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Innspill til høring av planprogram for Nes kommune, Viken, høsten 2021.  

Utvidelse av næringsareal for utmarksbasert turisme ved Hennivangen skog, Langvatnet, Gnr. 167, 

Bnr. 2 

 

 

Vi viser til Nes kommunes dokumentet Høringsforslag. Planprogram. Rullering av kommuneplanens 

samfunnsdel og arealdel. wfdocument.ashx (nes.kommune.no), og gjengir i slutten av vårt dokument 

en rekke utdrag fra teksten som vi mener er relevante for vårt høringsinnspill om utvidelse av 

næringsareal ved Hennivangen skog. Vi presenterer først vårt innspill, som vi mener svarer på en 

rekke momenter i Nes kommunes kommuneplan. 

 

 

 

Bærekraftig og innovativ næringsutvikling; for bedret folkehelse, vern av natur, fysisk aktivitet og 

sosial inkludering  

Hennivangen skog ved Langenvannet ligger i et vakkert skogsområde øst i Nes. I tidligere tider ble det, 

da som nå, drevet aktivt skogsdrift her, bl.a med sag ved husmannplassen Langvasslia. Det var også 

aktiv seterdrift med ysting av geitost og koking av brunost på Rudsætra og Høgåssætra. De siste 25 

årene har det blitt bygget og utviklet rustikke tømmerbygninger på Hennivangen, på et areal som Nes 

kommune har avsatt til næringsvirksomhet.  Bærekraft har alltid vært i fokus ved oppføring av byggene 

på Hennivangen. Bygningene er bygget med tømmer fra lokal skog og med ansatte lokale tømrere og 

andre typer håntverkere.  Malere fra Nes Maleklubb har dekorert innvendige dører. Alle hus har 

grønne tak, og det benyttes oppvarming fra sjøvann i et teknisk system levert av en rørleggerbedrift 

på Årnes.  Det er anlagt vei og strømforsyning helt inn til anlegget. Da det er anlagt skogsbilvei helt 

frem til dette naturskjønne skogsområde er naturopplevelsene tilgjengelige for folk i alle aldre, og for 

funksjonshemmede. Bedriften Nes Villmarksforum har i 25 år arrangert kurs, konferanser, brylluper og 

jubileer, og sysselsatt en rekke personer fra Nes. Mange innbyggere i Nes og omegn har besøkt Nes 

Villmarksforum på Hennivangen.  Denne driften i skogsområde bidrar til en rekke positive 

ringvirkninger; bl.a. økt verdiskaping gjennom leveranse av håndtverkstjenester, sysselsetting av 

ansatte fra Nes, rekreasjonstilbud og bedret folkehelse til befolkningen, samt en rekke hyggelige 

sammenkomster, merkedager og minner som bidrar til å bygge identitet i bygda. Området og tilbudet 

brukes flittig av turgåere, syklister og kanopadlere. Nærmeste tettsted er Årnes (13 km avstand), og 

både kunder og bedriften Nes Villmarksforum styrker handelen her. Det serveres ofte mat innkjøpt fra 

lokale bønder og produsenter.  

   

Husbyggingsprosess – fra skjæring av lokalt tømmer til ferdig hus med grønt tak.  

https://innsyn.nes.kommune.no/prod/postliste/wfdocument.ashx?journalpostid=1000042965&dokid=77605&versjon=1&variant=A&
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Nes Villmarksforum har nå drevet med kurs, konferanser og selskaper i 25 år, og vi har også i årenes 

løp tilbudt en rekke kurs for den kommende generasjonen, altså barn og unge. Disse kursene er bl.a. 

innen programmering og friluftsliv (Gigabyte og granbar), matlaging og kanopadling. Sommeren 2021 

var vi vertskap for Nes Kommunes sommerskole i 3D spill-programmering. På denne måten får ungdom 

erfare både teknologibruk og gleden ved friluftsliv. Under opphold i hyggelige omgivelser til skogs 

lærer den kommende generasjonen å sette pris på naturen, og de forstår at naturen representerer en 

verdi som må vernes. Friluftsliv bidrar også positivt til folkehelsen i alle aldersgrupper, både fysisk og 

psykisk. Det er et stort nettverk av skogsstier i området, og en fin tursti rundt Langvatnet som benyttes 

av mange. Flere gjester, både barn og voksne, sykler fra Årnes, og mange padler kano her på 

sommerstid. Vi erfarer å få kortreise gjester fra Nes, men også fra Ullensaker, Lillestrøm, Aurskog 

Høland, Sør-Odal, og andre omliggende kommuner. Nærhet til Gardemoen gjør at tilbudet også er 

attraktivt for utenlandske gjester.  

            

Bilder fra Nes Villmarksforums Facebook side illusterer noen av aktivitetene sommeren 2021. 
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Store og små gjester ved Nes Villmarksforum – med varierende erfaring med norsk villmark.                                       

Pandemisituasjonen i 2020/21 har endret folks ferievaner. Nordmenn har utviklet stor interesse for 

det enklere friluftslivet og kortreise opplevelser. Ikke alle nordmenn har bred erfaring i friluftsliv. Nes 

Villmarksforum ønsker nå å videreutvikle sitt konsept fra å være et kurs og konferansesenter – til å 

tilrettelegge for at et bærekraftig friluftsliv i nærområdet blir tilgjengelig for et mangfold av besøkende. 

Det vil nå vurderes å øke kapasiteten på hytteutleie med nye utleiehytter med egen-husholdning, 

tilrettelegging for teltovernatting i friluft, og tilrettelegging av leirområdet for friluftsaktiviteter 
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tilpasset de fleste. Tradisjonen med skogs- og seterdrift vil reflekteres i profilen, og vi vil tilrettelegge 

bedre for et begrenset dyrehold som et miljøskapende element for besøkende. Konsentrert og 

organisert friluftslivsaktivitet i et tilrettelagt område for turister vil medføre mindre slitasje på øvrig 

utmark i området og dermed bidra til vern av økosystemer og naturverdier. For å videreutvikle 

aktivitetene kreves det et større næringsareal fordi nåværende areal er fullstendig utnyttet. Leirstedet 

har i dag tilrettelagt for gjester med benker og bålplass etc. på areal utenfor det definerte 

næringsarealet, se området merket i oransje i kartfigur under. Foreslått ny utvidelse av næringsareal 

er lagt utenom myr, se område merket  i blått i kartfigur under. Dette området ligger sør-vest vendt og 

naturskjønt ved Langvatnet, med gode bademuligheter. Området er ikke dyrkbart, men består av fjell 

og furuskog. Området har nå adkomst ved eksisterende skogsbilvei. Utviklingen av næringsarealet 

tenkes gjennomført i stegvise trinn på lengre sikt, men med en umiddelbar start av 

planleggingsarbeidet. Både oransje og blått areal foreslås å defineres som næringsareal. 

       

Næringsareal FT1 i lilla ved Langvatnet.  Totalareal av eiendomen Gnr. Bnr.167/2 i gult  

            

Venstre bilde: Eiendommens totale areal i gult, eksisterende næringsareal i lilla, forslag til tillegg i 

næringsareal som i dag allerede brukes som del av leirsted i oransje, forslag til nytt tillegg i 

næringsareal i blått. Høyre bilde: flybilde. 
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Relevante utdrag til vårt innspill fra dokumentet Høringsforslag. Planprogram. Rullering av 

kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 

 

1.2.1. a) Demografi, bolig- og arealstruktur 

Utdrag: 

Nes kommune har en viktig oppgave som tilrettelegger for langsiktig og 

forutsigbar næringsutvikling. Kommunen må bidra og legge til rette for 

videreutvikling og vekst i både nye og eksisterende næringer. Et 

satsningsområde for Nes er næringer innen det grønne skiftet, blant annet 

innen sirkulærøkonomi. Koronapandemien har vist at det er viktig å ha et 

robust og variert næringsliv. Turisme er ikke prioritert i næringsplanen, 

men kan være mer aktuelt nå, spesielt nærturisme. Nes har mulighet til 

å videreutvikle sine kvaliteter med skoger, elver og landbruksområder. 

 

1.3. Evaluering av gjeldende plan 

Utdrag: 

Det er også en erfaring at lokale og kortreiste tilbud som lokalmat, lokalvarer, «inn på tunet» og 

gårdsturisme er mer ettertraktet. Disse forholdene bør vurderes i planarbeidet. Det er ellers 

etterspørsel i å ta i bruk gården til næringsvirksomhet utover landbruksbasert næringsutvikling, fordi 

det er billigere og enklere enn å bygge på større næringstomter. Dette kan ha startet i det små, som 

har vært praktisk å drive på egen eiendom, men der enkelte etter hvert har utviklet seg, blitt mer 

arealkrevende og «vokst seg ut av tunet». 

 

3.2. a) Utbyggingsstruktur og tettstedsutvikling 

Utdrag 

 Hvordan sikre at vedlikeholdsveksten tar hensyn til landbruksarealene? 

 Hvordan skal kulturarenaer, aktivitetsområder og ulike typer møteplasser skape mestring, 

tilhørighet og opplevelser for hele befolkningen uavhengig av alder/ på tvers av 

generasjoner? Hva har kommunen behov for, og hvor? 

 

3.3. b) Næringsliv og kunnskapsutvikling 

 

Vi har en viktig oppgave som tilrettelegger for langsiktig og forutsigbar næringsutvikling, og som 

bidragsyter til videreutvikling og vekst i både nye og eksisterende næringer i kommunen. Vi har en 

høy andel pendlere. Ved å legge til rette for flere arbeidsplasser i kommunen vil vi kunne redusere 

andelen pendlere blant egne innbyggere, og tiltrekke oss flere innbyggere. 
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Samfunnsdel:  

• Hvordan legge til rette for verdiskaping og arbeidsplassvekst?  

• Hvordan legge til rette for innovasjon og nyskapning i næringslivet? 

• Hvordan legge til rette for flere arbeidsplasser i Nes? Hvordan jobbe strategisk med dette? 

 Hvordan legge til rette for salg av lokalmat og lokalvarer, gårdsturisme og «inn-på-tunet»? 

Arealdel:  

• Hvilke næringsområder skal utvikles og fortettes?  

• Trengs det mer næringsareal? Eller andre typer næringsareal?  

• Hva slags føringer trengs for å sikre sirkulærøkonomi og grønn omstilling?  

• Hvordan sikre areal for småskala næringer? Og hvordan håndtere at enkelte næringer på gården 

utvikles til arealkrevende næringer som vokser seg ut av tunet? Dette kan f.eks. være 

entreprenørvirksomhet eller massehåndtering.  

• Hvordan legge til rette for salg av lokalmat og lokalvarer, gårdsturisme og «inn-på-tunet»?  

• Hva slags føringer trengs for å sikre bærekraftige løsninger og reduserte klimagassutslipp i 

landbruks- og næringsområder? 

 

3.4. c) Klimaendringer og –tilpasninger 

Samfunnsdel: 

Hvordan skal det tas vare på viktig natur og naturtyper for framtidige generasjoner? 

Arealdel: 

• Hvordan planlegge for bærekraftig boligbygging og næringsutvikling? 

• Hvordan forvalte dyrket mark og skog på en mest mulig bærekraftig måte?  

• Hvordan sikre og utvikle viktige friluftsområde for alle? 

• Hvordan ivareta økosystemer, naturlig overvannshåndtering og naturverdier? (for eks. 

bevaring av myr) 

• Hvordan sikre områder som er særlig viktige i håndteringen av klimaendringer (for 

eksempel skog, myrer)? 

3.6.3. c) Næringsliv og kunnskapsutvikling 

• Viktige arealverdier, herunder kulturminner, kulturmiljø, viktige landskapsområder, 

naturområder og friluftsområder skal vektlegges i avveininger om endret arealbruk. 

• Utvikling av næringsområder skal styrke Årnes som handelssted. 

 

Ta gjerne kontakt dersom det ønskes mer informasjon og opplysninger. 

16.08.2021 

Cecilie Rolstad Denby 

Grunneier 


