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Sakens bakgrunn og innhold:

Statlig sikrede områder er områder som er kjøpt eller leid for å sikre allmennheten tilgang til
friluftsområder.
I Indre Fosen kommune har vi totalt 12 statlig sikrede områder. Disse er: Ommundvågen,
Grandefjæra og Amborneset i Leksvik, og Beita, Brettingen, Fagerlia, Hysnes, Kunesset, Reinshaugen,
Pevika, Tjønnbakken, Voknøya i Rissa. Dette er områder av ulik art og formål. De sorterer for det
meste under parkeringsplass, badeplass eller større og mindre uberørte områder med ulik
tilrettelegging for friluftslivet. I Rissa kommune var det en større gjennomgang av disse områdene i
2013 i forbindelse med eierstrategi for Rissa kommune. Der ble det vedtatt at to av områdene, Beita
og Kunesset, tilbakeføres grunneier når avtalene går ut i 2020.De tilbakeføres på grunn av at bruken
ikke lenger oppfyller formålet de hadde når de ble sikret. (Se vedlagte forvaltningsplaner for kart og
beskrivelse).
Staten blir gjerne grunneier i de områdene der de bidrar til å dekke 100% av sikringskostnadene
(kjøp av grunn). Når staten bidrar til å dekke 100% av kostnadene til servituttavtale på privat grunn,
vil Miljødirektoratet kreve å være part i servituttavtalen på vegne av staten.
Når det gjelder drift er det et vilkår i fra staten at kommunen eller friluftsråd har lokalt drifts- og
tilsynsansvaret med full kostnadsdekning. Dette er et vilkår som kommer av at staten har medvirket
økonomisk til å sikre området. I og med at det er staten som er grunneier i de fleste tilfellene og
kommunen har driftsansvaret, kan ikke utgifter til tiltak i områdene tas over investeringsbudsjettet,
men på driftsbudsjettet.
Det er et krav at det skal være en forvaltningsplan for disse områdene. Vedtatt forvaltningsplan er
også en forutsetning for å kunne søke om eksterne midler til tiltak i disse områdene.

Vurdering:

Ved å ha en forvaltningsplan har man en grei oversikt over tilstanden og behovet for tiltak i
områdene. I denne perioden prioriteres tiltak i 2 av områdene, Grandefjæra og Reinshaugen. Disse
to er prioritert på grunn av behovet for snarlige tiltak for å opprettholde en funksjonell bruk av
områdene. Dette er også områder som er mye i bruk av allmennheten.
Kostnader til investering og drift er synliggjort i planen. Det tas sikte på å søke om eksterne midler til
områdene ved neste søknadsfrist i februar 2018, eventuelt 2019. Erfaringsmessig må kommunen
selv stille med en egenandel for å få utløst eksterne tilskudd. Det er usikkert hvor stor andel av
investeringene eksterne tilskudd vil dekke. Det er foreløpig ingen felles søknad for Trøndelag derfor
søkes det om midler fra hhv. Leksvik og Rissa på hver sin pott. I Sør-Trøndelag er det ingen øvre
grense på tilskudd og potten som er tilgjengelig er på 2,5 mill. kroner.

Rådmannens innstilling:
1. Forvaltningsplan for statlig sikrede områder for Rissa og Leksvik/Indre Fosen kommune vedtas.
2. Tiltak i Grandefjæra og Reinshaugen prioriteres.
3. Utgifter til gjennomføring av tiltak i de to områdene forsøkes innarbeidet i budsjett
2018/Økonomi- og handlingsplanen (2018-2021). Dette skal være kommunens egenandel i
forbindelse med søknad om eksterne tilskudd.

