
Forvaltningsplan 

Ålesund: Spjelkavikelva 

 

 

  

1. Områdebeskrivelse/status 
Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.
no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde
? 

24/260, 
24/192, 
24/199, 
24/133, 
25/44 
25/45 
25/49 

FS00000330 

 

Erverv

Avtale  
 
  

1980 39,4 Stat

Kommune/ 
fri lusftsråd

Privat  

Ålesund 
kommune og 
Friluftsrådet 
for Ålesund 
og Omland 

Ja

Nei  



Kommentarar Spennande område som strekker seg frå Sandingane ved fjorden opp langs 
Spjelkavikelva og opp til utløpet av elva ved Lillevatnet. Område strekk seg 
rett gjennom sentrum av Spjelkavika. Område heng saman med dei 
kommunalt sikra/eigde friluftsområda ved Sandingane og rundt Lillevatnet 
og ikkje minst turområde på Emblemsfjellet.   

 
 forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, 
landskap, naturtype, evt 
rødlistearter etc 

Kort vassdrag som renn ut frå Lillevatnet, 
gjennom sentrum av Spjelkavik og ut i 
Borgundfjorden ved Sandingane badeplass. 
Sjølv om område er omkransa av forretnings- 
og bustadområde finn ein eit variert 
vegetasjonsbelte langs delar av elva. 
Laksetrapp ved Lillevatnet. Området inngår i 
registrert raste- og beiteområde for vassrikse 
og andefuglar langs hele vassdraget (trua 
arter). Utløpet av Lillevatnet (delvis dekkande 
med friluftsområdet) er registrert som rik 
kulturlandskaspinnsjø, med noe starrenger, 
flytebladvegetasjon, sumpskog og takrørskog. 

Kulturminner Kort om evt kulturminner i 
området og hensyn til disse 

Verneverdig kraftstasjonsanlegg samt 
røyrgate i den nedste delen av elva 

Bygninger Nevn evt bygninger på 
området og omtal kort bruken 
av og ansvaret for disse 

Toalettbygg ved parkeringsplassen til 
Sandingane som er eigd og vert drifta av 
friluftsrådet. 

Eldre kraftstasjon m/røyrgate. Ansvar Ålesund 
kommune.  

Adkomst/kom-
munikasjon 

Adkomst til området, 
tilgjengelighet og offentlig 
kommunikasjon 

Til fots eller med sykkel til og i område.  
Parkeringsplass for bil ved Sandingane og ved 
Lillevatnet. Rutebuss gjennom Spjelkavik. 
Gang- og sykkelveg frå Rutebilstasjonen på 
Moa og til/gjennom område. 

Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter 
området egner seg for 

Turgåing

Sykling

Bading

Klatring

Båtutfart

Fiske

Bading

Båtutfart



Lek, rekreasjon

Telting  
       annet  

Læringarena for skule og barnehage, 

 

Eksisterende 
tilrettelegging 

Tilretteleggings- tiltak i 
området før planperioden inkl 
(tilrettelegging for 
funksjonshemmede 

Parkeringsplassar v/Lillevatnet og Sandingane. 
Turvegar/Gang- og sykkelveg m/bruer. Benkar 
og rasteplassar. Lys. Store leike- og 
opphaldsområde (gressplen). Søppelstativ. 
Badebøyer. Heilårsope HC-toalett ved 
Sandingane. HC-Toalett ved turvegen ikring 
Lillevatnet ope vår, sommar og haust.   

Annet Andre relevante forhold  

 

 

 

2. Behov for tiltak i planperioden 
nr Tiltak  Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 
Gjennom- 
føres år 

Kostnad 

1 Skilting og 
informasjon 

Til, om, og i område. Ålesund 
kommune 

Planperioden 150.000 

2 Ny bru Bru over elva nedanfor 
barnehagen i området er 
klar for utskifting pga 
alder. Ny bru prosjektert, 
med slakare rampe frå sør. 
Byggesøknad 2020. 

Kommunen 2020 2.000.000 

      

 Total kostnad    2.150.000 

  

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området 
(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

 

Lek, rekreasjon



Oppgradering av område aust for Lillevatnet med sandvolleyballbaner, akebakke, bål-/grillplass 
med mer. Gjestebryggje knytt til område. Utvikling av turveg rundt Lillevatnet som helseløype 
og område i tilknyting til denne; Aktivitetselement med meir. Ein eigen plan for utvikling av 
Lillevatnet er laga i samband med søknad om midlar til utvikling av helseløype.  

 

3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) 
nr Løpende oppgaver; årlig (f eks 

rydding, vasking, tilsyn, 
planklipping etc.) inkl større og 
sjeldnere oppgaver, (f eks. 
grusing, maling, skogrydding 
etc.) 

Hyppighet Årlig 
kostnad 

Ansvar Merknad 

 Sjå vedlegg     

 Sum årlig kostnad:     

 Sum kostnad i planperioden     

 

  

Annet  

[klikk her for å skrive] 

 

 

 

 



Fotografier 

 

Sandingane. Nytt toalett i 2012 er plassert ved parkeringsplassen til venstre i bilete 

 

Lillevannet (Foto: Kathrin Kobbevik, ÅK) 



 

Elva nord for brua som skal byttast ut. 

 

Turvegnettet sørøst for riksvegrundkjøringa. 

 

Nedre del av elva med rørgata. 
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