
Forvaltningsplan 
Ålesund: Vegsundvågen 

 

  

  

1. Områdebeskrivelse/status 
Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

15/ 
338 

FS00002350 Erverv

Avtale

 
 
  

2011 7,3 Stat

Kommune/ 
fri lusftsråd

Privat  

Ålesund 
kommune 

Ja

Nei  

Kommentarer [klikk her for å skrive] 

 

  



 forklaring beskrivelse 

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

Område er en del av grøntstrukturen med fuktig 
engvegetasjon og nokså uberørt løvskog langs en bekk. 
Naturlig kantvegetasjon langs bekken. 

Kulturminner Kort om evt 
kulturminner i 
området og hensyn 
til disse 

Ingen i området. 

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

Pumpestasjon nederst mot vågen. Driftes av VH vatn og avløp. 

Adkomst/kom-
munikasjon 

Adkomst til 
området, 
tilgjengelighet og 
offentlig 
kommunikasjon 

Til fots og med sykkel. Det skal etableres langsgående gang- og 
sykkelveg når en har fått avtale om kjøp eller servitutt for siste 
manglende eiendom langs traseen.  
Endepunkt til lokalbuss 200 m nord for området 
(Myrlandsvegen). Stopp for ekspressbuss langs rv. 60 ca. 500 
m unna.  

Egnet bruk Vurdering av 
hvilke aktiviteter 
området egner seg 
for 

Turgåing Sykling

Bading

Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon

Telting  
       annet Læringsarena for skule og barnehage 

Eksisterende 
tilrettelegging 

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

Gang-sykkelvegforbindelse mellom Myrland og Ramsvika vest 
i området. Bratte bakker begge veger gjør forbindelsen 
vanskelig tilgjengelig for funksjonshemmede. 

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 

1 Innløsing av 
gjenværende 
eiendom i 
gangvegtraseen 

Gbnr. 17/35 (teig på 3,2 mål, 
friområde i arealplan ) 

Kommunen planperioden ? 

2 Innløsing av 
gjenværende 
eiendom i 
grøntstrukturen 

Gbnr. 12/2 (teig på 2 mål), 
12/37 (teig på 2,6 mål) 

Kommunen planperioden ? 

3 Opparbeiding av 
gang-sykkelveg eller 
turveg 

Ca. 300 m, kobles til eks. 
gangveg i øst 

Kommunen planperioden 1.500.000 

4 Ny bro over elv i 
tilknytning til gang-
sykkelveg 

 Kommunen planperioden 2.000.000 

      

      

 Total kostnad    3.500.000 

 

  

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

 

[klikk her for å skrive]  

 



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 planperioden     

 

 

  

Annet  

[klikk her for å skrive] 

 

 

 

 

Illustrasjoner / fotografier 

 

Figur 1: Gjeldende reguleringsplaner 



 

Figur 2: Blikk mot vest mot Vegsundbroa 

 

Figur 3: Området sett mot øst. Løa står i regulert boligareal. 

 

 



 

Figur 4: Østre del av området. Eiendomsgrensen går bakom løa. 
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