
 
 

HANDLINGSPLAN 2022-2O25 (plana oppdateres til styremøter og rulleres til årsmøte) Sist rev.: 23.02.23 

Pos Aktivitet/tiltak Estimert kost Status Kommentar 
1 Tverrforbindelse fra Ørnvika/Ånes til Setervatnet 

 
 Pågår, litt grusing 

gjenstår på Skogvoll 
Ei drensrør må 

fornyes 
2 Grusing og planering av den gamle lysløypetraseen nord for 

Jonsokhauan. 
 Fullført Litt finpuss gjenstår. 

3 Setervatnet rundt 
 

10 000 Fullført. Dialog med 
kommune/fylke pågår 

Noe avklaring om 
strandsone og trasse 

4 Sette opp stedsnavnskilt og retningsskilt med 
utgangspunkt i navneregistreringer i 1990 samt offentlige 
kart. 
Etablere navnekommite sammen med Freiøya H.L 

20 000 Det er søkt om midler 
hos M&R Friluftsråd 

Langs tverr-
forbindelse øst-vest. 

 

5 Vurdere å etablere turvei fra Rensvik til Setervatnet i 
linjetrasse til MELLOM, med avgrening til Drabovatnet for 
utbedring av demning. 

 MELLOM er kontaktet. 
Befaring utført, 

 krevende prosjekt, 
Delte meninger 

Det innledes til 
samarb. med 

MELLOM, KRS kmn, 
Rensvik Vel 

6 Etablere lagringsplass for utstyr som FV eier 3000  Fyrrom i Leif`s drivhus 
vurders. 

7 Fremme Freimarkas interesser ved utbygging av kraftlinje 
over øya med mål om rydding og utbedring av skogsveier i 
Flatsetmarka (Gerdbakken og Ådalsveien) 

 Vi er i dialog med 
MELLOM og Norconsult 

om MTA-plan 

Vi er høringsinstans 
for NVE. Møte med 
Norconsult om MTA 

8 Bygging av gapahuk ved Bogamyra. 5000 Pågår, alle materialer 
skåret, ferdig april 23. 

Disp. søkt 

FV ansvarlig i samarb. 
med Ø&Å 

9 Utbedre lysløypa til universell utforming 650.000 Det er søkt om midler  
10 Utvikle området ved Furulunden 5000 

Dugnad, benker er gave 
 Litt grusing, rydding 

og et par benker 



 
 

11 Utbedre sti fra Tretthaugen til Øvre Vadet på vestsiden av 
Flatsetelva. 

20000 Påbegynt Komb. Klopper, 
Drenering, skogrydd. 

12  Klopplegging av sti MELLOM Seterhaugen og Wernerhytta. 15000 Påbegynt Bruk av gml. 
kraftlagstolper? 

13 Brøyting av gang/sykkelvei fra Storbakken langs 
Bolgavatnet. Kristiansund kommune bør ta ansvar. 

 Må gjøre formell 
henvendelse til KRS 

Vil avlaste skitraseene 
for fotgjengere. 

14 Vurdere vinterløype fra Iverplassdammen til Utsikten. 
Eksisterende bakker er litt krevende på ski 

  Forholdsvis lite 
tilrettelegging 

15 Grusing/flising av sti inn fra enden av skogsveien til 
Freivatnet. Renovering av gapahuken ved Freivatnet.  

20000  Nærmiljøtiltak 

16 Rydde Lågfjellbakken og traseen ned til Øvre Vadet Dugnad Avtal med grunneiere Gamle skitrase 
17  Overta ansvar for NEAS-hytta med formål og gjører den 

tilgjengelig for friluftsfolk. Skal stå ulåst.  
Tilskudd fra MELLOM til 

beis og nytt tak 
Avtale OK 3. Feb -23 Navneforslag: 

Kraftlag-hytta 
18 Organisere tilsyn for vedlikehold av gapahuker og 

rasteplasser.  
Dugnad Frivillige ildsjeler for 

hvert objekt 
Avfall, sitteunderlag, 
fugleforing, ildsteder 

     
     
Fargekoding:    
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 

 


