
Informasjon om planer for ny trasé i Munkstigen.

Styret i skilaget vil legge frem 
forslag om en ny trasé i Munkstigen 
som en egen og viktig sak på 
årsmøtet. Vi håper at mange 
medlemmer kommer til årsmøtet for 
å delta under fremlegg og 
diskusjoner i denne saken og også 
være med på å beslutte om vi bør 
gå inn for å bygge en ny trasé.

Munkstigen har nå eksistert i 22 år. 
Det har vært en populær klatresti 
med mange klatrere i løpet av disse 
årene. Før fjoråret med Corona var 
det en tendens til nedgang i antall 
klatrere. I fjor hadde vi derimot et rekordår med 2900 klatrere. Vi antar at 
hovedårsak til økningen skyldes Corona og hjemmeferie. Vi kan ikke forvente 
at økningen vil fortsette når vi er tilbake til «normale» tilstander. Klatrestien 
bærer i dag noe preg av tidens tann. Det er også vel kjent at nye og bedre 
utstyrte klatrestier med fasiliteter vi ikke kan tilby på det nåværende tidspunkt 
dukker opp flere steder i Norge, så vi er ikke lenger enerådende på markedet.

Skilaget er per i dag i en god økonomisk situasjon, mye takket være inntekter 
fra Munkstigen. Vi vil gjerne sikre at dette fortsetter også i årene som 
kommer.

Styret har således forsøkt å være i forkant og vurdere om det er et behov for 
investeringer og oppgraderinger for å sikre at klatrestien fortsetter å være  
attraktiv og en suksess også i årene som kommer.

Vi hadde derfor i fjor et forprosjekt som endte opp i en rapport fra Norsk 
Boltefond. Da vi satte i gang forprosjektet, var vi forespeilet en pris på ca kr 
600000. Etter at boltefondet utarbeidet en rapport med forslag til ny trasé har 
de kommet med et pristilbud, hvor prislappen er betydelig høyere, ca kr 1,9 
mill.inkl mva. Det kreves geologiske undersøkelser av berget/fjellet og dette 
frodyrer prosjektet. 

Fra Forprosjekt- rapporten: «Fosen med sin storslåtte naturen med fjellsider, 
vill natur og storslagne omgivelser, har helt klart et potensial for å kunne 
utvide et Via Ferrata tilbud hvis ønskelig. Opplevelsesturisme er sterkt 



økende og vil være en god bidragsyter for lokalsamfunnet mht. økte inntekter 
og synergier for annen omliggende næring.» 

Forslaget fra Boltefondet er veldig spennende og inkluderer plankestier, 
gapahuk, utsiktspunkt mm. i tillegg til selve klatrestien. 

Vi har også i forberedelsene gjennomført mange møter både med kommune, 
omstillingsprogram, snakket med og presentert prosjektet for ordfører og 
byggesakskontor, grunneiere og Rune Schei fra Rissa Sparebank. Vi har fått 
gode råd angående finansiering av prosjektet. Rune Schei har sagt seg villig 
til å delta på årsmøtet for å svare på spørsmål angående lån/finansiering. 

Fosen Aktiv som åpner en Via Ferrat 4.juni 2021 er kontaktet, slik at vi kan 
inngå et samarbeide med dem. De stiller seg positive til dette. 

På årsmøtet vil styret presentere planene mer detaljert og åpne for diskusjon.

Dersom du er interessert i å lese mer om prosjektet, er hele rapporten fra 
Norsk Boltefond vedlagt. 


