og fysisk aktivitet fra 2001, viste at de fysiske 
omgivelsene på skoleområdet forklarte 42 pro-
sent av variasjonen for jentene og 59 prosent for 
guttene som var med i undersøkelsen. En rekke 
andre studier peker i samme retning. En norsk 
oversiktsartikkel oppsummerer at en bedre til-
rettelegging av skolegården tilpasset kjønn og 
aldersgrupper vil kunne ha særlig stor effekt på 
økt fysisk aktivitet på ungdomstrinnet. Haug fant 
at utstyr i skolegården økte elevenes muligheter 
til å være fysisk aktive. Dette var spesielt for gut-
ter på ungdomstrinnet. En systematisk gjennom-
gang av litteratur som dokumenterer tiltak for økt 
fysisk aktivitet blant barn og unge, konkluderer 
også med at tiltakene virker. Andre studier viser 
at skolens uteareal kan ha betydning for barns 
fysiske aktivitet gjennom hele skoledagen. Selv 
enkle tiltak som oppmerking av paradisområder, 
geometriske figurer og dyrefigurer, virker moti-

verende for økt aktivitet i skolegården. Oppmer-
king av lekeplassområdet har vist å kunne øke 
aktiviteten totalt fra 37 prosent til 50 prosent. Vi-
dere er det vist at bedre organisering av aktivite-
tene i friminuttene bidrar til å øke aktivitetsnivået 
hos elevene. 

I en rapport fra Sosial- og helsedirektoratet an-
gående skolens uteareal, beskrives behov for 
arealnormering og virkemidler. Schmidts studie 
av nærmiljøanlegg på skolegårder viser interes-
sante funn. I denne studien ble særlig Skudenes-
havn skole, Karmøy, løftet fram som et positivt 
eksempel. Typisk for dette skoleanlegget er et 
variert utformet utemiljø med mye natur, mange 
aktivitetstilbud som appellerer til både gutter og 
jenter og har mange store og små nisjer for ak-
tivitet. Et slikt miljø viser seg å stimulere til sam-
handling mellom elever av begge kjønn, i for-
skjellige aldere og med forskjellig mestringsnivå. 
Schmidt dokumenterer i tillegg at så å si alle barn 
var i aktivitet samtidig. Anlegget fungerer ellers 
som nærmiljøanlegg, en fritidspark og er i bruk 
både før, i og etter skoletid. 

En nyere nasjonal studie av fysisk aktivitet blant 
barn og unge i aldersgruppene 6, 9 og 15 år, vis-
te at det ikke var korrelasjoner mellom fysisk ak-
tivitet i løpet av skoledagen og netto bruksareal. 
Det var heller ingen sammenheng mellom en del 
undersøkte landskapsfaktorer som for eksempel 
vegetasjonsinnhold og aktivitetsnivåer. Det var 
i studien ikke sett på fysisk aktivitet i friminutt. 
Uansett om fysisk aktivitet foregår i elevens fri-
minutt-tid eller som en del av det pedagogiske 
opplegget, så viser flere studier at den beste ga-
ranti for fysisk aktivitet er aktivitet utendørs. 
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Faktorer i nærmiljøet som fremmer 
fysisk aktivitet 

National Institute of Clinical Excellence (NICE) 
har gjennomført en omfattende litteraturstudie 
av intervensjoner i det fysiske miljøet med sikte 
på økt fysisk aktivitet (Kunnskapsgrunnlag fysisk 
aktivitet, Helsedirektoratet 2014, s. 54). Deres 
konklusjoner er at følgende tiltak har god/til-
strekkelig evidens for å implementeres:

• å innføre fartsdempende tiltak for biltrafikken 
(for eksempel fartshumper, innsnevring av ve-
ger, opphevede overgangsfelt på steder der 
ubeskyttede trafikanter må krysse vegbanen, 
rundkjøringer) leder til økt fotgjengertrafikk, 
mer sykling og mer lek ute blant barn. Samti-
dig minsker trafikkulykkene og andelen skad-
de kraftig

•  anlegge gang- og sykkelstier og -veier som 
stimulerer til et mangfold av muligheter til 
bevegelse

•  å stenge boliggater for gjennomfartstrafikk 
og/eller å minske trafikkvolumene leder til at 
flere går og antagelig også økt sykling

•  å anlegge bilfri infrastruktur for sykling i tett-
steder og på landsbygda leder til økt sykling 
og en kraftig reduksjon av trafikkulykker og 
andelen trafikkskadde

•  å utforme sikre og trygge skoleveger for barn 
leder til mer gange og sykling til og fra skolen

•  å forandre struktur og miljø i tilknytning til ga-
tenettet (for eksempel innføre gågater,

• «den trygge gaten», gi mer plass til fotgjen-
gere, å etablere mer grøntareal på bekost-
ning av vegareal) leder til at flere går, og gir 
mer uteopphold blant barn

•  å fornye og utvikle parker og grøntområder 
leder til at flere går og økt bevissthet blant 
innbyggerne om parken som et velegnet 
sted for mosjon og rekreasjon

•  å utvikle skolegårdenes funksjonalitet og at-
traktivitet (for eksempel ved å male ruter og 
mønstre på asfalten) gir økt fysisk aktivitet i 
friminuttene, i alle fall på kort sikt

Mesteparten av forskningen fokuserer på bymil-
jøer, men en nylig gjennomført oversikt over
studier i mer rurale områder, fant at en rekke fak-
torer har sammenheng med fysisk aktivitet
blant voksne i slike kommuner. Viktige faktorer 
er:

• at service og ulike viktige mål for aktiviteten 
finnes innen gangavstand fra boligen,

•  at omgivelsene ble oppfattet som estetisk 
tiltalende (for eksempel at områdene var vel-
skjøttet, at landskapet var vakkert og interes-
sant å se på),

•  god tilgang på områder med gangstier, par-
ker og anlegg for rekreasjon

•  at det fysiske miljøet var utformet slik at inn-
byggerne opplevde det som trygt med tanke 
på kriminalitet og trafikksituasjonen

I 2011 kom Nasjonalt råd for fysisk aktivitet med 
en norsk rapport som anbefalte følgende hoved-
satsingsområder for økt fysisk aktivitet i befolk-
ningen: a) kollektiv-, gang- og sykkeltransport, b) 
områder for friluftsliv i nærmiljøet, c) uteanlegg 
knyttet til skoler og barnehager og d) ulike tilpas-
sede aktivitetstiltak i lokalmiljø særlig rettet mot 
inaktive og lite aktive grupper (Nasjonalt råd for 
fysisk aktivitet).

Oppsummert om områder og anlegg 
for hverdagsaktivitet

Det foreligger relativt god evidens for at det kan 
skapes forutsetninger for et aktivt liv på lokalsam-
funnsnivå ved å påvirke fysisk miljø, oppmuntre 
til å gå og sykle, gjennomføre tiltak i barnehager 
og i skoler, på arbeidsplasser og i helsetjenesten. 
Barn som får et attraktivt sted å leke øker beve-
gelsesaktiviteten. Skolens uteareal kan for ek-
sempel ha betydning for barns fysiske aktivitet 
gjennom hele skoledagen.
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Områder og anlegg for friluftsliv

Friluftsliv

Nærhet til nærmiljøanlegg er en forutsetning for 
bruk. Dette gjelder spesielt for de eldste og de 
yngste (Thorén og kolleger, 2015). De skriver vi-
dere at ifølge Grahn (1991) så faller mer enn 50 
prosent av brukerne fra hvis de må gå mer enn 
10 minutter til grøntområder.

Resultatene fra en stor dansk studie viser at in-
divider som bor mer enn 1 km fra grøntområder, 
i gjennomsnitt bruker grøntområdene mindre til 
fysisk aktivitet og er mer overvektige, sammen-
lignet med individer som bor nærmere enn 300 
meter fra et grøntområde. Studien konkluderer 
med at avstand til grøntområder er relatert til fy-
sisk aktivitet og fedme. Å trene og holde seg i 
form er en viktig grunn for å besøke grøntområ-
der, og avstanden til grøntområder er assosiert 
med fysisk aktivitet i fritiden (Toftager m fl., 2011).

I følge Thorén, Skjeggedal & Vistad (2016) så 
legger myndighetene vekt på at en større andel 
av spillemidlene skal gå til egenorganisert fysisk 
aktivitet. Turgåing i nærmiljøet er løftet frem som 
en særlig viktig aktivitet fordi den kan utøves 
av mange og kan dermed bidra til bedre folke-
helse. De viktigste anleggstypene for «nærtur» 
i spillemiddelordningen er turløyper, skiløyper, 
turstier og turveier. En kan søke om tilskudd til 
alle disse anleggstypene både innenfor ordi-
nære spillemidler og midler til nærmiljøanlegg. 
Forskjellen mellom anleggstypene og de to ord-
ningene er knyttet til opparbeidingsstandard og 
søknadsprosedyrer. Departementet krever at det 
skal foreligge en kommunalt vedtatt plan for å 
få tildelt spillemidlene» (fra NINA kortrapport 26. 
Thorén, Skjeggedal & Vistad, 2016). En hoved-
konklusjon fra rapporten, hvor Østfold er en av 
fire fylker som er undersøkt, er at spillemidlene 
trass i myndighetenes intensjoner, ikke blir benyt-

tet i særlig stor grad til å fremme denne formen 
for egenorganisert fysisk aktivitet. Det er anlegg 
for organisert fysisk aktivitet som dominerer prio-
riteringene. Dette betyr ikke at kommunene unn-
later å tilrettelegge turveier etc. Mye arbeid fore-
går lokalt og kommunene bygger ofte selv. Men i 
rapporten konkluderes det med at spillemidlene 
er en uutnyttet ressurs i forhold til finansiering av 
turstier, turveier og løyper (Thorén, Skjeggedal & 
Vistad, 2016).

Natur-og-miljøbarometeret 2014 fra TNS-gallup 
publiseres på norskfriluftsliv.no. Der finner man 
følgende fakta:

•  Interessen for naturforvaltning er relativt uen-
dret, men interessen for friluftsliv viser en 
svakt økende trendutvikling fra 2001 til 2014.

•  Det er først og fremst turgåing og frisk luft 
som motiverer befolkningen til friluftsliv.

•  Det er først og fremst menn som bedriver 
jakt og fiske, mens kvinners friluftsliv preges 
av større bredde enn menns friluftsliv.

•  De yngste (under 30 år) er de som i størst 
grad utøver friluftsliv motivert av trening, 
mens de eldre (60år+) er de som i størst grad 
er motivert av turgåing.

•  Hyppigheten av det å være ute i naturen går 
ned; pr 2014 er om lag 1 av 4 ute i naturen 
daglig, mens 1 av 5 er ute 3-4 ganger pr uke. 
11 prosent er ute i naturen månedlig eller 
sjeldnere.

•  2 av 3 ønsker imidlertid å være mer ute og 
det som er av størst betydning for å få det 
til er bedre tid. Det å få merket stier/løyper 
i nærmiljøet og at man har noen å være ute 
sammen med er også viktige betingelser for 
økt friluftsliv.

•  Befolkningen er om lag tredelt når det gjel-
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der å overnatte ute i forbindelse med frilufts-
liv; 37 prosent overnatter aldri ute, 38 prosent 
av og til (1-10 overnattingsdøgn pr år), mens 
26 prosent overnatter ute mer enn 10 døgn 
pr år.

•  Menn overnatter ute oftere enn kvinner, men 
forskjellen er minkende.  Flest som overnat-
ter ute i forbindelse med friluftsliv er i alders-
gruppa 30-45 år.

• DNT er den klart mest kjente tilbyder av over-
natting/hytter, men kjennskapet til Statskog 
som tilbyder er økende og pr 2014 er det 14 
prosent som kjenner til dette.

Når det gjelder bruk av nærmiljøet så viser Na-
tur-og-miljøbarometeret 2014 at 22 prosent av 
befolkningen utøver friluftsliv eller aktiviteter i 
nærmiljøet daglig. Dette er en økning på 3 pro-
sentpoeng fra 2012, men endringen er ikke sig-
nifikant.

Undersøkelsen viser også at 93 prosent av be-
folkningen har tilgang på natur og turmuligheter 
i nærmiljøet.

Det er signifikant flere kvinner enn menn som er 
ute i nærmiljøet daglig; 27 prosent kvinner ver-

sus 17 prosent menn. Prosentandelen som er 
ute daglig er økende med alder og lavest i Oslo/
Akershus og høyest på Sør- og Vestlandet.

Friluftsliv i Østfold

Kommunene i Østfold har utarbeidet eller er i 
ferd med å utarbeide oversikt over friluftsområ-
der. Dette presenteres som kart på de ulike kom-
munenes hjemmesider. 

Så langt vi kjenner til er status på dette kartleg-
gingsarbeidet at Råde og Fredrikstad er ferdig. 
Trøgstad, Halden, Aremark, Marker, Rømskog, 
Sarpsborg og Askim har startet arbeidet. Hvaler, 
Rakkestad, Eidsberg, Askim, Moss og Våler har 
sagt de skal starte (2017). 

Et av friluftstilbudene i Østfold er Kyststien. Pro-
sjektet ”Kystnære vandringsleder” er et samar-
beid mellom kystkommunene i Østfold og deler 
av Bohuslän. Målet har vært å etablere en mest 
mulig sammenhengende kyststi fra Orust i Sve-
rige til Moss. Resultatet er i dag milevis av fine 
kyststier i Østfold. Samlet lengde av turveier mm 
på kommunenivå er vist i figur 19. 

 
Figur 19. Kilde: SSB.no
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Trygg tilgang til rekreasjonsområder 
og nærturterreng

SSB benytter i sin statistikk to definisjoner av 
trygg tilgang: En for korte avstander til relativt 
små arealer (1 - leke- og rekreasjonsarealer) og 
en for lengre avstand til de større arealene (2 - 
nærturterreng): 

1. For de minste arealene (rekreasjonsareal); 
hvis man ikke må krysse en vei med forholds-
vis mye trafikk eller over en viss fartsgrense 
(årlig gjennomsnittlig døgntrafikk = ÅDT) 
3000, fartsgrense 30). 

2. I utgangspunktet foreslår SSB at en kan fer-
des trygt langs veier med høyere trafikk og 
fartsgrense for å nå nærturterreng. SSB reg-
ner at en har tilgang hvis en kan ferdes langs 
eller over veier, gangveier og stier unntatt 
langs eller i plan over barriereveier. 

SSB regner følgende veier som barriere for trygg 
tilgang til nærturterreng:

• Minst 3000 ÅDT og 30 km/t i fartsgrense

• Minst 2000 ÅDT og 50 km/t i fartsgrense

• Minst 1000 ÅDT og 70 km/t i fartsgrense.

I tillegg regnes bane (jernbane og t-bane) som 
barriere.

Nærturterreng

Figurene under viser at under halvparten av de 
unge (under 20 år) i Østfold oppgir at de bor i et 
tettsted med trygg tilgang til nærturterreng. Det 
samme er tilfelle for hele befolkningen, figur 21. 
SSB definerer nærturterreng som store naturom-
råder (større enn 200 dekar) i tettsteder eller som 
grenser til tettsteder. Parker og de fleste idretts-
anlegg er også inkludert.

Figur 20. Kilde: SSB
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Landstallene for endring fra 2011 til 2013 viser at det er nær uendret tilgang til nærturterreng. 

Det er stor variasjon i trygg tilgang til nærturterreng i kommunene i Østfold, som vist i figur 22.

Figur 20. Kilde: SSB

Figur 21. Kilde: SSB

Figur 22. Kilde: SSB
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Rekreasjonsareal
Figur 23 viser at Østfold har den laveste ande-
len av alle fylker i landet som oppgir at de bor i 
tettsted med trygg tilgang til rekreasjonsarealer. 
Rekreasjonsområde defineres som naturområder 
av en viss størrelse (minst 5 dekar) i tettsteder el-
ler som grenser til tettsteder. Parker og de fleste 
idrettsanlegg er også inkludert. Østfold har også 
den laveste andelen barn og unge med trygg til-
gang til rekreasjonsareal i Norge. 

Oppsummert om områder og anlegg 
for friluftsliv
Tettsteder og byers evne til å integrere grønt-
områder i alle typer av lokalsamfunn har effekt 
på folks helse, både fysisk og psykisk. Avstanden 
til områdene har mye å si for hvor ofte og hvor 
lenge man bruker områdene. Østfold har den la-
veste andelen barn og unge med trygg tilgang 
til rekreasjonsareal i Norge. Under halvparten av 
de unge (under 20 år) i Østfold oppgir at de bor 
i et tettsted med trygg tilgang til nærturterreng. 

Noen funn i Natur- og miljøbarometeret for 2014 
er at: 

• Interessen for friluftsliv er økende i befolkzin-
gen. 

•  Flest legger vekt på turgåing og frisk luft som 
viktigste motivasjonsfaktor for friluftsliv. 

•  Flere legger vekt på frisk luft, ro og stillhet, 
fiske og fjellet, trening, sykling, utsikt og vak-
ker natur i 2014 enn i 2012. 

•  Andelen som ønsker å være mer ute har ikke 
endret seg fra 2012 (64 %), men er likevel la-
vere enn tidligere år (høyest i 2008 med 76 
%).

•  Folk på Østlandet er omtrent like aktive som 
landsgjennomsnittet. Det er litt mer vanlig å 
oppgi bær- eller sopptur, det samme gjelder 
jakt, ellers er det små forskjeller.  

Figur 23. Kilde: SSB
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Foto: Marie Peyre
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Områder og anlegg for idrett

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund 
og olympiske og paralympiske komité (NIF) har 
i samarbeid utarbeidet rapporten «Spillemidler 
til idrettsanlegg. En gjennomgang av spillemid-
delsøknadene og anleggssituasjonen» (2016). 
Idrettsanleggsregisteret (www.idrettsanlegg.no) 
er hovedkilden til anleggsdata i Norge for alle ty-
per idrettsanlegg og aktivitetsanlegg under ett. 
Idrettsanleggsregisteret er sentral i tilskuddsord-
ningene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, og 
ajourføres av kommunene og fylkeskommunene 
som ledd i dette arbeidet.

I følge NIF og Kulturdepartementets rapport er 
anleggsdekningen i Østfold nest svakest i landet, 
bare Oslo har lavere anleggsdekning, figur 24. 

Telemarkforskning har på oppdrag fra Østfold 
fylkeskommune analysert anleggssituasjonen i 
Østfold og samlet resultatene i rapporten «Norsk 
idrettsindeks 2016. Resultater for Østfold». 

Det er grunn til å tro at det kan være tilfeller 
av feilregistreringer/manglende registeringer i 
idrettsanleggregisteret (oversikt over idrettsan-
legg i Norge), noe som kan få store konsekvenser 
for kommuner med få anlegg og/eller innbygge-
re. Figurene er med på å gi et godt grunnlag for 
å sammenligne store kommuner og fylker med 
relativt like geografiske forhold.

For å vurdere anleggssituasjonen har Telemarks-
forskning vektet de ulike anleggstypene med 
forskjellige poeng etter anleggenes kvalitet og 
kapasitet og laget en egen indeks for dette. En 
stor kunstgressbane (11er) har for eksempel en 
større kapasitet og dermed høyere idrettslig kva-
litet enn en mindre kunstgressbane (7er). Man 
deler videre antall anleggspoeng på antall inn-
byggere i et geografisk område, figur 25.  Tele-
marksforskning har flere idrettsanlegg med i sine 
utregninger, og dette gir litt ulike resultater sam-
menlignet med annen anleggsregistrering. 

Figur 24. Antall innbyggere pr anlegg. Anleggstilbud etter fylke, 2016
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Figur 25. Anleggspoeng per 1000 innbygger for Østfold, hele lan-
det og utvalgte fylker. 2015.

Telemarksforskning har også vurdert anleggs-
dekningen i fylkene opp imot antall aktive i den 
organiserte idretten (aktivitetstall), og ved å bru-
ke anleggspoeng per aktive, finner vi at anleggs-
situasjonen i Østfold fortsatt er noe lavere enn i 
landet som helhet, figur 26.

Figur 26. Anleggspoeng per aktive for Østfold, hele landet og ut-
valgte fylker.

Ser vi på kommunenivå i Østfold er det stor varia-
sjon mellom kommunene på anleggssituasjonen 
i forhold til innbyggertall (Telemarksforskning 
2016), figur 27.

 

Figur 27. Anleggssituasjonen sett opp mot innbyggertall. Kommu-
nenivå

Rømskog og Aremark som ligger på topp, er 
også de kommunene med lavest innbyggertall 
i Østfold. De fem største kommunene i Østfold 
ser ut til å ha relativ lik anleggsdekning. Ser vi på 
anleggssituasjonen i forhold til aktivitetstallene 
så er fortsatt tendensen at de største kommune-
ne har dårligere dekning enn de mindre. 
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Figur 28. Antall innbyg-
gere pr anlegg. An-
leggstilbud etter kom-
mune i Østfold. 2016.

Figur 29. Antall innbyg-
gere pr anlegg. Anlegg-
stilbud i de største kom-
munene. 2016.

Figur 30. Anleggsprofil for ulike typer anlegg for Østfold, 
målt per 1000 innbyggere.

Figur 31. Anleggsprofil for ulike typer anlegg for Østfold, 
målt per aktiv i ulike idretter.
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Ser man videre på NIF og Kulturdepartementets 
rapport, så er imidlertid inntrykket litt annerle-
des, figur 28.

Sammenligner man de to største kommune i 
Østfold med andre sammenlignbare kommuner 
i landet, ligger Østfoldkommunene litt under 
landssnittet (flere innbyggere per anleggstilbud), 
figur 29. 

Telemarksforskning har laget anleggsprofiler for 
Østfold både i forhold til innbyggertall og aktivi-
tetstall for ulike typer anlegg. Figur 30 viser an-
leggspoeng per 1000 innbyggere som prosent i 
forhold til landsgjennomsnittet, mens figur 31 vi-
ser tilvarende, men som anleggspoeng per aktiv.  

Østfold har relativt få skianlegg, men dette har 
geografiske og klimatiske årsaker. Mer
oppsiktsvekkende er det begrensede tilfanget 
av svømmeanlegg og friidrettsanlegg. Videre er 
også anleggssituasjonen for hallidrett svak i Øst-
fold, sett i forhold til både befolkning og aktivi-

tet. Fotballanlegg er underrepresentert i fylket 
sammenlignet med landet forøvrig når innbyg-
gertall legges til grunn. 

Nærmiljøanlegg er en kategori som omfatter 
mange forskjellige typer mindre anlegg, som skal 
være et tilbud for egenorganisert aktivitet i nær-
miljøet. Nasjonalt ser man at det har vært en jevn 
økning i antall nærmiljøsøknader, og det ble for 
første gang godkjent over 1000 søknader i 2016. 
Nærmiljøanlegg er medregnet samtlige eksis-
terende enheter registrert med anleggsklasse 
nærmiljøanlegg, som innebærer en anleggsmas-
se på over 17 000 enheter. En alternativ tilnær-
ming ville kunne vært antall anleggssteder med 
eksisterende nærmiljøenheter, med henblikk på 
nærmiljøanleggenes møteplassfunksjon og de 
enkelte enhetenes omfang. Begge tilnærmin-
ger ville sannsynligvis gitt noenlunde like forhold 
mellom fylkene.

For innendørs svømmeanlegg er tallene fremstilt 
i form av areal basseng til disposisjon og ikke 

Figur 32. Antall innbyggere pr anlegg. Nærmiljøanlegg etter fylke. 2015.
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Figur 33. Antall innbyg-
gere pr bassengflate for 
innendørsbasseng. Etter 
fylke. 2015.

Figur 34. Innbyggere pr bane. 
Kunstgressbaner etter fylke. 
2015.

Figur 35. Antall innbyggere pr 
hall. Idrettshaller etter fylke. 
2015.
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antall anlegg, slik at tallene gir et mer detaljert 
innblikk i disponibelt svømmeareal framfor ren 
telling av antall basseng, figur 33.

For kunstgressbane inngår alle eksisterende 
kunstgressbaner med registrerte mål på minst 
lengde 90 m og bredde 45 m. Situasjonen for 
Østfold er noe bedre enn for andre typer anlegg, 
figur 34. 

I tallene for idrettshaller er medregnet alle nor-
mal- og storhaller, det vil si fleridrettshaller med 
mål fra 23 x 44 m2 og oppover. Storhaller utgjør 
kun 5 prosent av totalen og er ikke skilt ut som 
egne enheter. I Østfold er vi drøyt 7000 innbyg-
gere pr fleridrettshall, figur 35. 

Som man kan se av figurene over er det innendørs 
svømmeanlegg som Østfold scorer dårligst på 
sammenlignet med resten av landet. For kunst-
gressbaner, idrettshaller og nærmiljøanlegg er si-
tuasjonen i Østfold noe bedre, men fortsatt langt 
under landssnittet. 

I 2013 gjorde Østfold idrettskrets en analyse av 
anleggsdekningen i fylket for å undersøke om 
anleggsdekningen påvirker aktivitetstallet. I ana-

lysen ble variablene anleggssituasjon, aktivitets-
tall, befolkningsgrunnlag og kommuneareal vur-
dert sammen.

Resultatene fra undersøkelsen viste at lav an-
leggsdekning kunne føre til begrensninger i ak-
tivitet. Analysen viste også at de største byene 
i fylket hadde stort behov for nye idrettsanlegg. 
For eksempel svarte mange klubber at det er lag 
i deres klubb som ønsker mer treningstid enn det 
de får i dag. 

Undersøkelsen viste også at Moss, som hadde 
dårligst anleggsdekning per innbygger i 2013, 
også hadde kortest reiseavstand til de anlegge-
ne som finnes i kommunen. Med kort reiseav-
stand og dårlig anleggsdekning betyr det stort 
press på de eksisterende hallene.
Dette kan også forklare hvorfor kommuner som 
kommer høyt på anlegg-score kommer lavt på 
aktivitetstall. Aremark har best anleggsdekning, 
men kommer på 9. plass på aktivitetsstatistikken. 
Avstanden til de ulike idrettsanleggene betyr at 
medlemmene i stor grad er avhengig av trans-
port som bil, buss etc., som igjen fører til at man 
som barn/ungdom er avhengig av voksne som 
kjører til/fra aktivitet.

Figur 36. Antall innbyggere per eksis-
terende ordinære anlegg i Østfold i 
2013. Østfold idrettskrets.

Kunnskapsgrunnlag til Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017   41



Figur 37. Investe-
ring i kroner per 
innbygger for nye 
søknader 2014-
2016.

Figur 38. Planlagte 
investering i kro-
ner per innbygger 
for nye søknader 
fremmet i 2016.  
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Oppsummert om tilgang til anlegg 
og konsekvenser for aktivitet

Tilgang til idrettsanlegg er en forutsetning for 
de fleste idretter og for det å være fysisk aktiv. 
Den enkeltes mulighet for å drive med idrett og 
fysisk aktivitet har sammenheng med en rekke 
strukturelle forhold som blant annet tilgang og 
tilgjengelighet til idrettsanlegg (Breivik & Rafoss, 
2012).  Østfold har et stort potensiale for å bed-
re tilgangen til idrettsanlegg for sine innbyggere 
ved å bedre anleggsdekningen i fylket.

Spillemidler 

Figuren fra «Spillemidler til idrettsanlegg. En 
gjennomgang av spillemiddelsøknadene og 
anleggssituasjonen» (2016) viser at det har vært 
store fylkesvise forskjeller i satsingen på å byg-
ge ordinære anlegg de siste tre årene, figur 37. 
Gjennomsnittet ligger på omtrent 3 000 kroner 
per innbygger i fylket. Troms og Vest-Agder lig-
ger vesentlig høyere med planlagte investerin-
ger på henholdsvis 6 000 og 5 000 kroner per inn-
bygger. Østfold, sammen med Hordaland, Oslo 

og Telemark ligger vesentlig lavere med inves-
teringer fra i underkant av 2 000 kroner. Oslo har 
nå passert Telemark og er ikke lenger fylket med 
lavest investering per innbygger.

Norges Idrettsforbund og Kulturdepartemen-
tets rapport viser stor variasjon mellom fylkene 
når det gjelder planlagte investeringer per inn-
bygger i 2016. Østfold ligger under landssnit-
tet. Antall nye søknader med tilhørende inves-
teringskostnader vil variere fra år til år. Figur 38 
viser investering per innbygger for nye søknader 
fremmet i perioden 2014 - 2016. Ved å se på 
en treårs periode vil tilfeldige årlige variasjoner 
utjevnes og en får et bedre bilde på investerings-
viljen i de forskjellige fylkene.
De store utslagene for Troms fylke skyldes inves-
teringer i Tromsøbadet, som alene utgjør 600 
millioner kroner. 

En annen påvirkende faktor for evnen til å byg-
ge anlegg er hvor stor andel av totalkostnadene 
som er spillemiddelfinansiert (statlige midler). 
Figur 39 viser spillemiddelandelen pr fylke i pro-
sent. 

Figur 39. Spillmiddelandel 
per fylke for 2016. I prosent.
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For spillemiddelandel er det også store forskjel-
ler mellom fylkene. Faktorer som spiller inn er 
først og fremst hvor mange søknader som frem-
mes og hvilke typer anlegg som bygges, men 
også hvorvidt et fylke har mange søknader fra 
pressområder. Også søknader om interkommu-
nale anlegg vil påvirke spillemiddelandelen noe.

Figur 40 er hentet fra Breivik og Rafoss, 2017. Den 
avdekker to mønstre når det gjelder den fylkes-
vise fordelingen av spillemidler. Det geografis-
ke mønsteret viser at jo lenger nord i landet og 
bort fra det sentrale østlandsområdet, jo høyere 
er tildelt beløp per innbygger. I Finnmark er det 
investert 9234 kroner per innbygger, mens tilsva-
rende tall for Østfold er 2521 kroner. Det andre 
fordelingsmønsteret angår folkemengde. Det er 
blitt tildelt flere kroner til fylker med få innbygge-
re, mens de folkerike fylkene har mottatt mindre. 
Finnmark er for eksempel blitt tildelt et tre gan-
ger større beløp per innbygger enn Vestfold.
 
Anleggsdekningen i fylkene viser at i ytterkan-
tene finner man det mest og det minst folkerike 
fylket, Oslo og Finnmark, med henholdsvis lavest 
og høyest anleggsdekning. Disse fylkene er også 
henholdsvis minst og størst i areal. Mellom dis-
se ytterpunktene er det riktignok noe svakere 
sammenheng mellom folketall og geografi og 
anleggsdekning.

Anleggsdekning henger ikke bare sammen med 
offentlig investeringsvilje, prioriteringer og kom-
muneøkonomi, men må også sees i sammen-
heng med interesser og pågangsmot fra de som 
driver idrett og innbyggerne forøvrig.

Oppsummert om områder og anlegg 
for idrett

Det er store fylkesvise forskjeller i satsingen på 
å bygge ordinære anlegg. Gjennomsnittet ligger 
på omtrent 3 000 kroner per innbygger. Fire fyl-
ker, Østfold, Hordaland, Oslo og Telemark ligger 
vesentlig lavere med investeringer på fra i under-
kant av 2 000 kroner pr innbygger. Oslo har pas-
sert Telemark og er ikke lenger fylket med lavest 
investering per innbygger.

Det geografiske mønsteret viser at jo lenger 
nord i landet og bort fra det sentrale østlands-
området, jo høyere er tildelt beløp pr innbyg-
ger. I Finnmark er det investert 9234 kroner per 
innbygger, mens tilsvarende tall for Østfold er 
2521 kroner. Det andre fordelingsmønsteret an-
går folkemengde. Det er blitt tildelt flere kroner 
til fylker med få innbyggere, mens de folkerike 
fylkene har mottatt mindre. Finnmark er for ek-
sempel blitt tildelt et tre ganger større beløp per 
innbygger enn Østfold. 

Uansett hvilke analyser 
og variabler som benyttes 
for å synliggjøre anleggs-
dekning kommer Østfold 
svært dårlig ut. 

Figur 40. Spillmiddelandel per 
fylke, etter kroner pr innbygger, 
Breivik og Rafoss 2017.
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Innvandrere og fysisk aktivitet

Rundt 13 prosent av innbyggerne i Østfold har 
innvandrerbakgrunn. Det er derfor av interesse 
å undersøke aktivitetsnivået, oppslutning om ak-
tiviteter, bruk av treningssammenhenger, motiv/
barrierer og anleggsbruk blant innvandrere og 
ikke-innvandrere. I følge Breivik og Rafoss, 2017, 
viser en studie av barn og ungdom at det er for-
skjell i aktivitetsnivå mellom vestlige innvandrere 
og innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn (Kolle 
mfl. 2011).

I sin analyse fant Breivik og Rafoss (2017) at inn-
vandrere med vestlig landbakgrunn er i flertall når 
det gjelder friluftslivsaktiviteter, mens innvandre-
re med ikke-vestlig bakgrunn dominerer innenfor 
fitness, figur 41. Innenfor de øvrige aktivitetsfor-
mene var det liten forskjell etter landbakgrunn. 

Det er små forskjeller mellom aktivitetstyper 
blant innvandre som kommer fra Sverige/Dan-
mark og Europa/Nord-Amerika.

I sin rapport (2017) sier Breivik og Rafoss på side 
111 at: «Det er liten forskjell mellom innvandre-
re og ikke-innvandrere i prosentandel som til-
fredsstiller kravet til helsegevinst, det såkalte 
ACSM-kriteriet. Når det gjelder oppslutning om 
ulike typer aktiviteter, er andelen aktive høyere 
blant innvandrere sammenliknet med ikke-inn-
vandrere innenfor uorganisert trening/mosjon, 
fitness/kommersiell trening, organisert trening 
og ‘andre aktiviteter’. Ikke-innvandrere står ster-
kere innen friluftslivsaktiviteter. Kvinnelig inn-
vandrere driver oftere med friluftslivsaktiviteter 
og ‘andre aktiviteter’ enn mannlig innvandrere, 
mens en langt større andel mannlige innvandrere 
er aktive i organisert trening i idrettslag sammen-
liknet med kvinnene. 

De som ikke kommer fra Europa eller Nord-Ame-
rika, men verden for øvrig, har høyere prosent-
andel aktive særlig innenfor fitness og organisert 
trening, men lavere oppslutning om friluftslivs-
aktiviteter. Det er klare klasseforskjeller knyttet 
til de ulike aktivitetstypene. Dette gjelder både 

Figur 41. Prosentandeler som driver med ulike aktivitetstyper, etter landbakgrunn. Alder 15 år og eldre. Breivik og Rafoss 2013–2015. 
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innvandrere og ikke-innvandrere, men med visse 
forskjeller i klassemønstrene. Friluftslivsaktiviteter 
er den mest egalitære aktivitetstypen på tvers av 
innvandrings- og klassebakgrunn, men med en 
klar underrepresentasjon fra lavere klasse blant 
innvandrere. 

Også uorganisert trening er relativt egalitær på 
tvers av klasse, men med noe svakere represen-
tasjon av lavere klasse blant ikke-innvandrere. 
Fitness har klare klasseforskjeller som viser sam-
me mønster, både blant innvandrere og ikke-inn-
vandrere. Forskjellene er enda større knyttet 
til livsstilsaktiviteter, men her er middelklassen 

blant innvandrere underrepresentert i forhold 
til ikke-innvandrere. Når det gjelder organisert 
trening, er klassemønsteret mer komplisert, 
med høyere oppslutning blant innvandrere enn 
ikke-innvandrere i lavere klasse og middelklasse, 
men med klart lavere oppslutning i den høyeste 
klassen. En større andel innvandrere trener og 
mosjonerer i idrettsanlegg og anlegg for egenor-
ganisert aktivitet sammenliknet med ikke-innvan-
drere. Innvandrere er noe svakere representert 
på naturpregede anlegg. De er derimot sterkere 
representert på anlegg for egenorganisert aktivi-
tet» (Brevik og Rafoss, 2017: 111). 

Foto: iStock.com
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Økonomi

Spillemidler til bygging og rehabilitering av 
idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som 
gir befolkningen mulighet til å drive både egen-
organisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivil-
lige medlemsbaserte idretten. Anlegg i lokalmil-
jøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov 
for fysisk aktivitet i organiserte eller egenorgani-
serte former, prioriteres særskilt. Når det gjelder 
ungdom, er det et mål å utvikle anlegg som til-
fredsstiller ungdommens behov for utfordringer 
og variasjon. 

Ungdom må gis mulighet til å medvirke i ut-
formingen av anlegg. Anleggene bør fungere 
som gode sosiale møteplasser i lokalsamfun-
nene. Spillemidler til bygging og rehabilitering 
av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort 
brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale 
virkemidler for å innfri de statlige målene på an-
leggsfeltet (Regjeringen.no). 

Som tidligere vist avdekker den fylkesvise for-
delingen av tippe-/spillemidler to mønstre. Det 
geografiske mønsteret viser at jo lenger nord i 
landet og bort fra det sentrale østlandsområdet, 
jo høyere tildelt beløp per innbygger. Det andre 
mønsteret henger sammen med folkemengde. 
Det er blitt tildelt flere kroner til fylker med få inn-
byggere, mens de folkerike fylkene har mottatt 
mindre (Breivik & Rafoss, 2012). 

Overføringene fra Norsk Tippings overskudd til 
idrettsformål økte med 403 millioner kroner fra 
2014 til 2015, og utgjorde i 2016  2.263 millio-
ner kroner. Overføringene har aldri vært større. 
Økningen kommer som et resultat av endringen 
av tippenøkkelen og fordi Norsk Tippings over-
skudd øker. Det ble for første gang overført over 
en milliard kroner bare til idrettsanlegg i kommu-
nene (Spillemidler til Idrettsanlegg, 2015).

Figur 42. Fordeling av spille-
midler, etter fylke. 
Kilde: Breivik & Rafoss, 2012
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Ventetid på utbeta-
ling av spillemidler

16 av fylkene har en vente-
tid på mellom 2 og 3,6 år. 
Oslo har i praksis ikke noe 
etterslep. Alle søknader 
fremmet i Oslo i 2014 fikk 
tildelt spillemidler sam-
me år. I tillegg til Oslo har 
Østfold betydelig kortere 
ventetid på utbetaling av 
spillemidler enn øvrige fyl-
ker. Den korte ventetiden 
i disse to fylkene skyldes i 
hovedsak at disse fylkene 
har fremmet få nye spille-
middelsøknader de siste 
årene, og har dermed søkt 
om relativt lite spillemidler 
(Spillemidler til Idrettsan-
legg, 2015). Figur 44. 

Figur 43. Fordeling av spille-
midler i kroner per innbygger. 
Breivik & Rafoss, 2012

Figur 44. Antall nye søknader, kostnader og søknadssum per fylke, for 2013-2015
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Figur 45. Investering per innbygger, nye søknader.  

Figur 46. Nye søknader – planlagte investeringer
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Figur 45 viser at det er store forskjeller mellom 
fylkene i planlagte investeringer, med spenn fra 
Vest-Agder hvor det planlegges investeringer for 
2 300 kroner, til Finnmark og Oslo hvor planlagte 
investeringer utgjør cirka 400 kroner per innbygger.

Figur 46 viser at det er store fylkesvise forskjeller 
i satsingen på å bygge nye idrettsanlegg. Fem 
fylker ligger vesentlig høyere enn gjennomsnittet 
på drøye 2 500 kroner. Dette er Vest-Agder, Opp-
land, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre 
og Romsdal. Fylkene Oslo, Telemark, Østfold og 
Hordaland ligger vesentlig lavere enn landsgjen-
nomsnittet. Oslo planlegger å investere under 
halvparten så mye som landsgjennomsnittet.
 
Tilgangen til anlegg er dårligst i områdene rundt 
Oslofjorden og i fylker med store byer som Ber-
gen og Trondheim, ref. kapittel 8.2 om anleggs-
tilbudet i de største kommunene (Spillemidler til 
idrettsanlegg 2015). Det er verdt å merke seg at 
blant fylkene med lav anleggstetthet synes det 
også å være en dårligere investeringsvilje enn 
ellers i landet. Unntak er Sør-Trøndelag og Vest-
fold. 

Av den totale søknadssummen om spillemidler 
på 4 261 millioner kroner gjelder 4 067 millioner 
kroner ordinære idrettsanlegg, mens 194 millio-
ner kroner gjelder nærmiljøanlegg (Spillemidler 
til idrettsanlegg, 2015). 
 
I Finnmark og Troms bidrar staten gjennom spil-
lemidler med i overkant av 30 prosent av anlegg-
skostnaden, mens anleggsutbyggere i Oslo vil 
motta rundt halvparten av dette, figur 47. Den 
høye tildelingen til Finnmark og Troms skyldes 
at anleggsbyggere i disse fylkene får et ekstra 
Nord-Norge tilskudd. Anleggseiere i Tromsø 
kommune får i tillegg økt tilskuddet med ytterli-
gere 15 prosent siden Tromsø er definert som et 
pressområde.

Inntektssystemet

Statistikken viser at Østfold får en liten andel av 
spillemidlene til anlegg sammenlignet med de 
andre fylkene. Dette kommer blant annet av at 
det kommer færre søknader fra Østfold. En mulig 
årsak til det kan være kommuneøkonomi. Kom-

munene må stille egen-
andel til anleggene, og 
forskning viser at kommu-
nene i Østfold kommer 
dårlig ut i inntektssys-
temet slik det fungerer i 
dag. 

Det overordnede formå-
let med inntektssystemet 
er å utjevne kommunenes 
økonomiske forutsetnin-
ger for å gi et likeverdig 
tilbud til innbyggerne. 
Inntektssystemet søker 
samtidig å ivareta andre 
politiske prioriteringer og 
prinsipper, som dels kan 
forsterke denne utjev-
ningen, dels motvirke og 
redusere den. Inntekts-
systemet for kommunene 

Figur 47. Spillemiddelandel til anlegg, pr fylke. 

Kunnskapsgrunnlag til Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017   51



består av flere element; et rammetilskudd med 
et innbyggertilskudd, regionalpolitiske tilskudd 
og ulike skatteelementer. Virkningen av disse uli-
ke elementene må sees i sammenheng.  

Folkehelseforskningen indikerer at innbyggere 
med lav utdanning og inntekt også vil ha et høyt 
behov for tjenester innen barnehage og grunn-
skole, barnevern og sosialhjelp, kommunehelse 
og pleie og omsorg, dersom tjenestetilbudet 
skal være likeverdig (Dahl 2014: 13-14, 141, 156). 
Det innebærer at kommuner med en høy andel 
innbyggere med lav utdanning og inntekt, vil få 
høyere kostnader pr innbygger til disse tjeneste-
ne, enn tilsvarende kommuner med en lav andel 
innbyggere med lav utdanning og inntekt. Kom-
muner med en høy andel innbyggere med lav 
utdanning og inntekt vil normalt også ha lavere 
skatteinntekter fra personskatt.

Sosiale ulikheter i helse fremstår som en av vår 
tids store helseutfordringer. De nasjonale vel-
ferdstjenestene som kommunene har ansvaret 
for innen barnehage og skole, barnevern og 
sosialtjenester, helsetjenester og pleie og om-
sorg, står sentralt i arbeidet med å møte dis-
se utfordringene. Det er et spørsmål om sosial 
rettferdighet at statens fordeling av ressurser til 

kommunene, tar hensyn til variasjonen fra kom-
mune til kommune i befolkningens behov for dis-
se tjenestene. Fordelingen av ressurser mellom 
kommunene skjer gjennom inntektssystemet, og 
utgiftsutjevningen i dette systemet har en helt 
sentral funksjon innen folkehelsearbeidet.  

Figuren under er hentet fra Kommunal- og mo-
derniseringsdepartementets «Forslag til nytt inn-
tektssystem» som ble sendt ut i 2016. Figuren vi-
ser at Østfold er det fylket som får minst tilskudd 
pr innbygger. Kommunene i Østfold mottar i snitt 
i underkant av 100 kroner pr innbygger i regional-
politiske tilskudd, mens kommunene i Finnmark 
mottar nærmere 10 000 kroner pr innbygger.  Selv 
om de regionalpolitiske tilskuddene totalt sett er 
relativt små som andel av rammetilskuddet, viser 
den blå linjen i figur 48 at denne andelen varierer 
betydelig mellom kommuner i de ulike fylkene. 
For kommunene i Finnmark utgjør i snitt de re-
gionalpolitiske tilskuddene om lag 30 prosent av 
rammetilskuddet i 2015, mens tilsvarende tall er 
1 prosent for kommunene i Østfold.  

Oppsummert om økonomi

Statistikken viser at Østfold får en liten andel av 
spillemidlene til anlegg sammenlignet med de 

andre fylkene. Dette 
kommer blant annet av 
at det kommer færre 
søknader fra Østfold. En 
mulig årsak til det kan 
være kommuneøkono-
mien. Kommunene må 
stille egenandel til an-
leggene, og forskning 
viser at kommunene i 
Østfold kommer dårlig 
ut i inntektssystemet 
slik det fungerer i dag. 

Figur 48. Geografisk fordeling regionalpolitisk tilskudd. 2015
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Barrierer for deltagelse 

I følge Breivik & Rafoss (2012) er den største bar-
rieren mot deltakelse i idrett eller fysisk aktivitet 
mangel på tid, mens sosial klasse har betydning 
for hvordan man opplever barrierer. Særlig når 
det gjelder organisering og utstyr opplever de 
som tilhører de lavere sosiale klasser større bar-
rierer enn andre. I 2011 var det nesten dobbelt 
så stor andel i den laveste sosiale klassen som 
følte at organisering var en meget stor barriere. 
I forhold til utstyr var det mer enn fire ganger så 
mange i den laveste som i den høyeste sosiale 
klassen som mente dette var en barriere av me-
get stor betydning. På den annen side oppleves 
manglende tid som en større barriere for høyere 
sosiale klasser enn for andre (Breivik, G. & Rafoss, 
K., 2012).
Breivik & Rafoss (2012) finner en tydelig forskjell 
mellom høy og lav klasse når det gjelder akti-
vitetsnivå. Mens det er 21 prosent aktive i den 
laveste sosiale klassen, er det 36 prosent i den 
høyeste. Stigningen fra lav til høy klasse gjen-
nom middelklassen er bortimot lineær. Det betyr 
at for å øke andelen aktive i de laveste klassene, 
må man overvinne visse barrierer knyttet til ut-
danning og inntekt. 

Men hva slags barrierer er det egentlig snakk 
om? Det kan tenkes at det både enkeltvis og 
samlet er ulike typer faktorer som slår ut og opp-
leves som barrierer. Det kan være materielle fak-
torer som penger og utstyr, strukturelle faktorer 
som tilgang til klubber og anlegg og kulturelle 
faktorer som verdier og motiver. 

Tilgang til idrettsanlegg 

Våren 2017 gjennomførte Østfold fylkeskommu-
ne i samarbeid med Østfold idrettskrets en spør-
reundersøkelse i idrettslag i Østfold. Spørreun-
dersøkelsen ble sendt til 430 idrettslag, og vi fikk 

svar fra 148 respondenter, tilsvarende 34 %. Re-
sultatene fra undersøkelsen er sortert etter regi-
on: Halden, Sarpsborg, Moss/Rygge/Råde, Fred-
rikstad/Hvaler og Indre Østfold, eller etter hvem 
som er eier av anlegget: kommunen, idrettslag 
eller private. 

Undersøkelsen hadde følgende hypoteser: Den 
dårlige anleggsdekningen i fylket fører til be-
grenset treningstid for enkelte idretter, som 
igjen fører til lavere deltagelse i den organiserte 
idretten. Økonomiske hindringer gjennom med-
lemsavgift/treningsavgift, utstyr og reiser er en 
medvirkende faktor som hindrer barn og unge i å 
delta i organisert idrett.

Bakgrunnen for hypotesen var tall fra SSB fra 
2015 som viste at 14 prosent av barn i Østfold 
vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, 
noe som er det nest høyeste tallet i landet. NIF 
og kulturdepartementets rapport «Spillemidler 
til idrettsanlegg» viste også at Østfold hadde 
nest dårligst anleggsdekning av samtlige 19 fyl-
ker i landet.

Av 148 respondenter i undersøkelsen var det 19 
prosent av klubbene som trente utenfor klubbens 
hjemkommune. At anlegget ikke fantes i egen 
kommune, at klubben ikke fikk nok treningstid i 
primæranlegget, samarbeid med andre klubber 
og dyre kostnader ved å trene i egen kommu-
ne ble oppgitt som årsaker til at klubbene trente 
utenfor egen kommune. 

Videre sa 56 prosent av respondentene seg eni-
ge i påstanden om at «idrettslaget opplever å 
ha god anleggskapasitet på sitt anlegg». Det var 
store regionale forskjeller: 82 prosent av klubbe-
ne i Indre Østfold opplevde god anleggsdekning 
ved sitt anlegg, mens bare 24 prosent av respon-
dentene i Halden opplevde det samme, figur 49.
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Figur 49. Andel idrettslag som er enige i påstanden om at de har 
god anleggskapasitet på sine anlegg etter kommuneinndeling. Kil-
de: Østfold fylkeskommune og Østfold idrettskrets 2017.

Deler man respondentene etter hvem som er eier 
av idrettsanlegget var de som trente i idrettseide 
eller private anlegg mer fornøyd enn de idrettsla-
gene som trente i kommunalt eide anlegg, figur 50.

Figur 50. Andel idrettslag som er enige eller uenige i påstanden 
om at de opplever å ha god anleggskapasitet i sitt anlegg. Etter 
eier av anlegget. 
Kilde: Østfold fylkeskommune og Østfold idrettskrets 2017.

På påstanden «Vi har gunstige treningstider for 
barn opp til 13 år», svarte 73 prosent av respon-
dentene at de var enige. Klubber med tilhørighet 
i Indre Østfold hadde flest respondenter som var 
enige i denne påstanden, med hele 87 prosent. 
Blant idrettslag fra Halden svarte bare litt over 
halvparten av respondentene at de var enige i 
denne påstanden. Skiller man etter eier av an-
legget så sa hele 92 prosent av respondentene 
som trener i idrettseide anlegg seg enige i på-
standen, mens for idrettslag som trente i private 
og kommunale idrettsanlegg så var henholdsvis 
76 og 62 prosent enige i påstanden.
Ser vi på påstanden om at «større treningskapa-
sitet vil gi oss flere medlemmer», så var hele 66 
prosent av respondentene i undersøkelsen enige 

i denne påstanden. De som trente i kommunalt 
eide haller dro opp snittet her, med at hele 77 
prosent sa seg enige i påstanden, mens for de 
som trente i idrettslagseide og privateide anlegg, 
så var henholdsvis 51 og 62 prosent enige i på-
standen. Skiller vi etter geografi, så var hele 88 
prosent av respondentene fra Halden enige i på-
standen, mens bare litt over 50 prosent av respon-
dentene i Indre Østfold var enige i påstanden. 

Hele 76 prosent av respondentene var enige i på-
standen om at «Vårt idrettsanlegg er godt tilret-
telagt for vår idrett». Også for denne påstanden 
var idrettslagene mest tilfreds med sitt anlegg, 
tett etterfulgt av idrettslag som trente i privatei-
de anlegg. Idrettslag fra Halden var minst tilfreds 
med sitt anlegg, i forhold til aktiviteten idrettsla-
get bedriver, figur 51.  

Figur 51. Andel idrettslag som er enige i påstanden om at idretts-
anlegget er godt tilrettelagt for den aktuelle idretten. Etter kom-
muneinndeling. 
Kilde: Østfold fylkeskommune og Østfold idrettskrets 2017.

Resultatene over tyder på at tilgang til idrettsan-
legg og ledig treningstid er en barriere for del-
tagelse, da hele 66 prosent av respondentene 
sa seg enige i at større treningskapasitet ville gi 
flere medlemmer. Det kan virke som idrettslag 
i kommuner med færre innbyggere er mer for-
nøyd med sin anleggssituasjon enn idrettslag fra 
mer folketette områder.  Det kan også se ut til at 
idrettslag som trener i kommunalt eide idrettsan-
legg er mindre fornøyd med kapasiteten på sitt 
anlegg, enn idrettslag som trener i privateide an-
legg og i særlig grad i forhold til de som trener i 
idrettslagseide anlegg.
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Økonomi 

En annen faktor som kan ha påvirkning på det å 
drive med organisert idrett er økonomi. Barne-
fattigdom har vært et aktuelt tema i nasjonale 
medier den siste tiden.

28 prosent av deltakerne i undersøkelsen sa seg 
enige i påstanden om at «barn og unge starter 
ikke opp i vårt idrettslag på grunn av økonomi». 
Skiller vi etter eier av idrettslagets idrettsanlegg, 
så virker økonomi å være en mindre barriere for 
idrettslag som trener i kommunale haller, da 
bare 23 prosent var enige i påstanden. For klub-
ber som trente i et idrettseid anlegg svarte 25 
prosent at de var enige i påstanden, mens for 
idrettslag som trente i private lokaler så svarte 
hele 40 prosent at de var enige i påstanden. Skil-
ler vi etter geografiske områder i Østfold, så var 
kun 21 prosent enige i påstanden i Indre Østfold, 
mens 33 prosent av idrettslagene fra Sarpsborg 
sa seg enige i påstanden, figur 52. 

Figur 52. Andel idrettslag som er enige i påstanden om at barn/
unge ikke starter ikke opp det aktuelle idrettslaget pga. økonomi. 
Etter kommuneinndeling. 
Kilde: Østfold fylkeskommune og Østfold idrettskrets 2017.

En ting er å ikke starte opp, mens en annen ting 
er å falle fra. På påstanden «Barn/unge faller ut 
av vårt idrettslag på grunn av økonomiske bar-
rierer» svarte 35 prosent at de var enige i den 
påstanden. Skiller man etter geografi, så var det 
respondenter fra Halden med 47 prosent som 
var mest enig i påstanden. Tendensen er videre 
at idrettslag i de store byene er mest enig i på-
standen. 

Ser vi på påstanden om at «Barn og unge kan 
ikke delta på deler av vårt sportslige tilbud som 
følge av økonomi», så sa 32 prosent av respon-
dentene seg enige i denne påstanden, og også 
her er idrettslag fra Halden mest enig, mens 
idrettslag fra Indre Østfold var minst enig i på-
standen, figur 53.

Figur 53. Andel idrettslag som er enige i påstanden om at barn/
unge kan ikke delta på deler av sportslige tilbud som følge av øko-
nomi (reiser, treningsleir, sosiale kvelder etc.). Etter region. 
Kilde: Østfold fylkeskommune og Østfold idrettskrets 2017.

Hele 89 prosent av respondentene var enige i på-
standen «Vi arbeider systematisk for å begrense 
kostnader til deltagelse i vårt idrettslag». Skiller 
vi etter geografi på denne påstanden kan vi se at 
alle respondentene fra Halden var enige, mens 

bare 79 prosent av idrettslagene som holdt til i 
Mosseregionen gjorde det samme, figur 54. 
 
Figur 54. Andel idrettslag som er enige i påstanden om at det arbei-
des systematisk for å begrense kostnader til deltakelse i det aktuel-
le idrettslaget. Etter region. 
Kilde: Østfold fylkeskommune og Østfold idrettskrets 2017.
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Ser vi på den samme påstanden og deler etter 
eier av anlegget, så var det idrettslag som trente 
i privateide idrettsanlegg som hadde høyest pro-
sentvis enighet om påstanden, med 95 prosent. 
For idrettslag som trente i kommunalt eide an-
legg eller i idrettslagseide anlegg var henholds-
vis 93 og 79 prosent enige i påstanden. 

På påstanden «Vi har mulighet til å gjøre delta-
gelse i vårt idrettslag billigere», svarte 26 prosent 
av respondentene at de var enige. Idrettslag i 
Sarpsborg ser ut til å ha størst mulighet til å job-
be mer for billigere deltagelse i idrettslag, hele 
37 prosent av respondentene hjemmehørende 
i Sarpsborg var enige i påstanden. I området 
Moss/Rygge/Råde var bare 4 prosent av respon-
dentene enige. 

Deler vi etter eier av anlegget, så var 28 prosent 
av de som trener i idrettslagseide anlegg enige 
i påstanden, mens 35 prosent av de som trener i 
privateide anlegg var enige i påstanden. Det var 
minst enighet i påstanden blant de som trente i 
kommunalt eide anlegg, der 19 prosent var eni-

ge i påstanden, figur 55. 
Figur 55. Andel idrettslag som er enige eller uenige i påstanden om 
at det er mulig til å gjøre deltakelse i idrettslaget rimeligere. Etter 
eier av anlegget. 
Kilde: Østfold fylkeskommune og Østfold idrettskrets 2017.

Undersøkelsen kan tolkes som at økonomi som 
barriere for deltagelse i idrettslag ikke blir sett på 
som et stort problem. Det virker også som det er 
en tendens til at idrettslag som trener i private 
anlegg oppfatter økonomi som en større barriere 
enn det de som trener i kommunalt- og idrettslag-

seide anlegg gjør. Grunnen til dette kan være leie-
priser. Mange idrettslag trener gratis i kommunale 
anlegg og mange idrettslag eier egne anlegg, 
mens de idrettslagene som trener i private anlegg 
stort sett betaler leie til en privat aktør. 

Sosioøkonomisk status 

Ungdataundersøkelsen (Ungdata, 2017) viser 
at blant ungdom med mange sosioøkonomis-
ke ressurser i hjemmet så har 96 prosent deltatt 
i idrett gjennom oppveksten, mot 85 prosent 
blant ungdom fra lavere sosioøkonomiske lag. 
Det er vesentlig flere av ungdommene fra lavere 
enn fra høyere sosiale lag som har sluttet med 
idrett mens de ennå gikk i barneskolen.

Når det gjelder frafall fra idrett gjennom ung-
domsskoletiden og over i videregående, er de 
sosiale forskjellene mindre. Dette tyder på at so-
sioøkonomiske ulikheter i idrettsdeltakelse blant 
ungdom ikke først og fremst oppstår som et re-
sultat av frafall fra ungdomsidretten, men heller 
som et resultat av frafall eller fravær av deltakelse 
allerede før ungdomstiden starter. En mulig kon-
sekvens av dette er at arbeidet med å inkludere 
flest mulig i ungdomsidrett i større grad bør ret-
tes mot barneidretten.

Breivik og Rafoss (2012) sammenligner brukerne 
i den laveste sosiale klassen med brukerne i den 
høyeste sosiale klassen, og finner at det er en 
høyere andel brukere fra den øverste klassen i 15 
av de 19 registrerte anleggstypene de benytter i 
sin undersøkelse.  Turstier, større utmarksarealer, 
park og grøntområder fremstår som mer likever-
dige arenaer for trening, mens bruk av andre an-
leggstyper viser større forskjeller. 

De største forskjellene mellom sosiale klasser fin-
ner vi for bruk av private helsestudio og lysløype. 
I den laveste sosiale klassen brukte henholdsvis 
25 prosent private helsestudio og 12 prosent lys-
løype, mens tilsvarende tall for den høyeste sosi-
ale klassen var 42 prosent for private helsestudio 
og 24 prosent for lysløype. Svømmebasseng og 
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skyteanlegg skiller seg ut ved at den største an-
delen brukere tilhører den laveste klassen (Brei-
vik & Rafoss, 2012).

Utdanning har positiv betydning for bruk av 
idrettsanlegg. For alle anleggstyper er brukere 
med høy utdanning mer aktive enn de med lav 
utdanning. Anleggsbruken gjenspeiler på man-
ge måter de forskjellige gruppenes aktivitetsni-
vå.  Det er få personer med høyere akademisk 
utdannelse som aldri trener (Vaage, 2004). Ikke 
overraskende er det grupper med høy inntekt 
som bruker anlegg oftest. Dette bildet er imid-
lertid ikke entydig. Grupper med lav inntekt er 
overrepresentert i bruken av svømmebasseng, 
mens de med høy inntekt er overrepresentert i 
bruken av private helsestudio. 

«Det at svømmebasseng brukes hyppigere av 
bredden i befolkningen, dvs. også av en stor 
gruppe av folk med lav inntekt og utdanning, 
gjør at denne anleggstypen bør prioriteres med 
tanke på å utjevne sosial ulikhet.» (Breivik & 
Rafoss, 2012). I følge Groven & Kleppe (2017) i 
Norsk idrettsindeks 2016 så har Østfold oppsikts-
vekkende begrenset tilfang av svømmeanlegg. 
Aktivitetsandelen innen svømming i Østfold er 
48 prosent under landssnittet. 

Breivik og Rafoss (2012) mener videre at man bør 
øke satsingen på friluftslivsaktiviteter (fotturer og 
skiturer) og egenorganisert aktivitet (styrketre-
ning, sykling, jogging, langrenn), som represen-
terer de ‘store aktivitetene’, med mer enn 20 pro-
sent oppslutning. De sier videre at det er mest 
hensiktsmessig å øke satsingen på denne type 
aktiviteter, både fordi de er lavterskeltilbud med 
tanke på spesifikke ferdigheter, og fordi de kre-
ver beskjedne anlegg. I tillegg kan aktivitetene 
drives hele livsløpet, av alle generasjoner. Det er 
langt mer å hente via friluftsliv og egenorganisert 
aktivitet, enn ved videre utbygging av for eksem-
pel fotballbaner som dekker bare 10 prosent av 
befolkningens aktivitetsbehov. 

De fleste spesifikke idrettsgrener er dominert av 
de unge, av menn og av den øverste sosiale klas-
se. Aktiviteter som på ulik vis motvirker manns-
dominans og klasseperspektiv, er friluftsliv i skog 
og mark, svømming, gymnastikk og dans. I de 
senere år ser man også at utholdenhetsaktivite-
ter slik som sykling og langrenn, og ulike former 
for styrketrening, har hatt en sterk utvikling (Brei-
vik & Rafoss, 2012:89). 

Dagens anleggsmasse har ikke blitt tilpasset de 
endringene i aktivitet som man ser. Det ser ut til 
at flere velger å drive egenorganisert trening, 
noe som skaper et stort behov for rom og steder 
som kan benyttes til spontan, selvorganisert fy-
sisk aktivitet (Breivik & Rafoss, 2012). 

Dette understreker også behovet for fellesan-
legg som dekker flere behov. For eksempel ved 
at man legger opp til flere aktiviteter (mulighe-
ter for egentrening) i nærheten av anlegg for or-
ganisert idrett. Det vil si at man bør stimulere til 
utvikling av idrettsanlegg og aktivitetsmiljø som 
både er attraktive for, og tilgjengelige for, så vel 
foreningsidrett som mosjonsidrett (Breivik & Ra-
foss, 2012).

Satsing på turstier, lysløyper, private helsestudio, 
og vekt- og styrkerom, når store brukergrupper, 
og ikke minst gir det muligheter til å aktivisere 
den økende andelen eldre som forventes i tiden 
fremover (Breivik & Rafoss, 2012).

«Det er en dramatisk nedgang i fysisk aktivitet og 
et stort frafall fra organisert idrett i ungdomsti-
den fra 15 til 20 år. For å motvirke dette vil det 
være nødvendig å styrke kroppsøving i skolen og 
det vil være fornuftig å bygge relevante anlegg 
i tilknytning til skolene som også kan brukes av 
den frivillige idretten og ungdomsklubber etter 
skoletid» (Breivik & Rafoss, 2012:93).
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