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Skaun kommune - Forvaltningsplan for statlig sikrede 
friluftsområder. Forespørsel om mulig overføring av 
aktivitetspark fra Buvik sentrum til Ølsholmskjæret 
friluftsområde 
 
Trøndelag fylkeskommune viser til brev fra Skaun kommune datert 25.1.2021 om mulig 
overføring av aktivitetspark fra Buvik sentrum til Ølsholmskjæret friluftsområde. 
 
De økonomiske og sosiale forskjellene i Norge øker. Samtidig viser undersøkelser at 
deltakelse i kultur og idrett har helsefremmende effekter og bidrar til utjevning (jfr. 
HUNT). Det er derfor et viktig mål for kulturpolitikken å bidra til å utjevne sosiale 
forskjeller i deltakermønsteret ved å legge til rette for at så mange som mulig kan delta 
i idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Lavterskeltilbud, fellesskapsløsninger og 
tilgangslikhet må derfor etterstrebes. 
 
Både aktivitetsanlegget og friluftsområdet vil derfor kunne fungere som gode sosiale 
møteplasser som bidrar til tilhørighet, fellesskap og inkludering. Anlegg i lokalmiljøet 
som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte eller 
egenorganiserte former bør derfor prioriteres høyt. Når det gjelder ungdom, er det et 
mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon.  
 
Skaun kommune er vel den kommunen med størst prosentvis vekst, og vi tror som et 
utgangspunkt at det er best å beholde de opprinnelige planene. Aktivitetsparken og 
friluftslivsområdene vil kunne tilfredsstille litt ulike behov og målgrupper.  
 
Trøndelag fylkeskommune har siden 2020 hatt ansvaret med å godkjenne 
forvaltningsplanene i de statlige sikrede friluftslivsområdene i fylket. Dette gjør vi 
fortløpende. Vi har derfor ingen mulighet til å forhåndsgodkjenne en mulig overføring av 
aktivitetsparken til friluftsområdet. Det er mulig enkelte anlegg kan tilpasses 
Ølsholmskjæret, men det vil bli stilt strenge krav til hvordan tilretteleggingen ivaretar 
viktige natur- og kulturkvaliteter i strandsonen, samt i verneområdet i sjøen utenfor. 
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Vi ber om at Skaun kommune arbeider videre med sine opprinnelige planer, og prøver å 
finne tilfredsstillende grunnforhold for aktivitetsparken i Buvik sentrum. Det må velges 
løsninger som kan dokumentere små miljøavtrykk.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Oddveig Bredesen 
Seniorrådgiver   
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 
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