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Austlid Fritidspark  

TILTAKSPLAN FOR FRILUFTSOMRÅDE 

 

 

 
 

Fra mottsatt side av vatnet. 
Flott friluftsområde, men tydelige vegetasjonssår (brune områder – trolig etter graving/kjøring). Disse 
arealene påføres vegetasjonsmasse og sås i for å gi et godt helhetsinntrykk. 

  

Nærmest gjerdet i sør – der det er starr i vatnet – kan 
prioriteres for kano. Fra gjerdet og til steinene i 
vasskanten – 10-12 meter. Dersom flere kanoer skal 
lagres her bør det settes opp stativ. 

Fra steinene og bort til odden prioriteres for utgang 
til vatnet. Her er det grus og sand – kan evt. legge 
på litt mer. Fin grasbakke på land som gjerne kan 
være som den er.  
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Bordene trekkes lengre unna stranda for å gi plass til 
de som vil bruke vatnet. Dersom en vil forenkle 
vedlikeholdet kan det legges sand eller bark 
under/rundt bordene. 

Området nærmere odden ligger lågere bak vollen mot 
vatnet, her er det noen store steiner og ellers ujamnt. 
Fylle opp med vegetasjonsmasse, planere og så i. 
Oppholdsområdet på land blir dermed større og 
trivligere.  

  
Odden bærer preg av å være ei gammel steinfylling ut i vatnet. Etter som dette er i ferd med å gro, så er det 
ikke nødvendig å fjerne den. Men den gjøres trivligere ved å fylle med mindre stein mellom de store langs 
kantene, påføre finere masse over og gjerne litt vegetasjonsmasse på toppen over hele flata som sås i. Da blir 
det et trivelig område for å gå og sitte i, samt fin plass for fiskere etter som det er djupere på utsida. Brygge 
foreslås ikke, da det ikke er spor etter dette i terrenget og heller ikke er funnet på gamle flybilder over 
området.  
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Lagringsplass for båter på land på nordsida av odden. Arealet har store sår etter maskinarbeid, vatn fra grunnen 
kommer ut og blir stående i det lågereliggende området på innsida slik at hele området framstår som forsumpa 
og lite trivelig. Området må dreneres før andre tiltak. Påføre en god del fyllmasse for å heve terrenget slik at det 
blir helling mot vatnet,  med vegetasjonsmasse på toppen og såing.  

  
Der båtopplaget skal være er det mye stor stein langs kanten som gjør det vanskelig å trekke opp båter. På ett 
sted er det mer grus og noen mindre steiner. Her kan det renskes bedre for steiner som gjør det enklere å dra opp 
båtene.  
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Et større område i bakkant av strandkanten ligger 
lågere og er tuete og delvis forsumpa. Her påføres 
fyllmasse med vegetasjonsmasse på toppen før isåing. 
Gjør  området godt egna til aktiviteter som ballspill 
m.m. 

Også oppover i bakken mot fjellstua er det arealer 
der vegetasjonen er fjerna/ødelagt. Her påføres et 
tynt lag med vegetasjonsmasse og sås i. Ved all 
såing brukes frø beregna for fjellklima, gjerne 
beitefrøblanding.  

 

 
 
Vinterstid skal det være aktivitetsområde med 
akebakker og skileikanlegg i skråninga ned fra 
fjellstua.  
 
Kjøring ned til vatnet begrenses mest mulig. Kun for 
nyttekjøring med transport av tyngre utstyr, båter 
o.l.  
 
Ved innkjøringene til Austlid både fra nord og sør 
skal det skiltes turveg åpen for allmenn ferdsel, i tråd 
med utbyggingsavtale. Ved fjellstua skiltes til 
friluftsområde/badeplass.  

 

 

Gausdal kommune, 29.05.2018 

Jon Sylte 


