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Innspill til kommuneplanen 2021 
 
I kommuneplanen ønsker Nes kommune utvikling av grønn næring og turisme. Vi synes 
turisme bør bygge på det særegne Nes har – elvene, ravinelandskapet, Norges største 
kornkommune, kulturminner og naturopplevelser m.m. 
 
Garden som ressurs. 
For å stimulere til dette, ønsker vi at Nes kommune i Kommuneplanen bruker planen Garden 
som ressurs 
https://www.regjeringen.no/contentassets/fe55b11f67d84bc08672c87788a2df69/h-
2401_garden-som-ressurs.pdf  
til å tilrettelegge for videre utvikling både for Huser og andre som vil drive tilleggsnæring 
knyttet til garden som ressurs. 
Del 2 i denne planen omhandler hvordan kommunen aktivt kan tilrettelegge og det er 
ønskelig at dette legges inn i kommunens strategiske planer.. 
 
Huser gard har et potensiale 
Huser gard i Fenstad gnr 17/1 har allerede et godt grunnlag for videre utvikling for å svare på 
disse mulighetene for tilleggsnæring 
Beliggenheten er ideell med nærhet til Gardemoen. – dit både norske og utenlandske 
turister ankommer.  
Garden ligger ved en av de to store elvene , Vorma i Vormadalen. Vormadalen er pekt ut 
som et kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse og kan være et strategisk virkemiddel 
for å trekke folk til Nes. 
Garden er et kulturminne – presteenkesete, sundstedet Husersund, gammel bygningsmasse 
og mye historie knyttet til stedet fra langt tilbake i tid med feks oldsaksfunn. 
 
Dagens situasjon på Huser 
Garden har et overnattingstilbud og et selskapslokale i det gamle fjøset. Begge er svært 
ettertraktet. Overnattingstilbudet ved elva er på ei liste over 100 spektakulære 
overnattingstilbud i Norge.  
 
Grønn turisme 
Turismen er bygd på gardens ressurser og publikum møter her tradisjonelt landbruk og 
kulturminner som forteller historie langt tilbake i tid.  
Ovenattingshyttene ligger på beitet ned mot elva og dyra på garden er svært populære, 
åkerlandskapet, elva og skogen også. 
Det er viktig for eier og driver at all utvikling framover skal bygge på landbruket som ressurs 
og landbruket som ei viktig næring. 
I dag har vi korn, skog, bær , grønnsaker og dyr på garden. Vi ser for oss muligheter for 
videreutvikling av garden som ressurs der publikum får økt kunnskap om næringen gjerne 
gjennom aktiv deltagelse. 
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Utviklingsmuligheter 
Garden er et av få steder på østsida av Vorma som gir publikum mulighet til å oppleve 
Vormadalen i ravinelandskapet nede ved Vorma. Her vil det være interessant å i et tilbud der 
publikum får flere muligheter til å oppleve elvelandskapet – båtliv, turstier , fiske m.v. 
Husersund var den gamle ferdselsvegen over Vorma. Det er interessant å utvikle et 
publikumsrettet tilbud der vi presenterer gardens historie både Husersund, 
landbrukshistorie m.m. 
 
Landbruket er bærebjeken i grønn turisme 
Det er ønskelig at garden får en status i kommuneplanen som gjør det mulig å videreutvikle 
eksisterende tilbud  på lang sikt. I dag har overnattingstilbudet ved elva en 10 årig tillatelse. 
Et lengre tidsperspektiv vil gi større trygghet for investeringer i området mhp infrastruktur. 
Det er verdifullt at garden ligger i hensynssona i kulturminneplanen og vesentlig at garden 
primært er en landbrukseiendom. Grønn turisme må bygge på garden som ressurs. 
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