
DEL 1: 

Forvaltningsplan 

for statlig sikra friluftsområder 

Hole kommune for 2013-2018  
 

 

 

Fakta om kommunen pr 2012 

Antall 

innbyggere 

Ant innbyggere  

per km2 

Antall statlig sikra 

friluftslivsområder  

Andre friluftslivs-

områder (antall) 

6000 

Ca. 30 

 

 

1) Bønsnes 

2) Frognøya 

3) Geitøya 

 

 

 



DEL 2: 

Forvaltningsplan 
Hole kommune :  Bønsnes  

 

 
Friluftslivsområde er avgrenset med rødt strek.  

 

1. Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

212/ 
51 

FS00000646 Erverv

Avtale

 
 
  

 
 

12 daa Stat

Kommune/ 
fri lusftsråd

Privat
 

[  ] Ja

Nei
 

Kommentarer  

 

  



 forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc 

Naturtype:  

Kalkskog [BN9383], lokalt viktig 

Gråor-heggskog [BN9493], lokalt viktig 

Flora: 

I følge artskartet er det i dette området registret flere 

rødlistearter; kategori sårbar (VU): Engkarse, blåknapp, 

sneglebelg, myrmaure, marianøkleblom, lodnefiol: kategori 

nær truet (NT): Blåbringebør.  

Videre noen svartelistede arter; Hvitsteinkløver: Svert høy 

risiko (SE) og Russeblåtjerne: Høyrisiko [PH] 

I tillegg er det registrert flere arter som er betegnet som 

kategori Livskraftig [LC]  

Kulturminner Kort om evt 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

Ingen registreringer 

Bygninger Nevn evt bygninger 

på området og 

omtal kort bruken 

av og ansvaret  for 

disse 

1) Toalett bygg. Ute do som kommunen har ansvar for.  

I tillegg er det registret tre bygg; Pumpestasjon, Bønsnes 

Vannbehandlingsanlegg og hus for dyr/landbr.lager/silo inne 

på samme grunneiendom, men disse ligger utenfor selve 

friluftsområdet.  

Adkomst/kom

-munikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

Atkomst via Bønsnesveien Fv.158, og  

Bønsnestangen (kommunal veg)  

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 

Båtutsettingsrampe, parkeringsplass, søppelstativer, toalett. 



Annet Andre relevante 

forhold  

 

 

 

2. Behov for tiltak i planperioden 

nr Tiltak  Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 

Gjennom- 

føres år 

Kostnad 

 Utbedring av 

eksisterende toalett 

bygg 

Istandsetting av tak + generelt 

vedlikehold. 

Utbedringsarbeidene vil ikke 

være i direkte konflikt med de 

registrerte naturverdiene i 

området, men det gjøres 

oppmerksom på at det er 

registrert rødlistearter innen 

for friluftsområdet som det må 

tas hensyn til. 

Hole 

kommune 

2013 50.000,- 

 Utbedring av 

eksisterende 

båtutsettingsrampe 

Utbedring av støpt rampe. 

Utbedringsarbeidene vil ikke 

være i direkte konflikt med de 

registrerte naturverdiene i 

området, men det gjøres 

oppmerksom på at det er 

registrert rødlistearter innen 

for friluftsområdet som det må 

tas hensyn til. 

Hole 

kommune 

2013 50.000,- 

 Total kostnad    100.000,- 

 

 

 

  



 

3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) 

nr Løpende oppgaver; årlig (f eks 

rydding, vasking, tilsyn, 

planklipping etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

 Søppeltømming Ukentlig: 15.05.–

30.09. 

12.000,- Hole 

kommune 

 

 Rydding uteareal 1 gang pr år 1.000,- Hole 

kommune 

 

 Rydding av krattvegetasjon  

Ved skjøtsel av området må det tas 

spesielt hensyn til rødliste artene i 

området.   

2 gang pr år 2.000,- Hole 

kommune 

 

 Tilsyn, tømming og renhold av 

toalettbygg 

1 gang pr uke 35.000,- Hole 

kommune 

 

 Sum årlig kostnad:  50.000,-    

 

nr Større og sjeldnere oppgaver, 

(f eks grusing, maling, 

skogrydding etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

 Vedlikehold toalettbygg, maling 

m.m. 

Hvert 5. år 10.000,- Hole kommune  

      

 Sum årlig kostnad:  10.000,-    

 



Fotografier 

  

  

                



DEL 2: 

Forvaltningsplan 
Hole kommune :  Frognøya  

 

 

  

 

1. Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

Del  
av 
213/ 
1 

FS00000641 Erverv

Avtale

 
 
  

 
 

100 
daa 

Stat

Kommune/ 
fri lusftsråd

Privat
 

[  ] Ja

Nei
 

Kommentarer  

 

  



 forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc 

 

Naturtype:  

Gråor-heggskog [BN9276] lokalt viktig 

Gammel lauvskog [BN9307] lokalt viktig  

Flora: 

Innen for friluftsområdet er følgende planter registrert i 

artsdatabanken: Bleikfiol: Sårbar [VU] 

Gulgveis, hjertetjernaks: Livskraftig [LC] 

På sør vest siden av øya er registrert Rød skogfrue: Kritisk 

truet [CR]. Rundt denne er det avsatt et funksjonsområde, 

viser her til Naturbasen 

Ellers er det registrert noen sårbare [UV]arter på sør vest 

siden av øya, samt flere arter som er kategorisert som 

Livskraftige[LC] 

Av dyreliv /fugl på øya kan neves spesielt at det er observert 

Lomvi: kritisktruet [CR] 

 

Kulturminner Kort om evt 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

Ingen registreringer 

Bygninger Nevn evt bygninger 

på området og 

omtal kort bruken 

av og ansvaret  for 

disse 

Ingen innen for FS-området 

Adkomst/kom

-munikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

Atkomst krever båt 

Egnet bruk Vurdering av hvilke 

aktiviteter 

området egner seg 

for 

Turgåing Sykling

Bading Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon Telting
 

       annet: strandaktiviteter 



Eksisterende 

tilrettelegging 

Tilretteleggings- 

tiltak i området før 

planperioden inkl 

(tilrettelegging for 

funksjonshemmede 

søppelstativer 

Annet Andre relevante 

forhold  

 

 

 

2. Behov for tiltak i planperioden 

nr Tiltak  Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 

Gjennom- 

føres år 

Kostnad 

 Tilrettelegge  

strandplass, rydde 

krattskog 

Område A 

Vestvendt flatt strandområdet 

med rulle stein, nedenfor en 

bratt klippe Populært sted for 

båtfolk å gå i land for en rast.  

 

Tiltakene vil ikke være i 

konflikt med registrerte 

naturverdier. 

Hole 

kommune 

2013  

 Til rette legge 

strand/bålplass 

Område B 

Forholdsvis flatt terreng ned til 

vannkanten, Delvis i gammel 

skog og åpent terreng/ 

strandområde. Populært og 

godt benytta.  

 

Tiltakene må ta hensyn til  funn 

av bleikfiol i området. 

Hole 

kommune  

2013  

 Rydding av 

krattvegetasjon 

Område C,  

Flere områder ned til vannet 

som er godt egnet for å gå i land 

for båtfolk. Områdene bør 

åpnes noe, ved at noe 

krattvegetasjon fjernes for å 

bedre atkomst og bruken.  

Innen for dette området er det 

registret Gammel lauvskog: 

lokalt viktig. En rydding her må 

ta hensyn til denne lokaliteten.  

Hole 

kommune 

2013  

 Total kostnad    15.000,- 



3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) 

nr Løpende oppgaver; årlig (f 

eks rydding, vasking, 

tilsyn, planklipping etc.) 

Hyppighet Årlig kostnad Ansvar Merknad 

 Tilsyn/rydding/søppeltømming Ukentlig: 

15.05. – 30.09. 

12.000,- Hole kommune  

 Rydding av krattskog 

Ved skjøtsel av området må det 

tas spesielt hensyn til rødliste 

artene i området.   

1 gang pr år 2.000,- Hole kommune  

 Rydding uteareal 1 gang pr år 1.000,- Hole kommune  

      

 Sum årlig kostnad:  15.000,-   

 

nr Større og sjeldnere oppgaver, (f 

eks grusing, maling, skogrydding 

etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

      

      

 Sum årlig kostnad:  0   

 

  

Annet  

  

 

  



Fotografier 

  
Område A:  Stein strand mot vest, foreslått med benker 

  
Område B: strand med foreslått bålplass, benker, noe hogst for å åpne  

   
Område B: strand med foreslått bålplass, benker, hogst for å åpne mindre områder   



   
Område B: strand med foreslått bålplass, benker, hogst for å åpne 

   
Område C: flere plasser som egner seg for ilandstigning, og små bade/rasteplasser   

 
Flott sti rundt øya som må vedlikeholdes ved noe rydding av vegetasjon



 DEL 2: 

Forvaltningsplan 
Hole kommune :  Geitøya 

 
 

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? 

198/ 
10 

FS00000646 Erverv

Avtale

 
 
  

 
 

139 
daa 

Stat

Kommune/ 
fri lusftsråd

Privat
 

[  ] Ja

Nei
 

Kommentarer  

 

  



 forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc 

Flora: 

Deronectes latus: Livskraftig (LC) 

Fugl/dyreliv: 

Lerkefalk: Sårbar [VU] 

Toppdykker, dverglo, hønsehauk: Nær truet [NT] 

Storskarv, spurvehauk: Livskraftig (LC) 

Kulturminner Kort om evt 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

Det er registret to kulturminner på Geitøya 

 

ID 19416 Mur/kullgrop – vernestatus: automatisk fredet 

ID 74869 Haug – vernestatus: uavklart 

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 

båt 

Egnet bruk Vurdering av hvilke 

aktiviteter 

området egner seg 

for 

Turgåing Sykling

Bading Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon Telting
 

       annet: strandbasert aktivitet 

Eksisterende 

tilrettelegging 

Tilretteleggings- 

tiltak i området før 

planperioden inkl 

(tilrettelegging for 

funksjonshemmede 

Sti/gangvei 

Annet Andre relevante 

forhold  

 

 

 



2. Behov for tiltak i planperioden 

nr Tiltak  Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 

Gjennom- 

føres år 

Kostnad 

 Område D 

Hugge 

krattskog/flomskog 

langs vannkanten 

Øya er et flott 

rekreasjonsområde, men 

fremstår som noe mindre 

innbydende etter som det har 

vokst opp kratt/flomskog i 

randsonen rundt (deler av) 

øya. 

Dette gjøre også at øya 

framstår som mindre 

tilgjengelig.  

Av sårbare arter på øya er det 

registrert Lerkefalk,  funnet 

er ikke registret som 

reirplass, så det betraktes 

ikke som noe konflikt med 

aktuelle tiltak. 

 Kan ikke se at tiltakene er i 

konflikt med de registrerte 

kulturminnene  

Hole kommune 2013 5.000,- 

 Total kostnad    5.000,- 

 

 

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området 

(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

 

 



3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) 

nr Løpende oppgaver; årlig (f eks 

rydding, vasking, tilsyn, 

planklipping etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

 Tilsyn/rydding/søppeltømming Ukentlig: 15.05. – 

30.09. 

12.000,- Hole 

kommune 

 

 Rydding  utearealer 1gang pr år 1.000,- Hole 

kommune 

 

 Rydding av krattskog 1 gang pr år 2.000,- Hole 

kommune 

 

 Sum årlig kostnad:  14.000,-   

 

nr Større og sjeldnere oppgaver, (f 

eks grusing, maling, skogrydding 

etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

      

      

      

      

      

      

 Sum årlig kostnad:  0   

 

  

Annet  

  

 

  



Fotografier 

 

   

Område D: nord siden         Område D: nord siden

   
Område D: nord siden         Område D: nord siden 

    

 Bilder fra andre deler av øya 

 



DEL 3: 

Oppsummering 

 

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

Område 

(navn) 

Tiltak 

nr 

Tiltak Kostnad Utføres 

av  

Prioritet Merknad 

Bønsnes  Utbedring av 

toalett bygg 

50.000 Hole 

kommune 

 

1 

 

Bønsnes  Utbedring av 

båtutsettingsrampe 

50.000 Hole 

kommune 

 

1 

 

Geitøya  Hugge 

krattskog/flomskog 

langs vannkanten 

5.000,-   

2 

 

Frognøya  Tilrettelegge  

strandplass med 

benker, rydde 

krattskog 

15.000,- 

 

  

3 

 

Frognøya  Til rette legge 

strand/bålplass 

med benker 

"   

3 

 

Frognøya  Rydding av 

krattvegetasjon 

"   

3 

 

       

Total kostnad i 

planperiode:  

  120.000,-    

 

  



2. Drift av statlig sikra friluftslivsområder i Hole 

kommune 2013-2018  (frivillig utfylling) 

Område 

(navn) 

Løpende 

oppgaver 

Årlig 

kostnad 

Større 

oppgaver 

Kostnad Merknad 

Bønsnes   Vedlikehold 

toalettbygg, 

maling m.m. 

10.000,-  

hvert 5. år 

 

Bønsnes  Tilsyn, 

tømming og 

renhold av 

toalettbygg 

35.000,-    

Bønsnes 

Frognøya 

Geitøya 

Søppeltømming 36.000,-    

Bønsnes 

Geitøya 

Frognøya 

Rydding 

uteareal 

3.000,-    

Bønsnes 

Geitøya 

Frognøya 

Rydding av 

krattvegetasjon 

6.000,-    

Frognøya   Rydding av 

vegetasjon 

langs sti 

  

      

      

Total årlig 

kostnad 

 80.000,-   10.000,-  

Hvert 5. år 

 

Total kostnad i 

planperiode: 

 480.000,-  10.000,-  

 


