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   Samfunns- og arealdel 

 

Kommentar fra Fenstad vel på høringsforslag /planprogram – Rullering av 

kommuneplanens samfunsdel og arealdel   

Fenstad vel er svært engasjert i Nes bygdas fremtidig utvikling og bevaring av Fenstad som et levende 

og attraktivt grendesamfunn. Grendene på begge sider av Vorma er unik på nasjonalt nivå med over 

1000 års bosettingshistorie. Det er nå ei bygd med nesten sammenhengende rekke av garder på 

begge sidene av Vorma. Bygda ble tidligere kalt «Vormadalen» - «Vormadalr» på gammalnorsk. I 

tillegg til gardene, som mange dateres tilbake til Vikingetiden, er det levende grendesamfunn på 

begges sider av elva med nyere fortettet boligstruktur og markerte grendesentra.   

Fenstad vel er spesielt fokusert på å videreutvikle de levende grendesamfunnene i Nes. 

Fenstad vel har følgende kommentarer til planprogrammet: 

3.2  

Utbyggingsstruktur og tettstedsutvikling 

• I forhold til hvordan man skal øke bruken av kolletivtransport, mener vi det er viktig å 

forbedre mulighetene for kollektivtransport fra Fenstad til kommunesentrum. Per dags dato 

er det totalt fraværende. 

 

4.2.3 

Miljø- og naturressurser 

• Vormadalen/Åland må bli et registrert KULA landskap 

• Storgårdene og Åland må venes om som et kulturmiljø/kulturminne med mange 

husmannsplasser 

• Kampåa må vernes med sitt naturmangfold 

• Vorma  nord og syd for Svanfoss sluse – gytingsplass for "stor/Mjøs ørret» 



 

• Det er gjort en enorm innsats fra lokalbefolkningen i Fenstad med tanke på 

rekreasjon å merke stier i skogen. Dette er også gjort for å formidle histore fra 

generasjon til generasjon. Dette må tas vare på.  

Samfunn 

• Friluft og rekreasjon: Det er viktigheten av å bevare skogen/stiene/gamle husmannsplasser 

og landskapet langs Kampåa som rekreasjonssteder. Dette har vist seg å være veldig viktig 

som rekreasjonsområde siden mars 2020 - grunnet COVID19. 

 

• I Fenstad har det vært satset på turisme som av bla. Kulturminnebøndene med 

overnattingsmuligheter, opplevelser og gårdsbutikker. I tillegg vil det satses på 

ciderproduksjon. Dette må ivaretas. 

 

For Fenstad Vel 

 

Per Johnsen 

Leder 


