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6-Friluftsliv områder tilpasset-A3
Øyehøyde er satt til 1,7 meter.
Utsiktspunktene er markert med trådkors på
kartet. Gule og grønne områder er områder
som er synlig fra siktepunktene.

6 Friluftsliv og rekreasjon
Friluftsliv og rekreasjon er overskrift på et tema som i første rekke handler om områdets
bruk til friluftsliv.
For denne planen er friluftsliv viktigste tema for barn og unges interesser.
Friluftsliv er «Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og
naturopplevelse»

Dagens situasjon
Bruken av området er i hovedsak som turområde med Stavneset fyr som målpunkt.
Det er nærturområde for beboere rundt Øksenvågen og Futseterleira, men høye
besøkstall på fyret viser at dette også er et turmål for en hel region. Besøkende med
bil kan parkere på egen parkeringsplass på Futseterleira, eller på parkeringsplass ved
atlanterhavstunellen.
Bruken av området er i stor grad knyttet til fyret og turstiene i området. Tursti fra
Futseterleira er gruset og sikrer god tilgjengelighet til fyret. Nord for fyret er det et
sjøområde som er mye brukt til fritidsfiske.

Friluftsliv er en viktig del av den norske nasjonale identiteten og den norske
kulturarven. Friluftsliv har en dokumentert helseeffekt og er en viktig faktor for
befolkningens livskvalitet. Friluftsliv er også en sentral del av den personlige identiteten
for svært mange mennesker. Kombinasjonen fysisk aktivitet og naturopplevelse er
unik, og utgjør kjernen i friluftsliv, ofte i et samspill med kulturminner. Friluftsliv gir både
sanselige og fysiske opplevelser. I tillegg vil et aktivt friluftsliv kunne gi den enkelte et
forhold til naturen, som igjen kan medføre økt vilje til å foreta miljøvennlige valg.
Stortingsmeldingen skal bidra til å opprettholde friluftsliv som en levende del av den
norske kulturarven og nasjonale identiteten, og videreutvikle friluftsliv som del av
arbeidet for å styrke folkehelsen.
Stortingsmelding 18 2015-2016
2. 4 Kultur, idrett og friluftsliv
Averøy har et mangfoldig og blomstrende kulturliv. Det er i stor grad basert på
frivillighet og dugnadsånd. En stor del av befolkningen deltar på en eller annen måte
i kulturlivet. Averøy kommune har i løpet av de siste årene redusert ressursbruken på
området på grunn av den økonomiske situasjonen. Det bør vurderes å gjenopprette
stillingen som kulturkonsulent.
Averøy 2027 – kommuneplan 2015 – 2027 Samfunnsdelen

Stavneset fyr sett fra Stavneshaugen

Forslag til utredning beskrevet i Planprogrammet:
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Problemstilling

Kjent kunnskap
Utredningsbehov
Forslag

Friluftsliv og rekreasjon
Mulighet for friluftsliv og rekreasjon er viktig for
folkehelse og for barn og unge sine
oppvekstsvilkår.
Stavneset fyr er et lokalt turmål.
Dagens bruk på land og sjø, avklare
konfliktområder og vurdere avbøtende tiltak.
Vurdere ikke prissatt konsekvens

Start på sti nord

Parti fra sti nord retning mot Stavneset
Parti hvor sti sør møter turvei retning Stavneset

Parti fra sti nord retning fra Stavneset

Parti fra turvei retning fra Stavneset

Parti fra sti sør retning fra Stavneset
Turvei sett fra Stavhaugen

Utsnitt fra KPA 2016-2028 hvor viktige områder for Friluftsliv er markert med skravur for
hensynssone H530. (Innringet med rødt på kartet)
§ 3.3 Hensynssone Friluftsliv – H530 (pbl. § 11-8 bokstav c) Bestemmelser:
Innenfor områder angitt som hensynssone H530 – Friluftsliv, skal det med sikte på å
sikre viktige friluftslivskvaliteter, ikke tillates tiltak som endrer landskapsbilde, hindre
tilgang og bruk av området til friluftsliv. Opparbeiding av stier, bygging av fiskeplasser,
bålplasser og gapahuk er ikke tillat.

Viktigste områder for friluftsliv:
Stavneset med turvei, Sti Nord, Sti sør, Vasshaugneset og Fritidsfiske

Vurdering
Friluftsliv
Mange forbinder friluftsliv med naturopplevelser i områder uten inngrep, men mye av
friluftslivet foregår nær bebyggelse og i tilrettelagte områder. Området rundt
Stavneset er et naturpreget kulturlandskap med flere inngrep. Det oppleves likevel
som naturnært og «fritt». Det er denne opplevelsen av området som blir utfordret ved
utbygging, ettersom det kun er et begrenset område som blir direkte berørt av
utbyggingen. For de som søker naturopplevelser på Stavneset vil utbygging være et
negativt inngrep.
Landskapsanalysen har vist at dette ikke er et «inngrepsfritt» område, men utbygging
vil gi vesentlig større inngrep enn i dagens situasjon.

Registrerte frilufts verdier på gislink.no som gjelder turstier og eldre FRIDA registrering.
Metode
Viktigste områder for friluftsliv er kartfestet som en buffer rundt turstier, og med et
tilpasset område rundt Fyret.
Det er gjort synlighetsanalyser i digital terrengmodell som viser visuelt influensområde
fra sti, sjø, Stavneset fyr og Stavneshøgda.
Kilde til besøkstall for fyret er Stavnesets venner.
Møtereferat SJØOMRÅDEPLAN NORDMØRE 10.2.2015 dokumenterer og
friluftsinteresser i området.
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområde opererer med 4 kategorier, A, B, C og
D. A er svært viktig friluftslivsområde, B er viktig friluftslivsområde, C er registrert
friluftslivsområde og D er Ikke klassifisert friluftslivsområde. Verdsettingen er relativ i
forhold til beliggenhet, og om det finnes flere områder med tilsvarende kvaliteter i
området. En vurderer og potensiell bruk og tilgjengelighet. Prosessen med kartlegging
foregår på regionalt/kommunalt nivå hvor en både kan se områder i en større
sammenheng, og åpne for innspill fra innbyggere og interesseorganisasjoner.

Synlighetsanalyser viser at for område med fornminne sør for Stavneshaugen vil
utbygging ikke være synlig.
Målsetning med satsing på friluftsliv er likevel i første rekke at folk er i aktivitet ute i det
«fri». Dette betyr ikke bare «urørt» natur, men kan også være en park eller andre
omgivelser hvor en er ute i friluft.

I Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv, Natur som kilde til helse og livskvalitet, ble det
lansert et nytt nasjonalt mål for friluftslivspolitikken. Målet: Naturen skal i større grad
brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge, gir føringer for
satsingen på barn og unge og friluftsliv i skolen framover.
Dette området er et naturpreget kulturlandskap. Her er få steder uten inngrep. Største
inngrep er er fyret med tilhørende anlegg, og gårdstunet på Tøfta.
Hovedattraksjonen og det viktigste turmålet er fyret.
Næring som læringsarena
Fiskeoppdrettsanlegget er med å synliggjøre ressursene i havet, og kan bli en
attraksjon for de som er interessert i næringsutvikling og ny teknologi. Anleggets
størrelse og miljøprofil kan gjøre det til en attraksjon i seg selv, og det kan bli en
læringsarena. Næringsområde som ligger opp mot friluftsområde behøver derfor ikke
å være en konflikt med friluftslivsinteresser. Det er heller ikke sikkert at utbyggingen vil
bety noe for besøkstallet til fyret.
Bruken av fyret som turmål er noe som har tatt av de siste årene, etter at Stavnesets
venner har arbeidet med å gjøre det til et attraktivt turmål. I 2009 var tallet på
besøkende 700. I 2016 hadde fyret omtrent 17.000 besøkende.

For friluftsliv er det liten forskjell på alternativ 1 og 2. Begge medfører at sti i nord må
legges om, og at området endrer karakter.
Alternativ A gir rom for småbåthavn, som er et viktig tiltak for friluftsliv på sjøen.
Alternativ B og C gir mindre inngrep i sjø, og berører ikke Vasshaugneset.

Stavneset med turvei er mest brukte område og blir ikke direkte berørt av noen av
utbyggingsalternativene. For deler av turveien og fyrområdet vil utbyggingen ikke
være synlig.
Sti Nord og sti sør brukes av lokalbefolkning og besøkende til fyret som parkerer ved
bomstasjonen.

Ny plan har med parkering som kan gjøre området mer tilgjengelig.
Alternativ 0 er videreføring av dagens situasjon.
Kommuneplanen har ikke prioritert dette som et område for friluftsliv. Det er satt av til
et framtidig arealkrevende industriprosjekt. Denne utbyggingen ligger lavt l terrenget
og er kanskje et skånsomt alternativ sammenlignet med annen arealkrevende
industri.
Det er flere andre sjønære områder nord i Averøy kommune som også er egnet for
friluftsliv.
Dagens bruk
Dagens bruk er i hovedsak knyttet til 3 turstier og Stavneset fyr. Vi har definert 5
bruksområder som er vurdert i konsekvensutredningen:
•
•
•
•
•

Stavneset med turvei
Sti Nord
Sti sør
Vasshaugneset
Fritidsfiske

Sti sør blir ikke direkte berørt av utbygging, men går i nordvendt terreng og er derfor
eksponert mot utbyggingen.
Sti nord går gjennom foreslått næringsområde som blir utbygd med alle
alternativene. Stien blir erstattet med ny trase lengre sør, men vil da gå langs
næringsområdet. Denne får nytt startpunkt ved gjesteparkering i tilknytning til ny vei.
Parkering er et viktig tiltak for å gjøre friluftsområder tilgjengelig, og dermed et
avbøtende tiltak i planen.
Vasshaugneset er lite brukt friluftsområde, men kan bli mer brukt i framtiden ved
videre boligbygging. Området blir ikke direkte berørt ved utbygging etter alternativ 1
og 2, eller B og C. Molo etter alternativ A begynner utenfor Vasshaugneset. Planen
legger til rette for tursti på Vasshaugneset med mulighet til å gå ut på moloen.
Fritidsfiske med båt foregår nord for Stavneset fyr. Dette er ikke presist lokalisert, men
det ser ut som om det særlig er en grunne ca. 300 meter nord for fyret som brukes til
fritidsfiske.
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Verdivurdering

Alternativ
0
0
0
0
0

Tema / område
Stavneset med turvei
Sti Nord
Sti sør
Vasshaugneset
Fritidsfiske

1+2, AB
1+2, AB
1+2, AB
1+2, AB
1+2, AB

Stavneset med turvei
Sti Nord
Sti sør
Vasshaugneset
Fritidsfiske

1+2, C
1+2, C
1+2, C
1+2, C
1+2, C

Stavneset med turvei
Sti Nord
Sti sør
Vasshaugneset
Fritidsfiske

Friluftsliv og rekreasjon
Verdi:
0- Liten/ingen
Lokal
Regional
Nasjonal
3
2
2
1
1
3
2
2
1
1
3
2
2
1
1

1-Noe verdi
2- Middels
Beskrivelse
Ingen endring av dagens situasjon.
Ingen endring av dagens situasjon.
Ingen endring av dagens situasjon.
Ingen endring av dagens situasjon.
Ingen endring av dagens situasjon.

3-Stor
Kommentar

Ingen direkte endring av dagens situasjon.
Næring stenger for ferdsel
Ingen direkte endring av dagens situasjon.
Ingen direkte endring av dagens situasjon.
Bedring av dagens situasjon.

Endret turopplevelse

Ingen direkte endring av dagens situasjon.
Næring stenger for ferdsel
Ingen direkte endring av dagens situasjon.
Ingen endring av dagens situasjon.
Ingen endring av dagens situasjon.

Endret turopplevelse

X Annet

Endret turopplevelse
Ny småbåthavn

Endret turopplevelse

Lokal bruk: Nærturterreng. Lokal verdi: B Viktig friluftslivsområde/ (A Svært viktig friluftslivsområde)
Regional bruk: Utfartsområde/ Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag. Regional verdi: B Viktig friluftslivsområde/ (A Svært viktig friluftslivsområde)
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområde opererer med 4 kategorier, A, B, C og D. A er svært viktig friluftslivsområde, B er viktig friluftslivsområde, C er registrert friluftslivsområde
og D er Ikke klassifisert friluftslivsområde. Verdsettingen er relativ i forhold til beliggenhet, og om det finnes flere områder med tilsvarende kvaliteter i området. En vurderer og potensiell
bruk og tilgjengelighet. Prosessen med kartlegging foregår på regionalt/kommunalt nivå hvor en både kan se områder i en større sammenheng, og åpne for innspill fra innbyggere
og interesseorganisasjoner.
Alternativ 0 er videreføring av dagens situasjon.
For alle utbyggingsalternativene, 1+2, ABC vil tursti i nord bli nedbygd.
For alle utbyggingsalternativene, 1+2, ABC vil opplevelsen av området bli endret for Stavneset med turvei og sti sør.
Fritidsfiske foregår med motorbåt, og er her ikke regnet som lokal aktivitet fordi en er avhengig av båt for å komme hit. For fritidsfiske er ikke utbygging på land og endret opplevelse
av landskapet regnet som et hinder.
Konsekvensvurdering er gjort i 3 tabeller:
•
Stavneset med turvei og Sti sør
•
Sti Nord
•
Vasshaugneset og Fritidsfiske
Alternativ 1 og 2 er tilnærmet likeverdige.
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Alternativ

xx
Vesentlig
negativ
konsekvens

x
Negativ
konsekvens

0
Ubetydelig/ingen
konsekvens

+
Positiv
konsekvens

Konsekvensutredning

Kommentar

0 alternativet

Stavneset med turvei og
Sti sør

Alternativ 1+2, A

Stavneset med turvei og
Sti sør
Stavneset med turvei og
Sti sør
Stavneset med turvei og
Sti sør

Oppsummering

Videreføring av dagens situasjon er
vurdert til Ubetydelig/ingen
konsekvens
Området endrer karakter:
Negativ konsekvens
Området endrer karakter:
Negativ konsekvens
Området endrer karakter:
Negativ konsekvens
Konklusjon

Dagens situasjon er positiv for friluftsliv.

Beste alternativ for friluftsliv er 0 alternativet uten utbygging.

Stavneset med turvei og Sti sør blir ikke direkte
berørt.

Utbygging for alle alternativ vil gi middels negativ konsekvens.

Alternativ 1+2, B
Alternativ 1+2, C

++
Vesentlig
positiv
konsekvens

Avbøtende tiltak

Parkering
Parkering
Parkering

Alle utbyggingsalternativ endrer områdets
karakter av naturpreget kulturlandskap.
Alternativ A gir størst visuell endring.
Alternativ C gir minst visuell endring.
Alternativ 1 og 2 er tilnærmet likeverdige. ABC er ikke vist i konsekvensviften.
Tilrettelegging i form av p-plasser er i mange tilfeller svært viktig for å sikre lett adkomst til naturen. (Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder | M98-2013)
Konklusjon
Stavneset med turvei og Sti sør har stor verdi. Området blir kun indirekte berørt, og det er derfor vurdert til negativ konsekvens.
Avbøtende tiltak
Parkering.
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Alternativ

xx
Vesentlig
negativ
konsekvens

x
Negativ
konsekvens

Konsekvensutredning

Kommentar

0 alternativet

Sti Nord

Alternativ 1+2, A

Sti Nord

Alternativ 1+2, B

Sti Nord

Alternativ 1+2, C

Sti Nord

Dagens situasjon beholdes:
Ubetydelig/ingen konsekvens
Utbygging fjerner sti:
Vesentlig negativ konsekvens
Utbygging fjerner sti:
Vesentlig negativ konsekvens
Utbygging fjerner sti:
Vesentlig negativ konsekvens
Konklusjon

Oppsummering
Dagens situasjon ivaretar sti og er positiv for
friluftsliv.

0
Ubetydelig/ingen
konsekvens

+
Positiv
konsekvens

++
Vesentlig
positiv
konsekvens

Avbøtende tiltak

Mulighet for ny sti forbi
næringsområde.
Mulighet for ny sti forbi
næringsområde.
Mulighet for ny sti forbi
næringsområde.

Alternativ 0 med dagens situasjon ivaretar sti og er best for friluftsliv.
Utbygging for alle alternativ vil gi middels negativ konsekvens.

Med alle utbyggingsalternativene må en fjerne
dagens sti. Det kan komme ny sti langs
næringsområdet, men det gir ikke samme
opplevelse og sjø nære trase.
Siden alternativ 1, 2 og ABC tilnærmet likeverdige har en brukt U i konsekvensviften.
Konklusjon
Sti nord har middels verdi som lokal turvei. Fjerning av sti er vurdert til negativ konsekvens.
Avbøtende tiltak
Ny sti lengre sør.
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Alternativ

0 alternativet
Alternativ 1+2, A
Alternativ 1+2, B
Alternativ 1+2, C

xx
Vesentlig
negativ
konsekvens

x
Negativ
konsekvens

0
Ubetydelig/ingen
konsekvens

Konsekvensutredning

Kommentar

Vasshaugneset og
Fritidsfiske
Vasshaugneset og
Fritidsfiske
Vasshaugneset og
Fritidsfiske
Vasshaugneset og
Fritidsfiske

Dagens situasjon beholdes:
Positiv konsekvens
Båthavn og økt tilgjengelighet gir:
Positiv konsekvens
Endret opplevelse:
Ubetydelig/ingen konsekvens
Endret opplevelse:
Ubetydelig/ingen konsekvens
Konklusjon

Oppsummering
Dagens situasjon ivaretar Vasshaugneset og
fritidsfiske og er positiv for friluftsliv.

+
Positiv
konsekvens

Avbøtende tiltak

Småbåthavn, molo

Beste alternativ er 0 og 1+2A som er omtrent likeverdig.

Alternativ 1+2 A gir ny småbåthavn og dermed
bedre vilkår for friluftsliv på sjø. Vasshaugneset
endrer karakter, men blir og mer tilgjengelig.
Alternativ 1+2 BC innebærer ingen direkte
inngrep for Vasshaugneset og fritidsfiske.
Alle utbyggingsalternativene påvirker områdets
karakter.
Siden alternativ 1 og 2 er tilnærmet likeverdige har en kun brukt ABC i konsekvensviften.
Samlet oppsummering friluftsliv og rekreasjon:
Beste utbyggingsalternativ er alternativ 1+2, A ettersom en da får havn som gir bedre vilkår for friluftsliv på sjø.
Beste løsning for Stavneset med turvei og Sti sør er alternativ 0.
Beste løsning for Sti Nord er alternativ 0. Avbøtende tiltak er ny sti og parkering.
Beste løsning for Vasshaugneset og Fritidsfiske er alternativ 1+2A som gir økt tilgjengelighet.

++
Vesentlig
positiv
konsekvens

