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Innspill til konsesjon av Nea. 
 
Her er skrivet fra Græsli IL, herunder trimgruppa og Græsli- og Hilmo 
Grunneierlag: 
 
Græsli IL har gjennom flere år med tilrettelegging og arrangering av ulike 
folkehelse-/allmennhelsetiltak, erfart og fått tilbakemelding om viktigheten av 
varierte muligheter for aktivitet og deltagelse i nærområdet i grenda. Et at disse 
tiltakene er turområdet på sørsiden av Nea, med ferdsel over Græslibrua. 
Idrettslaget har blant annet arrangert ulike fritidsaktiviteter som sommertrim og 
sykkeltrim i dette området, samt at flere innbyggere og fritidsbeboere benytter 
seg av turområdet ukentlig av eget initiativ. 
  
Turområdet, herunder spesielt veien fra RV705, over Græslibrua og til 
Græslidammen, er lite kupert og innehar få bakker. Dette bidrar til at personer i 
ulike aldre og med ulik forutsetning for fysisk aktivitet og bevegelse, kan benytte 
seg av turområdet og de nærliggende aktivitetene når de selv måtte ønske. 
Ettersom Græslibura ligger sentralt til i grenda og at veien brøytes om vinteren, 
gjør dette turområdet lett tilgjengelig hele året. Turområdet er også tilgjengelig 
via Græslidam-brua, men på grunn av flere bakker og spesielt en lang og bratt 
bakke, vil ikke personer som er avhengig av forflytningshjelpemiddel ha den 
samme muligheten til å benytte seg av turområdet og aktivitetene som gående. 
Dette av nedsatt fremkommelighet og sikkerhetsmessige årsaker ved bruk av 
hjelpemiddelet. Disse personene kan derav bli avhengig av andre for å kunne 
benytte seg av turområdet, og deres selvstendighet vil bli begrenset. Ettersom 
friluftsliv er en viktig fritidsaktivitet for mange mennesker, vil ikke ferdsel langs 
RV705 dekke det samme behovet. 
  
Græslibrua er for Græsli IL et viktig element for å kunne bidra til universelt 
utformede aktiviteter for store og små, noe som kan bidra positivt for folkehelsen 
og allmennhelsen til bygda/kommunen sine innbyggere og fritidsbeboeres. Dette 
gjelder både både fysisk og psykisk helse.  
 
Græsli- og Hilmo grunneierlag stiller seg bak Græsli ILs syn på saken. 
I tillegg er Græslibrua en viktig ferdselsåre for bønder som driver med 
utmarksbeite i området. Det å komme seg effektivt ut på tilsyn og ved 
rovdyrskader er viktig i forhold til dyrehelsen og dokumentasjon. 
 



Turistene bruker også Græslibrua gjennom hele sesongen med en naturlig 
overgang av elven i forbindelse med TT's merkede ruter fra Græslihytta til 
Nordpå fjellstue og Karolinerleden.  
 
Ved en eventuell riving av brua vil det føre til en mye større slitasje på veien på 
sørsiden av Nea (fra Græslidammen til Græslibrua) pga at det meste av den 
motoriserte trafikken skjer til Hendalen og Hyllingen. 
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