
DEL 1: 

Forvaltningsplan 

for statlig sikra friluftslivsområder 

Leirfjord kommune for 2021-2024 

 
 

 

Fakta om kommunen pr 16.12.2021 

Antall 

innbyggere 

Ant innbyggere  

per km2 

Antall statlig sikra 

friluftslivsområder  

Andre friluftslivs-

områder (antall) 

2278 5 2 26 

 

  



DEL 2: 

Forvaltningsplan 
Leirfjord kommune:  Lysåsen 

 
 

 

1. Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

58/26
3 

FS00000254 Erverv

Avtale
 

 
  

 
 

31 Stat

Kommune/ 
frilusftsråd

Privat
 

Leirfjord 
kommune 

Ja

Nei
 

Kommentarer Omradet nyttes som turområde, lekeareal for barnehagen som ligger like ved og som lekeområde for 
barn og unge.  Rett i nærheten av Lysåsen ligger barnehage og idrettsanlegg. Det er kort avstand til 
skole, sykehjem og omsorgsboliger.  
 

 

  



 forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc 

Skogkledt, kupert område.  Omradet er beplantet med gran, 

lerk og furu. 

Kulturminner Kort om evt 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

Ingen kjente kulturminner 

Bygninger Nevn evt 

bygninger på 

området og omtal 

kort bruken av og 

ansvaret  for disse 

En sliten gapahuk som ble satt opp av ungdomsklubben for 

mange år siden. Lite brukt. 

Adkomst/kom-

munikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

Det er ikke tilrettelagt adkomst til området utover stier. 

Busstopp ligger ikke langt fra området og det er store 

muligheter for å gjøre området mer tilgjengelig, ved 

etablering av turveg 

Egnet bruk Vurdering av 

hvilke aktiviteter 

området egner seg 

for 

Turgåing Sykling

Bading

Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon

Telting
 

       annet Terrengsykkel _______________________________________  

Eksisterende 

tilrettelegging 

Tilretteleggings- 

tiltak i området før 

planperioden inkl 

(tilrettelegging for 

funksjonshemmede 

Området er ikke tilrettelagt for alle. Deler av området er 

skoget og ryddet for kvist. Ingen annen tilrettelegging enn 

en slitt gapahuk.  

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 Anlegge turveg og 

handicap 

parkeringsplass 

Lage en grusveg som er asfaltert 

i hel eller halv bredde. Traseen 

som er tenkt anlagt går fra 

idrettsplassen i vest og bortover 

til en gapahuk som skal bygges 

oppå haugen. Stien bør oppfylle 

kravene til universell utforming, 

hva angår helning. Traseen må 

skiltes fra parkering ved 

idrettsplassen og fra rådhuset, 

Det bør være lys langs traseen. 

 

Etablering av asfaltert 

parkeringsplass for 2 handicap-

biler der stien starter ved 

idrettshuset.  

Helgeland 

Friluftsråd 

og Leirfjord 

kommune  

2022 180.000 

2 Digitale 

informasjonstavler 

Infopunkt der innholdet enkelt 

kan endres. Brukes både til 

generell informasjon og til 

undervisningsopplegg i skole og 

barnehage.  

Helgeland 

Friluftsråd 

og Leirfjord 

kommune  

2022 80.000 

3 Gapahuk med 

bålplass og platting 

Universelt utformet gapahuk 

med bålplass. Det må være 

nok plass til en skoleklasse 

eller barnehageavdeling. 

Benker med bord og platting 

utenfor gapahuken.  

Helgeland 

Friluftsråd 

og Leirfjord 

kommune 

2022 200.000 

4 Beplantning og 

informasjon 

I tilknytning til turstien ønskes 

det etablert lunner med ulike 

treslag med tilhørende 

informasjonsskilt. 

Informasjonsskilt for dyr i 

tillegg. 

Leirfjord 

kommune 

2024 150.000 

5 Naturlekeområde  Etablere et område for lek i 

naturlige omgivelse. Aking på 

vinter. Klatring og lek på 

sommeren. Aktivitetene 

tilpasses de naturlige 

omgivelsene.  

Leirfjord 

kommune 

2024 100.000 

6 Terrengsykkelløype Utvidelse av eksisterende 

terrengsykkelløype inn i 

Lysåsen. Sykkelanlegget på 

idrettsplassen kan med fordel 

utvides med en sløyfe rundt 

Lysåsen og forbi gapahuken. 

Leirfjord 

kommune 

og Leirfjord 

idrettslag 

2022 25.000 



      

 Total kostnad    735.000 

 

  

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området 

(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

 

Klatrepark i skogen bak gapahuken 

 

 

Fotografier 

 
Eksisterende gapahuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Utsikt mot sør: 

 

Utsikt mot nord:  

  



3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) 

nr Løpende oppgaver; årlig (f. 

eks rydding, vasking, tilsyn, 

planklipping etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

1 Kontroll med turveien gjennom 

området med tanke på utvasking 

av grus. 

Årlig  2000 Leirfjord 

kommune  

 

2 Vedlikehold og drift av gapahuk, 

bålplass, lyspunkter og infotavler. 

Strøm. 

Ved behov 5000 Leirfjord 

kommune 

 

3 Rydding av skog og kratt. 

Beskjæring og stell av trær og 

planter. Supplering av trær og 

planter ved behov.  

Årlig 5000 Leirfjord 

kommune 

og 

frivillige 

 

4 Tømming av søppeldunk, tilsyn av 

anlegget. 

Ved behov 2000 Leirfjord 

kommune 

og 

frivillige 

 

      

      

 Sum årlig kostnad:  14.000   

 

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]  

 



DEL 3: 
Oppsummering  

1. Prioritering av tiltak i statlig sikra 

friluftslivsområder i Leirfjord kommune 

kommune 2021-2024 

 

Område 

(navn) 

Tiltak 

nr 

Tiltak Kostnad Utføres 

av  

Prioritet Merknad 

Lysåsen 3 Gapahuk med 

bålplass og platting 

200.000 Helgeland 

friluftsråd 

og 

Leirfjord 

kommune 

1  

Lysåsen 1 Anlegge turvei og 

handicap-

parkeringsplass 

180.000 Leirfjord 

kommune 

2  

Lysåsen 2 Digitale 

informasjonstavler 

80.000 Helgeland 

friluftsråd 

og 

Leirfjord 

kommune 

3  

Lysåsen 6 Terrengsykkelløype 25.000 Leirfjord 

kommune 

og 

Leirfjord 

idrettslag 

4  

Lysåsen 4 Beplantning og 

informasjon 

150.000 Leirfjord 

kommune 

5  

Lysåsen 5 Naturlekeområde 100.000 Leirfjord 

kommune 

6  

       

       

       

       

       



       

       

       

       

Total kostnad 

i planperiode:  

  735.000    

 

 

2. Drift av statlig sikra i Leirfjord kommune kommune 

[planperiode] (frivillig utfylling) 

Område 

(navn) 

Løpende oppgaver Årlig 

kostnad 

Større 

oppgaver 

Kostnad Merknad 

      

      

      

      

      

      

      

Total årlig 

kostnad 

  

 

   

Total kostnad 

i planperiode: 

     

 


