
Forvaltningsplan 

Ålesund: Larsgårdområde  

 

  

  

1. Områdebeskrivelse/status 
Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.
no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde
? 

139/13 
139/168 
139/246 
139/248 
139/249 

FS00000331 

 

Erverv

Avtale  
 
  

1979 19,4 Stat

Kommune/ 
fri lusftsråd

Privat  

Ålesund 
kommune  

Ja

Nei  

Kommentarar Fire parsellar der to er mindre restareal. Hovudareal er eit område ved 
sjøen samt Husafjellet ved Larsgården skule. Avgrensningane virker noe 
tilfeldig og må undersøkast nærmare gjennom arkivarbeid (alle 
eigedommar er kommunalt eid).  

 

  



 forklaring beskrivelse 

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

Område v/sjøen er brådjupt og lite 
barnevenleg som badeområde – tilrettelagt 
for parkering og opphald/grillplass. Husafjellet 
er ein del av det naturlege uteområde til 
Larsgården skule og nærmiljøet – skogkledd 
ås.   

Kulturminner Kort om evt kulturminner i 
området og hensyn til disse 

 

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

Ei lita grillhytte ved toppen av akebakken, 
brukes av speidergruppa Larsgården 

Adkomst/kom-
munikasjon 

Adkomst til området, 
tilgjengelighet og offentlig 
kommunikasjon 

Til fots eller med sykkel og bil langs vegane i 
område. Rutebuss forbi Høgskulen i Ålesund.    

Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter 
området egner seg for 

Turgåing

Sykling

Bading

Klatring

Båtutfart

Fiske

Lek, rekreasjon

Telting  
       annet  

Læringarena for skule og barnehage, 

Eksisterende 
tilrettelegging 

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

Ved sjøen: Parkeringsmoglegheit. Tilrettelagt 
for grilling, stupebrett etc for mange år sidan. 
Stupebrett fjerna og dei andre tiltaka er i 
dårleg stand. 

Husafjellet: Tilrettelagt som naturleg ute-
/leikeområde til skulen og nærmiljø der det 
blant anna er rydda område for aking og ski.  

Bading

Båtutfart

Lek, rekreasjon



Annet Andre relevante forhold   

 

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

Ansvar 
Gjennom- 
føres år 

Kostnad 

 Rydding av 
hageavfall 

Delar av område ved 
Husafjellet er av naboar 
vorte brukt som 
tømmeplass for hageavfall. 
Dette må ryddast opp i.  

Ålesund 
kommune 

2020 50.000 

 Informasjon og 
skilting 

 Ålesund 
kommune 

Planperioden 50.000 

 Oppgradering av 
sjøområde. 

Generell oppgradering 
m/rydding, benkar etc 

Ålesund 
kommune 

Planperioden 50.000 

      

      

      

 Total kostnad    150.000 

 

  

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.) inkl større og 
sjeldnere oppgaver, (f eks 
grusing, maling, skogrydding 
etc.) 

Hyppighet Årlig 
kostnad 

Ansvar Merknad 

 Sjå vedlegg     

 Sum årlig kostnad:     

 Sum planperioden      

 

Fotografier 

 
Grillhytta til speiderne, og sti opp til Husafjellet 



 

På toppen av Husafjellet. 

   

 

Sjøområde ved Ellingsøyfjorden 
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