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Innholdsfortegnelse 

 
Vedlegg: 

- Invitasjon info-møte Skiptvet 
- Invitasjon info-møte Eidsberg 

- Invitasjon info-møte Rakkestad 
- Program befaring Vamma 

Hensikten med Glomma Opplevelser 

Hensikten med prosjektet er å legge tilrette for opplevelsesnæringer i Skiptvet og 

omkringliggende kommuner, med fokus på aktiviteter og opplevelser i og langs 

Glomma. Videre vil prosjektet bidra til å koordinere prosjekter og tiltak for å 

kunne maksimere resultatene til nytte for aktører og tilreisende/besøkende.  

 

Innledning:  
 

Er i dag svært liten grad av næringsvirksomhet knyttet til Glomma.  
 

1) Innspill fra mobiliseringsmøtene blir tatt med inn i en revidert 

prosjektbeskrivelse for hovedprosjektet 
 

2) Det finnes et Oslobasert firma som tilbyr kurs i vannredning, 
elveredning, elvepadling, events, rafting med utgangspunkt i 

1. Innledning  

2. Forprosjekt: Hva har skjedd? H 

   

3. Tilknytning til eksisterende aktiviteter og prosjekter Resultat 

4. Er forutsetningene på plass?  Konklusjon  

5. Risikofaktorer Konklusjon 

   

 Oversikt gjennomførte mobiliserings/info-tiltak: Hva har blitt 
gjort? 

Hva 

   

6.   

 Sarpsborg – erfaringer fra kommunens mobiliseringsarbeid  

 Rakkestad–  erfaringer fra kommunens mobiliseringsarbeid  

 Eidsberg–  erfaringer fra kommunens mobiliseringsarbeid  

 Skiptvet–  erfaringer fra kommunens mobiliseringsarbeid  

 Askim–  erfaringer fra kommunens mobiliseringsarbeid  

 Glommanettverk? Konklusjon 

7. Utfordringer 

7.1 Praktiske 
7.2 Organisatoriske 

 

11. Prioritere tiltak. Kan –bør- må. Vurdere effekten og 
kostnadene.  

 

12 Anbefalinger fra prosjektet  
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Ågårdselva, men vi ønsker å finne lokale aktører før vi eventuelt 

kontakter dette Oslofirmaet. 

3)  
 

Prioritert 
«Mobilisering av næringsaktører og andre som vil satse på utvikling av 

reiselivsprodukter og kulturopplevelser i kommunen 

Sammen med: 

.1.3 Tilknytning til eksisterende aktiviteter og prosjekter 

Det vil være avgjørende for prosjektet at man i tillegg til å skape egne aktiviteter 

og tiltak knyttet til Glomma, også samarbeider med omkringliggende kommuners 

aktiviteter. Dette gjelder også prosjekter der Skiptvet helt eller delvis er med i 

dag, og Glomma Opplevelser bør kunne ha en koordinerende rolle i forhold til å 

sette tiltak og aktiviteter i sammenheng, og utnytte ressursene på mest mulig 

måte. 

Fiskeland 

 

 

Grønt Reiseliv 

 

 

Maren Hersleth Holsen  

Daglig leder vannområde Glomma Sør  

 

  

  

 

 

Når det gjelder prosjekter som antas å være relevante, er det viktig å være informert, og 

også informere om aktiviteter, status og fremdrift i Glomma Opplevelser. Dette kan være 

gjennom deltakelse på informasjonsmøter, via nyhetsbrev og gjennom web. Det kan 

være aktører som deltar i flere prosjekter, og det vil da særlig være hensiktsmessig at 

det vurderes enkelte felles kurs, seminarer og lignende.  

 

Når det gjelder Glennetangen som trekkes spesielt frem i Berglund sin Mulighetsanalyse, 

er det på grunn av uforutsette hendelser der den siste tiden, ikke aktuelt å prioritere 

dette stedet innledningsvis i prosjektet, men avvente videre eierforhold og drift. 

 
 

Er forutsetningene på plass? 
 

Fra prosjektbeskrivelsen  
Det må finnes lokale bedrifter, personer eller 

initiativ som virkelig vil utvikle 
opplevelsesnæringen i kommunen 

 

Det er behov for noen som kan utvikle og 
drive guidefunksjoner ved Vamma 
kraftstasjon og Nes Lensemuseum. 

Dettefortrinnsvis sammen med enkel 
servering på de to stedene 

 



4  Rapport, forprosjekt Glomma Opplevelser, januar 2013  

 

Det er behov for arrangør av konserter og 
forestillinger ved Nes Lensemuseum 

 

 

En aktivitetsleverandør, plassert ved Nes 

Lensemuseum (eller Glennetangen) med 
utleie av kano/kajakk, båter for fiske/roturer 
må på plass 

 

Videreutvikling av Glennetangen må 
avklares med dagens eier. 

Overnattingstilbud her/andre steder må over 
tid utvikles 

 

  

  
  
  
  

 

 

Utfordringer 

Praktiske 

Organisatoriske 
 

 

a. Merking av gang og sykkelløype, samt utarbeidelse av veibeskrivelse og 

kart 

b. Bistand til næringsetablering og kompetanseutvikling 

c. Finansiering av markedsføring og vertskapsfunksjoner som 

turistinformasjon, markedskampanjer og presse- og studieturer 

d. Mobilisering av næringsaktører og andre som vil satse på utvikling av 

reiselivsprodukter og kulturopplevelser i kommunen 

e. Finansiering av arbeidet med en “Utviklingsplan for 

opplevelsesproduksjon i Skiptvet kommune” 

 

 
Opplev Glomma! 

 

  
Skiptvet kommune må ta en aktiv rolle 

som næringsutvikler, og ta ansvar for 
utbedring av den reiselivsmessige 
infrastrukturen langs Glomma 
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Blir fort fokus på nye tiltak, skal systematisere , lage helhet på 
eksisterende. Se sammenhenger. Sy sammen. 

 

Fra prosjektleder  
Østfold Bedriftsenter v/ Ida Marie Ruud 

 
Alle er enige i at økt aktivitet på Glomma er er mål, utfordringen kommer 

når man skal ta valgene om hvordan dette målet skal nås.  
 

Innspill til prosjektet videre 
 

Ole-Håkon Heier 
Fylkessekretær NJFF Østfold 

Post: Pb. 31, 1891 Rakkestad 
Kontor: Storgata 5, 1890 Rakkestad 

Tlf. 69222006 
Hjemmeside: www.njff.no/ostfold 
 
 

Oversikt gjennomførte mobiliserings/info-tiltak: 

Hva har blitt gjort? 

 
Når Hva Formål Hvem  

August    

 Båttur Furuholmen-

Valdisholm 

 Styringsgruppa+ pl 

    

September    

04. sept.   Prosjektmøte - Sarpsborg   

04. sept.   Prosjektmøte – 

Rakkestad 

 + Ellen Solbrække  

06. sept Prosjektmøte – Skiptvet  P + Solberg, Bjørnstad, Agnalt og 

THømt. 

10. sept. Prosjektmøte – Eidsberg  P + Erik Unaas, Anne Mysen og 

K.Olaussen 

12. sept Prosjektmøte  P + Bjørn Raadal 

18. sept Styremøte N. G. Gr. lag   P + Styret i N. Gl. Elveierlag. 

19. sept Fellesmøte   St. gruppe + Arb. Gruppe + P 

Oktober Styringsgruppemøte  S + P 

    

    

    

 

November 

 

   

    

    

    

    

http://www.njff.no/ostfold
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Risikofaktorer 

 
Risikofaktorer Status 

Markedsforståelse  
Avgjørende at en i prosjektet er lydhør overfor 
signaler i markedet 
Prosjektet må ha vilje og evne til å endre 
retning under veis 

 

Forankring  

Prosjektet må ha politisk og administrativ 
forankring i kommunen 
Forankring må føre til forpliktelse i forhold til 
ressurser 

Manglede forankring gir dårlig oppslutning og 

vilje 
Må også forankres hos de næringsdrivende og 
regionale myndigheter 
Lokalbefolkningen må informeres om 
prosjektet og konseptet for å ta dette til seg 
(stolthet og identitet) 

 

Organisering  

Desember    

    

 Opplevelseskonferansen Informere  

Januar    

    

    

 Arbeidsguppemøte Status for fase 1.  

Samkjøre forslag til 

styringsgruppa 

 

22.01. Tiltaksmøte Tilknytning til 

eksisterende 
aktiviteter og 

prosjekter 

PL (Øyvind Thømt) 

    

    

Februar    

 Styremøte   
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Prosjektet må organiseres slik at det ivaretar 
både nærheten til brukerne og kravet til 
samarbeid med de øvrige kommunene og 
deltakerne forøvrig 
Prosjektet må organiseres slik at framdrift og 
struktur blir ivaretatt og ansvaret for de 
enkelte oppgaver blir tydelig 

Koordinering av aktivitetene blir svært viktig   
Tilstrekkelige ressurser må tilføres/avsettes i 
henhold til prosjektets behov 

  

Informasjon  

Aktørene må gis tilfredsstillende informasjon 
om arbeidet 
Positiv markedsføring må etterstrebes 

Synlige resultater må løftes fram 
Lokalbefolkningen må engasjeres 

 

Økonomi  

Både økonomien i selve prosjektet og tilgangen 
på økonomisk virkemidler vil være viktige 
elementer for å lykkes 

Samordning av virkemiddelbruken må vurderes 

 

 

Sarpsborg – status og erfaringer fra kommunen  

v/ Thomas Engh 

Kartlegging av aktører 

Sarpsborg har utvidet prosjektet til også å gjelde andre aktører i kommunen som 
driver med aktiviteter ved og på vann, enn de som ligger ved Glomma. Dette 

gjelder aktører ved Ågårdselva og Visiterflo. 

Skjeggeby Aktivitetsgård 

Ligger på Haflundsøy og har et konsept basert på aktiviteter i friluft. Skjeggeby 
tilbyr ulike aktiviteter som er både land og vannbasert (kjøring med 

firhjulingkjøring, pil og bue, øksekasting og lignende, rappellering over vann, 
fiske og andre vannaktiviteter, osv) 
Alle aktivitetene er bygget opp rundt to store lavvoer med gode fasiliteter for 

servering og hygge.  
Skjeggeby eies og drives av Sveinung Hansen og Atle Norum er ansatt hos han. 

Han jobber 50 % med aktivitetsgården og ønsker kanskje på sikt å drive stedet 
på fulltid. 

Furuholmen senter 

Ligger i gamle Varteig kommune. Dette var Norges største lenseanlegg med over 
400 ansatte. Eierne sitter på et stort lager av bruksgjenstander fra storhetstiden, 

bla. 8 lensebåter.  
På eiendommen er det store driftsbygninger og et selskapslokale som trenger 

oppussing hvis det skal tas i bruk. Sarpsborg kommune har nå (desember 2012) 
en områdereguleringsplan for Furuholmen ute på høring (frist 19.desember 
2012). Hensikten med planen er å sikre allmennhetens tilgang til 

friluftsområdene samtidig som det vil gis rammer for hvordan eiendommen skal 
kunne videreutvikles. 
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Tor Inge Borgaas og Joakim Borgen eier stedet. De har tidligere drevet litt med 
fisketurisme og er utdannet fiskeguider. De er ikke selv interesserte i å utvikle 

Furuholmen til et aktivitets-, opplevelsessenter, men ønsker å legge til rette for 
at andre aktører kan kunne gjøre dette på Furuholmen.  
Hvis det kommer en ny turistbåt på Glomma så er dette et naturlig stoppested 

på turen. 

Eidet Lensemuseum m/ Tømmertunnelen 

Eidet drives og holdes i orden av lensemuseets venner. Det er en liten, frivillig 
forening med ca. 30 medlemmer. Lensemuseets venner restaurerer og 

vedlikeholder anlegget i dag med dugnadsarbeid og beskjedne økonomiske 
midler. 
Den bygningsmessige restaureringen begynner å nærme seg slutten, men 

utløpet av tømmertunnelen er i ferd med å rase sammen ut i elva. Lensemuseets 
venner trenger bistand til å søke om midler for å redde dette området. 

 
 
Det finnes en modell av Tømmertunnelen og lensen fra 50-tallet her som bør 

restaureres for å vises frem. 
Her er det mye innsatsvilje og genuin interesse for å ta vare på historien, men 

veldig lite midler. 
Leder for venneforeningen er Per Lundh. 

590 Nord - Eidet 

På eidet har en person med navn Kjell Inge Hansen fått bruksrett fra Sarpsborg 
kommune på en eiendom med tre driftsbygninger som ligger i vannkanten ved 

utløpet av tømmertunnelen. Bruksretten er satt til 10 år. 
Hansen driver i dag kystbasert sommerleir for barn og unge i Fredrikstad og 

Sarpsborg (2 sommerleiere pr år). Han ønsker å utvikle området han har fått 
bruksrett til som vannbasert aktivitetssenter og legge til rette for ferskvannsfiske 
på Visterflo. 

Gjeddefestivalen 

Lars Otto Eliassen er prosjektleder for gjeddefestivalen. Det startet for to år 

siden med en liten gjeng som ønsket å ha en fiskekonkurranse. For to år siden 
var det ca. 15 påmeldte, i år var det ca. 60 deltakende. Det foregår første helgen 

i mai og er en hel lørdag. De har hatt arrangementet på Hafslundsøy, men 
vurderer å flytte det til et annet egnet sted fordi den vokser litt for hvert år. 
Gjeddefestivalen ønsker å utvikle festivalen til også å inkludere 

tilskuere/besøkende med egnede opplevelser også for disse. 
Eliassen er med i styret i Skjeberg og omegn jakt og fiske forening og er veldig 

opptatt av ferskvannsfiske generelt og gjeddefiske i Glomma spesielt. 
Han har et stort nettverk når det gjelder både fiskere og utstyr, og er en viktig 
mann og ha med i prosjektet av mange grunner. Fiskingen er bare en hobby og 

festivalen trenger en ny prosjektleder hvis den skal fortsette å øke i omfang, 
flytte til et annet sted og kanskje inneholde mer aktiviteter i mer enn en dag. 
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Bådstangen/ Trøsken 

Dette området ligger under en av Agnalt gårdene ved Trøsken og eies av Anders 
Mysen. Her var det tidligere en ørretdam, natursti og en del aktiviteter for 

familier i sommerhalvåret. 
Det ligger også en campingplass i tilknytting til området. 

Her er det mye potensiale for videreutvikling som rekreasjonsområde i første 
omgang. Det er et egnet turområde fra Bådstangen til Sølvstufoss og videre til 
Ågårdselva. 

Dette kan også være et anløpssted for en turistbåt som kanskje skal videre til 
Vestvannet og Kalnes eller Quality hotell. 

Mysen har planer om å bygge noen hytter på område, men har ellers ingen 
konkrete planer. Han er dog veldig positiv til prosjektet og vil gjerne være med i 
for å få ideer til bruk av stedet. 

 
Soli brug 

Soli Brug er et anerkjent kunstgalleri beliggende ved Ågårdselva og drives av Ole 

og Simen Dørje. Soli brug var på 1600 og 1700-tallet Nord-Europas største 
sagbruk hvor ca. 600 personer jobbet på det meste. Restene av det gamle 

sagbruket står som synlige minner fra storhetstiden. 
Familien Dørje har ingen konkrete planer for utvidelse av opplevelser på området 

i dag. Deres kjernevirksomhet er og vil være kunstgalleriet, men de er på utkikk 
etter måter de kan bruke eiendommen langs elva. 
Deltagruppen 

Deltagruppen as er en attføringsbedrift hvis primæroppgave er å tilby opplæring 
og kvalifisering gjennom arbeidstrening og kompetanseutvikling. Deltagruppen 
leter hele tiden etter nye arenaer som folk kan få arbeidstrening gjennom. I den 

sammenheng ønsker Deltagruppen å kunne være en aktør som leverer tjenester 
knyttet til investering og vedlikehold av utstyr til bruk i aktiviteter. Dette kan 

være båter, kanoer, fiskeutstyr, ski og sparkstøttinger til bruk på isfiske osv. 
I tillegg ønsker de å se på muligheten for å vedlikeholde friluftsområder, skilting 
osv. 

Quality hotell 

Quality-hotellet ved E6 på Grålum er et av Norges største kurs- og 

konferansehotell. Hotellet ønsker å være en markedsføringskanal for 
Glommaopplevelser, i tillegg til å kunne tilby sine gjester opplevelsespakker á 2-

3 timers varighet i tilknytning til Glommaopplevelser. Ved behov kan også 
hotellet være en leverandør på bespisning ved arrangementer levert av andre. 
Gårdsbruk langs elva 

Det finnes noen få gårdbrukere som i dag tilbyr “gårdsovernatting” og fiske på Glomma. 

Dette er spesielt populært og etterspurt blant tyskere. Disse aktørene ønsker å være en 

del av Glommaopplevelser videre. 

 

Muligheter langs Ågårdselva 

Arbeidsgruppen i Sarpsborg ønsker å se på muligheten til å utvikle Ågårdselva som sted 

for ekstremsport som f.eks rafting. Vi har så langt ikke lykkes med å finne lokale aktører 

som kan drive en slik idé videre, men søke videre etter muligheter. 

 

Det finnes et Oslobasert firma som tilbyr kurs i vannredning, elveredning, elvepadling, 

events, rafting med utgangspunkt i Ågårdselva, men vi ønsker å finne lokale aktører før 

vi eventuelt kontakter dette Oslofirmaet. 
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Når Hva Formål Hvem  

Aug    

 Båttur Furuholmen-

Valdisholm 

 Styringsgruppa+ pl 

    

Sep    

04.09.   Prosjektmøte - Sarpsborg   

04.09.   Prosjektmøte – Rakkestad  + Ellen Solbrække  

06.09 Prosjektmøte – Skiptvet  P + Solberg, Bjørnstad, 

Agnalt og THømt. 

10.09. Prosjektmøte – Eidsberg  P + Erik Unaas, Anne Mysen 

og K.Olaussen 

12. 09 Prosjektmøte  P + Bjørn Raadal 

18. 09 Styremøte N. G. Gr. lag   P + Styret i N. Gl. Elveierlag. 

19. 09 Fellesmøte   St. gruppe + Arb. Gruppe + P 

Okt   S + P 

    

    

    

 

Nov 

 

   

    

    

    

    

Des    

    

 Opplevelseskonferansen Informere  

Jan    

    

    

 Arbeidsguppemøte Status for fase 1.  

Samkjøre forslag til 

styringsgruppa 

 

22.01. Tiltaksmøte Tilknytning til eksisterende 
aktiviteter og prosjekter 

PL (Øyvind Thømt) 

Uke 

1,2 

Avklare status kommuner Status forankring  i kommunene? Jobbe 
frem neste tiltak for de kommuner som 
ikke har gjennomført møte.   

 

07.01 Mobilisering -  Eidsberg Åpent møte i Eidsberg  Kai, IMR 

09.01 Mobilisering - Skiptvet

  

Møte, agenda: Hvordan følge opp 

mobiliseringsmøtet i Skiptvet i 

oktober?  

Øyvind, IMR  

09.01 Informasjon   Delta på «Reise i Smakfull 

landskap», informere og samkjøre 

OG med FM 

IMR  

Uke 2 Infrasttruktur Følge opp merking av led Hva 

har Sarpsborg forpliktet seg til? 

IMR, Unni Skaar  

15.01 Statusmøte   

  

hva er status for mobilisering -  

informasjonsarbeidet? 

AG og IMR 

18.01 Mobilisering - Askim  Møte med Hafslund – Vamma Hals, IMR 

31.01 Mobilisering – Rakkestad Åpent møte i Rakkestad Bård, Bjørn, IMR 

Feb    

25.02 Strategisk arbeid  Revidering av IMR 
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Rakkestad – status og erfaringer fra 
kommunen  

v/ Bård 
Innspill fra Rakkestad kommune  

v/ Bernt-Henrik Hansen 
Glomma Mat 

I anledning konferanse i arbeidet med Glomma området sør, utviklet 
Hansen merkenavnet Glomma Mat. 

Dette resulterte i et samarbeid der Kurt Øraas satte serverte en meny, 
bestående av retter og råvarer fra området (bl.a gjeddekaker). Noe å 

hente opp igjen? 
Tore Stubberud  

Har skrevet boka Herregårdsmat sammen med Eivind Hellstrøm. Boka har 

et rikt utvalg av oppskrifter og råvarer fra Glomma-området. Noe å hente 
frem? 

Beskrivelse av fiskeplasser 
I en tidlig fase av Vannområdet Glomma Sør, utviklet Hansen en 

omfattende beskrivelse av hva som finnes av fiskeplasser og 
adkomst/ankomstmuligheter. Kan den være nyttig i Glomma Opplevelser? 

http://www.glomma-
sor.no/images/stories/PDF/fiskeplasser_glommavassdraget_ostfold.pdf   

 
- Sissel Rasmussen  

 

Eidsberg – status og 

erfaringer fra kommunen  

v/ Kai Roterud 
Hei 

 prosjektbeskrivelsen.  Bakgrunn 

og målsetning som tidl, nytt på 

tidsplan og økonomi.  

  

    

Feb. 

Mars 

 

Infrastruktur og 

tilrettelegging   

 

Merking av leden: Innhente 

priser, lag saksfremlegg til 

styringsgruppa. 

Nedre Glomma Elveierlag 

IMR  

Feb 

Mars  

 

Produkt- 

utvikling  

 

 

Innhente informasjon, 

kostnadsoverslag, alternativer og 

innspill knyttet til marked, form 

og tekniske kvaliteter på båt 

Arbeidsgruppa 

IMR   
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Vi holder så gjerne kontakten knyttet til Glomma-opplevelser. Skal nok viderformidle det jeg måtte 
komme over. 
  
Mvh   
Unni 
 
Aktiviteter i kommunen: 

- Tatt kontakt med Nedre Eidsberg vel / Skjørshammer brygg knyttet til innfallspunkt i Eidsberg 
for økt bruk fra land og til vanns – positive. 

 
Informasjonstiltak/mobiliseringstiltak: 

- Gjennomført informasjonsmøte 7. januar med i overkant av 30 deltakere, bred deltakelse av; 
grunneiere, brukere, lag & foreninger, privat næringsliv, administrasjon og politikere i 
Eidsberg kommune. 

 

Ingunn Herstad 

Hensel 

Nedre Eidsberg Vel / Grunneier  

Ingar Huseby Eidsberg kommune / Kultur  

Hans Christian Lund Privatperson og aktiv bruker  

Arvid Kolstad  Eidsberg Historielag  

Unni Gangnæs Eidsberg Historielag  

Nils Johan Undrum  Eidsberg Historielag  

Ingar Diskerud Teamkraft Sør  

Ragnhild Saakvitne Eidsberg kommune / Landbruk 

Halstein Lundeby Lekum Mølle/Grunneier  

Synnøve Lundeby Lekum Mølle/Grunneier  

Lars Otto Grundt Grunneier/Leder Eidsberg Bondelag Viderformidlet 

info hos 
medlemmer 

Annika Grundt Grunneier  

Harald Kvithyll Eidsberg JFF Fiskegruppa Filmer 

Rolf Kirkeby  Nedre Eidsberg Vel / Grunneier 

Oddmund Herstad  Nedre Eidsberg Vel / Grunneier 

Per Weng Grunneier  

Hilde Rønneberg Grunneier  

Tor Erik Holøs  Skiptvet  

Gyda Høye Horgen Grunneier  

Espen Carlsen Eidsberg kommune / Skog & Jakt 

Bjørn Raadahl Leder Nedre Glomma Elveeierlag Viderformidlet 
info hos 

medlemmer 

DNT Indre Østfold   

Øyvind Dullum Leder Eidsberg JFF  

Heen 4H   

Per Oskar Larsen Indre Østfold Orienteringsklubb 

Johan Lysaker Grunneier / Lysakermoa /Fulgetårn 

Kjell Frankring Privatperson og aktiv bruker  

Kristin Lyhmann Nes Lensemusem - Skiptvet  
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Linda Andresen DNT Indre Østfold - Barnegruppa 

Morten 
Martiniussen 

M & M Fiske AS - Skjeberg  

Tore D. Carlsen Maskin og Utemiljø AS  

Østfold NJFF   

 

 

Skiptvet – status og erfaringer fra kommunen  
v/ Øyvind Thømt 
Vi i MatHilde bor helt inntil Staås Batteri. En flott severdighet med nydelig utsikt over Glomma. 
Dersom gjester fra f.eks. Sarpsborg ønsker utflukt dit, ville MatHilde kunne stille med deilige 
lunchkurver med nylaget, lokalforankret mat og drikke.   
Det kunne vi jo også levere til Eng gård om de har kunder som har lyst på noe godt å spise etter en 
ridetur? Alternativt levere i forkant slik at de har maten med seg ut på tur. 

 

Skiptvet har vært initiativtakere til prosjektet. Målet for oss har vært å skape aktivitet i 

tilknyting til Glomma. Dette er både næringsaktivitet men også trivselsfremmende tiltak som 

gjør at fler tar området i bruk. Ikke bare i Skiptvet men i hele det området som er definert 

med i prosjektet.  

Det er gjennomført mobiliseringsmøte i Skiptvet. Det møtte 12 stykker på møtet.  

Eng gård: 

Gården har flere forretningsvirksomheter. Hovedaktivitet er dressurridning. Dette gjelder 

både kurs, avl og innriding av nye hester. På de to årene eierne har hatt gården har de 

bygget ridehall, bygget om eksisterende driftsbygning til stall, laget paddocer osv.  

I tillegg til dette har gården bygget kanskje det fineste kattepensjonatet i Østfold.  

Eierne er åpne for å satse på nye forretningsområder og er svært positive til å delta i 

prosjektet Glomma opplevelser. Kommunen har vært på flere gårdsbesøk her.  

Mathilde 

Driver med mat. Blant produktene er cateringvirksomhet, kokk hjem og kursvirksomhet. 

Dekker Follo, Oslo og Indre Østfold.  

I dag er bedriften lokalisert i Ski, men det er planer om å flytte den til Stadås i Skiptvet. 

Gården er lokalisert ved Stadås batteri. Stadås batteri er tilrettelagt med skilting og 

opparbeidet sti osv.  



14  Rapport, forprosjekt Glomma Opplevelser, januar 2013  

 

Bedriften er i endring.  Kommunen har vært på gårdsbesøk som oppfølging av 

mobiliseringsmøtet.   

Nes lensemuseum:  

Stedet har store muligheter i prosjektet. Nes lenseteater utnytter museumet til forestilling 

annen hvert år. Nes lensemuseum ser først og fremst at andre bruker stedet til ulike 

aktiviteter framfor at de selv skal være en tilbyder av et produkt i dette prosjektet. Det er 

bygd ut sitteplasser i et amfi som gir gode muligheter for å ha større tilstelninger her.  

Nes lensemuseum har et stort potensial for å utnyttes til mer enn forestillingen til Nes 

Lenseteater. Museumet forteller historien til området som er nedslagsfeltet til Glomma 

opplevelser. Dersom det etter hvert kommer tilbud om båttransport på Glomma er det 

naturlig å se på muligheten for guiding på museumet. Skoleungdom som har fått opplæring 

og som bor i området kan være en kilde til arbeidskraft for et slikt prosjekt. Det er mange 

ungdommer som har et nært forhold til Nes Lensemuseum fordi de har deltatt i 

forestillingene som Nes Lenseteater har. Forestillingene omhandler fløting på elva og 

forteller vår nære historie.  Nes lensemuseum vil også kunne være en viktig del av pakking av 

dagstur i området.   

Liverudtangen: 

Gården driver et lite stutteri på grunnlag av etableringstilskudd som ble gitt for 10-15 år 

siden. Ny stall er oppført i 2010. Det drives en liten nettbasert butikk som selger utstyr til 

hest på gården. Gården er også tilknyttet BUF-etat for plassering av vanskeligstilte ungdom.  

Gården har søkt om midler for å kunne utvikle et tilbud om å motta barn/ungom i helger 

som avlastning samt i skolens ferier. Dette er et tradisjonelt IPT-prosjekt. Med beliggenhet 

ved Glomma vil elva være en naturlig del av prosjektene.  

Kommunen har vært på gårdsbesøk og hjulpet til med søknad om midler fra Innovasjon 

Norge.  

Liverudtangen er svært interessert i prosjektet Glomma opplevelser og ser at prosjektet kan 

bidra positivt til driften av de ulike prosjekter på Liverudtangen.  

Glennetangen 

Campingplass med hyttefelt.  

Servicebygget på Glennetangen brant ned til grunnen for et år siden. Eier har planer om å 

bygge opp nytt servicebygg, gjøre oppgraderinger på campingplassen som vil gjøre det enda 

mer attraktivt for gjestene å være der. Glennetangen kan bli ett nøkkelområde for prosjektet 

på sikt. Det er stor kapasitet for overnatting på campingplassen.  
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I tillegg til de som møtte på mobiliseringsmøtet er det flere som har næringsinteresser langs 

Glomma i Skiptvet: 

Veiby gård 

Veiby gård ligger nord i Skiptvet kommune med en fantastisk beliggenhet. På andre siden av 

Glomma ligger Lekumevja. Stedet tilbyr kurs- og konferansesenter og selskapslokale. Eierne 

av stedet har signalisert at de ønsker å være en aktiv deltaker i Glomma opplevelser. Veiby 

gård er i drift uavhengig av Glomma opplevelser. Veiby har vært svært positive til prosjektet 

blant annet fordi de håper andre kan utvikle produkter som kan supplementere de 

produkter de tilbyr i en pakke.  

Lars Monsen og Trine Rein 

Er bosatt i Skiptvet og driver med diverse aktiviteter hund/villmark og musikkunderholdning. 

De har foreløpig ikke engasjert seg i prosjektet, men det ville kunne være en styrke for hele 

området dersom de ville ta aktiv del i prosjektet.  

Askim – status og erfaringer fra 
kommunen  

v/  
 

I prosjektbeskrivelsen står det presisert: 

«Når det gjelder prosjekter som antas å være relevante, er det viktig å være informert, 

og også informere om aktiviteter, status og fremdrift i Glomma Opplevelser. Dette kan 

være gjennom deltakelse på informasjonsmøter, via nyhetsbrev og gjennom web. Det 

kan være aktører som deltar i flere prosjekter, og det vil da særlig være hensiktsmessig 

at det vurderes enkelte felles kurs, seminarer og lignende.»  

 

I forprosjektet har dette resultert i:  

 

Fiskeland v/ Øystein Toverud 

Møter med Toverud. Orientering om hverandres prosjekt. Enighet om viktigheten av å 

posisjonere GO og Fiskeland i forhold til hverandre. Alternativt blir det fort  

 

 Turkart Skiptvet 

 Historisk spill på Nes  

 Kulturminner i Skiptvet (og langs Glomma forøvrig) 

 Grønt Reiseliv 

 Handlingsplan for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold 

 Reiseliv Indre Østfold 

 

Smakfull reise i grønt landskap v/ Benedicte Lund 

FM sitt engasjement i GO er i form av kobling til grønt reiselig-prosjektet 

 Reiseliv Indre Østfold  

 Visit Sarpsborg 

 Mat og Reiseliv 

Vannområdet Glomma Sør 

PL ser nytten av å koble seg  
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Hafslund – Glomma Opplevelser 
 

 Tid: Fredag 18.01.13 kl. 11.00 

 Sted: Vamma kraftstasjon, oppmøte ved parkeringsplass i bunn av 
Vammabakken 

 Deltakere: 
Hafslund:   Anders Østby, Konserndirektør Produksjon   

Nils Inge Lundheim  
Sarpsborg kommune:  Svein Larsen, Gruppeleder  

Askim kommune:  Thor Hals, Ordfører   
Skiptvet kommune:  Svein Olav Agnalt, Ordfører og prosjekteier  
Glomma Opplevelser:  Ida Marie Ruud, prosjektleder  

 
Hvilke tanker/strategi har Hafslund knyttet til bruk av kraftanlegg ut over 

ordinær drift (omvisning, utleie av lokaler, pakke-turer, konserter, 
historieformidling, undervisning)?  

 

Hvilke muligheter og begrensninger ligger i koblingen mellom 
kraftanleggene og opplevelser med utgangspunkt i Glomma som ressurs? 

 
Hvordan gjøre Glommas opplevelser (fiske, båttur, bading, ridning, 

turstier, bålplasser, fugleliv, historiefortelling) tilgjengelig for flere? 
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