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Angående høring for utvidelse av virksomheten Hennivangen skog – Nes Villmarksforum Årnes 

13.06.2022 

  

Vedrørende endringsforslag nr. 21- Hennivangen skog – Nes Villmarksforum ang. utvidelse av 

Villmarksforum:  

Som grunneiere av Holtet gård (Øvre Trangsrudvei 10, Årnes) vil vi med dette gjøre kommunen 

oppmerksom på at Nes Villmarksforums gjester, leverandører og ansatte bruker privat vei tilknyttet 

Holtet gård som adkomst til sin lokasjon på Hennivangen. Veien strekker seg blant annet over et privat 

gårdstun.  

Denne privateide veien er opprinnelig en skogsvei for transport av tømmer, og brukes i dag av 

skogseiere/grunneiere og av noen få fritidsboliger og fastboende. Det har vært en markant økning i 

privat biltrafikk over flere år, i tilknyttet virksomheten ved Villmarksforum.    

Som eiere av Holtet gård har vi i alle år og i all i hovedsak stått for vedlikehold av denne veien, og holdt 

vår del av veien åpen vinterstid for å sikre transport av tømmer. Villlmarksforum har ikke bidratt til med 

hverken vedlikehold av veien eller snørydding, til tross for at deres næringsvirksomhet som nevnt har 

ført til en svært markant økning av bilturister over vår vei og gårdstun, med påfølgende økt 

vedlikeholdsbehov.  

Når det nå er fremsatt planer om økt aktivitet fra Villmarksforum er vi meget urolig for at en ytterlig 

økning i en allerede markant biltrafikk vil medføre et vesentlig større behov for vedlikehold av veien.  Et 

endret forbruksmønster vil naturlig nok føre til slitasje og større vedlikeholdsbehov.   

Det er i tillegg en bekymring knyttet til at en utbygging vil kunne forstyrre normal skogsdrift i området 

samt et rikt dyreliv, og det er fra vår side besluttet å sette opp en bom på veien. Denne vil ligne bommen 

Vilmarksforum har satt opp på sin vei. Dette av følgende årsaker: 

-          Økonomisk støttet fra skogfondet til vedlikehold av vei.  For at en skogsvei ment for 

transport av tømmer skal motta støtte fra skogsfondet kan den ikke i hovedsak benyttes for 

transport av fritidsbiler. Det er virksomheten ved Villmarksforum som per i dag står for 

størstedelen av privatbiltrafikken ved Holtet gård.  Ytterligere utvidelse vil naturlig nok også 

medføre en enda større økning i privatbiltrafikken ved Holtet gård, som igjen vil umuliggjøre 

økonomisk støtte fra skogsfondet til vedlikehold. 

  



-          Økt sikkerhet. Lavere hastighet på veien vil øke trafikksikkerheten rundt Holtet gård samt 

bidra til å beskytte eiendommen mot ødeleggelse og tyveri. 

  

-          Å sikre inntekter for vedlikehold av veien samt en rettferdig fordeling av kostnadene. 

Mot en veiavgift vil de få fritidsboligene i Holtet samt skogseiere får utdelt nøkler til bommen. De 

kommunale instanser som måtte ha behov for det vil også motta nøkler.  

Veilaget, hvor Rolstad er medlem, vil bli informert om vår beslutning. 

Til informasjon er vi åpne for å finne alternative forslag for adkomst til Vilmarksforum. 

  

Årnes 10.08.2022 

Grunneiere av Holtet  Gnr/bnr  167/6 ; 147/5 og 167/16 

Åsa Marit Holtet og Vigdis Holtet 

  

  


