
DEL 1: 

Forvaltningsplan 
for statlig sikra friluftslivsområder 

Våler for 2013-2018  
 

 

Fakta om kommunen  
Antall 

innbyggere 
Ant innbyggere  

per km2 
Antall statlig sikra 
friluftslivsområder  

Andre friluftslivs-
områder (antall) 

4800 19,2 4 1  

 

 



Forvaltningsplan 
Våler : Engsand  

 

  

Fint om det markes for eksisterende og planlagte tiltak i kartet.  

 

1. Områdebeskrivelse/status 
Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

91/6 FS00000789 

 
 
  

 
1978 

13 

 

Kommunen 

 

Kommentarer Tilrettelagt badeplass med langgrunn sandstrand og lave svaberg og solsletter. 
Separat parkering med toalettbu og gangbru over en bekk. 

 

  

Erverv

Avtale

Stat

Kommune/ 
fri lusftsråd

Privat

Ja

Nei



 forklaring beskrivelse 

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

Grassletter med noe skog. Sandstrender og takrør. En liten 
bestand av selsnepe på stranden. 

Kulturminner Kort om evt 
kulturminner i 
området og hensyn 
til disse 

Ingen kjente kulturminner. 

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

Det er ikke bygg på eiendommen. Avløpssektoren har en 
pumpestasjon ved området. Der er det et rom med vask og 
toalett(WC) som er åpent for allmennheten. Det blir jevnlig vasket 
og holdt i orden. 

Adkomst/kom-
munikasjon 

Adkomst til 
området, 
tilgjengelighet og 
offentlig 
kommunikasjon 

Området ligger tett ved fylkesvei 115. Parkeringsplass er godt 
synlig fra fylkesvei. God kapasitet på parkeringsplass. områdes 

Egnet bruk Vurdering av hvilke 
aktiviteter området 
egner seg for 

 
       annet Dårlig vannkvalitet reduserer mulighetene for bading. 

Eksisterende 
tilrettelegging 

Tilretteleggings- 
tiltak i området før 
planperioden inkl 
(tilrettelegging for 
funksjonshemmede 

Grasklipping er satt bort til en forening. De følger med og 
vurderer selv behovet. Det er store arealer som klippes. 

Det er lagt duk på stranden og kjørte på mange lastebillass med 
sand. Sivgarden er også klippet en gang med spesialutstyr 
(vanngående).  

Annet Andre relevante 
forhold  

 

Selsnepe forekomsten har vært stor i området. Bekjempet flere 
ganger med roundup-eco.  

Det er gangbro over Engsbekken.. Den er nødvendig for å komme 
fra parkering til selve friluftsområdet med badestranden. 

 

Turgåing Sykling

Bading Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon Telting



2. Behov for tiltak i planperioden 
nr Tiltak  Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 
Gjennom- 
føres år 

Kostnad 

 Vedlikehold av 
gangbro 

Rekkverk begynner å bli dårlig. 
Deler av dekket må byttes. 
Heving og bedre sikring mot flom 

kommunen 2014 20.000 

      

      

      

      

      

 Total kostnad    20.000 

 

 

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

Forbedre vannkvaliteten. 

Tiltross for omfattende tiltak innen for avløp og i landbruk, så har ikke fosfor verdiene i vannet gått ned. 
Algesamfunnene overvåkes gjennom Morsa. Brunalger som kan forårsake kløe på hud forkommer i litt for stort 
antall. Ytterlige tiltak vurderes. Workshop på dette temaet arrangeres november 2012. 

 



3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) 
nr Løpende oppgaver; årlig (f eks 

rydding, vasking, tilsyn, 
planklipping etc.) 

Hyppighet Årlig 
kostnad 

Ansvar Merknad 

 Klippe gress 2-4 ganger i 
måneden 

10.000 Kommunen  

 Tilsyn med toalett  5.000 Kommunen  

      

      

      

      

 Sum årlig kostnad:  15.000   

 

 

 
Fjerning av sivbelte, entreprenør, Vidar Braterød, Våler. 



Forvaltningsplan 
Gudøya  

 

  

Fint om det markes for eksisterende og planlagte tiltak i kartet.  

 

1. Områdebeskrivelse/status 
Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

97/7 FS00000792 

 
 
  

 
 

 

 

Kommune 

 

Kommentarer Gudøya er en øy på 445 dekar i Vansjø. Høyeste punkt ligger 53 meter over havet, 
som vil si 28 meter over Vansjøs normalvannstand. Gudøya er for det meste er 
dekket med løv- og barskog. Det har vært en gård på øya hvor kun stablet 
grunnmur står i dag. Noe av de gamle jordene er klart og holdt oppe gjennom 
beiting.  Det er 3 sandstrender på øya. Den største ligger på østsiden og har navnet 
Paradisbukta. Det er merket  tursti rundt hele øya, og det er tilrettelagt for 
fritidsbruk med krakker, renovasjon og toaletter flere steder. På en høyde inne på 
øya er det bygget et utkikkstårn. Derfra får man god utsikt utover Storefjorden. 

 

  

Erverv

Avtale

Stat

Kommune/ 
fri lusftsråd

Privat

Ja

Nei



 Forklaring beskrivelse 

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

Nomalt lanndskap for fylket med furu på åser og gran og noe 
løvskog i dalsøkk. 

Kulturminner Kort om evt 
kulturminner i 
området og hensyn 
til disse 

Grunnmuren fra den gamle gården står. Videre kan den gamle 
møllesteinen som ble brukt ses. 

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

Eneste byggene på øya er toalettanlegg øst og vest på øya. 

Adkomst/kom-
munikasjon 

Adkomst til 
området, 
tilgjengelighet og 
offentlig 
kommunikasjon 

Adkomst kun med båt/kano. 

 

 

Egnet bruk Vurdering av hvilke 
aktiviteter området 
egner seg for 

 
       annet [klikk her for å skrive] _______________________  

Eksisterende 
tilrettelegging 

Tilretteleggings- 
tiltak i området før 
planperioden inkl 
(tilrettelegging for 
funksjonshemmede 

Toaletter  2 steder 

Utkikkstårn 

Tursti 

Annet Andre relevante 
forhold  

 

Sau beiter hvert år på øya. Noe konfliktfylt, men er antagelig 
eneste alternativ for å hindre gjenngroing. 

 

Turgåing Sykling

Bading Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon Telting



2. Behov for tiltak i planperioden 
nr Tiltak  Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 
Gjennom- 
føres år 

Kostnad 

 1 gapahuk En av 4 gapahuker som skal ut i 
Vansjønaturen skal settes opp 
her 

DNT-Vansjø 

Prosjekt”Vansjø 
Villmark 

2012 Ca 75.000 
ferdig oppsatt 

Er finansiert 

 Nytt toalett på stranda 
i sørvest. 

Det trengs et toalett ved den  
mye brukte stranda i sør-vest. 

Våler kommune 2014 65.000 

 Skilting og merking 
av stier.  

Turstien som ble laget ca 1995 
trenger vedlikehold 

Våler kommune 2013 25.000 

      

 Renovasjon 4-5 renovasjonspunkter på øya Våler kommune Hvert år 10.000 

      

 Total kostnad    100.000 

 

 

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

Utsetting av saltsteiner til sau har gitt terrengslitasje. Saltsteiner må flyttes vekk fra viktige områder for 
friluftslivet. 

 



3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) 
nr Løpende oppgaver; årlig (f eks 

rydding, vasking, tilsyn, 
planklipping etc.) 

Hyppighet Årlig 
kostnad 

Ansvar Merknad 

 Tilsyn    Kommunen Tas sammen 
med 
renovasjon 

 Tømme toaletter og søppel  10.000 Kommunen  

      

      

      

      

 Sum årlig kostnad:  10.000   

 

 

      Utkikkstårn på Gudøya. Foto: SOM 

 
 



Forvaltningsplan 
Våler Mosseros/Haratangen  

 

 
Haratangen 

1. Områdebeskrivelse/status 
Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

37/27 FS00000790 

 
 
  

 
1979 

30 

 

Kommunen 

 

Kommentarer Tange med furuskog. Mindre gressletter. 

 

  

Erverv

Avtale

Stat

Kommune/ 
fri lusftsråd

Privat

Ja

Nei



 forklaring beskrivelse 

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

Variert skog. Et større område med høy gammel bjørkeskog svært 
god bonitet. Eller mye furumark. 3-4 små viker med små strender. 

Kulturminner Kort om evt 
kulturminner i 
området og hensyn 
til disse 

Bolter i fjellet fra fløtningstiden. Tømmerslep ble fortøyd på 
tangen i påvente av god vind. 

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

Det finnes ikke noe bygg på eiendommen. 

Adkomst/kom-
munikasjon 

Adkomst til 
området, 
tilgjengelighet og 
offentlig 
kommunikasjon 

Dette er fasland med mulighet for adkomst til fots. Det er langt fra 
vei og det antas at 95% av besøkende er til fots 

Egnet bruk Vurdering av hvilke 
aktiviteter området 
egner seg for 

 
      Bading, båturfart, kano, turgåruing, fiske, telting 

Eksisterende 
tilrettelegging 

Tilretteleggings- 
tiltak i området før 
planperioden inkl 
(tilrettelegging for 
funksjonshemmede 

 

Annet Andre relevante 
forhold  

 

Området har en meget sentral og fin beliggenhet i Vasnjø. 
Området er tiltross for dette lite brukt. Ved enkel tilrettelegging 
bør områdets potensiale for friluftsliv kunne bedre utnyttes. Med 
enkle tiltak antas det at bruken vil kunne åkes mye. 

 

Sykling Turgåing

Bading Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon Telting



2. Behov for tiltak i planperioden 
nr Tiltak  Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 
Gjennom- 
føres år 

Kostnad 

 Rydde frem 
sandstrender 

Opphoping at tildrevet takrør og 
eventulet litt påfylling av sand på 
de små strendene 

Våler 
kommune 

2013-2015 40.000 kr 

 Tynne skog Tynne bjørkeskogen Våler 
kommune 

2013 5.000 

 Toalett  Våler 
kommune 

2016-2018 25.000 

 Gapahuk Kan være aktuelt. Bør høste 
erfaringer med de fire første 
gapahukene først 

Våler 
kommune 

2016-2018 85.000 

 Grill/bålplass Kan bli aktuelt om bruken øker Våler 
kommune 

2018 15.000 

      

 Total kostnad    170.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) 
nr Løpende oppgaver; årlig (f eks 

rydding, vasking, tilsyn, 
planklipping etc.) 

Hyppighet Årlig 
kostnad 

Ansvar Merknad 

 Tilsyn  Årlig løpende 10.000 Våler 
kommune 

 

      

      

      

      

      

 Sum årlig kostnad:  10.000   

 

  

Annet  

Tanken om gapahuk og grillplass er ikke toppprioritert.  Bruke må øke først før det er aktuelt. 
Ryddejobben i området er viktig for å få frem områdets kvaliteter og bør prioriteres. 

 

 

 
Bolt i fjell fra fløtingsepoken i Vansjø. Fra Haratangen med Gudøya i 

bakgrunnen. Foto: SOM 



Forvaltningsplan 
Rødsund bro  

 

  

Fint om det markes for eksisterende og planlagte tiltak i kartet.  

 

1. Områdebeskrivelse/status 
Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

28/5 FS00000791 

 
 
  

 
1981 

7 

 

Kommunen 

 

Kommentarer Badeplass i tilknytning til en rasteplass ved vei 120. En liten strand med gresslette i 
bakkant. Mulig å sette ut båt, og å fiske fra et gammelt brokar. Svært mye brukt. 

 

  

Erverv

Avtale

Stat

Kommune/ 
fri lusftsråd

Privat

Ja

Nei



 forklaring beskrivelse 

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

[klikk her for å skrive] 

Kulturminner Kort om evt 
kulturminner i 
området og hensyn 
til disse 

Brokarene til den gamlebrua over Rødsund. Brukes som 
fiskeplass i dag.  

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

Ingen 

Adkomst/kom-
munikasjon 

Adkomst til 
området, 
tilgjengelighet og 
offentlig 
kommunikasjon 

Ligger tett ved fylkesvei 155/120. Gode parkeringsforhold nært 
rasteplass som driftes av statens veievesen. Der er det gode 
toaletter også HC-toalett. 

Egnet bruk Vurdering av hvilke 
aktiviteter området 
egner seg for 

 

 
       annet badeplass _________________________________  

Eksisterende 
tilrettelegging 

Tilretteleggings- 
tiltak i området før 
planperioden inkl 
(tilrettelegging for 
funksjonshemmede 

God tilgang på området med bil og derfra og ut til fiskeplass på 
brokaret er tilgjengelig fro rullestolbrukere. Fundament til 
baderampe for rullestol tatt av is og eksisterer ikke lenger. 

Annet Andre relevante 
forhold  

 

Mye brukt av folk fra Moss og turister på gjennomfart. 

 

Turgåing Sykling

Klatring Båtutfart

Fiske Lek, rekreasjon

Telting



2. Behov for tiltak i planperioden 
nr Tiltak  Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 
Gjennom- 
føres år 

Kostnad 

 Rive gammelt 
toalettbygg 

Revet 2012 Våler 
kommune 

2012 0 

 Grill/bålplass   2014 22.000 

 Forbedre 
båtutsettingsrampe 

Bratt og steinete. Ligger på privat 
side. Utbedringer må avtales med 
grunneier. 

 ? 10.000 

 Tilrettelegge for HC-
fiskeplass 

Etter fylle med grus/singel. 
Reparere eller bytte rekkverk 

Våler 
kommune 

2013 10.000 

 Skilting Gammel info-tavle fjernet 2012. 
Ny bør vurderes satt opp 

Våler 
kommune 

2015 15.000 

 Etterfylle med sand Sand er kjørt på 3 ganger før. 
Erfaringsmessig må det 
etterfylles. Sanden forsvinner 
utover og delvis nordover mot 
brokaret. Dette er bare gunstig for 
området 

 2015 30.000 

 Total kostnad    87.000 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) 
nr Løpende oppgaver; årlig (f eks 

rydding, vasking, tilsyn, 
planklipping etc.) 

Hyppighet Årlig 
kostnad 

Ansvar Merknad 

 Tilsyn/renosavsjon Ved behov= ca 
ukentlig 

16.000 Våler kommune/ 

Movar 

 

 Gressklipping Ved behov= 2-6 
ganger pr 
måned. 

10.000 Våler kommune / 

Misjonsforeningen 

 

 Ryddekratt/skog 3.hvert år 3.000 Våler kommune  

      

      

      

 Sum årlig kostnad:  29.000   

 

 
Fjerning av sprengstein fra strand på Rødsund 2012. 60 tonn sand kjørt på etter 
renskingen. Strandarealet har økt mye. Erosjonskanten i bakgrunnen er plastret 
med morenestein. Foto: SOM 



Forvaltningsplan 
Våler :Fergeleie, Sønsterød 

 
1. Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

  Erverv

Avtale
 
 
 

 
 

 Stat

Kommune/ 
fri lusftsråd

Privat  

[  ] Ja

Nei  

Kommentarer Populær badeplass for folk fra Texnes, Kordahl, Dammyr, Rød og Augerød. 

 

 Forklaring Beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 
fauna, landskap, 
naturtype, evt 
rødlistearteretc 

Grasareal med stor svartor skog rundt. 

Kulturminner Kort om evt 
kulturminner i 
området og hensyn 
til disse 

Gamle kai for ferge til Dillingøy. 

Bygninger Nevnevt bygninger 
på området og 
omtal kort bruken 
av og ansvaret  for 
disse 

Der er ikke bygninger på området. 

Adkomst/kom
-munikasjon 

Adkomst til 
området, 
tilgjengelighet og 
offentlig 
kommunikasjon 

Kommunalvei fram til området. God adkomst. Litt begrenset 
med parkering. 



Egnet bruk Vurdering av hvilke 
aktiviteter 
området egner seg 
for 

Turgåing Sykling

Bading Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon Telting  
       annet [klikk her for å skrive] ______________________________  

Eksisterende 
tilrettelegging 

Tilretteleggings- 
tiltak i området før 
planperiodeninkl 
(tilrettelegging for 
funksjonshemmede 

[klikk her for å skrive] 

Annet Andre relevante 
forhold  

 

[klikk her for å skrive] 

 

2. Behov for tiltak i planperioden 
nr Tiltak  Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 
Gjennom- 
føres år 

Kostnad 

 Toalett Toalett er savnet i området.  Våler 
kommune 

2015 65.000 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

Total kostnad    65.0000 

 



3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) 
nr Løpende oppgaver; årlig (f 

eks rydding, vasking, tilsyn, 
planklipping etc.) 

Hyppighet Årlig 
kostnad 

Ansvar Merknad 

 Grasklipping 2-4 ganger pr 
mnd 

10.000 kr Kommune/ 

Misjonsforening 

 

      

      

      

      

      

 Sum årlig kostnad:  10.000 kr   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oppsummering 

 

1. Prioritering av tiltak i statlig sikra 
friluftslivsområder i Våler  kommune 2013-
2018  
 

Område 
(navn) 

Tiltak 
nr 

Tiltak Kostnad Utføres av  Prior
itet 

Merknad 

Engsand 1  Vedlikehold gangbro 20.000 kommunen 1  

Gudøya 2 Nytt toalett 65.000 kommunen 3  

Gudøya 3 Skilting og vedlikehold tursti 25.000 Kommunen 2  

Gudøya 4 Oppsetting av gapahuk (75.000)   DNT-Vansjø 1  finansiert 

Hara-tangen 5 Rydde frem strender pluss noe 
tilkjøring av sand 

40.000 kommunen 1  

Hara-tangen 6 Rydde teltplasser i bjørkeskogen  5.000  Kommunen  1  

Haratang. 7 Toalett 40.000 kommunen 2  

Harat. 8 Gapahuk 85.000 kommunen 4  

Haratang. 9 Grillplass 15.000 kommunen 3  

Rødsund 10 Forbedre båtutsetting 10.000 kommunen 4  

Rødsund 11 Forbedre adkomst for HC-fisking 10.000 kommunen 1  

Rødsund 12 Skilting 15.000 Kommunen 2  

Rødsund 13 Vedlikhold etterfylling av sand 30.000 Kommunen 1  

       

Total 
kostnad i 
planperiode:  

  435.000    

 

  



2. Drift av statlig sikra i Våler kommune 2013-
2018  (frivillig utfylling) 

Område (navn) Løpende oppgaver Årlig 
kostnad 

Større 
oppgaver 

Kostnad Merknad 

Engsand  Grasklipping, tilsyn toalett 10.000    

Engsand Tilsyn toalett   5.000    

Gudøya Tilsyn og renovasjon 10.000    

Haratangen Tilsyn, vedlikehold 10.000    

Rødsund Tilsyn, renovasjon,  16.000    

Rødsund Grasklipping 10.000    

Rødsund Vedlikehold skogarealene   3.000    

      

      

      

      

      

Total årlig 
kostnad 

 64.000    

Total kostnad i 
planperiode: 

 384.000    
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