
DEL 1: 

Forvaltningsplan 

for statlig sikra friluftslivsområder 

Gol kommune for 2017-2021 

 

 

Fakta om kommunen 01.01.2016 

Antall 

innbyggere 

Ant innbyggere  

per km2 

Antall statlig sikra 

friluftslivsområder  

Andre friluftslivs-

områder kommunen 

har ansvar for  

4610 8,5 1 3 

 



DEL 2: 

Forvaltningsplan 
Gol kommune : Glitre friluftsområde  

 

  
 

1. Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

14/33
0 

FS00000662 Erverv

Avtale

 

 

  

1973 

 

22 daa Stat

Kommune/ 

fri lusftsråd

Privat
 

Gol kommune Ja

Nei
 

Kommentarer  

 

  



 forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc 

Det er ikke registrert sjelden flora eller fauna i området. 

Vegetasjonen veksler mellom svaberg og kulper i vest til 

skogsmark og grasarealer i områdene fra innfallsporten og 

mot øst. Trolig gammel slåtteeng i området lengst mot øst. 

Denne bør undersøkes for rødlistearter og vurderes som egen 

naturtype. Eventuell anlegging av fotballbane skal ikke 

komme i konflikt med slåtteenga. 

Kulturminner Kort om evt 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

Gammel steinmur er flere steder intakt. Den blir bevart. 

Bygninger Nevn evt bygninger 

på området og 

omtal kort bruken 

av og ansvaret for 

disse 

Det står et toalett sentralt plassert på området. Dette har 

kommunen driftsansvaret for. 

Adkomst/kom

-munikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

Adkomsten til området er hovedsakelig fra parkeringsplass 

like ved. Men, man kommer også inn på området via gang og 

sykkelstien langs Rv. 52 og Rv. 7. Det er ikke noen offentlig 

kommunikasjon til og fra området. 

Egnet bruk Vurdering av hvilke 

aktiviteter 

området egner seg 

for 

Turgåing Sykling

Bading Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon Telting
 

       annet ________________________________________________________  

Eksisterende 

tilrettelegging 

Tilretteleggings- 

tiltak i området før 

planperioden inkl 

(tilrettelegging for 

funksjonshemmede 

Adkomsten fra parkingsplassen og inn på hovedområdet er 

universelt utformet.  Toalettet og tilgang til badekulp er også 

universelt utformet (baderampe). Det er forøvrig bygget en 

grill til fri benyttelse og det er bygget en sandvolleyballbane. 

Flere sittebenker er plassert ut. 

Annet Andre relevante 

forhold  

 

Det er forsøkt å dempe vår/høstflommens  virkning på 

området, spesielt badekulpen for de aller minste, ved å 

plassere ut stor og runde steiner. 

 



2. Behov for tiltak i planperioden 

nr Tiltak  Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 

Gjennom- 

føres år 

Kostnad 

1 Skilting og 

informasjon fra Rv 7 

og Rv 52 

Et skilt som forteller om 

områdets muligheter, 

universell utformet 

friluftsområde. 

Gol 

kommune/ 

Statens 

vegvesen 

2017 15.000 

2 Bygging av ny 

parkeringsplass 

I enden av eksisterende 

parkeringsplass er det 

kommunalt areal som kan 

benyttes som 

parkeringsområde.  Dette må 

planeres, gruses og lages 

adkomst til. 

Gol 

kommune 

2017-

2018 

100.000 

3 Oppmerking av p-

plasser på ny 

parkering 

Spesielt må det merkes av for 

parkering for 

funksjonshemmede 

Gol 

kommune 

2017-

2018 

10.000 

4 Fotballbane/jorde Kan tilrettelegges for i østlige 

del av friluftsområdet. Kostnad 

på tiltak er satt opp 

sammenlignet med forrige plan. 

Gol 

kommune 

2020 50.000 

5 Gangsti rundt 

toalettet og fram til 

grillplassen 

Bruk av fyllmasser som blir til 

overs kan være viktig å bruke i 

dette arbeidet. Rundløypa 

skaper trivsel. Se for øvrig plan 

for universell utforming. 

Kostnad med tiltaket er 

redusert siden forrige plan. 

Gol 

kommune 

2019 50.000 

6 Resterende  arbeid 

med universell 

utforming av trase ut 

til badekulp med 

baderampe 

Deler av traseen er ekstra 

utsatt for slitasje pga flom og 

bør derfor støpes med fast 

dekke i betong 

Gol 

kommune 

2017 50.000 

7 Sykkelparkering Ved innfallsporten etter kulvert 

er det egnet sted for 

sykkelparkering 

Gol 

kommune 

2019 20.000 

8 Skilting i området øst 

i friluftsområdet 

Ved kulvert øst i 

friluftsområdet kan det med 

fordel bli skiltet trase inn og 

forbi Gol Auto. 

Gol 

kommune 

2021 10.000 

9 Opparbeiding av 

mindre badestrand i 

øst 

Den mindre badeplassen i øst 

kan med fordel oppgraderes  og 

ryddes for slik å avlaste bruken 

Gol 

kommune 

2018-

2019 

20.000 



av hovedbadeområdet 

      

 Total kostnad    325.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografier 

 

Figur 1. Inngangsområdet til friluftsområdet. Dekorert av skoleelever. 

 

Figur 2. Oversikt over plenarealet inne på området. 



 

Figur 3. Temaet for dekoreringen er det våte element. 

 

Figur 4. Ny adkomst til og fra svaberg. Badekulp for de minste til høyre. 



 

Figur 5. Tilgjengelig grill for alle. 

 

Figur 6. Strandvolleyballbanen blir mye brukt. 



 

 

Figur 7. Toalettet er pusset opp og er univserselt utformet. 

 

Figur 8. Det er viktig med godt lys inn. 



 

Figur 9. Adkomsten til svabergene er rett og fin. 

 

Figur 10. Utsikt mot svaberg og Mobru 



 

 

 

Figur 11. Baderampen ut i den store  badekulpen under Mobru. 

 

Figur 12. Strandkanten mot den nederste badeplassen. 



 

Figur 13. Området helt mot øst 

 

Figur 14. Den gamle steinmuren ned mot den minste badeplassen i øst 



DEL 3: 

Oppsummering 

 

1. Prioritering av tiltak i statlig sikra 

friluftslivsområder i Gol kommune 2017 - 2021 

 

Område (navn) Tiltak 

nr 

Tiltak Kostnad Utføres 

av  

Prioritet Merknad 

Glitre 

friluftsområde 

1 Skilting og 

informasjon fra 

Rv 7 og Rv 52 

15.000 Gol 

kommune 

3  

Glitre 

friluftsområde 

2 Bygging av ny 

parkeringsplass 

100.000 Gol 

kommune 

2  

Glitre 

friluftsområde 

3 Oppmerking av p-

plasser på ny 

parkering 

10.000 Gol 

kommune 

4  

Glitre 

friluftsområde 

4 Fotballbane/jorde 50.000 Gol 

kommune 

9 Tiltak overført fra 

forrige plan. Pris 

oppjustert pga 

erfaringstall 

Glitre 

friluftsområde 

5 Gangsti rundt 

toalettet og fram 

til grillplassen 

50.000 Gol 

kommune 

6 Tiltak overført fra 

forrige plan. Pris 

nedjustert pga at 

grovarbeid er 

gjennomført 

Glitre 

friluftsområde 

6 Resterende  

arbeid med 

universell 

utforming av 

trase ut til 

badekulp med 

baderampe 

50.000 Gol 

kommune 

1  

Glitre 

friluftsområde 

7 Sykkelparkering 20.000 Gol 

kommune 

5  

Glitre 

friluftsområde 

8 Skilting i området 

øst i 

friluftsområdet 

10.000 Gol 

kommune 

8  



Glitre 

friluftsområde 

9 Opparbeiding av 

den minste 

badeplassen mot 

øst 

20.000 Gol 

kommune 

7  

Total kostnad i 

planperiode: 

  325.000    

 


