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Innspill til Kommuneplanens Grønn turisme
Nasjonalt satses det på å utvikle grønn turisme. Nes er landets største kornkommune med
Vormadalen som Kulturelt landskap av nasjonal interesse (KULA landskap). Vi har en uvanlig
samling midtkammerbygninger i Vormadalen og et sjeldent ravinelandskap. Vi har mange gode
muligheter for grønn turisme basert på landbruket som ressurs. Det er derfor viktig at
kommuneplanen gir føringer som gjør det mulig å realisere potensialet.

Tillat tilbud langs vannveiene
Nes har vassdragene Glomma og Vorma, utallige mindre vassdrag og vann. Det er attraktivt og
meditativt både å være i, på og ved vannet. Kommuneplanen bør legge opptil at vi utnytter denne
ressursen til beste for innbyggere og turister.
100 meter grensa mot vassdrag gjelder sjø og ikke innenlands. Det betyr at Nes kommune kan
tilrettelegge for utnyttelse av denne muligheten både for lokalbefolkningen og turisme knyttet til
landbruket som ressurs, ved vassdragene våre. Det vil alltid være viktig at allmennheten sikres
tilgang som et vilkår.
For å oppleve KULA landskapet i Vormadalen er det viktig å utvikle aksesspunkter i samarbeid med
grunneiere – adkomst, skilting, parkering etc er viktig

Byggesak
Landbruket i Nes har mye gammel bygningsmasse som er ubrukelig i moderne landbruk. Bevaring av
disse bygningene er viktige som historiske fotavtrykk, for klima og kan bli attraktive. Det er viktig at
Kommuneplanen gjør det enklere for hvordan bønder og saksbehandlere skal håndtere denne
omleggingen. Det gjelder omdisponering av husa, kompetanse på istandsetting, veiledning mhp ny
bruk og virkemidler for at bygda utnytter denne ressursen. Kompetanse på dette må vektlegges ved
ansettelser
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Turistkontor
Kommunen har utviklet en turistveg gjennom bygda. Vegen har fått navnet Vegalangs. Det er få som
vet hvor den vegen går. Ildsjeler har markert stopp i Vormadalen og på Opakermoen og kommunen
har etablert en Sykkelveg i Vormadalen.
For å tiltrekke seg turister og gjøre lokalbefolkningen til gode ambassadører av bygda si, må det
settes av ressurser til å markedsføre bygdas kvaliteter. I tillegg til så inngå amarbeid med
VIsitgreaterOslo, trengs det et turistkontor som er ansvarlige for en helhetlig presentasjon av alle de
mulighetene folk som kommer til bygda har pluss ressurser til markedsføring. Forslag til et tiltak:
Nye innbyggere og ansatte bør kjøres Vegalangs for å bli kjent i bygda
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