
DEL 1: 

Forvaltningsplan 

for statlig sikra friluftslivsområder 

Hole kommune for 2014 -2018 

 
 

 

Fakta om kommunen pr 01.01.2014 

Antall 

innbyggere 

Ant innbyggere  

per km2  

Antall statlig sikra 

friluftslivsområder  

Andre friluftslivs-

områder (antall) 

6595 34 3 [klikk her for å skrive] 

  



DEL 2: 

Forvaltningsplan 

Hole kommune:  Storøya 

 
 

 

 

1. Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

198/1  Erverv

Avtale

 
 
  

2013 
 

 Stat

Kommune/ 
frilusftsråd

Privat
 

Hole 
kommune 

Ja

Nei
 

Kommentarer Arealet ligger i privat eie. Servituttavtale inngått i 2013 på 40 år. 
Strandområde ned mot Tyrifjorden. Badeplass. 

 



 forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc 

Området for badeplassen ligger på sør-østsiden av 

Vinterguten, et nes på nordsiden av Storøya. 

 

Badeplassen ligger like sør for Vinterguten naturreservat, hvor 

verneformålet er å bevare en viktig lokalitet for forståelse av 

Oslofeltets fossilførende bergarter.  

 

I området Vinterguten,  både innenfor og utenfor 

verneområdet, er det registret en lokalitet av kalkskog, 

kalkberg og sump med forekomst av flere rødlistearter og 

potensialet for ytterligere funn av rødlistearter. Kalkfuruskog 

utgjør den sentrale delen av lokaliteten. Lokaliteten er vurdert 

som svært viktig (A)i Naturbasen.   

Strandområdet mot øst består av svaberg med innsalg av gress 

lommer. Langs stranda opptrer åpen kant- og 

kalkbergvegetasjon.  

I bakkanten av området er det barskog (kalkfuruskog) med 

høybonitet. I vika sør for området er det en verdifull 

viersumpskog og strandsump (ikke kartlagt eller beskrevet).  

Langs stranda er det åpen kant- og kalkbergvegetasjon.  

Innenfor området for badeplass er det ikke registret 

rødlistearter. 

 

Til orientering gjengis de viktigste bestemmelsene for 

Vinterguten naturreservat: 

IV 

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser (jf dog 

punktene V og VI): 

1. Alle inngrep i grunnen er forbudt, herunder alle former 

for flytting eller påfylling av masse, stein og 

steinblokker, anlegg av veg, oppføring av bygninger 

eller andre faste eller midlertidige innretninger, 

fremføring av jordkabler og kloakkledninger o.l. 

Opplistingen er ikke uttømmende. 

2. Hammerbruk, kiling, boring, sprenging og innsamling 

av prøve fra fast fjell eller løse steiner tillates ikke. 

Likeledes er det forbudt å risse eller male inn tegn eller 

figurer o.l. på fjell eller steinblokker. Oppgjøring av 

varme og henleggelse av avfall er ikke tillatt. 

3. Teltslaging er forbudt. 

V 

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for: 

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak 

i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, 



skjøtsel-, og forvaltningsøyemed. 

VI 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten 

bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med 

fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal 

inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtselstiltakene. 

Kulturminner Kort om evt 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

Det ligger flere vernede bygg på Storøya, med bla. 

Hamarbispens ladegård, gårdsanlegg og gravminner. De fleste 

registrerte kulturminner ligger på sørenden og inne på øya. 

Ingen ligger i eller inntil området for badeplass.  

Bygninger Nevn evt 

bygninger på 

området og omtal 

kort bruken av og 

ansvaret  for disse 

Innen for området for badeplassen ligger det ingen bygninger. 

Toalettbygget plasseres ved parkeringsplassen ved et  

eksisterende pumpehus. Ellers er det et gårdsbruk, golfanlegg 

og vel 80 hytter på Storøya.  

Adkomst/kom-

munikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

Atkomst til Storøya fra E16 og Fv 155 er via privat veg med en 

smal bro og veg. Det er opparbeidet parkeringsplass rett etter 

at en kommer over til Storøya. Denne er felles for besøkende 

fro badeplassen og marinaen. Viser det seg at badeplassen blir 

godt besøkt må det vurderes en utvidelse av 

parkeringsplassen og broen over til Storøya. 

Det er ikke tilrettelagt for atkomst fra fjorden.   

  

Fra parkeringsplassen og ut til badeplassen anlegges det  en 

om lag 230 meter lang sti/turveg i tilnærmet samme trasse 

som det går en sti i dag.  

Det er lite offentlig kommunikasjon i området.  

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 

planperioden inkl 

(tilrettelegging for 

funksjonshemmede 

Badeplassen med atkomstveg og toalettbygg etableres våren 

2014.  

Det går flere stier rundt øya i dag.   

Bading

Båtutfart

Lek, rekreasjon



Annet Andre relevante 

forhold  

 

Viser det seg at badeplassen blir godt besøkt må det vurderes 

en opprusting/utvidelse av parkeringsplassen og broen over 

til Storøya. 

 

2. Behov for tiltak i planperioden 

nr Tiltak  Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 

Gjennom- 

føres år 

Kostnad 

 Etablering av 

badeplass 

Dette er det gitt tilsagn om  Hole 

kommune 

2014 [klikk her for 

å skrive] 

 Etablering av 

tursti/atkomst  

Dette er det gitt tilsagn om Hole 

kommune 

2014  

 Etablering av 

toalettbygg 

Dette er det gitt tilsagn om Hole 

kommune 

2014  

      

      

      

 Total kostnad    0 

 

  

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området 

(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

 

Det kan være aktuelt å tilrettelegge med benker og grill(er).   

 



3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) 

nr Løpende oppgaver; årlig (f eks 

rydding, vasking, tilsyn, 

planklipping etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

 Rydding på badeplassen Ukentlig i 

perioden 15.05. 

– 30.09. 

 Hole 

kommune  

 

 Vask, renhold av toalettbygget Ukentlig i 

perioden 15.05. 

– 30.09. 

30.000,- Hole 

kommune 

 

      

      

      

      

 Sum årlig kostnad:  0   

 

nr Større og sjeldnere oppgaver,  

(f eks grusing, maling, 

skogrydding etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

 Vedlikehold av badeplass, 

tursti/atkomst ut til badeplass og 

toalettbygget. 

Ved behov 20.000,- Hole 

kommune 

 

      

      

      

      

      

 Sum årlig kostnad:  0   

 

  

Annet  

[klikk her for å skrive] 

 

 



 

 

 

Fotografier 

 
Viser området for badeplass 



 
Vinterguten sett fra marinaen. 
 
 

 
Tursti/atkomst til badeplassen legges i overgangen mellom gressparti og skog hvor terrenget stiger på. I 
bakgrunnen skimtes deler av golfanlegget og nedenfor parkeringsplassen.  



 

 

DEL 3: 

Oppsummering  

1. Prioritering av tiltak i statlig sikra 

friluftslivsområder i Hole kommune  

2014 -2018 

 

Område (navn) Tiltak 

nr 

Tiltak Kostnad Utføres 

av  

Prioritet Merknad 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Total kostnad i 

planperiode:  

  0    

 

 



2. Drift av statlig sikra i Hole kommune 

[planperiode] (frivillig utfylling) 

Område (navn) Løpende 

oppgaver 

Årlig 

kostnad 

Større oppgaver Kostnad Merknad 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Total årlig 

kostnad 

 0  0  

Total kostnad i 

planperiode: 

     

 


