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Angående potensiell nedleggelse av Nord-Fløyta dam 
 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Akershus er et samarbeidsforum mellom natur- og 
friluftsorganisasjonene på fylkesnivå, og har som formål å forsvare natur- og friluftsinteressene i 
fylket. FNF Akershus har et nettverk på 12 tilsluttede organisasjoner som til sammen har over 200 000 
medlemmer. FNF arbeider også for å sikre areal for et aktivt friluftsliv. Friluftsliv er et viktig bidrag til 
bærekraftig utvikling, og vern om naturen er å sikre livsgrunnlaget for oss selv og kommende 
generasjoner. Friluftsliv er en del av norsk kulturarv og en kilde til livskvalitet, naturopplevelse og 
bedre folkehelse. 
 

FNF Akershus har fått høre om den potensielle nedleggelsen av dammen på Nord-Fløyta, og vi ønsker 

å komme med innspill i saken før videre behandling i kommunestyret. 

FNF Akershus ønsker at dammen skal bevares. 

 

Begrunnelse 
Nord-Fløyta er et svært viktig sted for rekreasjon i naturlige omgivelser og utøvelse av friluftsliv 

Området er i dag i bruk av veldig mange mennesker både sommer og vinter. Det brukes til turgåing, 

bading, skigåing, skøyter, padling og fiske. Stedet besøkes av alle typer folk: familier, skoleklasser, 

mosjonister og folk med dårlige bein. Området tilbyr aktiviteter sammen med andre, men innbyr 

også i stor grad til muligheter til å søke fred og ro for seg selv, om man ønsker det. Området brukes 

av svært mange både sommer og vinter. Det er tilrettelagt med toaletter og strand i nordenden, 

Rondanestien og Pilegrimsleden går langs østsiden, og det er flere lokaler stier tilknyttet dammen. 

Skiløypene går langs vannet, og det er enkelt å ta seg hit med bil sommerstid. Tilrettelagte 

badeplasser samler folk og fungerer også som sosiale møteplasser. 

Avgjørende for friluftslivet og naturopplevelsen her er vannet. Dersom vannet går tapt, forsvinner 

muligheten.  

 

Friluftsliv og naturopplevelse er svært viktig for folkehelsen 

Stortingsmelding 18 (2015-2016) om Friluftsliv har undertittel «Natur som kilde til helse og 

livskvalitet». Meldingens kapittel 3 fastslår friluftslivets betydning for folkehelsen.  «Den 

helsemessige virkningen av naturopplevelse og nærhet til natur er solid dokumentert. Natur og 

naturopplevelse har stor positiv effekt på menneskers psykiske helse.»  
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Nord- Fløyta er et sted der mange mennesker får tilgang til naturopplevelse og fysisk aktivitet. Da 

Eidsvoll har få andre steder med samme grad av tilrettelegging og bruk er det veldig viktig å 

opprettholde dette tilbudet. I en kommune som statistisk sett har et stort antall innbyggere med 

helserelaterte problemer er det viktig å opprettholde de tilbudene som faktisk finnes. Vi mener at 

prisen på et bevaringstiltak er liten i forhold til det helsemessige utbyttet for kommunens befolkning. 

Kommunen har en mulighet til å bevare dammer til allmennhetens interesse, noe flere andre 

kommuner har valgt å gjøre.  

Vi håper at Eidsvoll kommune vil jobbe for å finne gode løsninger for å opprettholde tilbudet.  

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Akershus 

 

Maria Rundhaugen Tesaker 

Fylkeskoordinator 

FNF Akershus 
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