
DEL1:

Forvaltningsplan
for statlig sikra friluftslivsområder

Hemsedalkommune for perioden
2016 – 2019

Figur1. RaudsirkelviserRjukandefossenfriluftsliv – ognaturvernområdemedanblåsirkelsyner
Bruøynefriluftsområde

Faktaom kommunen pr 01.01.2014
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DEL2:

Forvaltningsplan
Hemsedalkommune : Rjukandefossenfriluftsliv – og

naturvernområde

Figur 1. Blå linje er tursti ut til fossoghengebru.

1. Områdebeskrivelse/status
Gnr/
Bnr

FS-nummer
naturbase.no

Sikrings
form

Sikret
år

Areal
(da)

Grunneier Forvaltning
og drift

Nærområde?

92/40 FS00000678 Erverv

Avtale

1997 88 Stat

Kommune/
frilusftsråd

Privat

Hemsedal
kommune

Ja

Nei

Kommentarer Rjukandefossenfriluftsliv – ognaturvernområde ble i 1995 regulert somet
slikt spesialområdeetter plan – ogbygningsloven.I 1997 ervervet Statenv/
direktoratet for naturforvaltning området ogdet ble sikret somfriluftsområde.



forklaring beskrivelse

Naturgrunnlag Kort omflora og
fauna,landskap,
naturtype,evt
rødlistearter etc

Det er lageten egennaturtype for fossenog kløfta rundt.
Fossesprøytsonenaturtypenhar fått regional verdi (B), da det
er betydelig potensialefor rødlistearter der. Vassdraget
dominerer i området og fossenhar et fritt fall på10-15 meter.
Områdenerundt fossener i hovedsakkartlagt som en
mosaikk av blåbærbjørkeskog,blåbærgranskogog
enggranskog.Sistnevntetype er artsrik granskogmed høy
produksjon.

Kulturminner Kort om evt
kulturminner i
områdetoghensyn
til disse

Dengamlekongevegenmellom øst-ogVestlandetsom sto
ferdig i 1844 går gjennomområdet,men er delvis nedbygd.
Mellom kongevegenogelva går det i tillegg et far etter en
eldre vegsomnoensteder er tydelig som enhulveg.Alderen
pådenneer vanskeligå fastslå,men vegenkan havært endel
av den gamleridevegengjennombygda.
Detkan væreaktuelt å rydde den gamlehulvegenog rydde
kongevegtraseen.Påinfotavle bør det informeres om
kulturminnene.

Bygninger Nevnevt bygninger
på områdetog
omtal kort bruken
av ogansvaretfor
disse

Det er toalett på parkeringsplassen.Toalettet blir driftet av
Hemsedalkommune fra vår til høst.Toalettet er stengt
vinterstid.

Adkomst/kom
-munikasjon

Adkomsttil
området,
tilgjengelighetog
offentlig
kommunikasjon

Det er skiltet adkomst fra riksvei 52. Fra parkeringsplassener
det en gruset sti ut til selveRjukandefossen.Vedstarten på
stien er det en infotavle på norsk, engelskogtysk. Ferdseler
tilrettelagt med småbroer og trapper.

Egnet bruk Vurderingav hvilke
aktiviteter
områdetegnerseg
for

Turgåing Sykling

Bading Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon Telting

Områdeter en turistattraksjon på grunn av fossen

Eksisterende
tilrettelegging

Tilretteleggings-
tiltak i området før
planperiodeninkl
(tilrettelegging for
funksjonshemmede

Adkomstentil fossenble vesentlig forbedret i 2011 med
grusing av sti, byggingav småbroer og trapper.
Parkeringsarealeter gjort større. Pågrunn av områdets
topografi er området ikke universelt utformet, men
tilretteleggingstiltakene har gjort at langt flere kan komme ut
til fossenpå en trygg måte.

Annet Andrerelevante
forhold



2. Behovfor tiltak i planperioden
nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/

Ansvar
Gjennom-
føres år

Kostnad

1 Informasjon og
skilting

Vedriksveg 52 bør det settes
opp et nytt infoskilt.
Påparkeringsplassenbør det
informeres om
naturtypekartlegging og
kulturminner?

Hemsedal
kommune

2018 30.000

2 Lagenytt toalett.
Gjøredet universelt
utformet

Områdetved inngangentil
friluftsområdet kan bli enbedre
egnetrasteplassfor alle,
dersomtoalettet blir utformet
universelt

Hemsedal
kommune

2019 100.000

3 Benker til rasteplass Noenbenker ved sidenav
toalettet vil værebra.
Universelt utformet

Hemsedal
kommune

2017 15.000

4 Sikringstiltak ut mot
fossegjeletpåmotsatt
sideav hengebrua

Pågrunn av mye ferdsel over
hengebroa bør det settesopp
et enkelt sikringsgjerde

Hemsedal
kommune

2016 30.000

5 Skilt ved hengebrua Påskilt må det varslesom
ferdsel på egetansvar

Hemsedal
kommune

2016 10.000

6 Tilrettelegging av sti
frå hengebruaogopp
mot vegenvest for
friluftsområdet

Fåpåplassenkle trappetrinn ol. Hemsedal
kommune

2019 50.000

Total kostnad 235.000



3. Driftsplanfor planperioden
nr Løpende oppgaver; årlig (f eks

rydding, vasking, tilsyn,
planklipping etc.)

Hyppighet Årlig
kostnad

Ansvar Merknad

1 Vedlikehold av gangstimed broer og
trappetrinn

Årlig, eller ved
behov

5.000 Hemsedal
kommune

2 Vedlikehold av hengebro Årlig, eller ved
behov

5.000 Hemsedal
kommune

3 Forvaltning, drift ogvedlikehold av
toalett (vasking)

Ca.daglig i
sesongen

40.000 Hemsedal
kommune

4 Forvaltning, drift ogvedlikehold av
toalett (tømming, kjemikalier ol)

Årlig 5.000 Hemsedal
kommune

Sum årlig kostnad: 55.000

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

Hyppighet Årlig
kostnad

Ansvar Merknad

1 Skjøtselav vegetasjonrundt p-plass,
sti ogut mot fossen

Årlig, eller ved
behov

10.000 Hemsedal
kommune

2 Forvaltning, drift ogvedlikehold av
toalett (maling ol)

Vedbehov 5.000 Hemsedal
kommune

Sum årlig kostnad: 15.000



Fotografier frå Rjukandefossen

Figurene1-4 viserfossensett fra hengebroa,nylagt bro vedstarten på stien,infotavle og
en av trappenesomer plassertpå glatt og bratt svaberg.Foto:Hemsedalkommune



FFF

Fif

Figurene5-8viserutsikt mot hengebrua,fossegjelet, fossenvinterstid og dengrusastien
inn til fossen.Foto:Hemsedalkommune.



Forvaltningsplan
Hemsedalkommune : Bruøynefriluftsområde

Figur 1.Rødstrek viser avgrensningentil det statlig sikra området påBruøyne.

1. Områdebeskrivelse/status
Gnr/
Bnr

FS-nummer
naturbase.no

Sikrings
form

Sikret
år

Areal
(da)

Grunneier Forvaltning
og drift

Nærområde?

67/13
og
67/7

Erverv

Avtale

2015 5,9 Stat

Kommune/
frilusftsråd

Privat

Hemsedal
kommune

Ja

Nei

Kommentarer Miljødirektoratet har gitt tilsagn om sikringsmidler ogservituttavtaler er
signert med grunneierne



forklaring beskrivelse

Naturgrunnlag Kort omflora og
fauna,landskap,
naturtype,evt
rødlistearter etc

Deler av Bruøyneer flompåvirket, noevegetasjonenbærer
preg av gjennomtypisk flommarksskog i partiene rundt
elveløpene.Gråordominerer sammenmed annenløvskog
sombjørk, seljeogvier. Det er ikke oppdagetrødlistearter i
området.Områdethar ikke blitt kartlagt med egennaturtype,
men blir høyst trolig plasseri en kategori knyttet til skog.
Typiske fuglearter knyttet til våtmark ogvannmiljø finnes.

Kulturminner Kort om evt
kulturminner i
områdetoghensyn
til disse

Det er ikke kjente kulturminner i området.

Bygninger Nevnevt bygninger
på områdetog
omtal kort bruken
av ogansvaretfor
disse

Påøyeneer det ingen bygninger eller andre installasjonerpå
grunn av fare for flom.

Adkomst/kom
-munikasjon

Adkomsttil
området,
tilgjengelighetog
offentlig
kommunikasjon

Adkomstentil området kan gjørestil fots på motsatt side av
sentrum den tiden pååret da det er minst vann i elvaHemsil.
For å virkelig gjøreadkomstenlett for de fleste og uavhengig
av vannstand i elva,bør det påplassbru fra sentrumssida og
videre 2 småbruer mellom øyene.Fra sentrumssidavil
offentlig kommunikasjon (buss) gjøredet lett for flere å
kommesegover til øyeneoggjørebruhopping.

Egnet bruk Vurderingav hvilke
aktiviteter
områdetegnerseg
for

Turgåing Sykling

Bading Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon Telting

Eksisterende
tilrettelegging

Tilretteleggings-
tiltak i området før
planperiodeninkl
(tilrettelegging for
funksjonshemmede

Ingen

Annet Andrerelevante
forhold

Det er først om fremst bruer sommå på plassfor å kunne gi
allmennhetenmuligheten til å kunne ferdesogoppholde seg
nær elvaogdekvalitetene vannmiljøet gir. I tille ggkan det
opparbeidesen enkel rasteplass.Stitrasemå opparbeidesog
underlaget må tilstrebes sånær universelt utformet som
mulig gitt terrengets premisser.



2. Behovfor tiltak i planperioden
nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/

Ansvar
Gjennom-
føres år

Kostnad

1 Informasjon og
skilting

Det må lagesen
informasjonstavle om
områdetskvaliteter og
bruksområde.

Hemsedal
kommune

2018 30.000

2 Bru 1 Hovedtilkomst over til Bruøyne
må skje via bru like ved
Skandinaviskhøyfjellssenter

Hemsedal
kommune/
private

2019 1000.000

3 Bru 2 Enkelbru mellom flomløp Hemsedal
kommune/
private

2017 50.000

4 Bru 3 Enkelbru mellom flomløp og
«fastland»

Hemsedal
kommune/

private

2016 50.000

5 Benker til rasteplass Sittebenkerplasserespå egna
stedute påBruøyne

Hemsedal
kommune

2016 10.000

6 Opparbeidingav
stitrase

Mellom bruene på øyenemå
grunnen opparbeidesfor slik å
egnesegfor gående.UUmå
tilstrebes

Hemsedal
kommune

2019 50.000

Total kostnad 1190.000

3. Driftsplanfor planperioden
nr Løpende oppgaver; årlig (f eks

rydding, vasking, tilsyn,
planklipping etc.)

Hyppighet Årlig
kostnad

Ansvar Merknad

1 Vedlikehold av gangstimed broer og
rasteplass

Årlig, eller ved
behov

5.000 Hemsedal
kommune

2 Ryddingav stitrase ogområde for
rasteplass

Vedbehov 5.000 Hemsedal
kommune

Sum årlig kostnad: 10.000



Fotografier Bruøyne

Figur 1. Hovedøya av Bruøyne.

Figur2. Elvemiljøetnord for Bruøyne



Figur 3. Rekreasjonsarealet vis a vis Bruøyne er populært

Figur 4. Flomløp mellom Bruøyne



DEL3:

Oppsummering

1.Prioriteringavtiltak i statligsikra
friluftslivsområderi Hemsedalkommunefor
planperioden2016- 2019

Område Tiltak
nr

Tiltak Kostnad Utføres av Prioritet Merknad

Rjukandefossen
friluftsliv – og
naturvernområde

1 Informasjon og
skilting

50.000 Hemsedal
kommune

3

Rjukandefossen
friluftsliv – og
naturvernområde

2 Lagenytt
toalett. Gjøre
det universelt
utformet

100.000 Hemsedal
kommune

12

Rjukandefossen
friluftsliv – og
naturvernområde

3 Benker til
rasteplass

20.000 Hemsedal
kommune

4

Rjukandefossen
friluftsliv – og
naturvernområde

4 Sikringstiltak
ut mot
fossegjeletpå
motsatt sideav
hengebrua

30.000 Hemsedal
kommune

5

Rjukandefossen
friluftsliv – og
naturvernområde

5 Skilt ved
hengebrua

20.000 Hemsedal
kommune

11

Rjukandefossen
friluftsliv – og
naturvernområde

6 Tilrettelegging
av sti frå
hengebruaog
opp mot vegen
vest for
friluftsområdet

50.000 Hemsedal
kommune

10

Bruøyne
friluftsområde

7 Informasjon og
skilting

30.000 Hemsedal
kommune

8

Bruøyne
friluftsområde

8 Bru 1 1000.000 Hemsedal
kommune

9



Bruøyne
friluftsområde

9 Bru 2 50.000 Hemsedal
kommune

1

Bruøyne
friluftsområde

10 Bru 3 50.000 Hemsedal
kommune

2

Bruøyne
friluftsområde

11 Benker til
rasteplass

10.000 Hemsedal
kommune

6

Bruøyne
friluftsområde

12 Opparbeiding
av stitrase,
tilrettelegging
for
fiskeplasser

50.000 Hemsedal
kommune

7

Total kostnad i
planperiode:

1425.000 Hemsedal
kommune


