Forvaltningsplan
for statlig sikra friluftslivsområder
Indre Fosen kommune for 2018 - 2022

Fakta om kommunen pr. 03.10.2017
Rissa og Leksvik kommuner slår seg sammen til Indre Fosen kommune fra 01.01.2018.
Antall
innbyggere

10 128

Ant innbyggere
per km2

Totalt antall km2: 1052
Innbyggere per km2: 9,6

Antall statlig sikra
friluftslivsområder

Andre friluftslivsområder (antall)

12

Indre Fosen kommune
har store områder egnet
for turer og friluftsliv, jakt
og fiske både sommer og
vinter.
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Oppsummering
Prioritering av tiltak i statlig sikra
friluftslivsområder i Indre Fosen kommune i 2018 -

2022
Område (navn)

Tiltak
nr.

Tiltak

Kostnad

Utføres av

Prioritet

Grandefjæra

1

Forebygging
erosjon

554.000

Indre Fosen
kommune

1

Grandefjæra

2

Utbedring av
handicapsti

10.000

Indre Fosen
kommune

2

Grandefjæra

3

Utbedring av
servicebygg

20.000

Indre Fosen
kommune

3

Reinshaugen

1

Rydding av skog
og uønskede
arter. Skilting.

50.000

Indre Fosen
kommune

4

Amborneset

1

Rydding av
gravhauger

50.000

Indre Fosen
kommune

5

Amborneset

2

Utvikle
aktivitetsområde

70.000

Indre Fosen
kommune
Borgen
Bygdeutvikling

6

Pevika

1

Sikring av vei

800.000

Indre Fosen
kommune

7

Pevika

2

Reparering av
kaianlegg

10.000

Indre Fosen
kommune

8

Voknøya

1

Tilrettelegging
med båt for
allmennheten

50.000

Indre Fosen
kommune

9

Amborneset

3

Markedsføring

20.000

Indre Fosen
kommune

10

Total kostnad i
planperiode:

Merknad

1.634.000

2

3

2. Drift av statlig sikra i Indre Fosen kommune
2018 - 2022
Område (navn)

Løpende
oppgaver

Årlig
kostnad
(ca.)

Grandefjæra

Drift

55.000,-

Amborneset

Drift

55.000,-

Ommundvågen

Kostnad

Merknad

0,-

Fagerlia

Brøyting

30.000,-

Hysnes

Brøyting

10.000,-

Kunesset

Reinshaugen

Større oppgaver

0,-

Vedlikehold

20.000,-

Tilbakeføres grunneier i
2020
Behov for
forvaltning og
skjøtselsplan

Fredet av Riksantikvaren
2020

Beita

0,-

Tilbakeføres grunneier i
2020

Pevika

?

Sommervedlikehold

Tjønnbakken

Brøyting

50.000

Voknøya

0,-

Total årlig
kostnad

220.000,-

Total kostnad i
planperiode:

4

Grandefjæra

Grandefjæra, regulert som offentlig friområde
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1. Områdebeskrivelse/status
Gnr/
Bnr

FS-nummer
naturbase.no

79/19

FS00000354

Kommentarer

Sikrings
form

Sikret
år

Areal
(da)

20.11.
1987

6,0 daa

Grunneier

Forvaltning
og drift

MILJØDIREKTORATET

Indre Fosen
kommune

Nærområde?

Sentrumsnært

Dette er et offentlig friluftsområde med opparbeidet og asfaltert
parkeringsområde. Området grenser mot fylkesvei på nord, nord vest siden og
sjøen på sør, sør øst side. Sjøsiden er benyttet som strandområde og
utgangspunkt for bading på sommerhalvåret. Det eksisterer et bygg med toaletter
som også har vært benyttet til utsalg av kioskvarer. Selve parkeringsområdet bak
fjæra ligger på delvis utsprengt grunn og delvis på utlagt samfengt steinfylling.
Plastringen foran steinfyllingen var tidligere lagt ut direkte på fjæregrunnen
som består av et tynt lag sand/stein over leire. Ved flo sjø og sterke bølgeslag
mot land er underlaget for plastringen vasket ut og dette har medført at
plastringen er ødelagt på en strekning på ca. 100m.
Området er mye brukt av innbyggerne til rekreasjon og det legges stor vekt på at
tilgangen skal være funksjonell og universelt utformet.
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Forklaring

Beskrivelse

Naturgrunnlag

Kort om flora og
fauna, landskap,
naturtype, evt
rødlistearter etc

Grandefjæra er omkranset av dyrket mark på nord og østsiden. På nordsiden mellom Grandefjæra og dyrket mark går
fv 755. På vest/sørvest siden er det overgang til naturlig
kystlandskap med granskog lengst unna. I sjøen er det område med registrert ålegras. Det er registrert horndykker i
sjøen utenfor stranden.

Kulturminner

Kort om evt.
kulturminner i
området og hensyn
til disse

Området som er asfaltert til parkering er også adkomst til et
gammelt naust, bygning fra før 1900 (Sefrak, nr.: 1718 8 67) og
Bygningsnummer 185549453

Nevn evt.
bygninger på
området og omtal
kort bruken av og
ansvaret for disse

Det står et servicebygg med toaletter og mulighet for
kioskdrift på parkeringsplassen/inne på området. For tiden
jobbes det med en næringsdrivende som prøver å få leid
bygget til salg av kioskvarer/kafedrift.

Bygninger

Naustet ligger akkurat utenfor det regulerte området, på øst
siden.

Adkomst/kom- Adkomst til
området,
munikasjon

Direkte fra Fylkesvei 755 via en etablert avkjørsel

Egnet bruk

Vurdering av hvilke
aktiviteter området
egner seg for

Området egner seg stort sett til det formålet det er regulert for.
Badeaktivitet på sommer og generell naturlige
sommeraktiviteter.

Eksisterende
tilrettelegging

Tilretteleggingstiltak i området før
planperioden inkl
(tilrettelegging for
funksjonshemmede

Området slik det er beskrevet over, har vært slik over en del år.
I senere tid er det foretatt noe enkle forsøk på å forebygge mot
erosjon fra sjøen, men dette har så langt ikke vært vellykket.
Det er ikke spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede. Det er
bygget en trapp fra det asfalterte område ned til stranden.

Annet

Andre relevante
forhold

Området er en strandsone i Trondheimsfjorden.
Strømningsforholdene er slik at det stort sett er utgående
strømmer som treffer stranden.

tilgjengelighet og
offentlig
kommunikasjon
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2. Behov for tiltak i planperioden
nr

Tiltak

Beskrivelse

Utføres av/
Ansvar

Gjenno
m- føres
år

Kostnad

1.

Forebygging mot
erosjon fra sjø.

Det må etableres ny plastring
som trolig bør boltes/mures
fast mot fjell der dette ligger
åpent. Der fjell ikke ligger i
dagen må det mures, kanskje
med naturstein så dypt at sjøen
ikke vasker bort plastring fra
undersiden. Det vurderes som
unødvendig med
grunnundersøkelser. Estimerte
kostnader på forslag til tiltak:
Tørrmur, bakfylling,
masseutskifting

Entreprenør
via anbud.

2018

Kr. 554.000
eks. mva

Indre Fosen
kommune

2

Utbedring av
handicapsti

Legge ned treplatt mot fjæra
grunnet utløp av stikkrenne.

Indre Fosen
kommune

2018

Kr. 10.000

3

Vedlikehold av
servicebygg

Beising samt div. utbedringer

Indre Fosen
kommune

2018

Kr. 20.000

Total kostnad eks
mva.

575.000

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området
(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

En del beplantning, regelmessig rydding og vedlikehold, bl.a. av servicebygget. Området bærer noe preg
av forfall, dette må endres. Bygge grillplass(er) og sette ut solide benker og bord for besøkende.
Etablering av bedre mulighet for funksjonshemmede med adkomst ned til selve stranden.
Rydding/fjerning av steiner i fjæra.
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3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling)
Årlig
kostnad

Ansvar

Drift

55.000

Indre
Fosen
kommune

Sum årlig kostnad:

55.000

Løpende oppgaver; årlig (f eks
rydding, vasking, tilsyn,
planklipping etc.)

Større og sjeldnere oppgaver, (f
eks grusing, maling, skogrydding
etc.)

Sum årlig kostnad:

Hyppighet

Hyppighet

Årlig
kostnad

Ansvar

Merknad

Merknad

0

Annet

9

10

Tiltak

11

12

Vedlikehold servicebygg

Utbedring av handicapsti

13

Omundvågen

14

1. Områdebeskrivelse/status
Gnr/
Bnr

FS-nummer
naturbase.no

Sikrings
form

Sikret
år

Areal
(da)

126/3
2

FS00000363

Erverv

1992

19 daa

Kommentarer

Grunneier

MILJØDIREKTORATET

Forvaltning
og drift

Nærområ
de?

Nei

Området grenser i øst og sør-øst mot fv 715, på vestsiden mot Storvatnet og
mot nord utmark. Området er regulert som friareal/idrettsanlegg. Storvatnet er
drikkevannskilde for deler av Indre Fosen kommune.
Det stilles spørsmål ved bruksfrekvensen av området. Når Ommundvågen ble
sikret i 1992 ble det lagt vekt på tilgjengelighet for personer med nedsatt
funksjonsevne. I dag er Storvatnet et regulert vassdrag og har dermed en lang
tørrlagt strandsone slik at området ikke brukes i særlig grad til det opprinnelig
formålet. Det er andre steder ved Storvatnet som i større grad brukes som
badeplass enn Ommundvågen. Det er derfor ikke prioritert spesielle tiltak her i
denne planperioden.
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forklaring

beskrivelse

Naturgrunnlag

Kort om flora og
fauna, landskap,
naturtype, evt
rødlistearter etc

Noe berglendt og med en del gran og furu skog, samt
strandlinje mot Storvatnet.

Kulturminner

Kort om evt
kulturminner i
området og hensyn
til disse

Rett sør øst for området er det registrert et automatisk fredet
kulturminne i form av en «Hulveg» som er et arkeologisk
minne. Minnet har ID: 150203 i base for kulturminner, miljøstatus.no

Bygninger

Nevn evt bygninger
på området og
omtal kort bruken
av og ansvaret for
disse

Det er noen hytter i nærområdet. Hyttene er private og deler
adkomst og området med verneområdet.

Adkomst/kom- Adkomst til
området,
munikasjon

Avkjørsel fra FV 715 og privat vei (Storvassveien). Ca. 300
meter til Fv. 715 og offentlig kommunikasjon. I forbindelse
med opprustingen av Fv. 715 er det bygget ny parkeringsplass
for bl.a. brukere av friområde og utfartsområdene innover mot
Skjertåliheia.

Egnet bruk

Vurdering av hvilke
aktiviteter området
egner seg for

Området er egnet som utgangspunkt for fritidsaktiviteter både
sommer og vinter, som utgangspunkt for skiturer om vinteren,
om sommeren utgangspunkt for både bading, fiske og ellers
fotturer i terrenget. Det ligger relativt «nært» samtidig som at
det har landlig og naturlige omgivelser, og strandlinje mot
Storvatnet. Adkomst fra FV 715 er oversiktlig og godt
tilrettelagt for området.

Eksisterende
tilrettelegging

Tilretteleggingstiltak i området før
planperioden inkl
(tilrettelegging for
funksjonshemmede

Annet

Andre relevante
forhold

tilgjengelighet og
offentlig
kommunikasjon

Det drives en campingplass i privatregi i tilgrenset området,
samt flytebrygge for padling på Storvatnet. Det er registrert
«høye verdier» av radon i på deler av området. På østsiden av
området og ny FV 715 er det et pukkverk, hvor deler er det
avsluttet etter endringer av FV 715 sin nye trase.
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2. Behov for tiltak i planperioden
nr

Tiltak

Beskrivelse

Utføres av/
Ansvar

Gjennomføres år

Kostnad

1
2
3
4
Sum kostnader

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området
(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)
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3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling)
nr

Løpende oppgaver; årlig (f eks
rydding, vasking, tilsyn,
planklipping etc.)

Hyppighet

Årlig
kostnad

Ansvar

Hyppighet

Årlig
kostnad

Ansvar

Merknad

Sum årlig kostnad:

nr

Større og sjeldnere oppgaver, (f
eks grusing, maling, skogrydding
etc.)

Sum årlig kostnad:

Merknad

0

Annet
<klikk her for å skrive>

18

Badestranda med siv-vekster

19

Badesti når Storvatnet er nedtappet.

Ny opparbeidet parkeringsplass

20

Ambornesset

Gravhaugene er markert med rødt strek
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1. Områdebeskrivelse/status
Gnr/
Bnr
105/8
105/23
105/24
105/25

FS-nummer
naturbase.n
o
FS00002275

Kommentarer

Sikrings
form
Statlig
sikret

Sikret
år
14.07.
2014

Areal
(da)

Grunneier

Forvaltning
og drift

Samlet
30 daa

MILJØDIREKTORATET

Indre Fosen
kommune

Nærområde?

Området består av 4 ulike bruksnummer, litt grovt grenser alle gnr. og bnr, i sør
mot Trondheimsfjorden, i nord, mot fv755 og en del mindre private eiendommer
mot øst og vest. Bruksnumrene har følgende navn registrert i matrikkelen:
Bnr. 8: Vikingstua
Bnr. 23: Ambornesset Friluftsområde
Bnr. 24: Ambornesset rasteplass
Bnr. 25: Ambornesset Vegareal
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forklaring

beskrivelse

Naturgrunnlag

Kort om flora og
fauna, landskap,
naturtype, evt
rødlistearter etc

Kystnært sydvendt landbruksområde der det stort sett høstes
korn. I nord, er det en del barskog som strekker seg både
nordover, østover og vestover. Nordover mot bratt berglendt
terreng. Ikke langt fra Amborneset på Hindrem ligger
naturreservatet Hindrem askeskog.

Kulturminner

Kort om evt
kulturminner i
området og hensyn
til disse

Området har registrert 5 automatiske fredete kulturminner fra
jernalder, førreformatorisk tid og bronsealder. Minnene består
av gravrøyser, gravhauger der flere er synlige. 2 av
fornminnene ligger inntil friområdet og bør forvaltes sammen
med dette.

Bygninger

Nevn evt bygninger
på området og
omtal kort bruken
av og ansvaret for
disse

På det området som er fredet er det ikke bygninger.
Nærområdet har en del privat fritidsbebyggelse, et noe større
bygg som privat har vært benyttet til camping/restaurant
sammen med en del mindre campinghytter for utleie. Det er i
senere tid endret eierforhold på dette konseptet, med ny eier
og ny virksomhet, Borgen bygdeutvikling har planer om å
tilrettelegge for opphold og aktiviteter innen en hyttetomt
nord for flintfjæra som nå er innlemmet i friområdet. Videre er
det et bygg som tidligere var offentlig kommunalt eid med
kommunal barnehage i 1. etg. og møtelokaler i 2. etg. Bygget er
i dag i sin helhet, i privat eie med drift av barnehage i 1. etg. og
det vurderes endret bruksformål til leilighet i 2. etg.

Adkomst/kom- Adkomst til
området,
munikasjon

Direkte fra fv 755, Det går rutebusser forbi området.

tilgjengelighet og
offentlig
kommunikasjon

Ovenfor atkomstvegen til Amborneset er det bygget en
parkeringsplass for 20 biler, samt et sanitæranlegg.

Egnet bruk

Vurdering av hvilke
aktiviteter området
egner seg for

Historisk er Amborneset et spennende sted med 5 gravhauger
og en bygdaborg ca. 1km nord for Amborneset. med gode
atkomstmuligheter gjennom en etablert sti. Svabergene ned
mot fjorden er verdifulle ut fra de det er svært lite av disse
mellom Mosvik og Stadsbygd. Ved at en fritidseiendom nå er
innlemmet i friområdet øker dette aktiviteten ikke minst for
barn.

Eksisterende
tilrettelegging

Tilretteleggingstiltak i området før
planperioden inkl
(tilrettelegging for
funksjonshemmede

Kommunen har opparbeidet asfaltert parkering, belysning og
toalettbygg i området. Parkeringsplassen har plass for 20 biler
med relativt god plass mellom. Ingen spesiell tilrettelegging
for funksjonshemmede.
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Annet

Andre relevante
forhold

2. Behov for tiltak i planperioden
nr

Tiltak

Beskrivelse

Utføres av/
Ansvar

Gjennomføres år

Kostnad

1

Rydding og
tilrettelegging av
selve gravhaugene

Fremheve gravhaugene, med
inngjerding og orienteringsskilt
om den enkelte gravhaugen

Entrep.nør/
Indre Fosen
kommune/
Trøndelag
Fylkeskom
mune?

2019

Kr. 50.000,-

2

Utvikle
aktivitetsområde

Borgen bygdeutvikling har
planer om å ta i bruk dette
område til aktiviteter å ulike
tiltak for allmennheten

Borgen
bygdeutvikl
ing/ Indre
Fosen
kommune

2020

Kr. 70.000

3

Markedsføring av
områdets historie og
historiske verdi

I media, oppslag også på en
tavle

Indre Fosen
kommune

2020

Kr. 20.000,-

Total kostnad

Kr. 140.000

Annet
<klikk her for å skrive>
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Servisebygg og parkeringsplass

Aktivitetsområde
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3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling)
Årlig
kostnad

Ansvar

Drift

55.000

Indre Fosen
kommune

Sum årlig kostnad:

55.000

nr

Løpende oppgaver; årlig (f eks
rydding, vasking, tilsyn,
planklipping etc.)

1

Større og sjeldnere oppgaver, (f
eks grusing, maling, skogrydding
etc.)

Sum årlig kostnad:

Hyppighet

Hyppighet

Årlig
kostnad

Ansvar

Merknad

Merknad

0
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Beita

1. Områdebeskrivelse/status
Gnr/
Bnr
124/
181

FS-nummer Sikring Sikret Areal Grunneier
naturbase.no s
år
(da)
form
FS00000180
1970- 13 daa
2020

Kommentarer

Forvaltnin
g
og drift
Indre Fosen
kommune

Nærområd
e?

Området disponeres delvis av idrettslaget til parkering i tilknytning til
idrettsanlegget. Langsand, badestranda vest for RV 718 er mye brukt
på godværsdager, men inngår ikke i det sikrete området. Tilgangen til
Langsand badestrand er i dag tilrettelagt ved siden av hovedveien og
boligkomplekset Langsand Park. Derutover har GSV hit fra sentrum
økt tilgjengeligheten til badestranda. Beita fyller ikke i dag det
formålet sikringen hadde i 1970. Det er ikke lenger behov for å
opprettholde Beita som statlig sikret området når tilgangen til
Langsand badestrand er ivaretatt med ny p-plass og GSV. Området
tilbakeføres til grunneier når leieavtalen utløper i 2020.
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Naturgrunnlag

Kort om flora og Ligger like ved der Skauga renner ut i fjorden.
fauna, landskap,
naturtype, evt
rødlistearter etc

Kulturminner

Kort om evt
kulturminner i
området og
hensyn til disse

Ingen.

Bygninger

Nevn evt
bygninger på
området og
omtal kort
bruken av og
ansvaret for
disse
Adkomst til
området,
tilgjengelighet
og offentlig
kommunikasjon

Ligger i nærheten av Langsand stadion og tilhørende
klubbhus som eies av Rissa Idrettslag.

Adkomst/kommunikasjon

Egnet bruk

Eksisterende
tilrettelegging

Annet

Vurdering av
hvilke aktiviteter
området egner
seg for

God tilgang til området. Parkeringsplass for Langsand
stadion. Ligger 2-3 km fra Rissa sentrum.

annet [klikk her for å skrive] _______________

Tilretteleggings- Ingen spesiell tilrettelegging med unntak av
tiltak i området
parkeringsplass og toalett ved idrettsanlegget.
før planperioden
inkl
(tilrettelegging
for
funksjonshemme
de
Andre relevante
forhold
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2. Behov for tiltak i planperioden
nr Tiltak

[klikk her for å
skrive]

Beskrivelse

[klikk her for å skrive]

Utføres
av/
Ansvar
[klikk her
for å
skrive]

Total kostnad

Gjennom- Kostnad
føres år
[klikk her
for å
skrive]

[klikk her
for å
skrive]

0

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området
(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)
[klikk her for å skrive]
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3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling)
nr Løpende oppgaver; årlig (f eks

Hyppighet

rydding, vasking, tilsyn,
planklipping etc.)

Sum årlig kostnad:
nr Større og sjeldnere oppgaver,
(f eks grusing, maling,
skogrydding etc.)

Sum årlig kostnad:

Årlig
kostnad

Ansvar

Merknad

Ansvar

Merknad

0
Hyppighet

Årlig
kostnad

0

Annet

[klikk her for å skrive]

30

Brettingen
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1. Områdebeskrivelse/status
Gnr/
Bnr
138/
84

FS-nummer Sikring Sikret Areal
naturbase.no s
år
(da)
form
FS00002360
2011
193
daa

Kommentarer

Grunneier

Forvaltnin
g
og drift
Indre Fosen
kommune

Nærområd
e?

Tidligere forsvarseiendom med beliggenhet 20 km fra Rissa sentrum
og 60 km fra Trondheim. Eiendommen består av kystlinje og kupert
landskap. I forbindelse med utbygging av kraftledning over fjorden
forventes det endring og tiltak i dette området. Det er planlagt
muffestasjon i området samt kaianlegg for tilgang fra fjorden.
Eventuelle tiltak må tas med i denne prosessen og vil ha betydning
for områdets utvikling og vil ha betydning for områdets utvikling.
Når det gjelder bygningene i området har ikke Miljødirektoratet noen
interesse for å ivareta dem som en del av det sikrede området. Det er
derfor opp til kommunen hvordan disse skal forvaltes med de
kostnader det innebærer. Per i dag er det ikke behov for bygningene
og disse foreslås revet (se vedlegg for bilder). Området tas i
betraktning i dialog med Statkraft og deres planer for inngrep i
området.

Naturgrunnlag

Kulturminner

forklaring
Kort om flora og
fauna, landskap,
naturtype, evt
rødlistearter etc

beskrivelse
Brettingsneset ligger som en markert utstikker i
Trondheimsfjorden. Området har en variert topografi
og landskapet er delvis meget småkupert. De nederste
områdene er skarpt gjennomskåret av øst-vestgående
kløfter som gjør området vanskelig å bevege seg i.
Meget gjengrodd og mye villniss.

Kort om evt
kulturminner i
området og
hensyn til disse

Lokalitetsnr.
16330 – Brettingnes. Gravminne bronsealder –
jernalder. Skal være synlig over bakken.
16331 - Ibid
6937 – Ibid.
Alle gravminner er automatisk fredet.
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Bygninger

Adkomst/kommunikasjon

Egnet bruk

Eksisterende
tilrettelegging

Annet

Nevn evt
bygninger på
området og
omtal kort
bruken av og
ansvaret for
disse
Adkomst til
området,
tilgjengelighet
og offentlig
kommunikasjon
Vurdering av
hvilke aktiviteter
området egner
seg for

I området er det 2 bygninger og 1 kai/fiskeplass.
Bygningene foreslås revet.

Området er tilgjengelig via privat vei fra sør. Tilgangen
til området er noe begrenset med bom og mangel på
parkering.

annet [klikk her for å skrive] _______________

Tilretteleggings- Det er opparbeidet en kai som egner seg til fiske. Også
tiltak i området
noe brukt, fin sti ned til denne. Ellers er området
før planperioden gjengrodd.
inkl
(tilrettelegging
for
funksjonshemme
de
Andre relevante
forhold

2. Behov for tiltak i planperioden
nr Tiltak

[klikk her for å
skrive]

Total kostnad

Beskrivelse

[klikk her for å skrive]

Utføres
av/
Ansvar
[klikk her
for å
skrive]

Gjennom- Kostnad
føres år
[klikk her
for å
skrive]

[klikk her
for å
skrive]

0
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Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området
(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)
Beiting. Rydding ved fiskeplassen.
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3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling)
nr Løpende oppgaver; årlig (f eks

Hyppighet

rydding, vasking, tilsyn,
planklipping etc.)

Sum årlig kostnad:
nr Større og sjeldnere oppgaver,
(f eks grusing, maling,
skogrydding etc.)

Sum årlig kostnad:

Årlig
kostnad

Ansvar

Merknad

Ansvar

Merknad

0
Hyppighet

Årlig
kostnad

0

Annet

[klikk her for å skrive]
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36

37

Fagerlia, Alsetmarka

38

1. Områdebeskrivelse/status
Gnr/
Bnr
90/37

FS-nummer Sikring Sikret Areal
naturbase.no s
år
(da)
form
FS00000183
1985
4 daa

Kommentarer

Grunneier

Forvaltnin
g
og drift
Indre Fosen
kommune

Nærområd
e?

Fagerli er p-plass og utgangspunkt for fjellturer i Alsetmarka.
Fagerlia er et utmerket utgangspunkt for å komme til de høyeste
fjellområdene. I vest ligger Vollaskurven og i øst ligger de spesielle
fjellpartiet Skurven. Området er et flott turområde både sommer og
vinter. En tur på ski innover Agnetlidalen til Holvatnet går over
historisk grunn med tufter etter gamle gårder. Fra toppen av
Vollaskurven og Skurven er det flott utsikt over store deler av
Fosenhalvøya.
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Naturgrunnlag

forklaring
beskrivelse
Kort om flora og [klikk her for å skrive]
fauna, landskap,
naturtype, evt
rødlistearter etc

Kulturminner

Kort om evt
kulturminner i
området og
hensyn til disse

[klikk her for å skrive]

Bygninger

Nevn evt
bygninger på
området og
omtal kort
bruken av og
ansvaret for
disse
Adkomst til
området,
tilgjengelighet
og offentlig
kommunikasjon

[klikk her for å skrive]

Adkomst/kommunikasjon

Egnet bruk

Eksisterende
tilrettelegging

Vurdering av
hvilke aktiviteter
området egner
seg for

Bilvei/grus til parkeringsplassen.

annet Kjentmannspost og vinterløype ________

Tilretteleggings- Opparbeidet p-plass. Fosen Turlag har flere merkede
tiltak i området
løyper i området.
før planperioden
inkl
(tilrettelegging
for
funksjonshemme
de
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Annet

Andre relevante
forhold

[klikk her for å skrive]

2. Behov for tiltak i planperioden
nr Tiltak

Informasjonsskilt

Beskrivelse

Merking og skilting i forb.
med prosjektet “På rett
spor!”

Utføres
av/
Ansvar
Indre
Fosen
Utvikling/
Fosen
Turlag

Gjennom- Kostnad
føres år
2014/15

Total kostnad

10.000

10.000

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området
(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)
Infotavle er på plass. Merking i området Skurven er gjort av Fosen Turlag.
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3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling)
nr Løpende oppgaver; årlig (f eks

Hyppighet

Årlig
kostnad

Ansvar

Vintersesong

30.000

Indre
Fosen
kommune

rydding, vasking, tilsyn,
planklipping etc.)

Brøyting

Sum årlig kostnad:
nr Større og sjeldnere oppgaver,
(f eks grusing, maling,
skogrydding etc.)

Sum årlig kostnad:

Merknad

30.000
Hyppighet

Årlig
kostnad

Ansvar

Merknad

0

Annet

[klikk her for å skrive]
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Hysnes

1. Områdebeskrivelse/status
Gnr/
Bnr
131/6

FS-nummer Sikring Sikret Areal Grunneier
naturbase.no s
år
(da)
form
FS00002284
2008
95 daa

Kommentarer

Forvaltnin
g
og drift
Indre Fosen
kommune

Nærområd
e?

Området er en del av en tidligere forsvarseiendom og består av
ubebygd areal med strandlinje. Dette statlige området vil ha en nær
bruksmessig sammenheng med det tidligere fortområdet på Hysnes,
blant annet ved at parkering vil finne sted på denne eiendommen.
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Naturgrunnlag

Kort om flora og Terrenget er småkupert, til dels bratt ned mot sjøen, og
fauna, landskap, er delvis kledt med vegetasjon.
naturtype, evt
rødlistearter etc

Kulturminner

Kort om evt
kulturminner i
området og
hensyn til disse

Det er flere spor etter militære innretninger i området.

Bygninger

Nevn evt
bygninger på
området og
omtal kort
bruken av og
ansvaret for
disse
Adkomst til
området,
tilgjengelighet
og offentlig
kommunikasjon

[klikk her for å skrive]

Adkomst/kommunikasjon

Egnet bruk

Eksisterende
tilrettelegging

Vurdering av
hvilke aktiviteter
området egner
seg for

God adkomst via kommunal vei. Parkeringsplass.

annet [klikk her for å skrive] _______________

Tilretteleggings- Ved siden av dette området er det kommunal vei fram
tiltak i området
til en universelt utformet fiskeplass. I reguleringsplan
før planperioden for Hysnes er det regulert tursti.
inkl
(tilrettelegging
for
funksjonshemme
de
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Annet

Andre relevante
forhold

[klikk her for å skrive]

2. Behov for tiltak i planperioden
nr Tiltak

Beskrivelse

Utføres av/
Ansvar

Total kostnad

Gjennom- Kostnad
føres år

0,-

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området
(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)
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3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling)
nr Løpende oppgaver; årlig (f eks

Hyppighet

Årlig
kostnad

Ansvar

Vintersesong

10.000

Indre
Fosen
kommune

rydding, vasking, tilsyn,
planklipping etc.)

Brøyting

Sum årlig kostnad:
nr Større og sjeldnere oppgaver,
(f eks grusing, maling,
skogrydding etc.)

Merknad

10.000
Hyppighet

Årlig
kostnad

Ansvar

Merknad

Sum årlig kostnad:

Annet

[klikk her for å skrive]
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Kunesset

1. Områdebeskrivelse/status
Gnr/
Bnr
45/2

FS-nummer Sikring Sikret Areal
naturbase.no s
år
(da)
form
FS00000181
1970- 9 daa
2020

Kommentarer

Grunneier

Forvaltnin
g
og drift
Indre Fosen
kommune

Nærområd
e?

Kunesset er ei halvøy i Vatngårdsvatnet. Husbotnen og
Vatngårdsvatnet er for øvrig drikkevannskilde for Stadsbygd.
Behovet for sikring i 1970 var begrunnet i at området er utgangspunkt
for turer til Høgskjæret. I dag bruker de fleste turgåere Granlund som
parkeringsplass til dette formålet. Kunesset avvikles som statlig
sikret område og tilbakeføres grunneier når leieavtalen går ut i
2020.
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Naturgrunnlag

forklaring
beskrivelse
Kort om flora og [klikk her for å skrive]
fauna, landskap,
naturtype, evt
rødlistearter etc

Kulturminner

Kort om evt
kulturminner i
området og
hensyn til disse

[klikk her for å skrive]

Bygninger

Nevn evt
bygninger på
området og
omtal kort
bruken av og
ansvaret for
disse
Adkomst til
området,
tilgjengelighet
og offentlig
kommunikasjon

[klikk her for å skrive]

Adkomst/kommunikasjon

Egnet bruk

Eksisterende
tilrettelegging

Vurdering av
hvilke aktiviteter
området egner
seg for

P-plass nær veien. Tilgang hit via fv.

annet [klikk her for å skrive] _______________

Tilretteleggingstiltak i området
før planperioden
inkl
(tilrettelegging
for
funksjonshemme
de
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Annet

Andre relevante
forhold

2. Behov for tiltak i planperioden
nr Tiltak

[klikk her for å
skrive]

Beskrivelse

[klikk her for å skrive]

Utføres
av/
Ansvar
[klikk her
for å
skrive]

Total kostnad

Gjennom- Kostnad
føres år
[klikk her
for å
skrive]

[klikk her
for å
skrive]

0

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området
(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)
[klikk her for å skrive]
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3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling)
nr Løpende oppgaver; årlig (f eks

Hyppighet

rydding, vasking, tilsyn,
planklipping etc.)

Sum årlig kostnad:
nr Større og sjeldnere oppgaver,
(f eks grusing, maling,
skogrydding etc.)

Sum årlig kostnad:

Årlig
kostnad

Ansvar

Merknad

Ansvar

Merknad

0
Hyppighet

Årlig
kostnad

0

Annet

[klikk her for å skrive]
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Reinshaugen

1. Områdebeskrivelse/status
Gnr/
Bnr
56/1

FS-nummer Sikring Sikret Areal
naturbase.no s
år
(da)
form
FS00000164
47daa

Kommentarer

Grunneier

Forvaltning
og drift

Nærområd
e?

Utført i privat
regi

Reinshaugen ble opparbeidet som park av eier Horneman mest
sannsynlig på 1700/1800 tallet. I parken er det plantet inn flere store
løvtrær, planter, busker og stauder. I tillegg finner vi flere tidligere
karussdammer. Området er fredet av Riksantikvaren.
Parkanlegget som omkranser gården ble sist restaurert på 1990-tallet.
Gjengroing og vindfall er en stor utfordring. Det er behov for
kontinuerlig og systematisk skjøtsel av området. En forvaltning- og
skjøtselsplan er avgjørende for riktig valg tas i tråd med områdets
kvaliteter.
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forklaring
Kort om flora og
fauna, landskap,
naturtype, evt
rødlistearter etc

beskrivelse
Reinshaugen ligger på et høydedrag. Når parken ble
opparbeidet i sin tid ble det plantet en rekke trær og
planter. I dag finner vi også et mangfold av trestorter
og en del gamle planter. Man ser også tydelig
karussdammene i terrenget, men her er det behov for
restaurering. I tillegg vokser det en del uønskede arter i
haugen som bør fjernes etter hvert som de vokser opp.

Kulturminner

Kort om evt
kulturminner i
området og
hensyn til disse

Reins Kloster omtales i Harald Hårfageres saga (ca
870) og gården kan være inntil 3000 år gammel. Den
har vært høvdingesete, kongsgård, og også
nonnekloster i 300 år fra 1220-årene. I 1704 ble gården
solgt til familien Horneman. Klosterruinene,
hovedbygning, meieri og borgstue er på området.
Nærmere beskrivelse i fredningsvedtak fra RA.

Bygninger

Nevn evt
bygninger på
området og
omtal kort
bruken av og
ansvaret for
disse
Adkomst til
området,
tilgjengelighet
og offentlig
kommunikasjon

Klosterruinene, hovedbygning, meieri og borgstue er
på området. Klosterruinene eies av
Fortidsminneforeningen. De andre bygningene er i
privat eie, noen har museale formål.

Naturgrunnlag

Adkomst/kommunikasjon

Egnet bruk

Eksisterende
tilrettelegging

Vurdering av
hvilke aktiviteter
området egner
seg for

P-plass ligger ved Rein kirke tett ved fylkesvei og Rein
kirke. Gode parkeringsmuligheter og skilting.

annet [klikk her for å skrive] _______________

Tilretteleggings- Handicap – tilgjengelig toalett, informasjonsskilt ved
tiltak i området
p-plass. Tilrettelagte stier.
før planperioden
inkl
(tilrettelegging
for
funksjonshemme
de
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Annet

Andre relevante
forhold

[klikk her for å skrive]

2. Behov for tiltak i planperioden
Nr Tiltak

1

Skjøtselstiltak

2

Restaurering av
karussdammer

Total kostnad

Beskrivelse

Rydding av skog og
uønskede arter

Utføres
av/
Ansvar
Indre
Fosen
kommune

Gjennom- Kostnad
føres år
2017/2018 50.000

50.000

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området
(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)
Gjennomføre kontinuerlig skjøtsel av området slik at de historiske kvalitetene fremheves og
opprettholdes. Parken/haugen er unik i regional og nasjonal sammenheng.
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3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling)
nr Løpende oppgaver; årlig (f eks

Hyppighet

Årlig
kostnad

Ansvar

Løpende

20.000

Indre
Fosen
kommune

rydding, vasking, tilsyn,
planklipping etc.)

Vedlikehold av stier

Sum årlig kostnad:
nr Større og sjeldnere oppgaver,
(f eks grusing, maling,
skogrydding etc.)

Sum årlig kostnad:

Merknad

20.000
Hyppighet

Årlig
kostnad

Ansvar

Merknad

0

Annet

[klikk her for å skrive]
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Pevika

1. Områdebeskrivelse/status
Gnr/
Bnr
164/
20

FS-nummer Sikring Sikret Areal
naturbase.no s
år
(da)
form
FS00000165
1973
335
daa

Kommentarer

Grunneier

Forvaltnin
g
og drift
Indre Fosen
kommune

Nærområd
e?

Pevika friluftsområde ligger inne i Sørfjorden, som en smal stripe
mellom fjell og sjø ved Sørfjorden. Området består av ei 2,5 km lang
strandlinje med rullesteinstrand og svaberg. Utsiktspunkt fra
Bergkallen inngår i området.
Det er det noen utfordringer ved området det må tas stilling til. Blant
annet vedlikehold av parkeringsplassen ved Pevika, rassikring på
stien frem til kaia og vedlikehold av de tilretteleggingene som er gjort
i det statlige sikrede området (HC-toalett, kai og benker).
Det kan være at allmennheten er sikret tilgang til området ved at det
er regulert til LNF- område og 100 metersregelen. Hvis allmennheten
skal være sikret tilgang via sjøveien må det være nødvendig
tilrettelegging med kai og det må avsettes penger til et slikt formål.
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Naturgrunnlag

Kort om flora og
fauna, landskap,
naturtype, evt
rødlistearter etc

Kulturminner

Kort om evt
kulturminner i
området og
hensyn til disse

[klikk her for å skrive]

Bygninger

Nevn evt
bygninger på
området og
omtal kort
bruken av og
ansvaret for
disse
Adkomst til
området,
tilgjengelighet
og offentlig
kommunikasjon

Det er anlagt kai og handicap-toalett. Rissa kommune
er ansvarlig for drift og vedlikehold disse bygningene.

Adkomst/kommunikasjon

Egnet bruk

Eksisterende
tilrettelegging

Vurdering av
hvilke aktiviteter
området egner
seg for

Tilretteleggingstiltak i området
før planperioden
inkl
(tilrettelegging
for
funksjonshemme
de

Det går kommunal vei fra Råk skole til p-plass i
Pevika. Derfra går det turvei til det offentlige
friluftsområdet. Parkeringsplass ved området (privat
eie).

annet [klikk her for å skrive] _______________

Handicap-tilgjengelig toalett, fiskebrygge, benker og
bord. Stier. Parkeringsplass.
Råkvåg Marsjklubb har opparbeidet en del trapper for
å lette tilgjengeligheten i de bratteste partiene når en
kommer fra Holsundet.
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Annet

Andre relevante
forhold

Servituttavtale mellom grunneier og Rissa kommune
og Staten ved Miljøverndepartementet.

2. Behov for tiltak i planperioden
nr Tiltak

Beskrivelse

1.

Sikring av vei

Rassikre veien fram til kaia

2.

Reparering av
kaianlegg

Rette opp mangler ved
kaianlegg

Utføres
av/
Ansvar
Indre
Fosen
kommune
Indre
Fosen
kommune

Total kostnad

Gjennom- Kostnad
føres år
Usikkert

800.000

2019

5.000

805.000

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området
(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)
[klikk her for å skrive]
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3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling)
nr Løpende oppgaver; årlig (f eks

Hyppighet

rydding, vasking, tilsyn,
planklipping etc.)

Årlig
kostnad

Vasking og tømming av toalett

0,-

Sum årlig kostnad:

0

nr Større og sjeldnere oppgaver,
(f eks grusing, maling,
skogrydding etc.)

Sum årlig kostnad:

Hyppighet

Årlig
kostnad

Ansvar

Merknad
Stengt av.

Ansvar

Merknad

0

Annet

[klikk her for å skrive]
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60

61

Tjønnbakken

62

1. Områdebeskrivelse/status
Gnr/
Bnr
74/57

FS-nummer Sikring Sikret Areal
naturbase.no s
år
(da)
form
FS0000182
1987
2 daa

Kommentarer

Grunneier

Forvaltnin
g
og drift
Indre Fosen
kommune

Nærområd
e?

Tjønnbakken er p-plass ved Fjellørnens klubbhus. Her er det
lysløyper på 3 og 5 km og skiterrenget er svært familievennlig.
Området rundt består av myr og skogområder som er godt egnet til
turer på ski vinters tid. Parkeringsplassen ved Tjønnbakken eies av
kommunen. Området består av gnr./bnr.74/57 og 74/50. Den ene
delen er statlig sikret, mens den andre delen er kjøpt av Rissa
kommune. Parkeringsplassen er utgangspunktet for lysløypa og
skiløypa innover Storhavet. Parkeringsplassen ble i sin tid
opparbeidet av Rissa kommune og IL Fjellørnen med tilskudd fra
Fylkesmannen.
Det ble gjort forbedringer av parkeringsplassen i 2016/17. Grøfting
og drenering. Løypekart og skilting er også på plass.
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Naturgrunnlag

Kort om flora og
fauna, landskap,
naturtype, evt
rødlistearter etc

Kulturminner

Kort om evt
kulturminner i
området og
hensyn til disse

[klikk her for å skrive]

Bygninger

Nevn evt
bygninger på
området og
omtal kort
bruken av og
ansvaret for
disse
Adkomst til
området,
tilgjengelighet
og offentlig
kommunikasjon

[klikk her for å skrive]

Adkomst/kommunikasjon

Egnet bruk

Eksisterende
tilrettelegging

Vurdering av
hvilke aktiviteter
området egner
seg for

Enkel og god atkomst til området fra hovedvei. Godt
utgangspunkt for langrenn i lysløypa og lengre
turløype.

annet Utgangspunkt for skiløype. Mye brukt. __

Tilretteleggings- Det er gapahuk i løypa. Løypekart for både lysløype og
tiltak i området
turløype er på plass.
før planperioden
inkl
(tilrettelegging
for
funksjonshemme
de
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Annet

Andre relevante
forhold

[klikk her for å skrive]

2. Behov for tiltak i planperioden
nr Tiltak

Beskrivelse

Utføres
av/
Ansvar

Total kostnad

Gjennom- Kostnad
føres år

0,-

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området
(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)
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3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling)
nr Løpende oppgaver; årlig (f eks

Hyppighet

rydding, vasking, tilsyn,
planklipping etc.)

Årlig
kostnad

Brøyting

50.000

Sum årlig kostnad:

50.000

nr Større og sjeldnere oppgaver,
(f eks grusing, maling,
skogrydding etc.)

Sum årlig kostnad:

Hyppighet

Årlig
kostnad

Ansvar

Merknad

Ansvar

Merknad

0

Annet

[klikk her for å skrive]
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Voknøya – Våpenøya

1. Områdebeskrivelse/status
Gnr/
Bnr
168/
23

FS-nummer Sikring Sikret Areal
naturbase.no s
år
(da)
form
FS00000203
1997
155
daa

Kommentarer

Grunneier

Forvaltnin
g
og drift
Indre Fosen
kommune

Nærområd
e?

Voknøya er den største øya i Indre Fosen kommune. Halve Voknøya
er offentlig friluftsområde. I forbindelse med salg av Voknøya er det
lagt inn konsesjonsvilkår som sikrer allmennhetens friluftsrettigheter
på hele øya, med badeplasser og stier, stamt ilandstigningsmuligheter
på øyas østside ved Holsundet. Kommunen eier naboeiendommen
mot nord, husmannsplassen Tobakksvika på øya, gnr./bnr.: 168/6 (30
daa).
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Naturgrunnlag

Kort om flora og Berg, bar- og lauvtrær. Utsikt mot Stallvika på motsatt
fauna, landskap, side samt øyene i Stjørnfjorden.
naturtype, evt
rødlistearter etc

Kulturminner

Kort om evt
kulturminner i
området og
hensyn til disse

Gammel på naboeiendom, Tobakksvika.

Bygninger

Nevn evt
bygninger på
området og
omtal kort
bruken av og
ansvaret for
disse
Adkomst til
området,
tilgjengelighet
og offentlig
kommunikasjon

Indre Fosen kommune (Rissa kommune) eier
Tobakksvika som ligger utenfor det statlig sikrede
området. Det er en ca. 300 år gammelt hus med
tilhørende fjøs/låve.

Adkomst/kommunikasjon

Egnet bruk

Eksisterende
tilrettelegging

Vurdering av
hvilke aktiviteter
området egner
seg for

Adkomst fra Holsundet til Voknøya med båt.

annet [klikk her for å skrive] _______________

Tilretteleggings- Mulighet til å legge til med båt på Voknøya. Det er
tiltak i området
stitråkk fra kai til Tobakksvika. Det er tilrettelagt med
før planperioden vann. Tillat med telting.
inkl
(tilrettelegging
for
funksjonshemme
de
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Annet

Andre relevante
forhold

2. Behov for tiltak i planperioden
nr Tiltak

Beskrivelse

1

Innkjøp av båt(er) til Tilgangen til området må
allmennhetens bruk sikres på en bedre måte.

2

Skilting og merking
av sti. Vedlikehold
av sti.

3

Utføres
av/
Ansvar
Indre
Fosen
kommune
Indre
Fosen
kommune

Bruken av området må
gjøres mer kjent og
attraktivt. En perle som er
godt gjemt og lite
tilgjengelig per i dag.
Markedsføringstiltak Bedre informasjon om
Indre
stedet. Sees i sammenheng Fosen
med andre områder.
kommune

Total kostnad

Gjennom- Kostnad
føres år
2019

50.000

2019

10.000

2019

10.000

70.000

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området
(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)
[klikk her for å skrive]
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3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling)
nr Løpende oppgaver; årlig (f.eks

Hyppighet

rydding, vasking, tilsyn,
planklipping etc.)

Sum årlig kostnad:
nr Større og sjeldnere oppgaver,
(f eks grusing, maling,
skogrydding etc.)

Sum årlig kostnad:

Årlig
kostnad

Ansvar

Merknad

Ansvar

Merknad

0,Hyppighet

Årlig
kostnad

0

Annet

Informasjonsskilt ved ilandstigning på Voknøya.
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Naboeiendommen, husmannsplassen Tobakksvika.
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