
 

 

 

 

DEL 1: 

Forvaltningsplan 

for statlig sikra friluftslivsområder 

Planen er revidert i 2014, 10.03.2014 

 



Ringerike for 2013-2018 

 
 

Fakta om kommunen pr 20.092012 

Antall 

innbyggere 

Ant innbyggere  

per km2 

Antall statlig sikra 

friluftslivsområder  

Andre friluftslivs-

områder (antall) 

29000 18,7 6 10 

 

  

Skagnesodden 

Finsandodden 

Ringkollen 



DEL 2: 

Forvaltningsplan 
Ringerike:  Ringkollen 

 
 

 



1. Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

106/ 
32 

FS00000676 Erverv

Avtale

 
 
  

1983 
 

 Stat

Kommune/ 
frilusftsråd

Privat
 

[ 
FM/Kommun
en ] 

Ja

Nei
 

Kommentarer Ringkollen er innfallsport til Nordmarka. Området har variert skogsmark med 
utsiktspunkt (Ringkollen 701 moh) og er et populært turterreng til alle 
årstider, spesielt vinterstid. 

 

  



 forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc 

Barskogområde, vesentlig gran med innsalg av furu o g bjørk. 

Var tidligere åpne beitemark. Dette innbefatter også 

Ringkolltoppen på 701 m.o.h. Tidligere  mye brukt 

utsiktspunkt.   

På naboeiendommen på toppen av Ringkollen , på østsiden er 

det registrert en art,  nær truet. Her vil det ikke skje noen form 

for hogst rundt. 

Kulturminner Kort om evt 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

Det er ikke registrert kulturminner i det området som skal 

ryddes eller gjennomhogst. 

 

Bilder fra ca. 1910 vise at hele dette området var helt uten 

trær og var snau beitemark. 

Bygninger Nevn evt 

bygninger på 

området og omtal 

kort bruken av og 

ansvaret  for disse 

Ringkollestua, Skiforeningens sted 

Adkomst/kom-

munikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

Bil, buss 

Egnet bruk Vurdering av 

hvilke aktiviteter 

området egner seg 

for 

Turgåing Sykling

Bading

Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon

Telting
 

       annet Stort utfartssted for skigåing/alpint/turgåing/lek  

Eksisterende 

tilrettelegging 

Tilretteleggings- 

tiltak i området før 

planperioden inkl 

(tilrettelegging for 

funksjonshemmede 

Skiløyper (lys), lekeland, alpinanlegg, Ringkollstua, samt 

separat toalettanlegg. 

Annet Andre relevante 

forhold  

 

Stort engasjement rundt område og potensielle konflikter kan 

oppstå ved tilrettelegging av aktivitet i området. Presentasjon 

av planene i forkant av tiltak vil avklare dette. 

 

Bading

Båtutfart

Lek, rekreasjon



2. Behov for tiltak i planperioden 

nr Tiltak  Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 

Gjennom- 

føres år 

Kostnad 

 Gjennomhogst på 

toppen 

Rydde utsikt på toppen, 

hogge gran, spare furu, 

få fram utsikten igjen 

Kommunen 2013 70000 

 Gjennomhogst i lia 

under toppen 

Gjennomhogst  av gran, 

forsøk på å få inn igjen 

beitegrasarter  for å få et 

åpent skogbilde med 

beitende husdyr. Dette 

må gjøre over mange år 

Kommunen 2014-2018 70000 

 Tilrettelegging av 

bålplasser 

Tilrettelegging av 

bålplassser på 

utsiktpunkt. Det er nå 

vilkårlig  bruk av 

bålplasser rundt i 

terrenget. 

Kommunen 2014 20000 

 Gapahuk-6 kant 

tap med jore 

Oppsetting av 6-kantet 

tak med krakker og jore 

i midten. I dag er det en 

6-kantet betongplate 

som tidligere var 

fundament for jagerfly. 

Ikke pent slik det ligger i 

dag 

Kommune/entreprenør 2014/2015 100000 

      

      

 Total kostnad    260000 

 

  

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området 

(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

 

De mest attraktive områdene er i dag ikke brukt på grunn av at det er grodd igjen. Stadig innlegg i 

avisene om at noe må gjøres.  

Tiltak i område må planlegges i detalj med hensyn til avgrensninger, uttak, igjen setting av enkelt trær 

og bestand, driftsform, driftsveier, velteplasser og ikke minst ønsket bruk av område.  

 

Målet i første omgang må være å gjøre det attraktivt å gå opp på Ringkolltoppen. Utsikten må fram 

igjen. Skogen bør åpnes så mye at det er mulig å kjøre ned igjen på ski. 

 

 





Fotografier 

 
Ringkolltoppen, utsikt sørover 

 

 
Utsiktpunkt vestover mot blant annet Gaustatoppen (igjengrodd) 

 



 
Typisk skogbilde i lia fra Ringkollplassen opp til toppen – tidligere beitemark 

 

 
Ringkollstua med lekeland i forgrunnen 



Forvaltningsplan 
Ringerike:  Skagnesodden 

 
 

 



1. Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

290/ 
84 

FS00000649 Erverv

Avtale

 
 
  

1975 
 

118 Stat

Kommune/ 
frilusftsråd

Privat
 

[ 
FM/kommun
e ] 

Ja

Nei
 

Kommentarer Hele området må skjøttes. 

 

  



 forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc 

Skogbevokst område (gran, bjørk, furu) med svaberg og 

sandstrand.  

 

Det er ikke registrert spesielle naturverdier på denne 

eiendommen.  

Kulturminner Kort om evt 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

På naboeiendommene er det registret bygninger i SEFRAK. 

Bygninger Nevn evt 

bygninger på 

området og omtal 

kort bruken av og 

ansvaret  for disse 

Nedlagt sanitæranlegg 

Adkomst/kom-

munikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

Buss 

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 

En enkel vei ned til fjorden, samt utedo som ikke har vært 

driftet de siste 20 år. 

Annet Andre relevante 

forhold  

 

[klikk her for å skrive] 

 

Bading

Båtutfart

Lek, rekreasjon



2. Behov for tiltak i planperioden 

nr Tiltak  Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 

Gjennom- 

føres år 

Kostnad 

 Gjennomhogst 

gammel gran skog 

Gjennomhost, sette igjen eldre 

lauv- og furutrær.  

Kommune 2013 50000 

 Tynning Tynning av bar og lauvskog Kommune 2013 10000 

 Krattrydding Rydding av lauv vegetasjon 

langs strandlinja, fjerning av 

kvist 

Kommune 2013 20000 

 Veivedlikehold/ny 

snuplass 

Utbedre adkomstvei,  utvide 

parkerings/snuplass 

Kommune 2013 80000 

 Sanitæranlegg Oppsetting av nytt sanitærbygg Kommunen 2016 120000 

 Planting Planting av småflater som vil bli 

etter hogst. Planting av gran og 

bjørk 

Kommunen 2014 15000 

 Total kostnad    295000 

 

  

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området 

(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

 

Området er i dag grodd igjen og brukes ikke. 

 

Utedoen må renoveres. Problemet er at kommunen ikke har penger til drift. Tiltaket er derfor ikke 

prioritert de første årene. 

 

 



Fotografier 

 

Adkomst vei til Skagnesodden 

 

Strandsonen på Skagnesodden, sør over 



 

Strandsonen på Skagnesodden, nord over 

 

 

Sanitæranlegget på Skagnesodden 



 

Skogbilde på eiendommen Skagnesodden 

 

Avkjøring fra E16 



Forvaltningsplan 
Ringerike:  Finsandodden 

 

 



1. Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

283/ 
84 

FS00000677 Erverv

Avtale

 
 
  

1969 
 

8,9 Stat

Kommune/ 
frilusftsråd

Privat
 

[FM/Kommu
ne  ] 

Ja

Nei
 

Kommentarer Badeplass med graseng og stor sandstrand. Området er flatt, og stranda er 
langgrunn 

 

  



 forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc 

Sandstrand omgitt av vanlig blandingsskog. 

Det er ikke registrert arter av spesiell verdi på eiendommen. 

Kulturminner Kort om evt 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

Det er ikke registrerte kulturminner på eiendommen. 

Naboeiendommen som også tilhører staten har et gammelt 

kaianlegg fra dampskipstida.(forfaller)  

Bygninger Nevn evt 

bygninger på 

området og omtal 

kort bruken av og 

ansvaret  for disse 

Nedlagt sanitæranlegg, samt et mobilt toalett. 

Adkomst/kom-

munikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

Buss, bil 

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 

Ingen tilrettelegging bortsett fra toalettanlegg som ikke 

driftes. Det er søppelkonteinere ved avkjøringen fra off. vei. 

Annet Andre relevante 

forhold  

 

Kulturminne på off. eiendom ved siden av. Gammel 

dampskipsbrygge 

 

Bading

Båtutfart

Lek, rekreasjon



2. Behov for tiltak i planperioden 

nr Tiltak  Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 

Gjennom- 

føres år 

Kostnad 

 Gjennomhogst av 

blandingsskog 

Uttak av en del skog for å rydde 

opp og hindre total gjengroing 

2Komunen 2013 15000 

 Rydding av lauv 

vegetasjon lang 

sandstranda 

Fjerning av lauvkratt ved 

badestranda, bortkjøring av 

kvist 

Kommunen 2013 10000 

 Sanitæranlegg Oppføring av nytt 

sanitæranlegg 

Kommunen 2016 120000 

      

      

      

 Total kostnad    195000 

 

  

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området 

(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

 

Området er svært lite brukt nå mot det det var tidligere. Område er grodd igjen og avkjøringen er 

trafikk farlig. 

Avkjøring og parkering er så langt vi har kunnskap om ikke sikret. Avkjøringen og parkeringen skjer 

på g/b.nr. 283/74. Eier er Staten, da sannsynligvis Jernbaneverket. 

Opprusting av avkjøring og opparbeidelse av snu-/parkeringsplass kan ikke skje før avtale om dette er 

inngått med grunneier. 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografier 

 
Findsand 

 
Tidligere grasmark mot standen 



 
Tidligere fest- og teltplass 

 

Toalettanlegg 



 
Avkjøring fra E 16 på naboeiendom 

 
Gammelt kaianlegg på naboeiendom, Staten 

 



Oppsummering  

1. Prioritering av tiltak i statlig sikra 

friluftslivsområder i Ringerike kommune 

2013-2018 

Område (navn) Tiltak 

nr 

Tiltak Kostnad Utføres av  Prioritet Merknad 

Ringkollen 1 Gjennomhogst, 

rydding av 

vegetasjon 

70000 Kommunen 1 Vårvinteren 2013 

Ringkollen  Gjennomhogst, 

rydding av 

vegetasjon 

70000 Kommunen 2 Gradvis tynning  

av granskog 

Ringkollen  Tilrettelegging 

av bålplasser 

20000 Kommunen 1 Vilkår opptenning 

bål i dag 

Ringkollen  «Gapakuk»-med 

jore 

100000 Kommune/ 

entreprenør 

2 Tilrettelegging for 

utsiktpunkt og 

bruk av Ringkoll-

toppen 

Skagnesodden  Gjennomhogst 50000 Kommunen 1 Vårvinteren 2013, 

granskog forfaller 

Skagnesodden  Tynning av bar-

lauvskog 

10000 Kommunen 1 Vårvinteren 2013, 

forsømt tynning 

Skagnesodden  Lauvrydding 

langs strand, 

kvistrydding 

20000 Kommunen 1 Bør skje i 

samtidig med det 

øvrige 

Skagnesodden  Veivedlikehold, 

ny snu-

/parkeringsplass 

80000 Kommunen 1 Må utføres før 

andre tiltak settes 

i gang 

Skagnesodden  Planting 15000 Kommunen 2 Planting av 

småflater, 2014 

Skagnesodden  Sanitæranlegg 120000 Kommunen 3 Ikke penger til 

drift 

Finsandodden  Gjennomhogst 15000 Kommunen 1 Må tas i samme 

drift som 

Skagnesodden 

Finsandodden  Rydde lauv langs 

strand, 

10000 Kommunen 1 Samdrift med 



vistrydding Skagnesodden 

Finsandodden  Sanitæranlegg 120000 Kommunen 3 Ikke penger til 

drift 

Total kostnad i 

planperiode:  

  700000    

 

 


