Oppdal Kommune
Næringsfondet
Inge Krokansvei 2
7340 Oppdal

Styrsvollen Gard
v/ Marthe Øiamo
Dovrevegen 436
7340 Oppdal

Oppdal 28.02.2022

SØKNAD OM MIDLER TIL FLERBRUKSARENA PÅ STYRSVOLLEN GARD
Vi søker herved 197 782,- fra næringsfondet i Oppdal Kommune, for bygging av en
flerbruksarena på gården for å kunne videreutvikle et allerede godt etablert
besøksgårdtilbud, samt videreutvikle tilbudet om Hesteassisterte Intervensjoner og
Hesteassistert terapi.
Grunnet stor økning i antall besøk på gårdsbesøk i sommerhalvåret siste årene samt
økende etterspørsel på vårt tilbud med Hesteassisterte Intervensjoner og
hesteassistert terapi ser vi oss nå nødt til å bygge en egnet flerbruksarena til disse
aktivitetene/tjenestene på gården. Arenaen skal da møte både menneskers og dyrs
behov iflg. Lovverk med egnet underlag, utstyr, samt innramming og omgivelser. I
vårt arbeid med dyr og mennesker er HMS en av våre hovedfokus til enhver tid og
dette er en nødvendig men stor innvestering for å imøtekomme nettopp disse krava.
I Næringsplanen for Oppdal 2019-2030 er Oppdal som opplevelsesdestinasjon en av
de store satsingsområdene, og vi med vårt allsidige og unike tilbud mener vi bidrar
med verdifulle tjenester som både tilreisende og fastboende drar stor nytte av.
Besøkende og klienter som har benyttet seg av tilbudene våre har erkjent gjentatte
ganger at våre tilbud på gården har styrket Oppdal som helårs
opplevelsesdestinasjon, og komplementerer Oppdals aktivitetstilbud. Vi tenker også
at vi med å få videreutvikle vårt tilbud innen intervensjoner og terapi kan bli en viktig
brikke i satsing på helseturisme og da spesielt innen både fysisk og psykisk
rehabilitering.
Vi har kontaktet aktuelle entreprenører for pristilbud, samt søkt kommunen om
omdisponering av aktuelt areal til arenaen, og håper saksgangen går fort da det
haster litt å få på plass denne arenaen før våren kommer og besøks sesongen
starter for fult.
Ved ytterligere spørsmål, ring 95921184.
Håper på raskt og positivt svar.
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Vedlegg 1
Prosjektbeskrivelse
Styrsvollen Gard er pr i dag mest kjent for sitt besøksgårdtilbud og samarbeid med
Visit Oppdal. Vi er en essensiell aktivitet for å komplementere fjellbygdas tilbud til
tilreisende og fastboende. Vi tilbyr en aktivitet som kan tilpasset alle aldre og
funksjonsnivå, noe vi har fått mye skryt for. I en tid hvor temaer som både landbruk
og psykisk helse er veldig dagsaktuelle har aktivitetstilbud som vårt blitt veldig
populære, og vi har merket stor økning i etterspørsel og besøk senere åra. Vi har
også i det siste jobbet litt for å kunne skape litt mer stabil aktivitet på gården,
gjennom å tilby aktiviteter som er litt mer helse rettet med tanke på min egen
yrkesbakgrunn som sykepleier. Vi ønsker derfor å bygge ut dagens tilbud om
hesteassisterte og dyreassisterte intervensjoner på gården.
Vi er pr i dag Oppdals eneste godkjente hestevirksomhet gjennom KSL og Norsk
Hestesenter. Jeg har grunnutdanning som Sykepleier med spesialkompetanse på
smertebehandling og palliasjon, samt jobbet over mange år med å videreutdanne
meg innenfor Hest og Helse. Jeg har utdanning fra Norsk Hestesenter på Starum
som Handicapleder 1 + 2, samt kurs i bruk av Hest i Psykososialt arbeid, og nå har
jeg begynt på et videreutdanningsforløp ved Universitetet på Ås (NMBU) i
Dyreassisterte og Hesteassisterte Intervensjoner.
Målet er å kunne tilby både opplevelsesaktiviteter samt helserelaterte tilbud av god
kvalitet med både faglig kompetanse og egnede fasiliteter og dyr. Helsetibudet skal
være nyvinnende å bruke dokumentert forskning i grunnen for intervensjonsarbeid
med hesten som «terapeut» for å bedre menneskers helse, både fysisk og mentalt.
Kompetansen og tjenesten skal brukes både i forebyggende samt rehabiliterende
arbeid.
Med gården som arena og dyr-menneske relasjon i fokus skal vi kunne tilby
mennesker i alle aldersgrupper, tjenester ut fra den enkeltes premisser og behov.
Jeg har også etablert kontakt med kommunal fysioterapeut som har startet
videreutdanning i ridefysioterapi, og ønsker et tverrfaglig samarbeid hvor også flere
yrkesgrupper kan kobles på. Et slikt tilbud krever også godkjente fasiliteter og hester
som vi med dette vil kunne tilby her hos oss.
For å kunne møte besøkende og klienter med en viss standard og profesjonalitet i
denne jobben, må vi få bygget en flerbruksarena på gården som skal brukes til
mange av intervensjonene vi tilbyr. Den skal også brukes til hestebiten i
besøksgårdtilbudet hvor besøkende får prøve seg på hesteryggen. Vi trenger også
en arena som kan huse kurs og samlinger da vi har fått økende forespørsler på
dette. Med innleide instruktører har kursene som til nå er holdt samlet folk fra hele
regionen og blitt svært godt mottatt.
Arenaen har som formål å ivareta både sikkerhet til besøkende og klienter samt å
ivareta dyrehelsen i det vi driver med. Det er også et arbeidsverktøy i ulike aktiviteter
med det underlaget og den innrammingen den gir. Arenaen skal være 20 x 40m som
er minstekravene til en godkjent arena. Planen er å legge duk på matjorda så vi

bevarer den under om det en gang skal bli ønskelig og flytte/fjerne arenaen. Deretter
skal det legges et solid lag med drenerende masse i bunnen for så et lag med fin
grus på toppen for å skape et fast men dempende underlag for tunge dyr. Arenaen
må gjerdes inn med et solid gjerde og bestå av minimum 2 høyder med plank og
tykke stolper. Grind må utformes i en slik størrelse at vi kommer gjennom med traktor
for å kunne slodde underlaget og drive med nødvendig vedlikehold av banen.
Intervensjoner med hest krever en del utstyr som må lagres forsvarlig på egnet plass.
Vi blir derfor nødt til å sette opp en bod/gapahuk ved banen for oppbevaring av dette.
Området rundt skal planeres og såes i for å skape et pent og ryddig miljø rundt
arenaen.
Vi vil bruke lokale entreprenører for å gjøre grunnarbeidet samt sette opp gjerdet, for
så å gjøre alt forarbeid og etterarbeid selv. Vi må være ferdig med grunnarbeidet før
høysesong med gårdsbesøk begynner i sommer, da vi ikke vil utsette besøkende
eller dyr for unødvendig fare og stress relatert til trafikk med store maskiner.
Vi har søkt kommunen om omdisponering av arealet hvor arenaen er tiltenkt, og fått
dette godkjent. Vi står dermed klare til å begynne arbeidet.

Søknadsbeløp og varighet
Beløpet det søkes om: 197 782,Oppstart: 01.04.2022
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Vedlegg 2
Kostnadsoverslag
Type arbeid

Beskrivelse av
oppgaven

Timeinnsats
/Enhetspris

Grunnarbeide

OGT

Se tilbud

208 100,-

260 125,-

Gjerde rundt
arenaen

HT Gjerdet

Se tilbud

52 600,-

65 750,-

Klargjøring og
Oppryddingsarbeid

Kostnadsberegning

Se
kostnadsoverslag

17 520,-

21 900,-

Gapahuk/bod til
lager av utstyr

Byggesett fra
Byggmax

Se pris

21 431,-

26 789,-

Egeninnsats

Arbeidstimer lagt inn
i prosjekt

300,- pr time

21 000,-

21 000,-

320 651,-

395 564,-

SUM

Finansieringsplan
Egenkapital: 176 782,Egeninnsats: 21 000,Næringsfondmidler: 197 782,-

Kostnader Kostnader inkl
eks mva
mva

