
DEL 2: 

Forvaltningsplan 
Feil! Fant ikke referansekilden.:  Hundsvær-Tyskholmen 

 

  

Fint om det markes for eksisterende og planlagte tiltak i kartet.  

1. Områdebeskrivelse/status 
Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

135/1 
135/2
135/3
135/4
135/5
135/6 

XXX Erverv

Avtale  
 
  

2018 
 

125 Stat

Kommune/ 
fri lusftsråd

Privat  

[Kommunen 
og 
friluftsrådet  ] 

Ja

Nei  

Kommentarer [klikk her for å skrive] 

 

  



 forklaring beskrivelse 

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

Hundsvær: Kystlynghei, høyvokst furuskog på berg, 
blandingsskog, noe strandeng, tidligere gras-/slåttemark. 
En god del svartelistearter (mispel, platanlønn, små furuer) 
spredt over hele holmen  
 
Tyskholmen: kystlynghei og noe strandeng. Ingen 
nærmere/nøyaktig kartlegging (herunder rødlistearter) så 
langt. Noen forekomster av svartelistearter, men ikke så my 
som på Hundsvær. 

Kulturminner Kort om evt 
kulturminner i 
området og hensyn 
til disse 

På Hundsvær er det kulturhistoriske spor etter bosetting og 
tidligere landbruksdrift frem til ca. midten av 1900tallet, 
herunder grunnmurer av et hus og lite sauefjøs, oppmuring 
av vanntjern som drikkevannskilde. Samt grunnmur til 
brakke fra 2. verdenskrig på én av toppene. Registrert på 
kart. 
Kulturminnene bevares slik de er, men vanntjernet må 
sikres med gjerde mot fall. 

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

Ingen. Noen grunnmurer etter tidligere 
landbruksbygninger. 

Adkomst/kom-
munikasjon 

Adkomst til 
området, 
tilgjengelighet og 
offentlig 
kommunikasjon 

Med småbåt eller kano. Etablert ny flytebrygge sørøst på 
Hundsvær. Opplødd stø på nordsiden av Tyskholmen. 

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 

Flytebrygge sørøst på Hundsvær. Ødelagt og erstattet med 
ny brygge ifbm. sikringssøknaden. 

Annet Andre relevante 
forhold  

 

[klikk her for å skrive] 

 



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

Ansvar 
Gjennom- 
føres år 

Kostnad 

1 Sikringsgjerde rundt 
2 vanntjern øst på 
Hundsvær 

Utforming som 
Ålesundsrekkverk, 2 x ca. 30 
m. 

Kommunen 2020 180.000,- 

2 Fast grill-/bålplass I aktivitetsområdet i øst på 
Hundsvær. Kostnad inkl. 
grunnarbeid, transport, enkle 
benker,  
2-3 piknikbord (tilpasset uu) 

Friluftsrådet 
 
 
 
Friluftsrådet 

2020 
 
 
 
i plan-
perioden 

150.000,- 
 
 
 
50.000,- 

3 Bossdunk Foreløpig noe usikker om en 
ønsker å drive renovasjon. I 
aktivitetsområdet i øst på 
Hundsvær, og på nordsiden av 
Tyskholmen. 2 stykk. 

Friluftsrådet Vurderes 20.000,- 

4 Tilkomst for kajakk I aktivitetsområdet i øst på 
Hundsvær 

Friluftsrådet 2020 50.000,- 

5 Toalett Universelt utformet utedo, i 
aktivitetsområdet øst på 
Hundsvær 

Friluftsrådet 2020 500.000,- 

6 Gapahuk/grindbygg I aktivitetsområdet i øst på 
Hundsvær 

Friluftsrådet I plan-
perioden 

300.000,- 

7 Rydding av stier Vegetasjonsrydding, noe 
markarbeid, kanskje noe 
grusing noen få plasser 

Friluftsrådet 2020-22 200.000,- 

8 Hovedsti Stiforbindelse fra 
flytebrygga/aktivitetsområdet 
i øst opp mot krigsminnet på 
toppen, kystlyngheia og 
oppholdsareal i nord. Gruset 
sti, kjørbar med liten ATV med 
henger, ca. 250 m lengde. Sti 
videre mot Tyskholmen, 
samme standard, ca. 250 m 
lengde 

Kommunen/ 
Friluftsrådet 

senere 2.000.000,- 

9 Uttak fremmede 
arter 

På Tyskholmen (overkommelig 
mengde her, ikke på 
Hundsvær) 

Kommunen/ 
Friluftsrådet 

2020-22 50.000,- 

10 Rydding av utsikt Ved toppen med fundamenter 
etter krigsbrakka, Hundsvær 

 senere 50.000,- 



11 Kystlynghei Lyngbrenning på Tyskholmen, 
vegetasjonsrydding på 
Hundsvær 

Kommunen 2020 30.000,- 

12 Brygge Fast brygge på nordsiden av 
Tyskholmen, parallelt med 
kystlinjen 

Friluftsrådet senere 250.000,- 

13 Tilkomst for kajakk Rydde stein i fjøra å nord- og 
sørsiden av Tyskholmen, 
nordvest på Hundsvær 

Friluftsrådet I plan-
perioden 

20.000,- 

14 Istandsetting av 
demning 

Ved Karuseren. Ev. delvis 
nystøping. 

Friluftsrådet I plan-
perioden 

150.000,- 

15 Rydding Karuseren Leie inn dykker for rydding 
under vannet. 

Kommunen/ 
Friluftsrådet 

I plan-
perioden 

50.000,- 

16 Badebrygge Langs nordsiden av Karuseren 
og videre østover og over til 
østre holme 

Kommunen/ 
Friluftsrådet 

senere 750.000,- 

17 Toalett Enkel utedo, på nordsiden av 
Tyskholmen 

Friluftsrådet senere 200.000,- 

18 Teltplass Drenering og noe utjevning av 
grassletta nord på Tyskholmen 

Friluftsrådet I plan-
perioden 

100.000,- 

19 Bålplass Fast bålplass i fjøra nordvest 
på Hundsvær 

Friluftsrådet I plan-
perioden 

50.000,- 

20 Bygge sti Over østre holme på 
Tyskholmen og fra Karuseren 
til sletta i nord. 
Vegetasjonsrydding, ev. noe 
markarbeid 

Kommunen/ 
Friluftsrådet 

senere 300.000,- 

21 Forbindelse over 
sundet til 
Tyskholmen 

Må først utvikle konsept. 
Foreløpig tenkt flåte med 
kabel, med landingsplass på 
begge sider, flytting med 
håndmakt 

Kommunen/ 
Friluftsrådet 

senere ??? 

22 Opprydding Svinholmen, fjerne skrot og 
søppel  

Friluftsrådet 2020 50.000,- 

 Total kostnad    0 

 

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

 



Se ovenfor 
 

 

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

eks rydding, vasking, tilsyn, 
planklipping etc.) 

Hyppighet Årlig 
kostnad 

Ansvar Merknad 

 Hovedtilsyn med installasjoner 
(gjerder, flytebrygge, toalett osv.) 

1 gang tidlig i 
året. 

   

 Gressklipp i aktivitetsområdet i øst 
på Hundsvær, nordvest på 
Hundsvær, nord på Tyskholmen,  
rundt Karuseren 

2-4 ganger per 
år 

   

 Skjøtsel gammel kulturmark 
(gressklipp) 

1-2 ganger per 
år 

   

 Skjøtsel kystlynghei (Tyskholmen, 
sentralt på Hundsvær; holde nede 
renninger) 

1 gang per år    

 Toalettdrift 1 gang per uke    

 Beitedyr, tilsyn Daglig i 
beitesesongen 

   

 Sum årlig kostnad:  0   

 

nr Større og sjeldnere oppgaver, (f 
eks grusing, maling, 
skogrydding etc.) 

Hyppighet Årlig 
kostnad 

Ansvar Merknad 

      

      

      

      

 Sum årlig kostnad:  0   

 

  

Annet  



[klikk her for å skrive] 

 

 

 

Fotografier 
 

  

Holmene sett mot nest – Google Earth sin versjon 

Karuseren på Tyskholmen i 1956 
Kilde: Bjarne Skarbøvik (Sunnmørsposten) 

Samme område i 2013 
Kilde: Sunnmøre friluftsråd 

Hundsvær sett fra Tyskholmen 
Kilde: Sunnmøre friluftsråd 



 
 

 
 

    
 

 
 

Aktivetsområde øst på Hundsvær 

Blikket ned til gammel husmannsplass øst på Hundsvær 

Krigsminne på Hundsvær Sletta nord på Tyskholmen, sett mot vest 

Østre del av Tyskholmen, Hundsvær i bakgrunnen 


