
Forvaltningsplan 
Feil! Fant ikke referansekilden.: 6. Ganddal 

 
[merk og sett inn kart over friluftsområdet]  

Fint om det markes for eksisterende og planlagte tiltak i kartet.  

1. Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde
? 

 
48/47 

 
FS00001413 

Erverv

Avtale

 
 
  

 
1970 

 
6,8 

Stat

Kommune/ 
fri lusftsråd

Privat
 

 
Sandnes 
kommune 

Ja

Nei
 

Kommentarer Populært utfartssted i nærområde. Område benyttes til rekreasjon, 
skoleutflukter, forskjellige arrangementer og til mindre utflukter for både 
voksnes og barn. 
Område mellom vatnet og tankesperring er viktig friområde for fuglelivet. 
Skal ikke gjøres mer tilgjengelig for å opprettholde områdets naturlige og 
viktige funksjoner for fuglelivet. 
 

 

  



 Forklaring Beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc 

Det er store og mindre trær langs vatnet og en plantet 

allé av gråor langs turveien. Det er dessuten gul 

nøkkelrose på vatnet. Skogteigen mellom tanksperringen 

og vatnet sør for utløpet er tilgrodd, og er således 

mindre tilgjengelig for folk. Område utgjør dermed et 

viktig friområde for fuglene. Følgende trær og busker 

finnes i området: selje, kurvpil, hekkpil, svartor, bjørk, 

buskfuru, rogn, platanlønn, rødhyll, ask, plomme, spirea 

og rhododendron. I den parkmessige delen er det 

dessuten poppel og hassel i vannkanten.  

Kulturminner Kort om evt 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

En tysk tanksperring fra siste krig («Tyskermuren») 

Bygninger Nevn evt bygninger 

på området og 

omtal kort bruken 

av og ansvaret  for 

disse 

Ingen 

Adkomst/kom-

munikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

Til fots eller sykkel over friområdet ved 

Stokkalandsvatnet -eiendom 47/762, 48/53, 51/57… -

som er et fuglelivsfredning friluftsområde.  

Parkeringsplass for buss og privatbil ved Sørbø skolen 

(1550m) eller idrettsanlegg på Bogafjell (2000m).  

Det er mindre enn 200n fra/til busstoppet på Ganddal til 

friområdet på Ganddal. 

Egnet bruk Vurdering av hvilke 

aktiviteter 

området egner seg 

for 

Turgåing Sykling

Bading Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon Telting
 

       annet: mulighet for større arrangement 

 _____________________________________________  

Eksisterende 

tilrettelegging 

Tilretteleggings- 

tiltak i området før 

planperioden inkl. 

tilrettelegging for 

funksjonshemmede 

Stor plenflate som kan brukes som teltflate, eller lek.  

 

Bane for sandvolleyball.  

 

Gressbane for fotball. 

 

Benker og bord med muligheter for piknik. 

 

Molok for søppel. 



 

Turveg, tilpassa rullestolbrukere, grillplassen. 

 

Annet Andre relevante 

forhold  

 

Informasjonen om grillplassen og badeplassen er lagt på 

internett. 

 

2. Behov for tiltak i planperioden 

nr Tiltak  Beskrivelse Utføres 

av/ 

Ansvar 

Gjennom- 

føres år 

Kostnad 

 Ny sand på 

badeplassen. 

Gressbakken vil få en slakere 

helling og det blir lagt ny 

sand i strandsonen på den 

eksisterende badeplassen. 

Sandnes 

kommune 

2017 50 000,- 

 Sti med universell 

utforming til 

badeplassen 

Bygge opp 1.stk sti med 

tilfredsstillende standard 

mellom eksisterende tursti 

og eksisterende 

badeplass/grillplass          

Sandnes 

kommune 

2017 65 000,- 

 Drenering og 

oppfyllingstiltak av 

gressbakken/ 

ballbanen   

Området er på ca 1600m2. 

Dette område er vått og det 

er vanskelig å bruke dette i 

perioder. En ønsker å 

drenere og fylle opp 

eksisterende gressarealer 

spesielt ballbanen og 

området rundt benker og 

grill.   En ønsker gradvis å 

bygge opp terreng slik at 

naturlig beplanting bevares. 

Sandnes 

kommune 

2017-

2019 

300 000,- 

 Total kostnad    415 000,- 

 

  

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ 

tiltak på lang sikt) 

 



[klikk her for å skrive]  

 

3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) 

nr Løpende oppgaver; årlig (f eks 

rydding, vasking, tilsyn, 

plenklipping etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

 Plenklipping langs stien og 

fotballbane  

Hvert 2-3 uke 7200,- Sandnes 

kommune 

 

 Noe opprydding langs stien Hvert år 30 000,- Sandnes 

kommune 

 

 Tømme molok 6 ganger pr år 6000 Sandnes 

kommune 

 

 Sum årlig kostnad:  43200,-   

 

nr Større og sjeldnere oppgaver, 

(f.eks grusing, maling, 

skogrydding etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

 Oppgradering av eksisterende 

turstien   

annethvert år 6 000,-  Sandnes 

kommune 

 

 Utskifting og påfylling av sand i 

sandvolleyballbanen 

hvert tredje år 50 000,-  Sandnes 

kommune 

 

 Utskifting av fotballnett og 

volleybane nett 

1 gang pr år 10 000 Sandnes 

kommune 

 

 Reparere /skifte benker og bord annethvert år 27 000,- Sandnes 

kommune 

 

 Sum årlig kostnad:  43 166,-   

 

  

Annet  

[klikk her for å skrive]  



Fotografier

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 


