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1 Innledning
Bakgrunnen for denne landskapsanalysen er utarbeidelse av kommunedelplan for Vanvikan.
Metode for landskapsanalyse er beskrevet i en veileder utgitt av Direktoratet for
naturforvaltning og Riksantikvaren (2011).
I landskapsanalysen settes en karakter på de forskjellige områdene som har tilknytning til
Vanvikan. Landskapskarakteren sier noe om områdenes naturgrunnlag, arealbruk, historiske
kontekst, kulturelt innhold, samt romlige/sansbare forhold (opplevelser) som er spesielt for et
område, og som adskiller et område fra landskapet rundt. Analysen skal gi god
bakgrunnskunnskap om delområder i tilknytning til tettstedet, med eventuelle pågående
endringer, sammenhenger/brudd eller kontinuitet. Denne kunnskapen skal benyttes gi
føringer for den fremtidige arealbruken i Vanvikan.
Vi har avgrenset analyseområdet til å omfatte areal også utenfor kommunedelplanens
grenser. Analyseområdet inkluderer med større landskapskarakteristiske trekk med
betydning for Vanvikan, slik som Heståsheia, Svartfjellet og Havsteinsklumpen, med mer.
Utstrekningen på landskapsanalysen tilsvarer følgende kartutsnitt:

Figur 1: Landskapsanalysens utstrekning/analyseområde

I kommunedelplanen skal vi plassere fremtidige boligfelt og ulike samfunnsfunksjoner.
Detaljeringsgraden er derfor tilpasset dette formålet. Landskapsanalysen har blitt forsøkt
holdt på et overordnet nivå.
Vi har gjennomført en gyldighetstest på landskapsanalysen i styringsgruppen for
kommunedelplan Vanvikan. Styringsgruppen består av personer både fra politiske utvalg,
samt fra kommunens administrasjon. Gyldighetstesten sikrer samsvar mellom det som har
blitt utarbeidet, og forståelsen av landskapet.
Kildegrunnlaget for å fastsette landskapskarakter har vært bredt. I vedlegg 1 oppsummeres
hvilke kilder og offentlige databaser som har vært brukt for å innhente informasjon. For at
analysen skal være et nyttig verktøy i utarbeidelsen av kommunedelplan Vanvikan, har vi
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lagt vekt på at det skal være etterprøvbar, med gode skriftlige begrunnelser og
dokumentasjon.

1.1 Overordnede føringer
Ifølge den Europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft i Norge i 2004, er
landskapet en verdi som skal forvaltes, men også en ressurs som kan utvikles og gi grunnlag
for ny verdiskaping. Miljøkvaliteter i landskapet skal bevares og styrkes gjennom økt
kunnskap om verdier og bevisst planlegging og arealpolitikk. Bevaring av landskap er også
nedfelt i Plan- og bygningsloven samt i Naturmangfoldloven.
Landskapet kan betraktes som et fellesgode som alle har lik tilgang til og mulighet til å gjøre
til sitt; både den fastboende, turisten og den næringsdrivende, ulike samfunnssektorer og
forvaltningsnivå. Konvensjonen legger også til grunn en helhetlig tilnærming til landskap, der
det naturgeografiske og kulturhistoriske vektlegges i tillegg til det romlig-estetiske.
Denne landskapsanalysen vil i det videre arbeidet med kommunedelplan Vanvikan bli en
naturlig del av konsekvensutredningen.

1.2 Kommunale føringer
I Arealplanens samfunnsdel er det fastslått under «stedsutvikling og botilbud» at vi skal
ivareta og videreutvikle blågrønne strukturer, som fjord, strandsone, bekker og landskap.

2 Fastsetting av landskapskarakter
Utredningsområdet er delt inn i 10 delområder avhengig av arealbruk og arealdekke,
sammenhengende jordbruksområder med gårdsbebyggelse, og næringsområder.
Inndelingen er basert på en grov vurdering av arealbruk, vegetasjon og områdenes funksjon.
Grensen mellom to delområder trekkes der skillet mellom de framtredende karaktertrekkene
for hvert område er størst, for eksempel mellom åpent jordbrukslandskap og
tettstedsbebyggelse. Områdene ble nummerert fortløpende, og er ingen indikasjon på
rangering eller verdi:











Delområde 1: Stranda (Vanvikan sentrum)
Delområde 2: a = Korpan – Balstad – Gåshaugen og b = Bjørgan/Abjørgbekken
Delområde 3: Langnesberget – Løddjberget
Delområde 4: Ratvika – Arnfjæra – Bustvikberga
Delområde 5: Havsteinan – Lindgjerdet – Aksnes
Delområde 6: a = Høglia – Svartfjellet – Bjørglia b = Havsteinskammen – Aksnes
Delområde 7: Storsveet – Vanvikbakkan – Balstadlia
Delområde 8: Rotaheia – Grønliklumpen – Munken
Delområde 9: Svartfjellet – Kvernsjølia – Heståsheia – Ramdalen
Delområde 10: Keiseråsen/Storvatnet
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Figur 2: Geografisk inndeling av delområdene i landskapsanalysen

To delområder består av geografisk adskilte areal. Områdene 2a og 2b, og områdene 6a og
6b, kunne ha fått hver sine nummer. Ettersom arealbruk, vegetasjon og funksjon er svært
like, beskrives de allikevel som ett delområde
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2.1 Delområde 1 → Stranda (Vanvikan sentrum)

Forhold ved
landskapet

Beskrivelse

Betydning for
landskapskarakteren

Landskapets innhold
Landformer og vann

Vegetasjon
Arealbruk og
bebyggelse

Kulturhistorien i
landskapet

Kulturelle referanser
Romlig-estetiske forhold

Områdene nær sjøen er ganske flate, med til dels
bratte skråninger/helling rundt. Helningen er størst mot
nordvest. Havneområdet fremstår som en gryte i
terrenget. Mot fjorden er det delvis strand, delvis
kaifront/havneareal.
Bevokst med mye grønt innimellom bebyggelsen og
veger/vegareal; trær/busker og noe jordbruksareal.
Sentrumsbebyggelse; næring/service, skoler/
barnehager og idrettshall, forsamlingshus, kirke. Endel
veg-/parkeringsareal. Havneanlegg med skipsled mot
Trondheim. Mye boligbebyggelse, hvorav
eneboligtypen dominerer.
Nyere tids bebyggelse dominerer, hovedsakelig fra 60og 70-tallet. Eldre gårdsbebyggelse/gårdstun ligger
oppe i lia, trukket vekk fra fjorden. Disse er
hovedsakelig tradisjonelle firkanttun, og bygningene på
Klostre gård kan ha røtter tilbake til middelalder.
Stranda kirkested ble anlagt i 1897. Kirken er fredet
som en listeført kirke. Havneområdet ble anlagt på 50tallet.
Navna «Stranda» vitner om at stedet kan ha vært et
sentralt strandsted tilbake i tid.
Småskala bebyggelse som er begrenset av fjorden og
landbruksområder rundt. Trondheimsfjorden er det
visuelle samlende elementet, og havna er et
knutepunkt for ferdsel i dag. Det «gryteformede»
landskapet danner et landskapsrom mot sjøen. Fv. 755
gjennom tettstedet danner en vertikal linje sørvest –
nordøst. Bebyggelsen er ikke etablert etter en
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Dominerende

Middels

Middels

Dominerende

Mindre

Dominerende

strukturert orden. Havna og kirka fungerer som et
visuelt landemerke. Stedet er utsatt for østavind, men
ligger med front mot fjorden i solfylte helninger mot
sør/sørvest. Sjøen/strandlinja og nærhet til naturen er
sentrale naturelement.
Endrings- og vedlikeholdsprosesser
Aktive naturprosesser
Jord- og skogbruk,
reindrift, fiske, annen
utmarksbruk
Bygge- og
anleggsvirksomhet
Transport

Jordbruket drives i mindre grad innenfor delområdene,
etter hvert som at stadig større areal har blitt tatt i bruk
til sentrumsformål
Delområdet vil sannsynligvis være under stor endring
de neste årene, fordi mange sentrale funksjoner er i
endring. Det kan forekomme mer fortetting, og endret
sammensetningen av boligtype, med et større innslag
av leiligheter.

Mindre

Dominerende

Sammenhenger og brudd
Geografiske og romlige
Funksjonelle
Historiske

Havnefunksjon i dag og båtopplagsplass i historisk tid,
representerer en funksjonell sammenheng over tid.
Etablering av fergestedet og tettstedet Vanvikan
representerer også et mindre brudd på den
tradisjonelle bruken av området, som var basert både
på landbruk og kanskje til dels sjønæring. En større
boligekspansjon på 70-tallet forsterker dette bruddet.

Middels

Mindre

Nøkkelelementer
Naturskapte
nøkkelelementer
Menneskeskapte
nøkkelelementer

Trondheimsfjorden

Dominerende

Havna. Kirka.

Dominerende

Landskapskarakter: Relativt flatt areal ved sjøen, omkranset av hellende terreng. Dette er
det tettest bebygde området i Vanvikan, med noen historisk verdifulle firkanttun, samt
mange offentlige areal/bygninger. Trondheimsfjorden er veldig viktig for tettstedet, og havna
er knutepunktet. Bebyggelsen vokste hovedsakelig fram i løpet av andre halvdel av 1900tallet, og er preget av mye grønn vegetasjon.

Figur 3: T.v.: Vanvikan på 50-tallet.

T.h.: Vanvikan ca. 1904
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Figur 4: Vanvikan sentrum 9. juni 1953. Kilde: Arkiv, Leksvik kommune. Foto: Widerøe’s flyveselskap
og polarfly A/S

Figur 5: Vanvikan fra lufta. Bilde tatt på 2000-tallet.
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Figur 6: Vanvikan 2016 Foto: Knut A. Rosvold
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2.2 Delområde 2 → a) Korpan – Balstad – Gåshaugen b) Bjørgan /
Abjørgbekken
Forhold ved
landskapet

Beskrivelse

Betydning
for
landskapskarakteren

Landskapets innhold
Landformer og
vann

Vegetasjon

Arealbruk og
bebyggelse
Kulturhistorien i
landskapet

Kulturelle
referanser
Romlig-estetiske
forhold

Områdene ligger i delvis svak/delvis sterk helling i terrenget.
Områdene ligger oppe i ås-sidene, mellom de høyeste
toppene rundt Vanvikan og områdene nærmest fjorden. Flere
elveløp skjærer gjennom område 2a/2b. Det er noen mindre
knauser, men ingen ruvende fjell/topper.
Kultivert landbruk/åkerlandskap. Mosaikkpreget landskap
med åker, noe tett og noe åpen skog, beitemark adskilt av
kantvegetasjon.
Områdene er i hovedsak gårdsnær landbruksareal og
gårdsbebyggelse. Innmark. Mindre gårdsveger. Et nedlagt
massetak. Noe spredt bebyggelse.
Tradisjonelt jordbrukslandskap, med noen tradisjonelle
trønderske firkanttun bevart, og noen rester av førreformatoriske kulturminner. Øverst på Bjørgan (2b) er det
registrert rester etter vegfar – hulveger, samt noen
jordbrukskulturminner som er automatisk fredet. Kulturlandskapet på gården Bjørgan er godt bevart og
representerer en arealbruk slik den har vært bevart i flere
hundre år. Gården har særskilt status som kulturmiljø med
registrerte miljøverdier.
Områdene 2a+b generelt har størst tetthet av de eldste
gårdene fra 1800-tallet og eldre i Vanvikan, men også noe
nyere tids bebyggelse fra 60- og 70-tallet. Mellom Bjørgan og
fylkesvegen er det et større område med rik bakkevegetasjon
og mange gamle trær. Disse områdene har også store deler
med svært viktige naturtyper.
Markerer en gradvis overgang mellom tettsted og natur og gir
en sammenhengende helhet. Åpent landskap som er
begrenset av fjorden og åsene/kollene rundt. Ligger i solfylte
helninger mot sørøst – sørvest, orientert mot sentrum og
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Middels

Dominerende

Middels

Dominerende

-

Middels

fjorden. Gården Bjørgan skiller seg visuelt ut fra
omgivelsene, ved at gården/åkrene ligger innklemt mellom to
skogkledte topper, i en naturlig ferdselsåre mellom innmark
og utmark. En kollete åsprofil i bakgrunnen avgrenser
jordbrukets landskapsrom i nordøst og i nordvest. Fjorden
avgrenser landskapsrommet i sør.
Endrings- og vedlikeholdsprosesser
Aktive
naturprosesser
Jord- og skogbruk,
reindrift, fiske,
annen utmarksbruk
Bygge- og
anleggsvirksomhet
Transport

-

-

Aktiv jordbruksdrift som holder landbruksarealene i hevd.
Mulig det vil bli aktuelt å transponere noe av
jordbrukslandskapet til boligbebyggelse og til
sentrumsfunksjoner (f.eks. skole).

Dominerende

Mindre

Sammenhenger og brudd
Geografiske og
romlige
Funksjonelle

Historiske

Områdene representerer en overgang/brudd mellom
bebyggelsen/fjorden og utmarksområdene/fjellene utenfor.
Massetaket ved Ravikåsen representerer et brudd i den
tradisjonelle jordbruksproduksjonen i området.
Jordbruksområdene øst for Korpan var på begynnelsen av
1900-tallet hovedferdselsåren (veg) innover Fosenhalvøya
fra Vanvikan. Hovedvegen ble flyttet vest for Korpan rundt
1920-/30-tallet.
Stor sammenheng mellom tidligere og dagens bruk. Liten
endring i landskapet, bortsett fra noe nydyrkning mot nord, og
litt mer spredt bebyggelse i områdene nærmest Fv. 715. De
registrerte restene etter hulveger og jordbruk ved Bjørgan
vitner om at gården har vært en viktig funksjon som
gjennomfartsåre over lang tid.

Middels

Mindre

Dominerende

Nøkkelelementer
Naturskapte
nøkkelelementer
Menneskeskapte
nøkkelelementer

-

-

Jordbrukslandslapet

Dominerende

Landskapskarakter: Tradisjonelt åpent jordbrukslandskap som er viktig for identiteten og
den historiske sammenhengen i Vanvikan. Landskapet definerer inntrykket av Vanvikan
som en bygd med sterke røtter i landbruksnæringen.
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Figur 7: Ortofoto av arealene avgrenset innenfor område 2a og 2b. Stiplet strek viser avgrensning på
kommunedelplan Vanvikan.

Figur 8: Trøan 9. juni 1953. Kilde: Arkiv, Leksvik kommune. Foto: Widerøe’s flyveselskap og polarfly
A/S
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Figur 9: Flyfoto Vanvikan, 1955

Figur 10: Kart fra 1906. Hovedferdselsåre fra Vanvikan til Fosenhalvøya er markert gjennom
delområde 2 på østsida av Korpanområdet.
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Figur 11: Korpan/Balstad ligger som godt avgrenset jordbruksareal mot mer skogkledte åser rundt. I
Forgrunnen har vi delområde 4; Ratvika – Arnfjæra – Bustvikberga.
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2.3 Delområde 3 → Langnesberget – Løddjberget

Forhold ved
landskapet

Beskrivelse

Betydning
for
landskapskarakteren

Landskapets innhold
Landformer og
vann

Vegetasjon

Arealbruk og
bebyggelse

Kulturhistorien i
landskapet

Kulturelle
referanser
Romlig-estetiske
forhold

Området ligger i en bukt, på en flat tange mellom fjorden og
en høy åsside i nord. Terrenget er orientert mot fjorden. Mot
åssiden er det tidvis svært bratt terreng. Det går en elv inn i
området fra nord som har blitt lagt i rør under vegen og
industribygningene. Mot sjøen og bukta er det bygd en
kaifront utenfor industriområdet. Nedenfor bebyggelsen er
overgangen mellom land – sjø noe svaberg og litt
steinstrand.
Området er preget av bebyggelse og asfaltert areal. Rundt
bebyggelsen og rundt industriområdet/langs vegen er det
endel vegetasjon i form av småskog/busker.
Næring/industri og havbruksanlegg på LIV-bygget/Lyngbukta. Bebyggelsen består hovedsakelig av fritidsboliger,
men også noe bolig. Kjøre-/parkeringsareal. Mye av
undergrunnen under industriområdet er forurenset grunn,
som kan brukes med restriksjoner.
Området må ha vært lite utnyttet tidligere, da det opprinnelig
var tidvis svært bratt terreng mellom sjø og skog. I 1947 ble
området ble sprengt ut og opparbeidet til industrivirksomhet.
Frem til 2004 foregikk det blant annet jernstøperi og
plastproduksjon i området. I 2004 ble fabrikkvirksomheten
lagt ned, og delområdet gikk over til å bli en
næringslivsarena/mindre produksjonsområde.
Fritidsboligene vest og øst for industrien ble anlagt på 40-/50og 60-tallet. Arealene rett vest for industriområdet og
nedenfor fylkesvegen er markert som et område med en
lokalt viktig naturtype.
Trondheimsfjorden er det visuelle samlende elementet. Det
finnes noen enkeltmuligheter for å tilrettelegge for tilgjengelig
strandsone.
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Middels

Mindre

Dominerende

Middels

-

Dominerende

Endrings- og vedlikeholdsprosesser
Aktive
naturprosesser
Jord- og skogbruk,
reindrift, fiske,
annen utmarksbruk
Bygge- og
anleggsvirksomhet
Transport

-

-

Lite nærvær av primærnæringer
En stadig videreutvikling av industriområdet og havområdet
umiddelbart utenfor vil kunne medføre en gradvis endring av
området

Mindre

Dominerende

Sammenhenger og brudd
Geografiske og
romlige

Funksjonelle

Historiske

Industriområdet representerer et unaturlig brudd i
sammenhengen mellom fjord og fjell. Samtidig vitner
industriområdets nærhet til sjøen om at kystlinjas viktige og
samlende karakter. Fritidsbebyggelsen representerer en
overgang fra bebyggelsen i sentrum over til industriområdet.
Industriområdet representerer en funksjonell sammenheng
mellom tettstedet Vanvikan, all den tid denne aktiviteten har
vært en viktig ressurs for lokalsamfunnet.
Området har i løpet av andre halvdel av 1900-tallet blitt
sprengt ut og utviklet. Dette representerer et sterkt brudd
med de tradisjonelle jordbruks-/kystnæringene som må ha
foregått i/ved området. Utviklingen av næring her har vært
viktig for utviklingen av Vanvikan i nyere tid.

Dominerende

Trondheimsfjorden

Dominerende

Fabrikk/industribygningene

Dominerende

Middels

Mindre

Nøkkelelementer
Naturskapte
nøkkelelementer
Menneskeskapte
nøkkelelementer

Landskapskarakter: Området er dominert av næringsliv/industri, som de siste 60 årene har
vært svært viktig for vekst og identiteten til Vanvikan. Fritidsbebyggelsen med tilhørende
vegetasjon/grøntareal ligger som en buffer mellom industri/næringsliv og bebyggelsen, og
er en fin overgang mellom bebyggelse og næringsliv/industri. Nærhet til fjorden er sentralt
både for aktiviteten, og for karakteren til området.

Figur 12: LIV-bygget i dag
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Figur 13: Lyngbukta på 60-tallet

Figur 14: Langnesberget sett fra sjøen. Foto fra 2001. Kilde: Arkiv Leksvik kommune
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2.4 Delområde 4 → Ratvika – Arnfjæra – Bustvikberga

Forhold ved
landskapet

Beskrivelse

Betydning
for
landskapskarakteren

Landskapets innhold
Landformer og
vann

Vegetasjon

Arealbruk og
bebyggelse

Kulturhistorien i
landskapet

Åpent fjordlandskap mot Trondheimsfjorden. Vekselsvis
strand og svaberg. Slak helning fra fjorden i nordlige del av
delområdet, bratt stigning i Bustvika og sør for Sagfjæran. To
bekkeløp preger området, da det ved enkelte steder fører til
at undergrunnen er periodevis svært våt.
Strand/svaberg, noe fulldyrka jord delvis med jord av svært
god kvalitet, noe innmarksbeite og noe strandeng. Lang
kysten er det endel berg med buskvegetasjon og litt
edelløvskog med hasseltrær. I bustvikberga er det registrert
mye gammel skog.
Jordbruk. Områdene ved sagfjæra var på 50-tallet en
campingplass/fritidsbebyggelse. Arnfjæra er registrert med et
artsrikt strandberg av svært viktig verdi. Området ved
Sagfjærbekken er registrert med rik bakkevegetasjon. Oppe i
bakken fra Arnfjæra på et lite utspring, er det registrert 3
gravhauger fra jernalderen som er automatisk fredede
kulturminner. Det er også registrert synlige steingjerder/
rydningsrøyser i kanten av landbruksjorda. Store muligheter
for å tilrettelegge for tilgjengelig strandsone.
Tradisjonelt jordbruksområde ved Sagfjæra/Arnfjæra. Skog
ved Bustvika. Gravrøysene og rydningsrøysene/steingjerdene vitner om at området har vært bebodd og
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Middels

Dominerende

Dominerende

Dominerende

Kulturelle
referanser
Romlig-estetiske
forhold

benyttet til jordbruk i lang tid. Samtidig må fjæra og nærhet til
sjøen alltid ha vært viktig. Sannsynligvis har fiske også vært
en viktig næringsgrunnlag.
Sagfjæra ble skilt ut som egen eiendom i 1920, og i en
periode benyttet til treindustri. I 1955 ble eiendommen solgt til
Nidar som fritidsboliger for ansatte. Dette representerer et
mindre brudd i bruken av området. Samtidig innebærer det
ikke en inngripen i landskapet som gjør utilbørlig skade.
Eiendommen kan når som helst tilbakeføres til opprinnelig
bruk, hvis dette skulle være ønskelig. Hovedbygningen på
Sagfjæra er en bygning fra før 1900 (SEFRAK). Denne kan
ha vært fra et tidligere småbruk/fiskevær.
Sagfjæra og Sagbekken vitner om at det har vært
sagbruksindustri her tidligere.
Åpen og tilgjengelig strandsone, med rik vegetasjon og godt
lokalklima. Svabergene som dominerer som
landskapselement i fjæresteinene magasinerer varme og gir
et godt mikroklima.

Mindre

Dominerende

Endrings- og vedlikeholdsprosesser
Aktive
naturprosesser
Jord- og skogbruk,
reindrift, fiske,
annen utmarksbruk
Bygge- og
anleggsvirksomhet
Transport

Hvis det blir havstigning på grunn av klimaendringer vil dette
potensielt påvirke strandsonen slike den fremstår i dag.
Noe jordbruk/beitebruk pågår ovenfor Arnfjæra, slik det har
gjort også i historisk tid.

Middels

Området vil bli utviklet. Det kan bli etablert boliger, bl.a. på
Høgte og det vil bli etablert gang-/sykkelveg langs Fv. 755.

Middels

Mindre

Sammenhenger og brudd
Geografiske og
romlige
Funksjonelle

Historiske

-

-

Nede ved sjøkanten står båtnaust og vitner om
kombinasjonen sjømiljø - landbruk. Funksjonen er brutt ved
at det i dag kun er til bruk i fritidssammenheng.
Rimelig urørt strandsone med rester etter tidligere bosetning i
Sagfjæra. Representerer en kontinuitet over tid, til tross for at
området i dag blir brukt til fritidsbolig.

Middels

Dominerende

Nøkkelelementer
Naturskapte
nøkkelelementer
Menneskeskapte
nøkkelelementer

Trondheimsfjorden. Fjæra. Svaberg. Nærhet til naturen.
Frodig vegetasjon.

Dominerende

Fravær av menneskeskapte spor i strandsonen

Dominerende

Landskapskarakter: Viktig område for tilgang til fjorden i Vanvikan. Strand/svaberg og rik
natur. Området inneholder viktig element i kulturhistorien og er identitetsskapende for
tettstedet.
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Figur 15: T.v.: Arnfjæra/Vanvikan ca.1904.

Figur 16: T.v.: Sagfjæra 1961

T.h.: Sagfjæra – Arnfjæra - Ratvika i dag

T.h.: Campingplass i Sagfjæra/Arnfjæra, 1955 (kilde: Norge i bilder)
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2.5 Delområde 5 → Havsteinan – Lindgjerdet – Aksnes

Forhold ved
landskapet

Beskrivelse

Betydning
for
landskapskarakteren

Landskapets innhold
Landformer og
vann

Vegetasjon

Arealbruk og
bebyggelse

Kulturhistorien i
landskapet

Flatere parti/belte langs fjorden som er bebygd og dyrket
opp. Sørvendt hellende terreng mot fjorden. Mot åssiden
bak/i nord blir det gradvis brattere/svært bratt terreng. En
svak bergrygg markerer Aksneset, ellers få klare bukter eller
viker.
Åpent jordbrukslandskap med noen trær/busker innimellom.
En del fulldyrka jord, og et område med slåttemark. Noen
forekomster av Alm og Ask. Tett blandingsskog i åsen bak,
noe av det er registrert som gammel skog. Flere elver/bekker
renner gjennom området fra åsen bak. Kanten mot fjorden
veksler mellom berg og (stein-)strand. Langs fylkesvegen er
det registrert en spesiell artsrik vegkant (svært viktig
naturtype).
Landbruk, noe skogbruk. Bebyggelsen består for det meste
av fritidsbebyggelse, men også noe spredt gårdsbebyggelse.
Det er en del naust langs fjorden. Fylkesvegen danner en
vertikal linje øst – vest, og går gjennom delområdet går ofte i
grensen mellom jordbrukslandskapet og skogen.
Overgangssone mellom sjø og høyfjell. Tre gårder er markert
med bygninger eldre enn år 1900 (SEFRAK). På Aksnes er
det også registrert to lokaliteter med automatisk fredede
kulturminner. Lokalitetene på hver side av fylkesvegen og
inneholder tilsammen fire registrerte gravrøyser. Vegen
skjærer inn i terrenget og røysene er del av et og samme
gravfelt. Alle røysene ligger med svært god utsyn til
Trondheimsfjorden. Datering er anslått til bronsealder –
jernalder.
Området har tradisjonelt vært brukt til jordbruk. Det er stor
historisk kontinuitet i bruken av landskapet i dag og i historisk
tid. Nærhet til både sjø og fjell vitner om at de som var bosatt
i området tidligere også hadde både hav og utmark som
viktige tilleggsnæringer. Det er registrert tre bruk av en viss
størrelse i området, som sannsynligvis ligger der de alltid har
vært. På Aksnes er det i tillegg registrert en type kulturminner
(graver) som gjerne er lokalisert nær gårdsbebyggelse.
Mindre historiske skiller er synlig gjennom at en del
jordbruksjord er videreført som fritidsboliger, samt at ny veg
gjennom Aksnes er etablert nedenfor tidligere vegtrasé
gjennom/forbi Aksnesgårdene.

22

Middels

Dominerende

Middels

Dominerende

Kulturelle
referanser
Romlig-estetiske
forhold

Rundt Aksnes er det et betydelig innslag at Ask og Alm som
er en kritisk truet art.
Området er åpen mot fjorden, med en lang strandlinje som er
relativt lett tilgjengelig. Området er mer lukket mot fjellet, fordi
fjellområdene skilles fra delområdet av en bratt ås som tidvis
ikke kan forseres. Aksnes representerer et visuelt merke
langs fjorden, som adskiller Vanvikan fra Hindrem.

-

Middels

Endrings- og vedlikeholdsprosesser
Aktive
naturprosesser
Jord- og skogbruk,
reindrift, fiske,
annen utmarksbruk
Bygge- og
anleggsvirksomhet
Transport

På Havsteinan er det registrert steinskredaktivitet.
Aktiv jordbruksdrift som holder landbruksarealene i hevd. Det
er mulig at viktigheten av sjøen som bierverv er mindre viktig
i dag enn hva det kan ha vært tidligere.
-

Mindre
Dominerende

-

Sammenhenger og brudd
Geografiske og
romlige
Funksjonelle

Historiske

Området representerer en god sammenheng mellom fjord og
fjell. Forholdet mellom ressursgrunnlag, bosetning og
utnytting av ressursene kan leses direkte ut av landskapet.
Fylkesvegen gjennom Aksneset ligger ikke i den opprinnelige
vegtraséen. Tidligere gikk vegen innom/forbi gårdene som er
plassert 100 meter lengre mot nord. Vegen representerer
derfor et mindre historisk brudd, også fordi den skjærer
gjennom et kulturlandskap med automatisk fredede
kulturminner (gravfelt).
Stor historisk sammenheng ved bruken av arealene i dag
også gjenspeiler tilsvarende bruk i historisk tid.

Dominerende

Mindre

Middels

Nøkkelelementer
Naturskapte
nøkkelelementer
Menneskeskapte
nøkkelelementer

Trondheimsfjorden. Aksnes (orienteringspunkt)
-

Dominerende
-

Landskapskarakter: Tradisjonelt landbrukslandskap med rik natur og god kontakt med
fjorden. Viser stor tidsdybde, og gir en helhetlig sammenheng mellom fjord og fjell.

23

Figur 17: Drakestrand vest. Foto fra 2001. Kilde: Arkiv Leksvik kommune

Figur 18: Drakestrand øst. Til venstre i bildet ligger Lindgjerdet gård. Foto fra 2001. Kilde: Arkiv
Leksvik kommune
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Figur 19: Oversiktsbilde fra Amborneset og vestover mot Vanvikan. Kilde: Google maps

Figur 20: Utsikt fra Aksnes gård mot Vanvikan. Kilde: Google maps
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2.6 Delområde 6 → a) Høglia – Svartfjellet – Bjørglia b) Havsteinskammen
– Aksnes
Forhold ved
landskapet

Betydning
for
landskapskarakteren

Beskrivelse

Landskapets innhold
Landformer og
vann

Vegetasjon

Ås/fjellrygg. Kuppert landskap bevokst med skog. Større og
mindre knauser og topper definerer landskapet. De
nærmeste toppene, Havsteinsklumpen og Svartfjellet danner
en ramme rundt Vanvikan, foran de høyere toppene bak
(Grønliklumpen og Munken). Til dels svært bratt terreng.
Noen stier og noen bekkeløp deler innimellom landskapet.
Sammenhengende grøntdrag med ganske tett skog, mye
gran, noe furu, litt løvskog. Noe mer spredt skog høyere
oppe. I lia nedenfor Munken er det registrert et svært artsrikt
område med en rekke regionalt sjeldne arter (svært viktig
naturtype). Mellom Munken og Havsteinsklumpen er det
registrert viktige skogsområder med gamle trær. Noen av den
nærmeste lia i område 6a som grenser mot Bjørgan har rik
edellauvskog. Disse områdene er også registrert med rik
bakkevegetasjon.
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Dominerende

Dominerende

Arealbruk og
bebyggelse
Kulturhistorien i
landskapet

Kulturelle
referanser
Romlig-estetiske
forhold

Skogsdrift, spesielt mye østover i delområde 6b. Lite (ingen)
bebyggelse. Noen hogstflater. Noe beitelandskap (utmark).
Tradisjonelt var dette den nærmeste utmark før man kom opp
i fjellområdene. Lite dyrkbar jord. Lite bevarte synlige spor
etter tidligere tiders bruk av området. Mye gammel skog er
bevart. Ikke registrert som inngrepsfritt område.
Havsteinsklumpen og Svartfjellet danner de nærmeste
rammene i Vanvikan. De bratte liene/åsene og to topper
rammer inn fjorden og tettstedet Vanvikan mot nord. Området
forbinder det mer kultiverte området med høyfjellsområdet.
Overgangssone.

Middels

Middels

-

Dominerende

Endrings- og vedlikeholdsprosesser
Aktive
naturprosesser

Jord- og skogbruk,
reindrift, fiske,
annen utmarksbruk
Bygge- og
anleggsvirksomhet
Transport

Lite spor etter aktive naturprosesser. Muligens noe mer
gjengroing i nyere tid, fordi det kan ha vært mer beitemark og
uttak av tømmer tidligere. Store deler av åsen i område 6b
har stor mulighet for at steinsprang eller jord- og flomskred
kan forekomme.

Mindre

Stor grad av kontinuitet / stabilitet i bruken av området som
det nærmeste utmarksområdet.

Middels

Lite endring som følge av bygge-/anleggsvirksomhet.

Mindre

Sammenhenger og brudd
Geografiske og
romlige
Funksjonelle
Historiske

Ubrutt sammenheng mellom innmark og utmark, fra fjord til
fjell. Bratte åssider fremstår samtidig som en kontrast til
fjorden.
Sammenheng i bruken av området; historisk og i dag.
-

Dominerende
Middels
-

Nøkkelelementer
Naturskapte
nøkkelelementer
Menneskeskapte
nøkkelelementer

Havsteinsklumpen (413 moh), Svartfjellet (394 moh)
-

Middels
-

Landskapskarakter: Store/bratte åssider, dekket av skog. Området er viktig for den
geografiske forbindelsen mellom fjord og fjell, samt for den historiske sammenhengen i
bruken av området som nære utmarksområder/beiteområder/skogsdrift. De høyeste
toppene har betydning for Vanvikan som en klar definert ramme omkring tettstedet.

Figur 21: Havsteinsklumpen (413 moh) til høyre og Svartfjellet (394 moh) til venstre danner rammer
omkring tettstedet. Kilde: Google Maps
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Figur 22: Havsteinskammen i front mot fjorden. I bakgrunnen ser vi Grønliklumpen (t.v.) og Munken
(t.h.). Foto: A. Rokhaug. Kilde: Leksvik kommune

Figur 23: Område 6b. Vanvikan 2001. Kilde: Leksvik kommune bildearkiv.
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2.7 Delområde 7 → Storsveet – Vanvikbakkan – Balstadlia

Forhold ved
landskapet

Betydning
for
landskapskarakteren

Beskrivelse

Landskapets innhold
Landformer og
vann

Vegetasjon

Arealbruk og
bebyggelse

Kulturhistorien i
landskapet

Lite dalføre, med jevnt hellende terreng mot fjorden i sør. Få
flate partier, ingen markerte terrengformer. Vegen er i
områdets nordligste del lagt i en dal mellom to høydekurver,
og følger bekkedraget til Sagfjærbekken fra Rørvikkrysset og
oppover. På hver sider av vegen er det skogkledte åssider.
Noe skog, landbruk og myr. Blandingsskog. Noe gammel
skog nord for krysset mot Stadsbygd, som samtidig også er
et viktig skogsområde med rik bakkevegetasjon. Mye våt
undergrunn.
Mye veg-/kryss-/parkeringsareal tilknyttet hovedvegen Fv.
715. Delområdets har blitt utsatt for store terrenginngrep i
nyere tid, spesielt i sør, gjennom bygging/utvidelser av Fv.
715. Noe steinbrudd/ industriområde/næringsareal, noe
landbruk/beitemark, stadion/arena/ idrettsarena. Sparsom
bebyggelse/ fritidsbebyggelse. Langs Fv. 715 mellom
Rørvikkrysset og krysset for vegen mot Stadsbygd er det
registrert mange forekomster av fremmede arter. Samtidig er
det langs vegen mot Stadsbygd og i nord ved Fagerlia
registrert et område med rødlistearter som er kritisk truet.
Skavelmyra stadion er utgangspunkt for flere turer vestover
mot Heståsheia.
I Vanvikbakkene er det registrert flere rester etter hulveger.
Anlegget kan ha vært en del av et større sammenhengende
system. Anslått datering er før-reformatorisk tid. Hulvegene
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Middels

Middels

Dominerende

Middels

Kulturelle
referanser
Romlig-estetiske
forhold

følger himmelretningene til dagens vegsystem i område 7.
Dagens vegsystem representerer derfor i den nordlige delen
av delområdet en historisk kontinuerlig aktivitet.
Navnet Sagbekken vitner om at bekken har vært benyttet i
forbindelse med sagbruksindustri i området tidligere.
Sammensatt område. Noe rotete/urolig inntrykk på grunn av
stor aktivitet i området. Vegen danner en klar linje nord – sør,
med skogkledte åssider som rammer på hver sider av vegen.
Mot nord fremstår dalen som mer lukket enn mot sør, hvor
den åpner seg opp mot fjorden. Området markerer vestlig
grense av bygda mot utmark/heiene i vest.

Mindre

Middels

Endrings- og vedlikeholdsprosesser
Aktive
naturprosesser
Jord- og skogbruk,
reindrift, fiske,
annen utmarksbruk
Bygge- og
anleggsvirksomhet
Transport

-

-

-

-

Stor endringstakt knyttet til fylkesvegen, som tiltrekker seg
annen type nærings-/industrivirksomhet, som f.eks. uttak av
stein og etablering av næringsområde ved Skavelmyra

Dominerende

Sammenhenger og brudd
Geografiske og
romlige

Funksjonelle

Historiske

Romlig har området blitt svært endret etter at fylkesvegen
etappevis har bli bygd ut. Deler av områdene ved vegen,
spesielt i krysset Fv. 715 – Fv. 755 er markert med
erosjonsrisiko. I dalen øverst mot Balstadlia har det vært
registrert steinskred, som kan ha medført noe romlige brudd.
Endel av områdets funksjoner er endret i senere tid. Mye
som er anlagt til moderne vegareal, har tidligere vært
benyttet til andre typer næring, som sagbruksindustri
(Sagbekken) og jordbruks/beiteområder.
Historisk kontinuitet i nordlige del av området, ettersom at
hulvegene er registrert i nærhet av eksisterende veg.

Dominerende

Mindre

Dominerende

Nøkkelelementer
Naturskapte
nøkkelelementer
Menneskeskapte
nøkkelelementer

Sagbekken

Middels

Fv. 715 gjennom delområdet.

Dominerende

Landskapskarakter: Området er dominert av samferdsel og stor variasjon i bruken av
arealene langs hovedvegen. Sammensatt inntrykk. Området har gjennomgått store
terrenginngrep i nyere tid. Områdets nordlige del kan ha vært i bruk som ferdselsareal i
lang tid.
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Figur 24: Vanvikbakkan: Fv. 715 opp mot Baldstadlia, sett fra krysset mot Stadsbygd. Kilde: Statens
vegvesen

Figur 25: Vanvikbakkan; utsikt mot kryss Fv. 715 – Fv. 755. Kilde: Statens vegvesen

Figur 26: Vanvikbakkan etter endt utbygging. Kilde: Leksvik kommune
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2.8 Delområde 8 → Rotaheia – Grønliklumpen – Munken

Forhold ved
landskapet

Betydning
for
landskapskarakteren

Beskrivelse

Landskapets innhold
Landformer og
vann
Vegetasjon

Arealbruk og
bebyggelse

Kulturhistorien i
landskapet

Kulturelle
referanser
Romlig-estetiske
forhold

Sørlige del av fjellområdet som strekker seg nordøstover på
Fosenhalvøya. Høyeste topper i delområdet er Munken (519
moh) og Grønliklumpen (538 moh).
Mye av delområdet er over tregrensa. Det er allikevel noe
vegetasjon, spesielt spredt omkring i små daler og
fordypninger i landskapet. Mye åpen fastmark, en del
myrområder, en del mindre dammer/tjern. På Grønlitjønna er
det registrert verdifull torvmyr.
Utmarksområder. Noen få fritidsbebyggelse, samt en
turisthytte. Noen enkle veger, samt noen turstier, men
generelt har delområdet få menneskeskapte inngrep. Den
vestligste delen av delområdet (rett vest for
Østigardsdammen), og et belte vest - nordøst for Munken har
litt flere spor enn arealene i midten og mot nord/østlige del av
delområdet.
Det er få spor etter bruk av landskapet i disse fjellområdene.
Landskapet kan i historisk tid i større grad ha vært utnyttet
som ressurs og tilleggsnæring til jordbruket (utmark),
gjennom aktiviteter som reindrift, fórsanking og/eller fangst.
Fjellet Munken fikk navnet fordi det ligger i forlengelsen av
aksen mellom Nidarosdomen, Munkegata og Munkholmen.
Åpent landskap. Toppene/høydedragene rundt er viktige
visuelle knutepunkt i landskapet. Grønliklumpen danner viktig
fondmotiv for tettstedet vanvikan.

Dominerende

Middels

Dominerende

Middels

Mindre
Dominerende

Endrings- og vedlikeholdsprosesser
Aktive
naturprosesser
Jord- og skogbruk,
reindrift, fiske,
annen utmarksbruk

Skoggrensa kan ha krøpet oppover i nyere tid, og etterlatt
færre bare/åpne fastmarksområder.
Området er sørlig del av reindriftsområde som strekker seg
nordover og østover på Fosenhalvøya. Reindriftsnæringen
har blitt mindre i nyere tid.
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Mindre
Middels

Bygge- og
anleggsvirksomhet
Transport

Ytterkantene av fjellområdene har blitt mer kultivert de siste
30 år, i form av stier/småveier o.l. Ellers er det få tegn til at
det kan komme til å oppstå bygge-/anleggsvirksomhet
innenfor delområdet.

Dominerende

Sammenhenger og brudd
Geografiske og
romlige
Funksjonelle

Historiske

Tregrensa har krøpet oppover i landskapet de siste 50 år.
Noe mer gjengroing kan observeres.
Noe funksjonell brudd i form av at det som i historisk tid ble
benyttet som utmarksområde i dag blir mer benyttet som
friluftsområde/fritidsaktiviteter (fjellgåing).
Stor historisk kontinuitet ved at få kulturinngrep er synlige i
landskapet.

Middels
Mindre
Dominerende

Nøkkelelementer
Naturskapte
nøkkelelementer
Menneskeskapte
nøkkelelementer

Munken, Rotaheia og Grønliklumpen

Dominerende

Få menneskeskapte spor i fjellområdet

Dominerende

Landskapskarakter: Viktig område for ivaretagelse av natur, artsrikdom og
opplevelsesmiddel, men med få menneskeskapte spor. Dette fjellområdet er det viktigste
utfartsområdet for innbyggere i Vanvikan i dag. Også viktig som yttergrenser for tettstedet
(fondmotiv) og utmarksbruk (for eksempel reindrift).

Figur 27: Utsikt fra Grønliklumpen mot sør og Trondheim.
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Figur 28: Grønliklumpen som fondmotiv er del av en ramme rundt Vanvikan. Foto: A. Rokhaug. Kilde:
Leksvik kommune

Figur 29: Utsnitt som viser hvordan delområdet 8 er del av et større fjellområde som strekker seg
nord/øst-over.
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Figur 30: Munken og Aksneset. 2001. Kilde: Leksvik kommune bildearkiv.

Figur 31: Munken og Aksneset. 2001. Kilde: Leksvik kommune bildearkiv.
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2.9 Delområde 9 → Svartfjellet – Kvernsjølia – Heståsheia – Ramdalen
Forhold ved
landskapet

Beskrivelse

Betydning
for
landskapskarakteren

Landskapets innhold
Landformer og
vann

Vegetasjon

Arealbruk og
bebyggelse

Slake åser. Mange myrområder, små bekkefar og mindre
vann/innsjøer. Små høydedrag/knauser og mindre daler.
Åpent landskap. Ikke markert relieff. Grensene mellom
delområde 9 og delområde 6a, 7 og 10 er uklare.
Vekselsvis tett og spredt blandingsskog. Tidvis myrlent. Noen
hogstflater. En del av skogen innenfor delområdet er gammel
skog, Dette er jevnt spredt over hele området. Det finnes en
del dyrkbar jord vest for Fv. 715, noe av dette er ikke
oppdyrket. Utvalgt og viktig naturtyper: slåttemark og
naturbeitemark ved Fagerli. Slåttemarka har blitt beitet siste
40 år, men har gode forekomster av slåttefavoriserte arter.
Naturbeitemarka har blitt ekstensivt beitet de siste 40 år, men
har allikevel et høyt antall beitemarksarter som gir en
forholdsvis rik artsflora. Begge marktypene har liten eller
ingen påvirkning av gjødsling. Ved Fagerli har det også blitt
registrert viktige sopptyper. I Kvernåslia, ved Heståsheia og i
Ramdalen er det registrert områder med gamle trær. Store
områder med torvmyr er registrert vest for Fv. 715 og
Østigardsheia.
Utmark med beitepreg. Noe skogsdrift. Lite bebyggelse. Noe
er spredte boliger i nærheten av vegene, men ellers er det
hovedsakelig fritidsboliger. Lokalveg mellom Vanvikan og
Stadsbygd går gjennom delområdet. Området er mye brukt
som friluftslivsområder. Det finnes en del merkede turstier fra
Skavelmyra retning Kvernsjøen. En del av arealene mellom
Østigardsheia og Østigardsdammen er har ganske lite
menneskeskapte inngrepsfri. Det er registrert hulveger i
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Middels

Dominerend
e

Dominerend
e

Kulturhistorien i
landskapet

Kulturelle
referanser
Romlig-estetiske
forhold

Fagerlia og en rydningsrøyslokalitet på Balstad. Begge
kulturminnetypene er automatisk fredet.
Nær utmark som må ha blitt mye benyttet i historisk tid,
hovedsakelig til beite og skogsdrift, slik som i dag.
Eksisterende boliger er hovedsakelig gårdsbebyggelse.
Mengden gammel skog indikerer at skogsdrifta kan ha minket
i volum i senere tid. Få synlige spor etter bruk av landskapet
er bevart.
Navnene Sagbekken og Sagdammen vitner om at området
tidligere har vært knyttet til sagbruksindustri.
Delområdet markerer en overgang mellom
utmark/fjellområder og innmark/kultivert areal. Ganske åpent
landskap, med mange koller/knauser som har bidratt til å
bevart både dyrearter, planter og trær. Ved Litlkvernsjøen er
det registrert et område for fjellvåk, som er en nært truet art i
Norsk Rødliste. Ved Fagerli har det også blitt registrert
forekomst av Gjøk, som er en nært truet dyreart.

Middels

Mindre

Dominerend
e

Endrings- og vedlikeholdsprosesser
Aktive
naturprosesser
Jord- og skogbruk,
reindrift, fiske,
annen utmarksbruk
Bygge- og
anleggsvirksomhet
Transport

-

-

Mer gjengroing av landskapet, på grunn av mindre skogsdrift
og muligens mindre beite enn tidligere.

Mindre

Ganske lav endringstakt knyttet til bygge- og
anleggsvirksomheten.

Middels

Sammenhenger og brudd
Geografiske og
romlige
Funksjonelle

Historiske

-

-

Det er i stor grad en sammenheng mellom natur/ressursgrunnlaget og bruksmønstre innenfor delområdet, til
tross for at det er noe mindre utnyttet i dag enn tidligere.
-

Dominerend
e
-

Nøkkelelementer
Naturskapte
nøkkelelementer
Menneskeskapte
nøkkelelementer

-

-

-

-

Landskapskarakter: Viktig område for bevaring av arter (dyr og planter), og en stor verdi
for friluftsliv/opplevelsesverdi. Relativt få inngrep i landskapet.
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Figur 32: Områder med viktige planter og trær. Truede eller spesielle dyrearter er ikke markert i kartet.
Kilde: www.miljøstatus.no
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2.10 Delområde 10 → Keiseråsen/Storvatnet

Forhold ved
landskapet

Beskrivelse

Betydning for
landskapskarakteren

Landskapets innhold
Landformer og vann

Vegetasjon

Arealbruk og
bebyggelse

Kulturhistorien i
landskapet

Storvatnet er den mest markerte terrengformen i
delområde 10, terrenget består av slake
skråninger/åser ned mot vannet. Aunbekken renner
gjennom området fra sør og ut i vannet. Storvatnet er
et selvstendig område som ikke orienterer seg mot
Vanvikan i like stor grad som de andre delområdene.
Delområde 10 dekker den sørligste bukta av
Storvatnet. Grensa mot delområde 9 er noe uklar,
men inndelingen er ment å gå omtrent i vannskillet
mellom Vannvikan – Storvatnet.
Vekslende vegetasjon, med åker/eng, noe
blandingsskog, noe beitemark, og noen hogstflater.
Noe er fulldyrka jord, noe er overflatedyrka jord. Litt
av skogen er registrert som gammel skog. Mot
Rotaheia er det mer myrlent. Et området på
Småkkåfjellet har trær med hengelav. Øst for
Seterlia er det registrert et område med gamle trær.
Langs vegene er det registrert noen forekomster av
fremmede arter.
Sørenden av Storvatnet omkranses av
landbruksproduksjon og spredt gårdsbebyggelse.
Vatnet er en drikkevannskilde, og i Aunbekken er det
også et mikrokraftverk. Hovedvegen fra Vanvikan
går nordover, mot Fosen på østsida og mot Rissa på
vestsida av Storvatnet. Det er registrert et par
gårdstun med bygninger eldre enn 1900 (SEFRAK),
et på Keiseråsen og et litt vest i Fjølvikbotnen. I
tillegg er det registrert to hulvegsanlegg rett øst for
Øyabekken, som er automatisk fredete kulturminner.
Området kan karakteriseres som innmark, med nær
utmark rett ved siden av. I området finnes spor av
hulveger. Sannsynligvis har området vært et viktig
ferdselsområde, også med tanke på at båten var et
viktigere fremkomstmiddel før enn i dag. Det kan
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Dominerende

Middels

Middels

Dominerende

Kulturelle referanser
Romlig-estetiske forhold

tenkes at Fjølvikbotnen var et viktig omlastingssted
til båter som kunne ferdes på Storvatnet. Dagens
hovedvegssystem representerer på den måten både
et brudd i transportmåten, og en kontinuitet i
funksjonalitet –område som var en viktig ferdselsåre
for indre deler av Fosen. Parallelt med dette har
sannsynligvis jordbrukslandskapet rundt bukta vært
dominerende langt tilbake i tid.
Sammensatt delområde, relativt åpent landskap,
med den store innsjøen som et dominerende
element.

Dominerende

Endrings- og vedlikeholdsprosesser
Aktive naturprosesser
Jord- og skogbruk,
reindrift, fiske, annen
utmarksbruk

Bygge- og
anleggsvirksomhet
Transport

Ytterkant av reindriftsområde. Muligens mer
gjengroing av landskapet, på grunn av mindre
skogsdrift og muligens mindre beite enn tidligere. For
øvrig også aktiv jordbruksdrift og noe skogsdrift som
holder landbruksarealer i hevd.
Lav endringstakt knyttet til bygge- og
anleggsvirksomhet i delområdet.

-

Mindre

Mindre

Sammenhenger og brudd
Geografiske og romlige
Funksjonelle

Historiske

Tregrensa har krøpet oppover i landskapet de siste
50 år. Noe mer gjengroing kan observeres.
Området som er viktig ferdselsåre har bevart sin
funksjon. Sammenheng i bruken av området;
historisk og i dag.
Tidligere kan ferdselen i større grad ha vært knyttet
til Storvatnet (båt), enn slik som i dag til veg (bil).

Dominerende

Storvatnet

Dominerende

Mindre

Middels

Nøkkelelementer
Naturskapte
nøkkelelementer
Menneskeskapte
nøkkelelementer

-

Middels

Landskapskarakter: Sammensatt område med mye forskjellig typer bruk. Det har muligens
vært viktig som ferdselsområde langt tilbake i tid. Området er del av et større
landskapsområde. Delområdet 10 orienterer seg mot nord (Storvatnet) heller enn mot sør
(Vanvikan), i større grad enn de andre delområdene i analysen.

Figur 33: Sørenden av Storvatnet, Fjølvikbotnen, sett mot sør. Vanvikan sentrum kan såvidt ses ved
kysten. Kilde: Google maps
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3 Gyldighetstest
Fastsetting av landskapskarakteren er basert på dokumentert kunnskap (f.eks.
naturregistreringer, arealbeskrivelser o.l.) samt faglig skjønn. For å styrke analysen har det
derfor blitt gjennomført en gyldighetstest av områdeinndelingen og karakterbeskrivelsen;
først opp mot fagpersoner for friluftsliv og arealplanlegging innad i kommunen, deretter opp
mot styringsgruppen for kommunedelplan Vanvikan.

4 Verdisetting
Landskapskarakteren angir hvilken betydning de ulike elementene fra beskrivelsen har for
fastsettelsen av de forskjellige delområdenes verdi. Verdivurderingen vil gi kommunen et
godt utgangspunkt for videre arealplanlegging i Vanvikan.
Alle landskap har potensielle verdier som kan realiseres gjennom aktiv og målrettet innsats.
Verdivurderingen er satt ut fra følgende kriterier:
Svært stor verdi: *****
Landskap med verdier over gjennomsnittet i regional sammenheng.
Stor verdi: ****
Landskap som er vanlig forekommende i regional sammenheng, og/ eller med verdi over
gjennomsnittet i lokal sammenheng.
Middels verdi: ***
Landskap som er vanlig forekommende i lokal sammenheng og/eller med verdi som ligger
under gjennomsnittet i regional sammenheng.
Liten verdi: **
Landskap med få verdier i lokal sammenheng.
Ubetydelig/potensiell verdi: *
Landskap med klart redusert verdi/forringete landskap, men også landskap hvor det kan
finnes et potensial for omforming/reparasjon utvikling.
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4.1 Verdivurdering: Delområde 1 → Stranda (Vanvikan sentrum)
Verdikriterier

*

**

Mangfold og
variasjon

***

****

*****

Variert terreng. Havneområdet med
varierte sentrumsfunksjoner preger
landskapet.
Noe tidsdybde er bevart gjennom
eksisterende firkanttun. Nyere tids
bygninger og funksjoner dominerer
landskapet.
Noe sammenheng mellom
ressursgrunnlag (havn) og
aktivitet/bosetning. Liten grad av helhet
og harmoni på grunn av stor aktivitet i
området.
Kriteriet er ikke relevant i området.

X

Tidsdybde og
kontinuitet

X

Helhet og
sammenheng
X

Brudd og
kontrast
Tilstand og
hevd
Inntrykkstyrke
og
utsagnskraft

Lesbarhet

Begrunnelse

X

X

X

Tilhørighet og
identitet

X

Godt ivaretatt og vedlikeholdt landskap.
Få utilgjengelige områder.
Bruken av landskapet som tettbebygd
område tiltrekker seg oppmerksomhet
som en kontrast til områdene rundt.
Havna og sjøen som landskapselement
tiltrekker seg noe oppmerksomhet
Landskapets innhold trer ikke tydelig
frem. Sammensatt utvikling.
Sentrumsfunksjonene er veldig viktig for
identiteten til tettstedet Vanvikan, og
knytter folk sammen.

Samlet verdi: Middels verdi
Begrunnelse: Landskapet er vanlig lokalt og har en verdi som ligger under gjennomsnittet i
regional sammenheng. Landskap og innhold er vanlig forekommende i Trøndelag, som en
liten grend/tettsted ved fjorden, omgitt av spredt jordbrukslandskap og fjell. Delområdet er
imidlertid viktig som samlingssted og identitet for Vanvikan.
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a) Korpan – Balstad – Gåshaugen

4.2 Verdivurdering:
Delområde 2 →
Verdikriterier
Mangfold og
variasjon

*

**

b) Bjørgan / Abjørgbekken
***

****

*****

Lite variert landskap i form og innhold.
Ensartede funksjoner i form av
jordbrukslandskap
Stor tidsdybde og kontinuitet, gjennom
aktiv jordbruksdrift som kan gå langt
tilbake i tid. Samtidig er en del av
tidsdybden brutt gjennom nyere tids
aktiviteter.
Stor sammenheng mellom
ressursgrunnlag og aktivitet/bosetning.
Landskapet preges av helhet og
harmoni.
Kriteriet er ikke relevant i området.

X

Tidsdybde og
kontinuitet
X

Helhet og
sammenheng

X

Brudd og
kontrast
Tilstand og
hevd

Inntrykkstyrke
og
utsagnskraft

Begrunnelse

Godt bevart jordbrukslandskap som er
holdt i god hevd. Enkelte områder kan
tidligere i større grad ha vært benyttet til
slått og beite for husdyr.
Ingen ekstreme landskapstrekk tiltrekker
seg spesiell oppmerksomhet. Et
helhetlig småskala jordbrukslandskap gir
allikevel en viss opplevelse av tradisjon
når man ferdes i det.
Tydelige sammenhenger og landskapets
utvikling er lett å lese. Landskapet har et
pedagogisk potensial til å formidle
sammenhengen mellom naturgrunnlag
og ressursutnyttelse langt tilbake i tid.
Sentralt for å uttrykke den historiske
identiteten. Gårdsbruk i bruk i
generasjoner skaper tilhørighet, fordi
arbeidet med jorda som næring i stor
grad knytter folks identitet til landskapet.

X

X

Lesbarhet
X

Tilhørighet og
identitet
X

Samlet verdi: Middels verdi
Begrunnelse: Landskapet er vanlig lokalt, og har en verdi som ligger noe under
gjennomsnittet i regional sammenheng. Noen slake åser, noen brattere skrenter, dominert
av landbruk. Omkretser tettstedet på en naturlig måte som er vanlig forekommende i
bygdene rundt Trondheimsfjorden. Delområdets verdi knytter seg først og fremst til
sammenhengene, både de historiske, og som en ramme rundt tettstedet.
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4.3 Verdivurdering: Delområde 3 → Langnesberget – Løddjberget
Verdikriterier
Mangfold og
variasjon
Tidsdybde og
kontinuitet

Helhet og
sammenheng
Brudd og
kontrast
Tilstand og
hevd
Inntrykkstyrke
og
utsagnskraft

*

**

***

****

*****

Noe, men ikke stor variasjon i form og
funksjon i landskapet
Få aktive naturprosesser er synlige og
tidsdybden er lite tilstede. Synlige spor
etter industri er primært fra de siste
hundreår.
Området er ikke del av en større
natursammenheng.
Industrien er en viktig kontrast til
omkringliggende land-/skogbruksareal.
Godt ivaretatt område. Få utilgjengelige
områder.
Fabrikkområdene dominerer landskapet,
og tiltrekker seg noe oppmerksomhet.
Ingen ekstreme landskapstrekk tiltrekker
seg spesiell oppmerksomhet.
Landskapets utvikling/innhold er lett å
forstå. Landskapet har noe pedagogisk
potensial til å formidle sammenhenger
av nyere dato.
Industrien bidro til utvikling av
lokalsamfunnet, og er en del av
identiteten til Vanvikan

X

X

X
X
X

X

Lesbarhet
X
Tilhørighet og
identitet

Begrunnelse

X

Samlet verdi: Liten verdi
Begrunnelse: Landskapet har få verdier i lokal sammenheng. Til tross for at industrien gir
delområdet en spesiell tidsdybde og karakter, har den få fremtredende egenskaper i
landskapssammenheng. Hytteområdene har en betydning, men spiller en beskjeden rolle i
det totale inntrykket av delområde 3.
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4.4 Verdivurdering: Delområde 4 → Ratvika – Arnfjæra – Bustvikberga
Verdikriterier

*

**

***

****

*****

Mangfold og
variasjon
X

Tidsdybde og
kontinuitet

X

Helhet og
sammenheng
Brudd og
kontrast
Tilstand og
hevd

X

Landskapet er innholdsrikt og variert,
både i form, funksjon og historisk.
Området favner mange ulike
landskapselement, og lengre
tidshorisonter. Svært viktig i regional
fordi denne typen urørte områder er til
dels lite bevart.
Stor tidsdybde, med spor av forskjellig
type aktiviteter og bosetning over lang
tid. Samtidig er aktive naturprosesser
tydelige.
I området er det bevart viktige
naturverdier. Landskapet er preget av
harmoni og konsistens.
Kriteriet er ikke relevant i området.
Ganske godt ivaretatt. Noe mindre aktivt
landbruk enn tidligere, samtidig som at
området er noe utilgjengelig pga
gjengroing.
Svaberg/strandlinje og naturmangfold er
viktige landskapselement som gir
området god utsagnskraft. Mangfoldet
av
landskapselementer, og spesielt
strandlinja, tiltrekker seg spesiell
oppmerksomhet
Noe informasjon om bruken av
landskapet har gått tapt. Allikevel er det
tydelige sammenhenger i utviklingen av
landskapet. Landskapet har et bestemt
pedagogisk potensial til å formidle
sammenhengen mellom naturgrunnlag
og ressursutnyttelse tilbake i tid.
Regionalt viktig natur-/kulturlandskap,
som er svært viktig for stedets identitet.

X

Inntrykkstyrke
og
utsagnskraft
X

Lesbarhet

X

Tilhørighet og
identitet

Begrunnelse

X

Samlet verdi: Svært stor verdi
Begrunnelse: Landskap med verdi over gjennomsnittet i regional sammenheng. Rikt
område med variert natur og verdifull nærhet til sjøen. Sjønære areal med denne kvaliteten
er ikke vanlig mange steder rundt Trondheimsfjorden. Området har en viktig funksjon og
tidsdybde, samtidig som at det er sentralt for både identitet og friluftsliv.
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4.5 Verdivurdering: Delområde 5 → Havsteinan – Lindgjerdet –
Aksnes
Verdikriterier

*

**

***

Mangfold og
variasjon
Tidsdybde og
kontinuitet

*****

X

X

Brudd og
kontrast

X

Tilstand og
hevd

Begrunnelse
Innholdsrikt og mangfoldig område,
både i terreng, vegetasjon og innhold.
Stor tidsdybde og kontinuitet i
aktivitetene i området. Aktiv jord/skogbruk er betydelig
Stor helhet/sammenheng i naturen fra
fjord til fjell. Landskapet er preget av
harmoni
Det bratte terrenget mot fjellet danner en
fin naturlig kontrast mellom fjord og fjell.

X

Helhet og
sammenheng

Inntrykkstyrke
og
utsagnskraft

****

Det småskala jordbrukslandskapet
holdes i god hevd, samtidig som at noe
er mer gjengrodd enn tidligere på grunn
av mindre aktiv skogdrift
Ingen ekstreme landskapstrekk tiltrekker
seg spesiell oppmerksomhet.
Jordbrukslandskap gir en opplevelse av
tradisjon når man ferdes i det.
Landskapets lesbarhet er lett å forstå,
og sammenhengene er tydelige.
Landskapet har et pedagogisk potensial
til å formidle sammenhengen mellom
naturgrunnlag
og ressursutnyttelse langt tilbake i tid.
Ikke et enestående område, men
sentralt for samfunnets forankring i jord/skogsbruk, og for identitetsforståelsen.
Gårdsbruk som går i arv gjennom
generasjoner skaper
tilhørighet. Arbeidet med jorda som
næring knytter i stor grad folks identitet
til landskapet.

X

X

Lesbarhet
X

Tilhørighet og
identitet
X

Samlet verdi: Stor verdi
Begrunnelse: Landskap med verdi over gjennomsnittet i lokal sammenheng. Dette er et
innholdsrik område med stor tidsdybde. Den korte avstanden mellom fjord – jordbruk –
utmark – fjell gjør at området er veldig kompakt, og mer spesielt enn andre
jordbrukslandskap. Området fremstår samtidig som mer urørt enn øvrige
jordbrukslandskap nærmere Vanvikan.
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a) Høglia – Svartfjellet – Bjørglia

4.6 Verdivurdering:
Delområde 6 →
Verdikriterier
Mangfold og
variasjon

*

**

***

****

*****

X
X

Brudd og
kontrast

X

X

Inntrykkstyrke
og
utsagnskraft
Lesbarhet

Begrunnelse
Ganske innholdsrik vegetasjon/natur,
men få enkeltelement preger
landskapet.
Få historiske spor bevart. Samtidig stor
kontinuitet i form av funksjon.
Store sammenhengende naturområder.
Viktig som overgang mellom fjord – fjell.
Landskapet er preget av konsistens
Ubrutt sammenheng mellom innmark og
utmark, men landskapet danner en fin
kontrast mot fjorden.
Muligens noe gjengrodd, tidvis
utilgjengelig terreng. Landskapet er
allikevel holdt i hevd.
Toppene tiltrekker seg spesiell
oppmerksomhet og utgjør en kontrast
mot fjorden.
God lesbarhet, gode naturlig
sammenheng. Til tross for noe
gjengroing, har landskapet et
pedagogisk potensial til å formidle
sammenhengen mellom naturgrunnlag
og ressursutnyttelse langt tilbake i tid.
Området er godt synlig på avstand og
landskapet har noe betydning som en
ramme rundt Vanvikan. De høyeste
toppene har en viss betydning for
landskapskarakteren. Åsene som utgjør
grønne vegger omkring byen.

X

Tidsdybde og
kontinuitet
Helhet og
sammenheng

Tilstand og
hevd

b) Havsteinskammen – Aksnes

X

X

Tilhørighet og
identitet
X

Samlet verdi: Middels verdi
Begrunnelse: Landskapet er vanlig lokalt og har en verdi som ligger under gjennomsnittet i
regional sammenheng. Landskapet har først og fremst verdi som en overgang mellom
fjord og fjell, og som en ramme rundt spredt jordbruk. Toppene er også spesiell som en
kontrast mot flatere landskapsparti.
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4.7 Verdivurdering: Delområde 7 → Storsveet – Vanvikbakkan –
Balstadlia
Verdikriterier
Mangfold og
variasjon
Tidsdybde og
kontinuitet
Helhet og
sammenheng

*

**

***

****

*****

Noe innholdsrik vegetasjon. Betydelig
variasjon i funksjoner.
Tidsdybden er klart redusert på grunn av
store terrenginngrep.
Sammensatt inntrykk, store deler av
landskapet er berørt av moderne
inngrep i form av veg.
Vegen gjennom området danner
kontrast til de omkringliggende
åsene/landskapet.
Deler av området er godt ivaretatt. Noen
areal, spesielt langs vegen, preges
allikevel av forfall. Deler av landskapet
er noe utilgjengelig.
Vegen gjennom landskapet tiltrekker
seg ekstra oppmerksomhet. Ingen
ekstreme landskapstrekk tiltrekker seg
spesiell oppmerksomhet.
Landskapets utvikling og innhold er
vanskelige å forstå på grunn av store
terrenginngrep i nyere tid.
Landskapet har liten betydning for
identiteten i Vanvikan, men vegen har
allikevel en svært viktig funksjon i som
en sentral ferdselsåre for større deler av
regionen Fosen.

X
X
X

Brudd og
kontrast

X

Tilstand og
hevd

X

Inntrykkstyrke
og
utsagnskraft

Begrunnelse

X

Lesbarhet
X
Tilhørighet og
identitet
X

Samlet verdi: Ubetydelig verdi
Begrunnelse: Landskap med klart redusert verdi, fordi landskapet er forringet på grunn av
store endringer/inngrep i nyere tid. Det er samtidig et landskap hvor det finnes et potensial
for omforming og utvikling.
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4.8 Verdivurdering: Delområde 8 → Rotaheia – Grønliklumpen –
Munken
Verdikriterier

*

**

***

****

*****

Mangfold og
variasjon

Tidsdybde og
kontinuitet

X

X

Helhet og
sammenheng

X

Brudd og
kontrast

X

Tilstand og
hevd

X

Inntrykkstyrke
og
utsagnskraft
Lesbarhet

X

X

Tilhørighet og
identitet

X

Begrunnelse
Innholdsrik vegetasjon med variert fauna
og dyreliv. Mye urørt natur. Del av et
større fjellområde som er viktig for
Fosenregionen.
Betydelig tidsdybde, til tross for få
bevarte spor etter mennesker. Verdifull
aktiv reindrift.
Del av større sammenhengende
fjellområde som har stor betydning for
Fosenregionen.
Få brudd er synlig men fjellområdene
representerer en naturlig kontrast mot
fjorden, som i luftlinje ikke ligger langt
unna.
Landskapet er holdt i hevd og blir
skjøttet godt. Store områder er
tilgjengelige.
Fjelltoppene over 500 m.o.h. er sterke
utsagn/fondmotiv i regional
sammenheng.
Sammenhengene i landskapet er
tydeligst når man beveger seg i
landskapet, og ikke like tydelig på
avstand. Området kan benyttes
pedagogisk til å formidle
sammenhengen mellom naturgrunnlag
og ressursutnytting
Viktigste utfarts- og utmarksområder for
Vanvikan. Nærheten til fjell er sentral for
identiteten og tilhørigheten.

Samlet verdi: Svært stor verdi
Begrunnelse: Landskap med verdi over gjennomsnittet i regional sammenheng. Dette er et
veldig viktig område på grunn av landskapsformer, fauna/dyreliv, store sammenhenger,
fondmotiv, friluftsliv og tidsdybde.
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4.9 Verdivurdering: Delområde 9 → Svartfjellet – Kvernsjølia –
Heståsheia – Ramdalen
Verdikriterier

*

**

***

Mangfold og
variasjon

****

*****

Stor variasjon og mangfoldig natur og
dyreliv. Del av et større og viktig
regionalt område.
Få kulturhistoriske spor, men tidsdybden
kommer til syne enkelte steder gjennom
eksisterende drift og gårdsbebyggelse.
Deler av landskapet danner et viktig
sammenheng og grunnlag for rikt dyreog planteliv.
Kriteriet er ikke relevant i området.

X

Tidsdybde og
kontinuitet

X

Helhet og
sammenheng

X

Brudd og
kontrast
Tilstand og
hevd

Området er vel skjøttet, selv om noen
deler kan være mindre i bruk enn
tidligere.
Mangfoldet av landskapselementer
tiltrekker seg spesiell oppmerksomhet

X

Inntrykkstyrke
og
utsagnskraft
Lesbarhet

X

Variert landskap/variert bruk medfører at
sammenhengene i landskapet noen
steder er utydelige. Landskapet har et
visst pedagogisk potensial til å formidle
sammenhengen mellom naturgrunnlag
og ressursutnyttelse langt tilbake i tid
Ganske viktig for identiteten gjennom
nærhet til utmark/friluftsliv, dyr/natur

X

Tilhørighet og
identitet

Begrunnelse

X

Samlet verdi: Stor verdi
Begrunnelse: Landskap med verdi over gjennomsnittet i lokal sammenheng. Det er
spesielt stort mangfold i delområdet, særlig gjennom et rikt dyre-/planteliv, men også
gjennom forskjellige typer landskapsformer.
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4.10 Verdivurdering: Delområde 10 → Keiseråsen/Storvatnet
Verdikriterier

*

**

***

Mangfold og
variasjon
Tidsdybde og
kontinuitet

****

*****

Vekslende i form, innhold og funksjoner,
samt variert vegetasjon og dyreliv.
Veldig viktig i lokal sammenheng.
Få bevarte spor etter menneskelig
aktivitet, til tross for at det kan være stor
tidsdybde i funksjonsbruk.
Delområde danner helhet/sammenheng
med Storvatnet, og mer som en
overgang til Vanvikan. Samtidig er
fylkesvegen gjennom området et
element av brudd i helheten.
Kriteriet er ikke relevant i området.

X

X

Helhet og
sammenheng
X

Brudd og
kontrast
Tilstand og
hevd

Inntrykkstyrke
og
utsagnskraft

Det småskala jordbrukslandskapet
holdes i god hevd, men noen steder kan
være mindre brukt/mer gjenvokst enn
tidligere.
Storvatnet, som et annet
landskapsområde enn Vanvikan,
tiltrekker seg noe oppmerksomhet.
Ingen ekstreme landskapstrekk tiltrekker
seg spesiell oppmerksomhet.
Landskapet er relativt greit lesbart, noen
sammenhenger/funksjoner kan være
tapt/glemt. Tidvis noe gjengrodde
områder medfører at sammenhengene
til dels er utydelige.
Liten betydning for identiteten i
Vanvikan, men vesentlig for
tilhørigheten til indre deler av Fosen,
som overgangssone.

X

X

Lesbarhet
X

Tilhørighet og
identitet

Begrunnelse

X

Samlet verdi: Middels verdi
Begrunnelse: Landskapet er vanlig lokalt, og har en verdi som ligger under gjennomsnittet
i regional sammenheng. Storvatnet i seg selv har en viktig regional verdi, men
avgrensningen av delområde 10 utgjør kun en veldig liten del av denne helheten. Til tross
for dette er delområdet veldig variert, og har en betydning for overgangen mellom to større
landskapsområder; Vanvikan og Storvatnet.
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5 Vurdere konsekvens
Landskapets karakter og verdi skal ligge til grunn ved vurdering av hvilken konsekvens de
forskjellige tiltakene i kommunedelplan Vanvikan vil få på landskapet. Konsekvensen følger
av i hvilken grad landskapskarakteren blir berørt, eller påvirket av planlagte tiltak. Jo mer
verdifullt et delområde er, jo større betydning får en negativ påvirkning av
landskapskarakteren.
Konsekvensene på landskapet har blitt utarbeidet som en del av konsekvensutredningen for
kommunedelplan Vanvikan. Det er utarbeidet en samletabell for alle delområdene som
danner utgangspunkt i konsekvensutredningen (se tabellen nedenfor):

Verdi
delomr

Delområde

Landskapskarakter

Delområde 1:
Stranda
(Vanvikan
sentrum)

Relativt flatt areal ved sjøen,
omkranset av hellende
terreng. Dette er det tettest
bebygde området i Vanvikan,
med noen historisk verdifulle
firkanttun, samt mange
offentlige areal/bygninger.
Trondheimsfjorden er veldig
viktig for tettstedet, og havna
er knutepunktet. Bebyggelsen
vokste hovedsakelig fram i
løpet av andre halvdel av
1900-tallet, og er preget av
mye grønn vegetasjon.
Tradisjonelt åpent
jordbrukslandskap som er
viktig for identiteten og den
historiske sammenhengen i
Vanvikan. Landskapet
definerer inntrykket av
Vanvikan som en bygd med
sterke røtter i
primærnæringen.

Middels
verdi

Landskapet er vanlig lokalt og
har en verdi som ligger under
gjennomsnittet i regional
sammenheng. Landskap og
innhold er vanlig
forekommende i Trøndelag,
som en liten grend/tettsted
ved fjorden, omgitt av spredt
jordbrukslandskap og fjell.
Delområdet er imidlertid viktig
som samlingssted og identitet
for Vanvikan.

Middels
verdi

Området er dominert av
næringsliv/industri, som de
siste 60 årene har vært svært
viktig for vekst og identiteten til
Vanvikan. Fritidsbebyggelsen
med tilhørende
vegetasjon/grøntareal ligger

Liten
verdi

Begrunnelse: Landskapet er
vanlig lokalt, og har en verdi
som ligger noe under
gjennomsnittet i regional
sammenheng. Noen slake
åser, noen brattere skrenter,
dominert av landbruk.
Omkretser tettstedet på en
naturlig måte som er vanlig
forekommende i bygdene
rundt Trondheimsfjorden.
Delområdets verdi knytter seg
først og fremst til å vise
sammenhengene, både
historisk og som en ramme
rundt tettstedet
Landskapet har få verdier i
lokal sammenheng. Til tross
for at industrien gir
delområdet en spesiell
tidsdybde og karakter, har
den få fremtredende
egenskaper i

Delområde 2:
a = Korpan –
Balstad –
Gåshaugen
b = Bjørgan/
Abjørgbekken

Delområde 3:
Langnesberget
– Løddjberget
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Begrunnelse for verdi

Delområde

Delområde 4:
Ratvika –
Arnfjæra –
Bustvikberga

Verdi
delomr

Landskapskarakter
som en buffer mellom
industri/næringsliv og
bebyggelsen, og er en fin
overgang mellom bebyggelse
og næringsliv/industri. Nærhet
til fjorden er sentralt både for
aktiviteten, og for karakteren til
området.
Viktig område for tilgang til
fjorden i Vanvikan.
Strand/svaberg og rik natur, området inneholder viktig
element i kulturhistorien og er
identitetsskapende for
tettstedet.

landskapssammenheng.
Hytteområdene har en
betydning, men spiller en
beskjeden rolle i det totale
inntrykket av delområde 3.

Svært
stor
verdi

Delområde 5:
Havsteinan –
Lindgjerdet –
Aksnes

Tradisjonelt
landbrukslandskap med rik
natur og god kontakt med
fjorden. Viser stor tidsdybde,
og en helhetlig sammenheng
mellom fjord og fjell.

Stor
verdi

Delområde 6:
a = Høglia –
Svartfjellet –
Bjørglia
b = Havsteinskammen –
Aksnes

Store/bratte åssider, dekket av
skog. Området er viktig for den
geografiske sammenhengen
mellom fjord og fjell, samt for
den historiske sammenhengen
i bruken av området som nære
utmarksområder/beiteområder
/skogsdrift. De høyeste
toppene har betydning for
Vanvikan som en klar definert
ramme omkring tettstedet.
Området er dominert av
samferdsel og stor variasjon i
bruken av arealene langs
hovedvegen. Sammensatt
inntrykk, og området har
gjennomgått store

Middels
verdi

Delområde 7:
Storsveet –
Vanvikbakkan
– Balstadlia
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Begrunnelse for verdi

Ubetydelig
verdi

Landskap med verdi over
gjennomsnittet i regional
sammenheng. Rikt område
med variert natur og verdifull
nærhet til sjøen. Sjønære
areal med denne kvaliteten er
ikke vanlig mange steder
rundt Trondheimsfjorden.
Området har en viktig
funksjon, tidsdybde og er
samtidig sentral for både
identitet og friluftsliv.
Landskap med verdi over
gjennomsnittet i lokal
sammenheng. Dette er et
veldig innholdsrik område,
men stor tidsdybde. Den korte
avstanden mellom fjord –
jordbruk – utmark – fjell gjør
at dette området er veldig
kompakt og mer spesielt enn
andre jordbrukslandskap.
Området fremstår samtidig
som mer urørt enn
jordsbrukslandskap nærmere
Vanvikan.
Landskapet er vanlig lokalt og
har en verdi som ligger under
gjennomsnittet i regional
sammenheng. Landskapet
har først og fremst verdi som
en overgang mellom fjord og
fjell, og som en ramme rundt
spredt jordbruk. Toppene er
også spesiell som en kontrast
mot flatere landskapsparti.
Landskap med klart redusert
verdi, fordi landskapet er
forringet på grunn av store
endringer/inngrep i nyere tid.
Det er samtidig et landskap

Delområde

Delområde 8:
Rotaheia –
Grønliklumpen
– Munken

Delområde 9:
Svartfjellet –
Kvernsjølia –
Heståsheia –
Ramdalen

Delområde 10:
Keiseråsen/
Storvatnet

Verdi
delomr

Landskapskarakter
terrenginngrep i nyere tid.
Områdets nordlige del kan ha
vært i bruk som ferdselsareal i
lang tid.
Viktig område for ivaretagelse
av natur, artsrikdom og
opplevelsesmiddel, men få
menneskeskapte spor. Dette
fjellområde er det viktigste
utfartsområdet for innbyggere i
Vanvikan i dag. Også viktig
som yttergrenser for tettstedet
(fondmotiv) og utmarksbruk
(spesielt for reindrift).
Viktig område for bevaring av
arter (dyr og planter), og en
stor verdi for
friluftsliv/opplevelsesverdi.
Relativt få inngrep preger
landskapet

Sammensatt område med mye
forskjellig typer bruk. Det har
muligens vært viktig som
ferdselsområde langt tilbake i
tid. Området er del av et større
landskapsområde. Delområdet
10 orienterer seg mot nord
(Storvatnet) heller enn mot sør
(Vanvikan), i større grad enn
de andre delområdene i
analysen.
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Begrunnelse for verdi
hvor det finnes et potensial for
omforming og utvikling.

Svært
stor
verdi

Landskap med verdi over
gjennomsnittet i regional
sammenheng. Dette er et
veldig viktig område på grunn
av landskapsformer,
fauna/dyreliv, store
sammenhenger, fondmotiv,
friluftsliv og tidsdybde.

Stor
verdi

Landskap med verdi over
gjennomsnittet i lokal
sammenheng. Det er spesielt
stort mangfold i delområdet,
særlig gjennom et rikt dyre/planteliv, men også gjennom
forskjellige typer
landskapsformer
Landskapet er vanlig lokalt,
og har en verdi som ligger
under gjennomsnittet i
regional sammenheng.
Storvatnet i seg selv har en
viktig regional verdi, men
avgrensningen av delområde
10 utgjør kun en veldig liten
del av denne helheten. Til
tross for dette er delområdet
veldig variert, og har en
betydning for overgangen
mellom to større
landskapsområder; Vanvikan
og Storvatnet.

Middels
verdi

Verdivurdering
Sted
Delområde 4
Delområde 8
Delområde 5
Delområde 9
Delområde 1
Delområde 2 (a+b)
Delområde 6 (a+b)
Delområde 10
Delområde 3
Delområde 7

Begrunnelse
Landskap med verdier over gjennomsnittet
i regional sammenheng.
Landskap som er vanlig forekommende i
regional sammenheng, og/ eller med verdi
over gjennomsnittet i lokal sammenheng
Landskap som er vanlig forekommende i
lokal sammenheng og/eller med verdi som
ligger under gjennomsnittet i regional
sammenheng.
Landskap med få verdier i lokal
sammenheng
Landskap med klart redusert
verdi/forringete landskap, men også
landskap hvor det kan finnes et potensial
for omforming/ reparasjon utvikling

Verdi
Stor verdi
Middels-stor verdi

Middels verdi

Liten-middels verdi

Liten verdi

Fastsatte verdiene som er oppsummert i tabellen kan visualisere slik:

Figur 34: Verdien på de forskjellige delområdene i landskapsanalysen. Skillet mellom de forskjellige
områdene må ses som omtrentlige, ettersom det er gradvise overganger

6 Videre detaljplanlegging innenfor kommunedelplan
Vanvikan
Denne landskapsanalysen skal være grunnlag for videre reguleringsplanlegging, som følger
etter at kommunedelplan Vanvikan er vedtatt. Den utarbeidede landskapskarakter og
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verdivurderingene skal benyttes for å si noe om konsekvensene av utbygging innenfor
kommunedelplanområdet.
Fremtidige planer må ta stilling til de konkrete virkningene av planforslaget, ved å se på:
•

•

•
•
•

Hvilket/hvilke delområder i landskapsanalysen vil bli direkte berørt?
Hvilke arealer berøres direkte av forslaget?
Hvor blir utbyggingen synlig fra? Vil den få nærvirkning ved at et område får
utbygging tett innpå seg eller fjernvirkning med innsyn og utsyn på lengre avstand,
endringer i horisontlinjer osv.
Vil ny adkomst til utbyggingsområdet gå gjennom delområdet, kreves det ny veg eller
blir det økt trafikk på eksisterende veger?
Er det andre delområder som blir påvirket av planlagt utbyggingsområde på noen av
de nevnte måtene? Disse må i så fall vurderes på samme måte.
Kan utbyggingen tenkes å få ringvirkninger, for eksempel ved at vegomlegginger kan
føre til at sentrumsfunksjoner flyttes i framtida?

Med basis i disse spørsmålene må fremtidige planforslag svare på de overordnede
spørsmålet:
 Hvilken betydning får planforslaget på landskapskarakteren til delområdet(-ene) som
blir berørt?
 Vil landskapskarakteren svekkes, styrkes eller forbli uendret, og er eventuelle
endringer akseptable?
Grad av påvirkning skal angis på en skala fra 1 (svært stor negativ påvirkning) til 5 (positiv
påvirkning). Vurderingene skal helst vedlegge bilder, flyfoto og gjerne 3D-visualisering for det
planlagte tiltaket. Se «Veileder – metode for landskapsanalyse i kommuneplan» (2011) s. 5558 for ytterligere beskrivelser. Konsekvens av utbyggingsforslaget og tilrådning til planen skal
fastsettes.

7 Oppsummering/konklusjon
Gjennom en analyse av landskapet innenfor plangrensene til kommunedelplan Vanvikan,
peker det seg ut noen områder som egner seg bedre til utvikling enn andre. Område 3
(Langnesberget – Løddjberget) og område 7 (Storsveet – Vanvikbakkan – Balstadlia) peker
seg spesielt ut som steder med utviklingspotensiale. Disse arealene er best egnet for
arealendringer innenfor kommuneplanområdet.
Område 4 (Ratvika – Arnfjæra – Bustvikberga) og område 8 (Rotaheia – Grønliklumpen –
Munken) peker seg ut som områder som i stor grad bør bevares. Hvis tiltak skal
gjennomføres her, må det gjøres med svært stor varsomhet. Også område 5 (Havsteinan –
Lindgjerdet – Aksnes) og område 9 (Svartfjellet – Kvernsjølia – Heståsheia – Ramdalen) er
områder av stor betydning, hvor tiltak bør vurderes nøye. Hvis områder av svært stor eller
stor betydning skal videreutvikles, bør det gjøres på en slik måte at eksisterende verdier i
området styrkes.
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8 Vedlegg
8.1 Kildegrunnlag
KILDE/DATABASE
Naturbase fra
Miljødirektoratet
Inngrepsfrie naturområder i
Norge (INON):
Riksantikvarens database
Askeladden

Internettadresse
www.miljodirektoratet.no/no/Tjenesterogverktoy/Database/Naturbase/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-ogverktoy/Database/INON/
https://askeladden.ra.no/Askeladden/

Klima- og
miljødepartementet ved
miljødirektoratets database

www.Miljostatus.no

Kilden til arealinformasjon
(Skog og landskap)

http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp

Norges geologiske
undersøkelse

http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data/

DigitaltMuseum, Norge

www.digitaltmuseum.no

Indre Fosen kommunes
bildearkiv
Statens kartverk

www.kartverket.no/

Google maps «Street
View»
Norge i bilder

https://www.google.no/maps/@63.55203,10.2077836,12.89z
http://www.norgeibilder.no/
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