
DEL 2: 

Forvaltningsplan 

Ålesund:  Vikholmen og Lauvholmen 

 

 

1. Områdebeskrivelse/status 
Gnr/	
Bnr	

FS‐nummer	
naturbase.no	

Sikrings	
form				

Sikret
år	

Areal
(da)	

Grunneier Forvaltning		
og	drift	

Nærområde?

142/2	  Erverv

Avtale

 
 
  

2018
 

98 Stat

Kommune/ 
fri lusftsråd

Privat  

[Kommunen 
og 
friluftsrådet  ] 

Ja

Nei  

Kommentarer	 Område ligg i Ellingsøyfjorden som er eit båtutfartsområde for 
Ålesundregionen. Område ligg nært til fleire bustadsområde i Ålesund og er 
oer i dag tilgjengeleg både med eigen båt og med rutebåten TRIO frå 
Nørvasundet.  
Kommunen overtok eigedommen allereie i 1921. Gitt status som statlig sikra 
friluftsområde i 2018. 

 

  



	 forklaring	 beskrivelse

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

Tidligere gras-/slåttemark i den sentrale delen av Vikholmen, 
med noen markante gamle tuntrær. Registrert som 
naturbeitemark i naturbasen (lokal verdi – forholdsvis liten og 
artsfattig), med noe beitet strandberg mot sør (registrering 
2008). Noe kystlynghei på vestvendt rygg nord for den 
sentrale sletta, ellers furuskog, blandingsskog i vestre del og 
lengst øst, og et lite område med rent ospeskog.  
Lauvholmen: For det meste svaberg, noe lyng. Ingen 
nærmere/nøyaktig kartlegging (herunder rødlistearter) så 
langt. En god del svartelistearter (mispel, platanlønn, små 
furuer). 

Kulturminner	 Kort	om	evt	
kulturminner	i	
området	og	hensyn	
til	disse	

Kulturhistoriske spor etter bosetting og tidligere 
landbruksdrift frem til ca. midten av 1900tallet, herunder 
grunnmurer av et hus, et lite sauefjøs og et naust, og steingard 
som vestre grense av innmarken. Klippfiskplatting i fjøra. 
Fjøset har nytt tak og brukes som gapahuk. 
Kulturminnene bevares slik de er. 

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

Utedo nord for sletta, driftes av frilutsrådet. Noen grunnmurer 
etter tidligere landbruksbygninger. 

Adkomst/kom‐
munikasjon	

Adkomst	til	
området,	
tilgjengelighet	og	
offentlig	
kommunikasjon	

Med småbåt eller kano. Lauvholmen kan nås fra Vikholmen via 
steiner i fjøra ved fjære sjø. 

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	

Fast høy brygge i tre («Trio-kaia») øst på Vikholmen. Etablert 
ny flytebrygge ved siden av ifbm. sikringssøknaden. Fra der 
går opparbeidet sti til tidligere innmark sentral på holmen. 

Annet	 Andre	relevante	
forhold		

	

[klikk her for å skrive]



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

Ansvar	
Gjennom‐	
føres	år	

Kostnad

1	 Utbetring Trio-kaia Må rehabiliteres for at den er 
trygg for å legge til med større 
båter, anløpssted for Trio-båten 
(rutebåt) 

Friluftsrådet 2019 200.000,-

2	 Tilkomst for kajakk 
og tjenestebåt 

Rydde stein i støa til tidligere 
naust fjøra øst for innmarka, 
reetablere kant til 
klippfiskplattingen. 

Friluftsrådet 2020 75.000,-

3	 Rydding og sikring av 
murene 

Reetablere og sikre 
grunnmurene til våningshuset, 
fjerne skrot, evt. fylle 
kjellergulvet til sikker høyde 
under murtopp. Grave frem og 
synliggjør mur til tidligere løa. 

Friluftsrådet 2020 200.000,-

4	 Ny toalett/vanntank Enkel utedo. Kobling med 
vanntank for beitedyr (villsau). 

Friluftsrådet 2020 200.000,-

5	 Hovedsti Stiforbindelse fra støa 
(landingsplass for kajakk og 
tjenestebåt) til tunet, i gammel 
trasé jf. flyfoto fra 1968. 
Standard: Gruset sti, kjørbar 
med liten ATV med henger, ca. 
50 m lengde. 

Friluftsrådet I plan-
perioden 

250.000,-

6	 Fast grill-/bålplass Ved grunnmurene til 
våningshuset nord for sletta 

Friluftsrådet 2021 50.000,-

7	 Bossdunk Ved grunnmurene til 
våningshuset nord for sletta 

Friluftsrådet 2021 15.000,-

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

Friluftsrådet I plan-
perioden 

50.000,-

9	 Uttak av fremmede 
arter 

Etter nærmere vurdering. F.eks. 
noen platanlønn i nærheten av 
tunet er viktige 
landskapselement og spor etter 
tidligere bosetting og drift som 
bør bevares. Må lages egen plan 
for uttak. 

Friluftsrådet I plan-
perioden 

50.000,-

	    

	 Total	kostnad	 	 1.090.000,‐



	

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

Reetablere drenering av innmarka. Åpne opp gamle grøfter (må først sjekke om det har vært 
drenering. Hvis ikke, blir det inngrep i naturtypen). 
 
Redusere skogen i vestre del av holmen. Her har det ifølge gammel flyfoto (1968) vært mye mer 
kystlynghei enn i dag. 

 



3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) 

nr	 Løpende	oppgaver;	årlig	(f	eks	
rydding,	vasking,	tilsyn,	
planklipping	etc.)	

Hyppighet Årlig	
kostnad	

Ansvar	 Merknad

	 Reetablering av beiting 1-2 ganger 
ukentlig 

eksternt  

	 Alternativt: Skjøtsel gammel 
kulturmark (klipp) 

1-2 ganger per år  

	 Gressklipp rundt murene  og gi 
tidligere hageareal inntil 
platanlønna (teltplass) 

4-5 ganger per år  

	 Toalettdrift, tømming av bossdunk ukentlig  

	 Tilsyn med flytebrygge, toalett, 
grillplass 

1 gang per år  

	   

	 Sum	årlig	kostnad: 0 	

 

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

Hyppighet Årlig	
kostnad	

Ansvar	 Merknad

	 Skjøtsel kystlynghei Ca. hvert 5. år  

	   

	   

	   

	   

	   

	 Sum	årlig	kostnad: 0  

 

	  

Annet   

[klikk her for å skrive]   

 



Fotografier 
 

 

 

Vikholmen	sett	fra	sørøst	

Sletta	sett	mot	sørøst

Brygga må	erstattes.

Lynghei	nordvest	for	sletta.	

Nytt	tak	på	gamle	murer	–	utført	20xx.


