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Regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling 2020
Landskap og økosystem under press i Indre Oslofjord – hvordan ivareta og utvikle
fellesskapsinteresser?

Kurset Regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling er
et årlig tilbud til masterstudenter ved NMBU innenfor
studieretningene Landskapsarkitektur, By- og regionplanlegging,
Naturforvaltning og Naturbasert reiseliv. I 2020 hadde kurset 33
deltakere. Kurset holdes av Institutt for landskapsarkitektur og
Institutt for by- og regionplanlegging ved NMBU og gjennomføres i
høstsemesteret. En sentral del av kurset består i å arbeide med
konkrete problemstillinger knyttet til planlegging og forvaltning av
større sammenhengende landskap og tilhørende lokalsamfunn i en
utvalgt region i Norge.
Hovedmålet i kurset er å gi studentene erfaring i å utvikle strategier
som integrerer plan, forvaltning, stedsutvikling, vern og
næringsutvikling knyttet til natur- og kulturressursene i en regional
landskapssammenheng. Et viktig utgangspunkt er Den europeiske
landskapskonvensjonens rammer. Kurset skal gi kunnskap i bruk av
verktøy for å analysere landskap, identifisere ressurser for
bærekraftig utvikling, forstå mobiliseringsprosesser og medvirkning,
og kunne bidra til kommunikasjon og formidling i forhold til ulike
aktører og interessegrupper. Videre skal studentene få innsikt i

lokal og regional planlegging og forvaltning av landskap og
lokalsamfunn.
Årets gruppeprosjekt er Indre Oslofjord, knyttet til kommunene
Vestby, Ås, Nordre Follo, Nesodden og Asker. Vi avgrenset oss fra
Oslo og Bærum fordi vi ønsker et hovedfokus på mindre
lokalsamfunn langs fjorden. Oslofjorden er et område under press,
både på landskap og økosystem. Regjeringen arbeider for tiden
med Helhetlig plan for Oslofjorden for å gjøre noe med disse
utfordringene, på bakgrunn av et utkast utarbeidet av
Miljødirektoratet. Denne planen har vært et viktig utgangspunkt for
studentenes arbeid.
Samtidig er Oslofjorden et område med høy attraktivitet, hvor en
stor andel av Norges befolkning bor og arbeider. Området har et
høyt biologisk mangfold og store landskapsverdier, og mange
områder er derfor statlig sikret som friluftsområde og vernet etter
naturmangfoldloven. Ikke minst gjelder det mange av øyene ute i
fjorden. Det er gjort mye godt arbeid for å sikre friluftsmulighetene
i Oslofjorden, hvor Oslofjordens friluftsråd er en viktig aktør,

knyttet til bl.a. etablering av kyststier og kystled, og som mange av
studentene har vært i kontakt med. Det er også mange mindre
lokalsamfunn langs fjorden med rik kulturarv.
En fellesnevner for alle gruppene i år har derfor vært hvordan man
kan utvikle og ivareta allmenhetens interesser i et område hvor
utbyggingsinteresser og truslene mot naturmiljø og fellesskapsinteressene er sterke. Basert på en landskapsressursanalyse, som er
et sentralt metoderedskap studentene er blitt opplært i, utarbeider
hver gruppe en mulighetsstudie for sitt område. Med bakgrunn i
analyser og mulighetsstudier, er det blitt utarbeidet overordnede
strategier og tiltak som kan legges til grunn for aktuelle planer etter
plan- og bygningsloven. Feltarbeidet ble gjennomført fra mandag 28
september til fredag 2 oktober 2020.
Gruppe 1 hadde fokus på tettstedet Son i Vestby kommune, og
valgte å avgrense oppgaven til strekningen fra Son sentrum til
tettstedet Hølen langs elva Såna. Problemstillingen har vært
hvordan den historiske forbindelsen her kan styrkes for å formidle
og forene de kulturhistoriske og økologiske verdiene i området.
Basert på landskapsressursanalysen, foreslår gruppa tre
overordnede strategier for området. Strategi 1 er å synliggjøre
kulturhistorien, strategi 2 er å videreutvikle og kommunisere
ferdselsårer og rekreasjon, mens den tredje strategien handler om
å formidle den økologiske og opplevelsesmessige verdien av elva
Såna. For hver av strategiene er det forslag til tiltak, hvor et sentralt
tiltak som går på tvers av flere av strategiene er å etablere en ny sti
langs elva og tilrettelegge for å synliggjøre kulturhistorien og de
økologiske verdiene knyttet til elva og tilhørende kantvegetasjon.

Gruppe 2 arbeidet med Hurumlandet og tettstedene Filtvet og
Tofte som sitt område, og valgte å sette hovedfokus på Tofte. Fra 1.
januar ble Hurum, Røyken og Asker slått sammen til nye Asker
kommune, og et viktig utgangspunkt for studentene har vært
hvordan kvalitetene i Hurum kan løftes fram i den nye kommunen.
Problemstillingen er: Hvordan kan Hurumlandets særpreg og
kvaliteter aktiveres for å ivareta og styrke Tofte som et attraktivt
område å bo, besøke og drive næring. Basert på analysene er den
foreslåtte hovedstrategien å legge til rette for en bærekraftig
stedsutvikling for Tofte gjennom sentrumsplanlegging,
naturopplevelser og et grønt næringsliv.
Gruppe 3 så på tettstedene mellom Slemmestad og Sætre i Asker
kommune, og valgte å rette oppmerksomhet på hvordan man kan
synliggjøre livet under sjøoverflaten. Problemstillingen er: Hvordan
skape engasjement for landskap og natur over og under vann i
kystlinjen. Gruppa foreslår tre strategier med tilhørende tiltak. Den
første strategien er å tilgjengeliggjøre kysten for allmennheten
gjennom sosiale møteplasser. For å realisere dette foreslår gruppa å
ta utgangspunkt i småbåthavner og utvikle noen av disse om sosiale
møteplasser gjennom bl.a. som stedsvert for kulturarrangementer.
Den andre strategien er å engasjere og bevisstgjøre befolkningen
om marine naturverdier, gjennom informasjon om ålegrasenger,
naturveiledning og pedagogisk opplegg for skoleklasser. Et
spennende tiltak er å tilrettelegge brygger i småbåthavner med
transparent gulv som synliggjør havbunnen som gjør det mulig for
folk å se livet under vann. Strategi tre er å styrke lokal
stedsidentitet og relasjon til kysten gjennom etablering av
kystkultursenter for formidling av historie og kultur knyttet til bruk
av sjøen og utvikle en felles designprofil for skilting og informasjon.

Gruppe 4 fokuserte på Svartskog i Nordre Follo kommune.
Problemstillingen gruppa har jobbet ut ifra er: Hvordan fremheve
Svartskogs kvaliteter og dermed gjøre stedet til et mer attraktivt
sted å bo og besøke? Gjennom analyser og mulighetsstudie kom
gruppa fram til tre strategier. Den første strategier er å skape
grunnlag for et mer levedyktig lokalsamfunn. Tiltakene som foreslås
for å realisere strategien er forsiktig fortetting av eksisterende
bebyggelse og etablering av nye miljøboliger. Her blir det også
foreslått spesifikke krav til bebyggelsen om å ivareta stedets
særpreg og bevaring av natur- og kulturkvaliteter. Den andre
strategien er å øke tilgjengelighet og framkommelighet, gjennom
bedre båtforbindelse til Oslo, utvidelse av busstilbudet, gang- og
sykkelvei, sykkelutleie og utvikle gjestebrygger. Den tredje
strategier er synliggjøring av natur og kulturkvaliteter gjennom
bedre merking av stier og bedre merking av badeplasser. Det blir
også foreslått å etablere et Norgeshistoriesenter, f.eks. i nærheten
til Amundsens hjem.
Gruppe 5 skulle se nærmere på øyene i Indre Oslofjord, hvor de
valgte å avgrense seg til Håøya. Håøya er den største øya i Indre
Oslofjord og ligger i Frogn kommune. Problemstillingen er: Hvordan
kan man tilgjengeliggjøre Håøya og samtidig ivareta eksisterende
verdier? Også denne gruppa foreslår tre strategier. Den første er å
øke tilgjengeligheten for besøkende uten båt. Som tilhørende tiltak
foreslås bl.a. bedre kopling mellom Sætre og Håøya, og flere og
hyppigere avganger med elektriske ferger fra flere steder. Den
andre strategier er å tilrettelegge for mer variert bruk, mens den
tredje er å formidle og bevisstgjøre Håøya som destinasjon.

Herunder foreslås det å markedsføre og informere om øyas historie
og kultur.
Gruppe 6 utforsket Nesodden kommune, og de landet på følgende
problemstilling: Hvordan kan man gjennom revitalisering av kulturog naturarven tilgjengeliggjøre fellesskapsinteresser i et
fjordlandskap som er under press? Studentene oppdaget gjennom
arbeidet de mange fellesbryggene som en mulighet, fordi de er
tilgjengelige for allmennheten og utgjør en viktig del av kulturarven
på Nesodden. Den første strategien er å ivareta og nyttiggjøre
kulturarven for å styrke lokal tilhørighet og skap eierskap til
bryggene gjennom restaurering av de eksisterende bryggene.
Mange av bryggene er bundet sammen med kyststi, og den andre
strategien er å utvikle bryggene som sosiale møtesteder for de som
går på kyststien. Den tredje strategien er å tilrettelegge bryggene
for helårsbruk.
Gruppe 7 arbeidet med Frogn kommune og valgte å konsentrere
seg om hvordan kommunen kan realisere FNs bærekraftsmål. For å
belyse dette anvendte de landskapsdemokrati som et teoretisk
perspektiv. Den første strategien er knyttet til FNs bærekraftsmål
11.4 om å styrke innsatsen for å verne sikre verdens kultur- og
naturarv, samt 11.7 om at alle, særlig kvinner og bare, eldre og
personer med nedsatt funksjonsevne, har tilgang til trygge,
inkluderende og tilgjengelige grøntområder og offentlige rom.
Strategi 1 er å sikre og tilgjengeliggjøre offentlige områder langs
kysten. Den andre strategien er knyttet til bærekraftsmålene 11.2
og 11.6, og går på å styrke forbindelser og motivere for bærekraftig

mobilitet. Den tredje strategien knytter de til bærekraftsmålene
11.3 og 11.a, og går på bedre kommunikasjon mellom innbyggerne
og kommunen.
Vi vil takke alle har som stilt opp for studentene og delt av sine
kunnskaper og erfaringer i løpet av feltarbeidsuka. Særlig takk til
Vestby kommune og Oslofjordens friluftsråd som stilte opp med
nyttig informasjon og befaring i hhv. Son og i Sandspollen.
Ås, januar 2021
Morten Clemetsen og Knut Bjørn Stokke
Kursansvarlige ved NMBU
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INNLEDNING

KULTURMINNER

Denne oppgaven er skrevet som en del av kurset “Regional
landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling” ved NMBU.
Prosjektområdet i kurset har vært Indre Oslofjord, og utgangspunktet har
vært å møte problemstillingene knyttet til et svært verdifullt og attraktivt
fjordlandskap, som er under sterkt press fra en stadig økende befolkning.

På bakgrunn av problemstillingen ønsker vi å se på hva kulturminner er, og
hva den nye stortingsmeldingen sier om hvordan kulturminner kan forklares
og fremstilles.

Vi fikk tildelt kystområdet fra Son til Hvitsten, men vi valgte tidlig å fokusere
på området mellom Son ved kysten, og Hølen inne i landet. Grunnen
til dette er at disse to stedene har hatt et historisk avhengighetsforhold
og en felles opprinnelse knyttet til trelasthandel. Vi tok utgangspunkt i
en hypotese om at historien om denne forbindelsen kunne ha et stort
potensial som en arena for formidling av de kulturhistoriske og økologiske
verdiene i området.
Denne hypotesen ble i stor grad bekreftet gjennom arbeidet med
landskapsressursanalysen. Både Son og Hølen har en svært rik kulturhistorie,
men vi oppdaget at den historiske forbindelsen mellom stedene i liten
grad er synlig i det fysiske landskapet. Vi oppdaget også at elven som
forbinder stedene har store felleskapsverdier knyttet til både økologi og
rekreasjon, men at den økologiske tilstanden er presset, og at elven som
rekrasjonsområde har et stort forbedringspotensiale.
På bakgrunn av disse observasjonene ble følgende problemstilling
formulert:
Hvordan kan den historiske forbindelsen mellom Son og Hølen styrkes, for å
formidle og forene de kulturhistoriske og økologiske verdiene i området?
Oppgaven består av en landskapsressursanalyse som danner grunnlaget
for en mulighetsstudie. Mulighetsstudien munner ut i konkrete strategier
og tiltak, og er ment som et bidrag til rulleringen av kommuneplanens
arealdel. Oppgaven kan også sees som en brikke i en større regional
innsats for å hegne om fellesskapsverdiene i og rundt Oslofjorden.

Mennesker har i alle tider satt spor etter seg i omgivelsene. Disse sporene gir
oss innsikt i tidligere generasjoners samfunn og levemåter.
Vi har trukket ut noen momenter fra meldingen som er aktuelle for
oppgaven vår:
Stortingsmelding 16 (2019-2020) Nye mål i kulturpolitikken - engasjement,
bærekraft og mangfold.
I denne meldingen blir det slått fast at kulturmiljøpolitikken er en del av
klima- og miljøpolitikken. Å ta vare på kulturmiljøet bidrar til reduksjon av
klimagassutslipp og bidrar til sirkulærøkonomi. Tidligere var man opptatt
av å sikre bygg og andre fysiske gjenstander, nå går man mer i retning av
å utvikle strategier på hvordan kulturminner kan bevares gjennom dialog,
opplevelse og identitet.
Meldingen setter fram tre nasjonale mål.
Mål 1: «alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø».
Mål 2: «Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig
samfunnsplanlegging.» Både samfunns- og arealplanlegging har betydning
for å sikre mangfold av kulturmiljø, disse kan bidra til miljømessig, sosial og
økonomisk bærekraft. I dette ligger det også at regjeringen har ambisjoner
om å følge opp FN´s bærekraftsmål og Agenda 2030.
Mål 3: «Et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som grunnlag for
kunnskap, opplevelser og bruk.»
“Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø.”
St.meld 16. Kulturminner er et felles gode og det er et demokratisk ansvar å
utvikle dem.
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KOMMUNALT ANSVAR FOR KULTURMINNEFORVALTNINGEN
“Kommunen har et stort ansvar for
kulturminnevernet og å følge opp de nasjonale
målene for kulturminnevernet.” St.meld 16 (20192020)
Gjennom areal- og samfunnsplanlegging er plan
og bygningsloven det viktigste virkemiddelet.
Kommunen skal påse at kulturminner og
kulturmiljøer ikke rives, forandres eller forringes,
og at ny bebyggelse og tiltak heller ikke forringer
historien.
Mange kulturminner er i privat eie. Privatpersoner,
sammen med frivillige lag, foreninger og
næringsliv er viktige aktører i bevaringsarbeidet.
Vårt oppgaveområde er et verneverdig
kulturmiljø, og det er helheten mellom det
kulturhistoriske og landskapsmessige som skaper
dette. Rommene mellom husene, gatene, stiene,
broene, vannet, vegetasjonen og topografien.
Det er helheten som skal framheves, slik at
historien kan leses i omgivelsene.

Kulturminneplan for Vestby kommune
Vestby kommune har utarbeidet en egen kommunedelplan for kulturminner. Planarbeidet er en
del av en nasjonal satsning. Planen ønsker de å bruke som et verktøy for å følge opp regjeringens,
fylkeskommunens og kommunens egne mål om bruk og vern av kulturminner.
De har brukt Riksantikvaren sin “Håndbok for registrering” i planarbeidet, og har “involvert lokale
interesser i verdivurdering og prioritering knyttet til framtidig forvaltning av kommunens kulturminner,
kulturmiljøer og kulturlandskap”.
Det området vi har konsentrert oss om, er rangert til kulturlandskap med svært stor verdi og har
verneverdi 1: «Disse kulturminnene er svært viktige for Vestby. I noen tilfeller kan de også være
viktige i regional og delvis nasjonal sammenheng. Disse kulturminnene er bevaringsverdige og må
sikres gjennom regulering. Noen kan også være fredningsverdige.» (Kulturminneplanen, Vestby)
En del av kommuneplanen
Ved neste rullering av kommuneplanen foreslås det at de områdene som man i planen har vurdert
som bevaringsområder, blir tatt inn i bestemmelsene inn i kommuneplanen.

HØLEN

Nasjonal målsetning nr. tre er å ta vare på
kulturminner gjennom kunnskap, opplevelse og
bruk.
Kunnskap: kilde til forståelse av fortiden,
betydingen for menneskenes liv, tro,
samfunnsforhold, og samhandling mellom
menneske og natur.

HØLENDALEN

SON

Opplevelse: menneskenes opplevelse gir en
personlig forankring, og er knytta til hvordan
kulturminner påvirker oss som mennesker og
fellesskap og identitet.
Bruk: kulturminner videreføres til dagens bruk, og
gir gunnlag for ny verdiskapning og endret bruk.

Verneområder i oppgaveområdet - Son, Hølendalen og Hølen.
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TEORI
Landskap

Stadkjensle

Landskapsbegrepet har vært under endring. Tidligere brukte man det
som vernekategori, med naturmiljø og biologiske verdier, kulturmiljø og
kulturminner, samt det estetiske aspektet ved det. Nå sees landskapet
mer som en samfunnsarena, hvor strategisk planlegging og integrert
forvaltning er viktig. Det har også skjedd en demokratisering av
landskapet. Medvirkning og demokrati er en del av landskapsvernet.

Stedsidentitet er sentralt i stadkjensle – det indre landskapet, og
basert på oppfattelser om folka på stedet, symbolske kjennetegn
og landskapsformer som er særegne. Stadkjensle defineres som
«summen av opplevelser av landskap, natur, kulturarv, folk, lyder,
smaker og minner som former forholdet vårt til et sted». (Clemetsen,
og Stokke 2014). Opplevelsen av et område er det som gjør det unikt
og ulikt andre områder. En stadkjensle fordrer at følelsene er lokalt
avgrenset og tilhører det gitte stedet. Stadkjenslen vi har som unge
vil ofte endre seg med alderen, særlig oppfattelsen av et sted man
er vokst opp på, når man flytter fra stedet og senere vender hjem.

«Landskapet favner både kultur og natur. Det er personlig og inkluderende
fordi vi alle skaper vår egen opplevelse av landskapet på grunnlag
av bruk, minner, assosiasjoner og kunnskap. Det er disse personlige
erfaringene som gir landskapet dets kulturelle og sosiale verdier, i tillegg til
de miljømessige og økonomiske.” (Den Europeiske landskapskonvensjon).

Landskap er i landskapskonvensjonen også forstått som en personlig
opplevelse: «Landskap betyr et område slik folk oppfatter det, hvis
særpreg er et resultat av påvirkning fra og samspill mellom naturlige og/
eller menneskelige faktorer».

Landskapsressursanalyse
En landskapsressursanalyse er en «(...)medvirkerbasert metode for analyse
av landskap og lokalsamfunn (...)» (Clemetsen og Stokke, 2014)
Landskapsressursanalysen inneholder både landskapsanalyse og en
“stadkjensle”-del. Her dokumenteres det lokale ressurser som så brukes i
videre arbeid.

Begrepsavklaringer
Kulturmiljø
“Områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller
sammenheng. Med denne meldingen innfører regjeringen begrepet
«kulturmiljø» som samlebetegnelse. Samlebegrepet dekker begrepene
«kulturminner, kulturmiljøer og landskap» og brukes når feltet omtales som
helhet.” (st.meld. 16)

Kulturminne
Spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.
Landskapskarakteranalysen søker å identifisere ulike landskap sine
karaktertrekk, som gjør at vi kan gjenkjenne dem og skille dem fra
omkringliggende områder (Clemetsen og Stokke, 2014)
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METODE
Forarbeid
Vi startet med kunnskapsinnhenting,
forståelse av området og sammenhengen det har til omkringliggende
områder. Vi gjorde en del raske
anlyser, og satte oss godt inn i den
eksisterende kyststien opp mot
Hvitsten. Mot slutten begynte vi å
se på mulighetene mellom Son og
Hølen istedenfor Son og Hvitsten,
som var områdeavgrensningen vi
fikk tildelt. Denne sammenhengen
virket viktigere og mer spennende.
Vi lagde også intervjuguide til
feltarbeidet.

Landskapsanalyse
Landskapsressursanalyse

Mulighetsstudie

Strategier

Tiltak

Stadkjensle
De forskjellige stadiene av metoden.

Feltarbeid

Viktigheten av forbindelsen mellom Son og Hølen fikk vi bekreftet i
feltarbeidet gjennom befaring med lokalkjent guide og intervjuer
med lokale, kommunen og næringslivaktører. Elva er viktig
både som kulturhistorisk forbindelse mellom tvillingbyene og som
landskapselement og rekreasjonsområde. Vi fant vi ut at de lokale har
mye kunnskap om historien til Son som utskipningssted for tømmer og
ladested.
Vi benyttet en semistrukturert intervjuguide med ulike tematiske
inndelinger basert på hvem vi intervjuet. Under intervjuer med
privatpersoner var fokuset på Stadkjense-delen.

Svakheter ved metoden
En felle som man fort kan gå i når man benytter seg av
intervjuer er å basere for mye av innholdet på denne
informasjonen. Vi har derfor vært obs på å ikke basere
strategiene for mye på Stadkjensle-analysen. Det
faktum at kun noen få stemmer blir hørt gjør at man
ikke kan se på disse meningene som representative.

Etterarbeid
Fokuset her var på å trekke den røde tråden gjennom oppgaven.
Problemstillingen ble tilpasset etterhvert som vi ferdigstilte
landskapsressursanalysen. Mulighetsstudiet for Son, Hølendalen og
Hølen belyser stedets ressurser og potensiale vi vil ville videreutvikle som
grunnlag for strategier og tiltak.
Noen av de aller første analysene vi gjorde.
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INTERNASJONALE HANDELSRUTER
En gang var Son og Hølen, Oslofjordens mest brukte havner. Son er et gammelt ladested som i flere hundre år fungerte som en viktig utskipningshavn
for trelast. Havet forbinder land i Europa sammen, og som vi har markert på
kartet, så har skip og varer fra ulike deler i Europa hatt tilknytning til Son og
Hølen. Gjennom 1000 år har det vært kontakt med skip fra Sverige og Danmark.
I Son under Son kan vi lese at arkeologiske funn viser kontakt mellom Son og
byer i det tysk-romerske keiserriket før år 1200. Denne kontakten ble utvidet
til også å gjelde kjøpmenn knyttet til Hansaen - en sammenslutning av byer i
Nord-Tyskland, og langs de store elvene Rhinen og Elben. Hansaen ble grunnlagt på 1200 tallet, og hadde en oppsving etter 1350. Hanseatene hadde
sitt hovedsete i Bergen, men hadde handelsstasjoner i Oslo og Tønsberg.
Hanseatene i Bergen kom fra Lübeck, mens de i Oslofjorden var fra Rostock i
nord-øst-Tyskland.
Kontakten med hansabyer er ikke dokumentert i skriftlige kilder, men funn
ved Labo og Son bekrefter dette. Det kommer frem i stedsnavn også:
Garpefjellet - en fjellknaus ved gården Kolås. En garp betyr tysker eller først
og fremst hanseat. Handelsvarene var hovedsakelig korn og mel fra Østersjøen, men også malt, øl og drikkebegre.
På 1500-tallet vokste byene i Europa, og de trengte mye tømmer. Hanseatene beholdt sin posisjon i Son fram til 1560-61. Da var to skip fra Lübeck i Son.
og henta trelast. Fra da av hadde en ny handelsmakt tatt over og regjerte
den Nord-Europeiske sjøfarten.
Hollendertiden: nederlenderne, og senere nordmenn og dansker brukte
Soon Water om bredeste delen av Oslofjorden, mellom Son i øst og Holmestrand i vest. Navnet har blitt brukt om hele Olsofjorden, og er et vitnemål
om Sons betydning som trelasthavn på 1500 tallet.
Det kom skip fra flere nederlandske byer, der den viktigste var Amsterdam.
Byen var i sterk vekst og trengte tømmer til fundamentering for husene, og
planker og bord til husbygging. Hollenderne dominerte trelasthandel, og
stod for 2/3 av alle skipsanløp i Son. I 1690-årene var det så mye som 100
skipsanløp i Son havn. Hollenderne beholdt sin posisjon ut 1700-tallet.
Internasjonale handelsruter.
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REGIONALT PERSPEKTIV
Son og Hølen ligger omtrent fem mil sør for Oslo, og er tilkoblet
hovedstaden via motorvei og toglinje. På samme måte er Son og
Hølen koblet til de andre store byene på østsiden av Oslofjorden: Ski,
Sarpsborg, Fredrikstad og Halden, som alle er under en times kjøretur
eller togtur unna.
Moss ligger like sør for Son. De to stedene har nesten vokst sammen
gjennom en gradvis utbygging av områdene i mellom. I statistisk
sammenheng blir de nå regnet som et tettsted. I Moss finnes den
eneste fergeforbindelsen på tvers av denne delen av fjorden, og utgjør
derfor et viktig regionalt bindeledd. Alternativet for krysning av fjorden
er Oslofjordtunnelen under Drøbaksundet, eller ferge fra Strømstad til
Sandefjord.
Son og Hølen er er plassert på Oslofjordens østlige bredde, i overgangen
mellom Indre og Ytre Oslofjord. Det er her det vidåpne fjordlandskapet
traktes sammen til Drøbaksundet, og blir til et trangere og mer lukket
landskap inn mot Oslo. Landet innenfor i øst er lavt, flatt og utstrakt, og
består av store skog- og jordbruksområder. Det omkranses av Glomma
og Øyeren som dominerende landskapselementer.

Havner i Oslofjorden
Son er ikke lenger en av de viktigste godshavnene i Oslofjorden, selv
om småbåthavnen i Sonskilen er av betydelig størrelse. I dag er det de
største byene som også har de største havnene. Havna der det losses
og lastes flest tonn gods er på Slagentangen utenfor Tønsberg, hvor det
raffineres råolje fra Nordsjøen (SSB, 2019). Størrelsen på havna uttrykker
en overgang fra trelast som en av Norges viktigste handelsvarer, til en ny
tid der petroleum står i sentrum for utenrikshandelen, oljealderen.

Havnene i Oslofjorden.
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Vassdrag og nedbørsfelt
Såna, som renner ut i Sonskilen, er bindeleddet mellom Oslofjorden og
Hølenvassdraget. Det vil si at alt regn som faller i nedbørsfeltet til Hølenvassdraget potensielt kan renne hele veien ned til Såna og ut i fjorden. Dette
nedbørsfeltet dekker et område som er større enn hele landarealet til Vestby
kommune, og strekker seg inn i nabokommunene Ås, Nordre Follo, Indre Østfold og Våler.

Nedbørsfelt

Vassdraget består av et nett av elver og mindre bekker, som renner gjennom grunne forsenkninger i landskapet. Terrenget er for det meste flatt eller
småkupert, og er dominert av dyrket mark på det leirholdige jordsmonnet,
og skogkledde åser på de høyereliggende, grunnlendte områdene. I tillegg
til jordbruket og skogen er det noe tettbebyggelse i nedbørsfeltet, og E6
fra Oslo til Gøteborg løper langs hele feltets vestre grense. Fordi vassdraget
er uregulert og blottet for større innsjøer, fører nedbør og snøsmelting til stor
variasjon i vannføringen.
Fra naturens side har vassdraget et høyt innhold av næringssalter og partikulært materiale som følge av erosjon av de marine avsetningene i området
(Berge mfl. 1993). I tillegg til dette mottar vassdraget betydelig forurensing
fra avrenning fra jordbruket og kloakk fra bebyggelsen. Selv om avløpstekniske tiltak har redusert omfanget av kloakkutslipp til vassdraget (Dahl, Brettum og Arnesen, 1982), har Hølenvassdraget fortsatt betydelige økologiske
utfordringer. En nyere vurdering av den økologiske tilstanden i vassdraget
(Brabrand mfl., 2012; Schneider, 2011) basert på bunndyr, fisk og begroingsalger viser at elvene og bekkene har en moderat til dårlig tilstand. Det
betyr at påvirkningen fra menneskelig aktivitet i Hølenvassdraget går ut over
det biologiske mangfoldet og økosystemtjenestene som vassdraget kan
tilby.
Hølenvassdraget er en svært viktig økologisk struktur i landskapet. Det er uttrykk for former og prosesser som har vart i tusenvis av år, og som har bidratt
til å danne dagens landskapsbilde. Elvene og bekkene tilbyr leveområder
for en lang rekke insekter, fisk, fugl og pattedyr (Blindheim og Olsen, 2004).
Vegetasjonen langs vannet er ofte særegent, og man finner naturtyper her
som har verdi både lokalt og regionalt, som for eksempel gråor-heggeskogen ved elvedelingen nedenfor Hølen. I et nokså ensartet jordbrukslandskap
danner bekkedragene svært rike økosystemer som fungerer som korridorer
og ferdselsårer med stort mangfold.

Nedbørsfelt til Hølenvassdraget.
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LANDSKAPSRESSURSANALYSE
Landskapsanalyse
Vann og økologi
Såna eller Hølenselva er endeløpet til Hølenvassdraget og et
svært viktig element i områdeavgrensningen vår.

Fisk

Elva har ganske tett kantvegetasjon med både trær, busker
og feltsjiktsplanter langs nesten hele østbredden. Til og med
der hvor det er tilgrensende jorder er det satt av noen meter
med areal til vegetasjon ned mot elva.

Det er nylig gjort vitenskapelige undersøkelser om
fiskebestanden i Såna i forbindelse med sikringstiltak av bruene (Roseth,
Aastestad og Vikheim, 2020).
I rapporten kommer det frem at det er kartlagt større mengde med ørret
og laks i vassdraget.

På vestbredden er det mer aktivitet. Det er mer jordbruk og
småhusbebyggelse med hager. Derfor er det også mindre
kantvegetasjon. Likevel er ca en tredjedel av elvekanten her
også innlemmet av busker og trær.

Norges jeger- og fiskeforbund har ifølge en rapport observert fisk som sliter
med å komme seg opp fossen mot Hølen (Bjella m.fl, 2016).
At laks og ørret har gode gytemuligheter er viktig i både lokal, regional og
nasjonal sammenheng.

Flomfare

Overvannshåndtering er stadig et mer relevant tema.
Klimaendringene fører til at faren for oversvømmelse bare
øker.
«Hølenselva er hovedvassdraget i kommunen, og det er flere
bekker som fører til denne elva. Dette omfatter blant annet
Kjennsbekken og Hogstvetbekken/Fallentinbekken. Begge
disse bekkesystemene er i dag sterkt flomvannspåvirket, og i
perioder med mye nedbør blir dette tydelig ved at bekkene
flommer over på jordbruksarealer, noe som kan skape store
problemer for produksjonen.»
Kommundelplan for klima og energi

Hølenelva.
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Kulturhistorie
Son og Hølen har historisk sett vært gjensidig avhengige av hverandre, både befolkningsmessig,
sosialt og økonomisk. I flere kilder, både skriftlige og muntlige, omtales stedene som tvillingbyer.
En del av det vi vil med oppgaven vår, er å vise hvordan man kan tydeliggjøre historie og
kulturhistorie, både den immaterielle og det som fysiske, arkeologiske funn viser.
Hølen via Såna, leverte tømmer fra 1300-tallet. Først ble
tømmeret saget for hånd. Ca 1550 ble oppgangssager
brukt i Hølen. Tufter av tømmerbruk er synlige langs elven.
Kilde : historisk.no og Svein Kvarkestad.

Havna på Labo
I 2007 ble det utført arkeologiske undersøkelser på
Labo-gårdene. Tufter og gjenstander viser en 400 år
lang historie med handel og sjøfart, mens dagens
Son fortsatt lå under vann. Labo hadde regionale,
nasjonale og internasjonale forbindeler allrede i
vikingtiden. Handelen var for det meste regional,
men Sverige, Danmark og hanseatene var en
viktig forbindelse. Funnene viser at det ikke var stor
handel på Labo, men de representerer en bredde
som tyder på stor variasjon i både handelspartnere
og varer. Det er funnet hverdagsgjenstander, men
også gjenstander som tilhørte overklassen, som
glass, porselen, leker, smykker og glassvinduer.
Havna på Ørajordet
Ettersom landhevingen fortsatte, ble veien
til havet lengre. Og den ble flyttet ned på
Ørajordet. Det er funnet stolpehull etter eldre
brygger der. Hanseatene var ennå ledende i den
internajsonale handelen. Salt ble brukt som “hard
valutta” og langs stranda ble det etablert flere
saltkokerier. Stedet Laksa forteller også at navnet
kom som følge av leveveien i havneområdet.

Labohesten, vektlodd
fra 1500 tallet og var
en av kong Christian
sine 100 messing-hester.
Dette funnet bekrefter
Son som en viktig havn i
Oslofjorden.

Hølen
Hølen ble eget ladested på 1600-tallet, det er
det eneste ladestedet som ligger innenlands.
Såna; en 3 km lang forbindelse på kote 0, gjorde
framkomsten dit mulig med flåter og båter.

Havnivået på 1500- tallet, kilde: Son under Son

Hollendertiden- Soon Water- trelast til himmels
Hollendere kalte Oslofjorden Soon op der Water,
som er avmerket på et kart fra 1541. Tollrapporter
fra 1516 viser at Son var en like viktig trelasthavn
som Sarpsborg, som tok imot tømmer fra
Glommavassdraget. Son var et ladested som lå
under Christiania, men ble eget tollsted fra 1604.
Hollenderperioden regnes fra 1500 til tidlig 1800 tallet
og var en storhetstid i norsk handelsflåte historie.

Stranda- stedet der dagens Son er, blir tatt i bruk
Landet fortsatte å stige og på 1600-tallet kom
Stranda fram, der Son ligger i dag. Området ble
delt mellom de to Labogårdene og ble brukt
til å lagre tømmer. Etter hvert ble det etablert
egen tollbod her, og Son vokste fram rundt den.
På 1700-tallet lå det tømmer ”overalt”. På ett
Båter fra ulike tider, kilde: egen og www.historisk .no år ble 85 000 bord som ble frakta ut av Son, til
sammenligning var det bare 60 000 fra Moss, som
På 1500 tallet begynte Europeiske byer vokste,
de trengte tømmer. Holland var svært urbanisert hadde en større havn.
og 1/2 av befolkningen bodde i byer. Tømmer
ble en viktig eksportvare, og bønder lenger inn
Stranda ble fundamert
i landet begynte å hogge og frakte tømmeret
med bolverk, rammverk
ned Såna. Forbindelsen mellom Son og Hølen var av tre og fylt med sagflis,
etablert, frakting av tømmer, ned Såna.
sand og avfall, på samme
måter som Hollandske i byer
Kilde: Son under Son
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SON OG HØLEN UTVIKLER SEG I TAKT MED
LANDHEVING OG POLITIKK
Landet
stiger

Jernalder/
vikingtid 500-1030

Bebyggelse og
mennesklig
aktivitet

Strukruelle
utviklingstrekk

400-550
Labo, eldre jernalder
I middelalderen
var gårdene
på Labo også
handelssted,
kaupang og
marked. Funn
viser handelsvarer fra Tyskland,
Nederland, Danmark og Sverige.

Kart fra Son under Son

Middelalder 1030-1537
1100-1300
Labo i middelalder
Nevnt i skriftlige
dokument i første gang i 1300

1200- 1536
Hanseatene
De første som
handla direkte
med
Garpefjellet;
garp betyr
tysker.

1300
Øra som senter
for handel
Nevnt i skriftlige
dokument i første gang i 1300

1508
En del av Oslos
handelsområde
Oslo privilegiebrev
slo fast at byens
borgere hadde
enerett på all handel
innenfor Jeløya.
D.v.s. Son og Follo
havnet inn under
denne bestemmelsen

1600-tallet
1500
Markedet flyttes
Markedet ble
flyttet til østsida
av Sonsbukta

1604
En del av Oslos
handelsområde
Oslo privilegiebrev
slo fast at byens
borgere hadde
enerett på all handel
innenfor Jeløya.
D.v.s. Son og Follo
havnet inn under
denne bestemmelsen

1700-tallet
1600
Stranda
Landet stiger
ytterligere og
områdene der
Son ligger i dag
tas i bruk. Området deles i to
og eies av Labo
Nord og Labo
Sør.

1620
Hollendertiden
Europeiske byer
i vekst, verden
oppdages.

1634-1679
Tollboden
Det første bygget som vitner
om en posisjon
som ladested i
Indre Oslofjord.
Son etblert rundt
tollboden.

1630
Tollvesenet
Tollmann, til Son,
befester handelsen betydning i
regionen Indre
Oslofjord. Blir
etterhvert flyttet
til Moss.

1800-tallet

1900-tallet

1863
Dampsag
En moderne
dampsag førte
til nedlegging
av oppgangssagene i Hølen.

1837
Formannsskapslovene
Ladestedene kunne nå bli selvstendige kommuner
og byer. Første
steg til adskillelsen Son- Hølen

1900
Ny tid, ny arkitektur
Det første bygget som vitner
om en posisjon
som ladested i
Indre Oslofjord.

1943
Hølen under
Vestby
.Hølen sier

1960
Son under
Vestby
.
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TVILLINGBYENE UTVIKLER SEG I ULIKE RETNINGER
1800-tallet: tømmerføting og sagbruk var fortsatt viktig, men utover århundret og 1900-tallet endrer
forholdene seg. Moss tar over for Son etter at dampbåtene kom. De gunstige vindforholdene i
havna i Son spilte ikke lenger en så stor rolle. I tillegg var det mindre tømmer, etter en lang periode
med kraftig hogst.
Hølen, Norges minste by
1.januar 1847 fikk Hølen bystatus. med kun 300
innbyggere og 130 mål. Elva var fortsatt viktig for
næringsvirksomheten - både mølle, frørenseri
og ullvarefabrikk lå langs Såna. I tillegg fikk Hølen
flere rettigheter, poståpneri i 1847. Jernbanen og
Hølenviadukten ble åpnet i 1879.

Hølenviadukten, et viktig landemerke i Hølen

Handel i Hølen
Det ble etterhvert en del handel i Hølen, og
særlig brennevin kom til å prege stedet. I 1896
ble det etablert brennevin-samvirkelag i den
lille byen. Moss hadde til sammenligning ikke
det. Avgiftene derfra ble en stor inntekskilde
for bykassa, som valgte å sette ned skatten
til 1,5% på inntekt, og en promille på formue.
Dette gjorde Hølen til et skatteparadis og
tiltrakk seg mange mer eller mindre fastboende.
Samvirkelaget ble lagt ned i 1915 på grunn av
økt oppslutning omkring avholdsbevegelsen.
Såna ble brukt som
ferdselsåre mellom Son
og Hølen. Det kom ofte
folk fra Moss for å kjøpe
sprit i Hølen.

Båtbyggeri
På 1800-tallet begynte man i Son å bygge
seilskuter. Det var på det meste tre båtbyggerier
i Son.

Isproduksjon - det ble levert isblokker til seilskutene som
forsatt brukte havna. (historie.no)

Dampen kom til Son
Et skille i historien til tvillingbyene er dampsaga
som kom i 1863. Det førte til at oppgangssagene
i Hølen ble nedlagt. Dampsaga gav mange
arbeidsplasser og hadde stor kapasitet. Hølen
ble mer et handelssted, mens man i Son fortsatte
med sjøfart og industri.

I 1855 fikk Son dampskipsforbindelse, og det
gikk en rute fra Moss til Oslo, samt en rute over
til Tinnsjøområdet. Dermed utviklet Son seg til
en sommerby med badegjester og ferierende.
Utover 1900-tallet utviklet stedet seg til det det er
i dag. Son var egen kommune fram til 1964, mens
Hølen tilhørte Vestby kommune.

Båtbyggeri nederst i elva, i produksjon i dag.

Oppsummering
Beliggenhet, topografi, politikk og internasjonal
handel er en viktig del av hvordan Son og
Hølen ble som de er i dag. Likevel er det den
mennesklige aktiviteten som virkelig har formet
stedene.
I nesten 1000 år har menneskene tilpasset seg
naturen, politikk og påvirkninger utenfra. Verden
kom til Son og Son endret seg med den. Vi kan
si at kystmennesker er tilpasningsdyktige: fiske,
jordbruk, salt- og isproduksjon, båtbyggeri, og
ikke minst tømmerhogst er sentrale deler av
kulturhistorien til stedet. Hvordan formidle det
å være mennesker i tidligere tider, er en del av
å kjenne tilknytningdet til et sted, hvordan man
kan gjøre det viser vi gjnnnom stratgier senere i
oppgaven.
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Det sansbare landskap

Når vi beveger oss gjennom et landskap
bruker vi alle sansene våre. Det er ikke
alltid bevisst, men det er med på å forme
opplevelsen av landskapet.

Nær torget og biblioteket, befinner
“tranga” seg. En utrolig trang gate som
står i sterk kontrast til havnefronten som
åpner seg opp mot fjorden. Man hører
lyden fra havet og kjenner lukten fra
sjøen. Mellom Bevøya og Nordre Jeløya
kan man se helt til Holmestrand på andre
siden av fjorden, dette gjør opplevelsen
av frihet enda større. De skogkledde
åsene som Alicenborg og Mølleråsen
er markante i bybildet, og skaper store
høydeforskjeller.
Når man kommer langs brygga fra
kaifronten opplever man et brudd i
bevegelseslinja. Man trekkes inn mellom
bygningene fordi det mangler en naturlig
fortsettelse av brygga.

Gammelt elvedelta
Så vidt plass til en bil.

Tranga.

Mølleråsen

Sonsåsen

SON
Gamle Son
Alicenborg

Brudd i bevegelseslinje

Son brygge åpner seg opp mot
fjorden. Foto: Ukjent

Høydedata-kart over Son.

I nedre del av Såna finner man det gamle
elvedeltaet. Om man går fra Hølen til Son er det
først her man får kontakt med det store åpne
rommet som fører ut mot Oslofjorden.

Utsikt hele veien ut mot Holmestrand i Vestfold.

Det gamle elvedeltaet som er hovedsakelig
jordbruksområde i dag.

Sonsåsen i Vest.
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Hølen
Elva snirkler seg gjennom landskapet opp
dalen. Fjellene er betydelig brattere på
vestsiden og henger over deg mens du går.

Elva blir mindre tilgjengelig jo nærmere vi kommer Hølen.
Forbi Nickelsen kyllingoppdrett åpner landskapet seg opp og
den gigantiske brua blir et enormt blikkfang. Den moderne
konstruksjonen bryter tydelig med det kulturhistoriske smålendte
landskapet. Deretter smalner det seg inn som en trakt mot Hølen.

Elveveien opp mot Hølen.

DALEN

Hølendalen
Man legger fort merke hvor frodig og grønt
bybildet er. Med fantastiske høstfarger på
trærne er bygda nesten som et maleri,
og man kan lett forstå hvorfor så mange
kunstnere har valgt å slå seg til ro her.

Høydedata-kart over elevedalen.

Romfølelsen endrer seg mot brua..
Landskapskarakteriseringen av Son, Hølen og Hølendalen i mellom,
bygger videre på reisen gjennom området.

Hølen er i en skål med omkransende åser.
Med unntak av broa over Såna som går
videre ut mot Kirken så har man ikke kontakt
med landskapet utenfor. Øvre hølen er
preget av at det er rimelig flatt og siktlinjene
blir lengre.
Hølenelva i høstdrakt.

TEGNFORKLARING
- Byhistorisk kulturmiljø
- Elvedalen
- Havnefront
- Tettbygd strøk
- Åpen mark
- Tett vegetasjon
- Fjordlandskap
- Bebyggelse med
spredt skog

HØLEN

Høydedata-kart over Hølen.

Viadukten.

Landskapskarakteranalyse
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Stadkjensle
I løpet av feltarbeidet har vi utført til sammen 13 intervjuer. Gjennom disse har vi fått
et inntrykk av hvilke følelser og assosiasjoner
soninger får av stedet sitt. “Hva slags følelser
og assosiasjoner får du av Son/Hølen?” og
“Hva er typisk for Son?” er spørsmål vi har hatt
interesse av å få kartlagt. Vi har valgt å inndele intervjuene og svarene vi har fått, i tre ulike
former - født i Son/Hølen, tilflytter til Son/Hølen,
samt besøkende til Son/Hølen.

Et positivt trekk ved Son er at man i stor
grad har klart å bevare det gamle Sons
kulturhistorie. Et par eldre damer påpeker
et punkt som har endret seg mye fra deres
yngre dager til nå – at Sons innbyggertall har
vokst utrolig mye. En eldre dame fremhever
den korte veien til marka, Oslo og sjøen,
og at skogen mellom Son og Hølen er et
fantastisk rekreasjonsområde. Om hun
skulle vist en venn noe med Son, måtte
det vært å gå langs Såna, i havna samt
småhusbebyggelsen.

FØDT I SON OG HØLEN OM STEDET SITT:

“Elveveien er godt brukt i tillegg til flere
uformelle stier, og tilgang og utsyn til Såna har
blitt bedre etter at en del av vegetasjonen
langs har blitt tatt vekk.” - utsagn fra eldre
dame.
Var tidligere en bro der, nå er den også
tatt vekk pga kvikkleire-grunnen. Et tilbud
for ungdommen og unge voksne, er noe
som flere mener mangler i Son, selv om
idrettsbanen er veldig flott og flerfunksjonell.

Menneskene i Son og Hølen oppfatter vi som
oppriktig lokalpatriotiske, og mange har sterke
meninger om stedene.
“For å være en ekte soning må man ha fire
generasjoner fra Son i ryggen” - utsagn fra en i
“verdikommisjonen” - eldre menn fra Son som
møtes daglig til diskusjon. Flere informanter
mener den gamle småhusbebyggelsen er
typisk for Son. Fastboende i Son, særlig den
eldre garde, har sterke meninger om bruk
og vern av Son. Historien som ladested og
skipshavn er viktig for soningers identitetsfølelse.

Verdikommisjonen.

“Den eneste næringsvirksomheten som har
kommet de siste åra er begravelsesbyrå
og thaimassasje. Noen har gjort
markedsundersøkelsene sine. Det knirker
i gåstoler”- utsagn fra Reidar, en mann i
“verdikommisjonen” om eldrebølgen i Son.
Skogenkollen og kyststiene trekkes frem som
populære rekreasjonstilbud som benyttes
mye av soningene selv. Av kulturhistorie
i området kjennes det godt til trelast- og
tømmerfløting-historien, og industrieventyret
en stund tilbake i tid.

«Hølen er usnobbete, et sted der det er lett å bli
godtatt.» - eldre, pensjonert dame i Hølen.
Det beste med Hølen virker å være stillheten og
de trygge forholdene. Stedet har vært så lite at
man har satt pris på tilflyttere. Folk reiste ikke så
mye før, man var mer i Sons-området hele året,
og handlet lokalt ettersom det er gangavstand
til Son og sjøen. Kafeen, viadukten og Villa
Elverhøy er noe av det flotteste ved Hølen.
Hølingene mener det er viktig at stedet ikke blir
som «andre steder» – viktig at Hølen som unikt
sted bevares.

Lokal kjentmann, Reidar.
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TILFLYTTERE OM SON OG HØLEN:

BESØKENDE OM SON OG HØLEN:

For tilflytterne så viser det seg at det føles enkelt å bli kjent med folk i
Son og i Hølen – det er trivelige folk som bor der, som man raskt finner
tonen med.“For meg oppleves Son en slags landsby - et hyggelig sted
med ujålete mennesker.” - kvinne i 60-åra som flyttet til Son i 2010.

Besøkende sier det er typisk Son med den gode energien rundt gjestehavna. Intim småhusbebyggelse gjør det til en sørlandsperle selv om
Son er nærmere Oslo. Båtlivet sommerstid oppfattes som hyggelig og
verdiskapende i form av gjester som benytter servicetilbudene.

Informantene har flyttet til Son og Hølen mellom 1985 til nå. Son
oppfattes som ujålete, og at man ikke blir uglesett på kafe. Det er
ikke et lukket miljø. Typisk for Son er det synlige kunstnermiljøet der.
Det beste med Son er at det er mye aktivitet og et fint sted å vise
besøkende om sommeren, men samtidig et deilig sted å avkoble
resten av året.

Det oppfattes positivt med lite kjedevirksomhet og ingen store kjøpesentre – det bevarer stedsfølelsen som et koselig tettsted. Det negative
med Son er at det for noen er veldig lite, og et sted man besøker framfor å bo på. Fravær av variasjon i aldersgrupper gir ikke følelsen av et
livlig og pulserende sentrum for soninger flest.

Tilflytterne kunne gjerne vist en venn Glenneparken, hollenderbygningene i gamle Son, gjestehavna og Son spa. En småbarnsfar
med to barn som har bodd i Hølen i seks år føler det typiske for Hølen
er at det er lite og trygt. Det fine med Hølen er at alle kjenner alle,
og at det er nærme Oslo, samt Sånafest-festivalen. Om det var noe
som skulle vært vist av Hølen til en venn, så trekkes kafeen frem. På
spørsmål om Hølen har endret seg noe på de seks årene, er svaret at
det virker som om barnefamilier fra Oslo-området flytter til Hølen og
omegn.Negative trekk ved Son for tilflyttere, er de høye prisene på
sentrumsboliger som de færreste unge mennesker har råd til.

“Jeg er her for første gang, og legger merke til at på en dag i høstferien
er det ingen barn og ungdom i Son sentrum.”- småbarnsmor i 30-årene
fra Ski på besøk i Son for første gang. Om de besøkende ville vist en
venn noe av Son, kommer det frem at bryggepromenaden og Son Spa
virker forlokkende å være med flere på.

Det fryktes at det vil stenges for trafikk i sentrum, og at
fasadeendringer på sentrumsbygg gjøres og forringer særpreg
hos bygningene. At sentrumsbygg bør være okkupert av livlige
forretninger menes å være et must – folkelige forretninger der lysene
ikke slås av klokken 16, men viser at det er gjestmildt og holder liv i
sentrum.
Tilflyttere er enige om at «Son ikke må bli et museum - det må ikke
settes stengsler og være lov til å gjøre ting.»
Man håper at yngre fortsetter å flytte til Son og Hølen i forbindelse
med befolkningsvekst rundt Oslo-området. Stiene forbi Son spa og
rundt Kjøvangen trekkes frem som rekreasjonstilbud som er populært
for folk i Son.
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MULIGHETSSTUDIE
Ørajordet
En åpen plass uten
program, men med sterke
historiske forbindelser.
Dødsonen
Der promenaden
ender, og blir til grus og
parkeringsplass. Ingen hint
om elveveien til Hølen

Bruene
Et spenn på fire hundre meter, femti
meter oppe i lufta. Motorvei, jernbane. Et
monument for moderne samferdsel. På
bakkenivå er gangbrua fjernet.
Hølendalen
Dyp og frodig dal, med
Såna som flyter fredelig
gjennom landskapet.
Den historiske tilkoblingen
mellom tvillingbyene

Kaifronten i gamle Son
Tidligere utilgjengelig,
men i dag en
havnepromenade. Son sitt
ansikt mot fjorden

Sarpsb

Fossen
Der landet faller og elven får
liv. Kraften som drev sagene,
grunnlaget for den historiske
trelasthandelen.

Hølen og viadukten
Et lite samfunn med en unik
atmosfære. Vannflaten
i sentrum, den frodige
vegetasjonen, den
historiske bebyggelsen.
Og jernbanebrua fra 1879,
ruvende ti meter over det
hele.

Labo
En tusen år gammel havn, flere meter
over dagens havnivå. I dag ligger det en
fotballbane her, som skjuler fortellingen om
landet som har hevet seg over havet.
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Kulturhistorie

Forbindelser og turmuligheter

Vi har satt oss som mål å styrke den historiske forbindelsen
mellom Son og Hølen. Med det mener vi at vi har lyst å gjøre det
tydelig hvordan disse stedene var avhengige av hverandre og
hvordan de samarbeidet. Son og Hølen har som vi har vært inne
på en rik kulturhistorie med spor helt tilbake til eldre steinalder.
Tømmerfløting i Såna, isproduksjon, Hølen som skatteparadis og
eksport av varer til store deler av Europa, for å nevne noe.

En viktig del av det å styrke den historiske forbindelsen mellom
disse tvillingbyene er jo selvsagt også å forbedre de fysiske
forbindelsene. I dag er det en forbindelse som går gjennom dalen,
den starter som bilvei og blir etter hvert en sti som man kan gå og
sykle på.

Denne kulturhistorien er noe som er tydelig i bevisstheten til
innbyggerne også, om man dømmer ut i fra intervjuene vi
har gjennomført. Vi vil gjerne se at landskapet og tettstedene
reflekterer denne historien i større grad. På den måten kan
de stolte tradisjonene med for eksempel tømmerfløting og
isproduksjon leve videre og fungere som noe identitetsskapende
for nye tilflyttere så vel som «ekte Soninger». Noe som kan fortelle
historien om hvorfor folk valgte å bosette seg akkurat her og hva
som gjorde dem suksessfulle.

bor g

Vi vil ha flere forbindelser, både for økt mobilitet mellom Son og
Hølen, og i turmulighetsøyemed. Som vi har vært inne på er det et
strekk mellom Kaifronten og Dødsonen som trenger en mer lesbar
forbindelse. Gode turmuligheter var noe flere trakk frem som noe
de setter pris på under intervjurunden. Men vi mener dette tilbudet
kan bli enda bedre. Vi ser også uutnyttet potensiale når det
kommer til elva som opplevelseselement.
Dagens sti går langs med elva et lite stykke før det beveger seg
vekk og man mister kontakten. Det å være i kontakt med vann
gjør noe med oss. Det har vist seg å være noe som har stor effekt
på psykisk helse. Vi vil derfor se på muligheter for å komme tettere
på elva og naturen.

Økologi

Rekreasjonstilbud

En del av problemstillingen vår går ut på å ta hensyn til de
økologiske kvalitetene i utviklingen av området, men også å
formidle de verdiene som finnes i naturelementene. Vi har sett
på muligheter for å beskytte, fremheve og også styrke dyreog plantelivet i Hølendalen. Håpet vårt er at dette vil føre til
økt bevissthet rundt miljøutfordringene, som for eksempel det
forurensede vannet i elva, og tilgjengelige og attraktive omgivelser.

En annen ting som flere nevnte i intervjuene i Son er det at virker
som det er så få av den yngre generasjonen som oppholder seg
i sentrum. En del av forklaringen viste seg å være at boligprisene i
sentrum er såpass høye at det i stor grad er de eldre som bor her,
men barnefamilier bosetter seg litt utenfor sentrum eller i Hølen. For
å få litt mer liv i sentrum har vi derfor sett litt på muligheter for nye
rekreasjonstilbud for barn og ungdom. Dette er også noe som ble
nevnt som et ønske flere i Son har.
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Lokasjoner for utvikling
Gamle Son og Gamle Hølen

Labo

De historiske kulturmiljøene i kjernen av de to tettstedene er
markert på kartet fordi vi vil skape en forbindelse mellom dem.
De er begge vernede kulturlandskap med svært stor verdi. Her
er det historisk lesbarhet som er i fokus. Dette vil si at mest mulig
av helhetsbildet er forsøkt bevart. Vi kommer derfor ikke til å
foreslå noen forandringer i kulturmiljøene, men fokusere på å
knytte dem sammen.

Som vi har vært inne på tidligere er Labo et område med lang
historie. Den strekker seg faktisk helt tilbake til Vikingtiden. Det er
her Labo-hesten ble funnet, som har blitt som en maskot for Son å
regne. Vi vil at all den interessante historien dette stedet har å by
på skal bli lettere tilgjengelig, slik at folk som går på tur her kan få
et innblikk i hvilket landskap de beveger seg i.

Dødsonen

Hølendalen og bruene

Vi har valgt å kalle dette området for Dødsonen fordi det fungerer
som et tomrom når man beveger seg langs kaifronten mot Såna.
På et punkt mangler det et strekk med brygge, slik at når man går
forbi så virker det ikke akkurat åpenbart hvor man skal videre. Det
er litt dårlig lesbarhet. Videre så går man på et langt strekk med
grusvei med båtplasser på den ene siden og de mye kritiserte
nybyggene «Danskebåten» og «Kretsfengselet» på andre siden,
før man kommer til brua.
Vi har lyst å gjøre Dødsonen mer levende og interessant, og vi vil
de som går langs kaifronten skal ha en åpenbar og inviterende
vei videre bort til Såna og eventuelle ting som skjer der.

Dalen mellom Son og Hølen er det største og kanskje viktigste
fokusområdet vårt. Det er jo denne som er grunnlaget for både
dagens forbindelse og nye forbindelser som vi kommer til å se på.
Elva Såna dannet grunnlaget for tømmerfløtingen og var sånn
sett en uvurderlig ressurs før i tiden. Det mener vi den er i dag
også, som landskapselement og kilde til opplevelse. Vi vil skape
mer mobilitet i Hølendalen, med flere forbindelser og gjøre Såna
mer tilgjengelig for folk.
Under bruene som fører E6 over dalen gikk det tidligere en mindre
bru også. Denne forbindelsen har vi lyst å gjenopprette for å
skape enda mer mobilitet.

Ørajordet

Viadukten og fossen

Dette er i dag egentlig bare en stor parkeringsplass. Det har vært
planer om utbygging her, men de har blitt skrotet. Dette er et
område som hadde passet bra til rekreasjonsformål for barn og
unge. Det er relativt nærme sentrum og vil derfor muligens bidra
til innsprøyting av ungt blod i bybildet, som er noe flere mener
mangler. Et rekreasjonsområde her vil i kombinasjon med tiltak
i Dødsonen også bidra til å koble Son og elveområdet bedre
sammen.

I innfarten til Hølen befinner det seg en foss som har mange fine
estetiske og kvaliteter. Vi har sett på muligheter for å utnytte og
fremheve disse. Det er planlagt en ny sykkelvei over viadukten.
Denne ønsker vi å koble til stien som i dag går langs elva mot Son.
På den måten kan vi få til økt mobilitet mellom de to tettstedene.
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STRATEGIER OG TILTAK
Tiltakskart
Tilkobling til viadukten
Laksetrapp
Gangbru
Formidling av økologi
Kajakkutleie
Kulturhistorisk vandring
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Strategi 1 - Synliggjøre kulturhistorien i det fysiske landskapet
Vi har her fokusert på tiltak som gjør kulturhistorie tilgjengelig i det fysiske landskapet, enten i form av informasjon eller mer indirekte i
form av kunst. Det er lettere å se sammenhenger når man befinner seg i det samme landskapet som historien utspilte seg i. Målet er at
dette kan hjelpe tilflyttere, besøkende, men også skoleklasser med å forstå historien, og muligens også skape noen identitetsskapende
elementer. Vi foreslår også at lokale ressurspersoner og organisasjoner blir invitert med til å være med å utforme disse ideene, som
oppfordret til i Stortingsmeldingen.

Tiltak 1 – Opprette kulturhistorisk vandring

Tiltak 2 - Kunst som gjenskaper eller kommuniserer kulturhistorie

Tanken er å sette opp informasjonsskilt som forteller områdets historie
og knytter de kulturmiljøene i henholdsvis Son- og Hølen sentrum
sammen. Vi foreslår at det vi har referert til som Dødsonen blir brukt
til å sette opp en tidslinje med Son og Hølens kulturhistorie. Som vist
på illustrasjonen under plasseres det ut skilt langs bryggekanten. Disse
kan benyttes både av gående og folk som kommer med båt. Videre
tenker vi å sette ut informasjonsskilt langs med stien opp mot Hølen,
på relevante steder. Som f.eks ved Hølenfossen, hvor vi vil fremheve
den kulturhistoriske betydningen av sagbruket som det står tufter igjen
etter. Tidslinjen og de spredte informasjonsskiltene vil da til sammen
utgjøre en kulturhistorisk vandring som gjør at man kan oppleve begge
de historiske kulturmiljøene,

Son og Hølen har et livskraftig kunstnermiljø. Dette er en uvurdelig ressurs
som kan brukes til så mangt. Vi foreslår at lokale kunstnere blir invitert til å
lage kunstinnstallasjoner som enten gjenskaper, formidler eller spiller på
kulturhistorien. Bruk av lokale kunstnere kan også øke eller fremskynde
aksepten av nye kunstverk. Figur x er et eksempel på hvordan slik kunst
kan se ut. Her er det tatt utgangspunkt i tømmerfløtingen og Labohesten som tema.

Tiltak 1.

Tiltak 2.
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Strategi 2 – Videreutvikle og kommunisere ferdselsårer og rekreasjon
Koblingen mellom Son og Hølen er tilstede, men den er veldig
underkommunisert, og den kan bli sterkere. Vi har her fokusert
på tiltak som øker mobiliteten mellom de to tvillingbyene og
som gjør bevegelseslinjene mer lesbare. I tillegg har vi tiltak
som tar sats på å øke bruken av sentrale områder.
Tiltak 1 – Ny gangsti
Med den nye stien langs Såna, vil vi skape en ny forbindelse
som kan bidra til økt mobilitet i området. Hovedpoenget
ned stien er likevel å tilgjengeliggjøre kulturhistorien og
naturkvalitetene, som vi kommer inn på i andre tiltak.
Tiltak 2 - Ny gangbru
Hensikten med den nye gangbrua skal være å gjenopprette
forbindelsen som var der tidligere. Brua kobler ny gangsti og
den eksisterende veien sammen og skaper mer mobilitet.

Tiltak 3 – Møteplasser og rekreasjon
Vi vil anlegge lekeplass og skatepark på Ørajordet. Dette er først og fremst for å gi
barn og ungdom et tilbud i nærheten av sentrum. I tillegg foreslår vi at det anlegges
møteplasser på strategiske plasser langs med den nye gangstien og den eksisterende
veien. Strategiske plasser kan her bety at de er i nærheten av kulturminner på veien.
Et eksempel kan være Labo. Her kan det også settes opp skilt med informasjon
om funnene som er gjort ved Labo. Møteplassene kan eller inneholde benker eller
bålplass.
Tiltak 4 – Forbedre framkommelighet og lesbarhet langs
bryggekanten
Det finnes det et lite strekk langs bryggekanten ved Dødsonen hvor gangveien er
veldig lite lesbar og det kan virke som det egentlig mangler litt av brygga. Det er
vanskelig å forstå hvor man skal gå videre. Her foreslår vi å videreføre brygga slik at
den kobles på lenger borte og man kan gå sammenhengende fra kaifronten og helt
bort til brua.

Tiltak 5 – Koble viadukt til eksisterende vei
Når den nye sykkelveien over viadukten er ferdig, ønsker vi at det tilrettelegges for at man kan ta av ned mot Son, og den eksisterende veien også rustes
opp til å motta sykkeltrafikk.

Ny og
gammel
gangsti,
Møteplasser
og
tvillingbyene.

Forbedret
lesbarhet
og nytt
reakreasjonsområde.
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Strategi 3 – Formidle den økologiske verdien av elva
For at folk skal få lyst til å ta i bruk området mellom Son og Hølen er det viktig
at det er attraktivt og tilgjengelig. Vi har derfor fokusert på strategier som gjør
dette fantastiske området lettere å ta seg frem i uten å gjøre store skader på
vegetasjon og dyreliv. Det er jo disse økologiske kvalitetene vi vil at folk skal få
oppleve.
Tiltak 1 – Sti som går nærmere elva
Vi har allerede vært inne på tiltaket om ny gangsti. Men denne stien er også
en del av strategien om formidling av økologiske verdier. Vi vil med denne
tilgjengeliggjøre skogsområdet på østsiden av elva, og selvsagt elva selv,
perla i landskapet.
Tiltak 2 – Bevare og formidle kantvegetasjon
Vi tenker å legge stien relativt tett på elva, slik at den som går tur hele tiden
kan se den, men likevel ha såpass avstand at det er plass til kantvegetasjon.
Vi vil bevare mest mulig av kantvegetasjonen fordi den har anti-eroderende
og rensende kvaliteter. Som vi har vært inne på tidligere så har Hølenselva
problemer med både flomfare, som fører til mer erosjon, og problemer med
høyt innhold av næringssalter.

Man kommer tettere inn på elva ved bruk av den nye gangstien

Tiltak 3 – Anlegge kajakkutleie
Vi foreslår å anlegge en utleiestasjon for kajakker ved Ørajordet. Det
å padle i kajakk opp gjør at man får oppleve elva på en ny måte.
Man får en helt annen nærhet til omgivelsene og muligheter for å
nyte synet av dyreliv man vanligvis ikke ser.
Tiltak 4 - Laksetrapp
For å styrke Såna som en lakseførende elv vil vi anlegge en laksetrapp
ved Hølenfossen. Dette vil føre til at flere laks når opp til gyteområder
lenger oppe. Laksetrapp er en mye brukt innretning som det er
dokumentert at fungerer. I tillegg er målet at dette skal føre til
bevissthet rundt at det finnes fisk i elva, og at dette er en viktig ressurs.
Denne bevisstheten kan igjen føre til gjennomslag for miljøfremmende
tiltak i fremtiden.

Man får et helt annet perspektiv fra elva.
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STRATEGIENE I ET REGIONALT PERSPEKTIV
Disse strategiene og tiltakene er utarbeidet på grunnlag av resultatene
fra en lokal landskapsressursanalyse. Målet har vært å aktivere natur- og
kulturressursene på stedet, ved å løfte frem forbindelsen mellom Son og
Hølen som en fellesnevner for kulturhistorien og naturressursene som har
formet stedet. Dette arbeidet skal fungere som et bidrag til en fremtidig
rullering av kommuneplanens arealdel.
Samtidig skal strategiene og tiltakene være ledd i en større, regional
sammenheng. På samme måte som det lokale arbeidet har hatt Såna
som fokuspunkt, vil også den regionale sammenhengen knytte seg til
vannet: nemlig Oslofjorden.
Miljødirektoratets forslag til en “Helhetlig plan for Oslofjorden” har vært
en del av ressursgrunnlaget i vårt arbeid, og beskriver de viktigste
utfordringene knyttet til fjorden som helhet. Planen har to hovedmål:
Oppnå god miljøtilstand ved å forbedre den økologiske tilstanden, og ved
å ivareta det biologiske mangfoldet og kulturminner
Fremme et aktivt friluftsliv ved å blant annet fremme attraktive områder for
utøvelse av friluftsliv.

Våre strategier og tiltak kan ses på som en direkte oppfølging av disse
målene på et lokalt nivå. Ivaretakelse og synliggjøring av kulturminner har
vært hovedfokuset vårt. Samtidig har formidling av vannets økologiske
verdi vært en viktig del av arbeidet. Vi har ikke foreslått tiltak som skal
forbedre den økologiske tilstanden, men vi ønsker gjennom strategiene å
skape en bevissthet rundt problemstillinger som ivaretakelse av biologisk
mangfold, og forurensing fra jordbruk og avløp. Forhåpentligvis vil en
økt bevissthet føre til at disse problemstillingene får en sterkere status i
fremtidig beslutningstagning.
Vi har også hatt som mål å fremme friluftslivet ved å videreutvikle vårt
fokusområde som en arena for rekreasjonell ferdsel. Vårt arbeid skiller
seg fra det omfattende, pågående arbeidet med å sikre allmenn tilgang
til strandsonen langs fjorden. I stedet retter vi blikket innover i landet,
oppover elva. Vi ser på dette som et verdifullt bidrag til friluftslivet langs
fjorden, ved å tilføre nye muligheter for å utforske landskapet innover i
landet med utgangspunkt i kysten.
På denne måten ønsker vi at vårt arbeid skal være en liten brikke i
en omfattende, regional innsats for å sikre de enorme verdiene som
Oslofjorden består av.
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Denne rapporten er utarbeidet i masterprogrammet «Regional landskapsplanlegging
og lokalsamfunnsutvikling» LAA360/361 ved NMBU. Prosjektgruppen består av tre
studenter innen landskapsarkitektur, en master student i naturbasert reiseliv samt en
student i by og regionalplanlegging. Høsten 2020 er fagets fokusområde mindre
lokalsamfunn langs Oslofjorden.
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Det er betydelig utbygging langs fjorden, noe som truer naturmiljøet og
fellesskapsinteressene. En stor del av Norges befolkning sentreres i og rundt Oslo i
form av bolig og arbeid. Økt sentralisering fører til fraflytning fra distriktene, samtidig
som byer fortettes og utvides.
Et av formålene med oppgaven er å se hvordan man kan utvikle og ivareta allmenne
interesser i et attraktivt område ved Oslofjorden. Samtidig hvordan stedet kan
utvikles på en bærekraftig måte. I rapporten tar vi for oss området Tofte og Filtvet, to
bygdesamfunn med rik kulturarv. Vi gjennomfører en landskapsressursanalyse hvor
resultatene tas videre til et mulighetsstudie som danner grunnlaget for strategiforslag
med tilhørende tiltak.
1. januar 2020 ble Hurum, Røyken og Asker kommune slått sammen til en ny
storkommune. Kommuneplan for Asker 2020-2032 Samfunnsdelen (av juni 2020)
har vært et viktig dokument for oss i arbeidet med oppgaven. Arealdelen er enda
under arbeid. Samfunnsdelen har gitt oss innsikt i kommunens målsettinger og ideer
for utredningsområdet. Særlig har vi tatt med oss noen utvalgte strategier og mål
om friluftsliv, næring, kollektivtilbud, senterstruktur og vekstområder.
Med denne bakgrunnen ønsker vi å se nærmere på problemstillingen:

Hvordan kan Hurumlandets særpreg og
kvaliteter aktiviseres for å ivareta og styrke
Tofte som et attraktivt område å bo, besøke og
drive næring?
Oppgaven er utarbeidet av gruppe 2 bestående av Anne
Guro Røsæg, Charlotte Borchsenius, Jahangir Ahmed, Sverre
Landmark og Torill Brandal Berge

Denne rapporten er utarbeidet med tanke på å være et bidrag til en kommunedelplan
for Asker kommunes videreutvikling av området sør på Hurumlandet.

2

2.1 OMRÅDEBESKRIVELSE: GEOGRAFI
Tofte og Filtvet er to tettsteder sør på
Hurumhalvøya i Asker kommune i Viken.
Drammensfjorden ligger ved den østlige delen
og Indre Oslofjord langs den vestlige delen.av
Hurumhalvøya.

OSLO

TROMSØ

ASKER

Tettstedene var tidligere en
del av Hurum kommune med
Sætre som kommunesenter.
1. januar 2020 ble Hurum,
Røyken og Asker kommune
slått sammen til en ny
storkommune på Sør-Østlandet.

DRAMMEN

SÆTRE

DRØBAK

FILTVET
TOFTE

Gamle Hurum og Røyken utgjør
Hurumhalvøya og har et areal
på om lag 276
kvadratkilometer.
Fastlandskystlinjen for
halvøya utgjør om lag
100 km.

Tegnforklaring
Kommunegrense
Jernbane
Europavei
Europavei tunnel

Oslo storbyregion kretser om Oslofjorden fra
Indre Østfold og Mosseregionen i sørøst via
Oslo og Romerike mot Drammensregionen i vest.
Storbyregionen er det tettest befolkede området i
Norge, og det forventes en økt tilflytning.Utenfor de
urbane områdene ligger større jordbruksområder i
åpne og ryddede landskap.

OSLO

DRAMMEN
2.1

MOSS

2.3

TRONDHEIM

BERGEN

SON

STAVANGER
SANDNES

SARPSBORG

FREDRIKSTAD

2.2

Utredningsområdet i oppgaven er innenfor den
gule sirkelen i figur 2.2.

KRISTIANSAND
3

2.2 OMRÅDEBESKRIVELSE: FORTID
Tofte fra lillebror til storebror
Før industrivirksomheten i Tofte ble
Filtvet ansett som Toftes storebror.
Skogbruk, sagbruk og trelasteksport var
på dette tidspunktet hovednæringene i
området. Industrialiseringen skapte en
omveltning i samfunnet og plutselig ble
Tofte storebroren.

Et arbeiderklassesamfunn i vekst
Etter at Tofte Cellulosefabrikk ble
etablert i 1897 utviklet stedet seg
som et tettsted. Hjørnesteinsbedriften
ble hovednæringen for befolkningen.
Arbeiderboliger (Bispen, Skogveien,
Grundvik, Stiglesand og ved Sagene)
ble etablert i tilknytning til fabrikkene
og en arbeiderklassekultur ble dannet.
Engasjementet i institusjoner som Folkets
hus, kor, musikkforening, idrettslag,
politikk og fagforeninger ble viktige i
lokalsamfunnet. 1.mai-tog arrangert av
Hurum arbeiderlag var en av årets større
begivenheter.

En tid for omstilling
Etter flere år med økonomiske problemer
la fabrikken ned produksjonen i 2013
og 10 % av befolkningen, tilsvarende
300 personer, mistet jobben. Tofte
og Hurum kommune gikk da inn i
en omstillingsprosess der de måtte
finne ut hva som var fremtiden.
Kommunesammenslåingen står som en
annen milepæl i historien.

Fusjonering
I 1980 Kom Hurum fabrikker under
Tofte Cellulosefabrikks eie og i 1983 ble
Tofte Cellulosefabrikk videreført til Tofte
Industrier. Slik var det frem til år 2000 da
Södra Cell overtok Tofte industrier.

2.4

4

2.3 OMRÅDEBESKRIVELSE: NÅTID OG FREMTID
Nye Asker kommune

Hurum brygge

Statkraft Tofte AS

1. januar 2020 ble de tidligere kommunene Asker,
Røyken og Hurum slått sammen til nye Asker
kommune. Siden kommunesammenslåingen har den
nye kommunen med sine 376 kvadratkilometer blitt
Norges åttende største kommune. Befolkningen har økt
fra 61 523 (2018) til 94 528 (2020) med innbyggere
spredt over større avstander enn tidligere, og med
ulike tradisjoner og identiteter. I kommuneplanens
samfunnsdel fra 2020 retter Asker kommune imidlertid
et fokus på flere av de mindre og usentrale tettstedene.
De stedene som har fått status som lokalsenter løftes
fram med ulike kommunale tjenester og andre viktige
funksjoner. På Hurumlandet er disse Tofte og Sætre. I
tillegg er det også opprettet et innbyggertorg begge
disse stedende, og et lokalsamfunnsutvalg i Tofte. Både
innbyggertorgene og lokalsamfunnsutvalgene skal sikre
en utvikling som inkluderer lokaldemokrati, medvirkning
og deltagelse i hele kommunen. Sammenslåingen
av kommunen har ikke bare konsekvenser for
administrative grenser. Den sammenfatter de tidligere
kommunenes planer mot felles mål. De tidligere
kommuneplanene forespeilet nye utbyggingsområder
over store avstander og åpnet for en utbygging fire
ganger større enn den nye kommunens behov. Den
nye kommunen har dessuten uttrykt en tydelig holdning
mot å stanse nedbyggingen av strandsonen og å gjøre
den mer tilgjengelig (Conradi, L. 2019).

Eiendomsutvikleren Anthon B. Nilsen utvikler per
oktober 2020 et større boligprosjekt ved den gamle
papirfabrikken på Sagene sør for Tofte sentrum.
Prosjektets visjon er “Den nye kystbyen i Oslofjorden”,
og var i 2018 estimert til 550 nye boliger hvorav 63
leiligheter skal utgjøre første byggetrinn. Se figur 2.6
og 2.8.

Statkraft Tofte AS ble etablert i 2000. I 2015 kjøpte
selskapet industritomten på Tofte av svenske Södra.
I dag satses det på ny virksomhet, med både
biomasseforedling i form av treflisproduksjon og
et testanlegg for biodieselproduksjon. Biodiesel er
et produkt som kan erstatte fossilt brensel og skal
produseres av trevirke og hogstavfall. Et planlagt
fulldriftsanlegg vil ifølge Statkraft stå ferdig tidligst
2025 og kan gi opp mot 100 nye arbeidsplasser på
fabrikkområdet, se figur 2.7.

Hurum

Asker

TOFTE GRØNNE
NÆRINGSPARK

2.6

2.7

Nye Asker kommune

Røyken

2.5
2.8
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3

TEORI

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Miljømessig verdiskaping

Oppgaven vår går ut på å se muligheter, formulere
strategier og tiltak basert på et steds eksisterende
natur- og kulturverdier, samt utfordringer som preger
samfunnet. Det handler om å utvikle steder og gjøre
dem attraktive på en rekke områder. Et viktig poeng
er hvordan man planlegger denne utviklingen for
å sikre at den foregår på bærekraftig måte som
ivaretar økonomiske, miljømessige og sosiale forhold.
Utviklingen skal «sikre behovene i dag uten å gå på
akkord med kommende generasjoners muligheter til å
dekke sine behov» (Verdenskommisjonen for miljø og
utvikling, 1987, s. 18).
Teorigrunnlaget
for
denne
oppgaven
er
attraktivitetsmodellen/- pyramiden og begrepet «bred
verdiskaping». Attraktivitetsmodellen introduserer oss til
stedsspesifikke forhold som driver vekst, samt faktorer
som lokalsamfunnet og regionen kan påvirke for å øke
et steds attraktivitet (se figur 3.3). «Bred verdiskaping»
Attraktivitetsmodellen
hjelper oss til å formulere strategier og tiltak for en
bærekraftig utvikling.

Kulturell verdiskaping

BRED VERDISKAPNING

Renere luft
Rent vann
Naturmangfold
Romlig estetikk
Klima
Natur- og kulturlandskap

«Bred verdiskaping» er et begrep som beskriver
samspillet mellom fire former for verdiskaping;
miljømessig, kulturell, sosial samt økonomisk. Begrepet
handler om hvordan disse formene for verdiskaping
kan brukes som strategisk fundament i arbeidet
med bærekraftig stedsutvikling. Et formål med «bred
verdiskaping» er å fremheve hvordan bruk og bevaring
av natur- og kulturressursene kan bidra til at steder
blir mer attraktive for bosetting, næringsetablering og
besøkende (Haukeland & Brandtzæg, 2019, s. 32-34).
Vi anser «bred verdiskaping» som et viktig fundament
når lokalsamfunnene Tofte og Filtvet skal utvikles til et
attraktivt sted å bo, drive bedrift og besøke.

Kulturformidling
Kulturelle opplevelser
Særpreg og symboler
Tradisjoner
Stedlig identitet
Stolthet og tilhøringhet
Samhandling
Dialog
Felles forståelse
Gjensidig tillitt

Sosial verdiskaping

Økonomisk verdiskaping

Lønnsomhet gjennom produksjon og
salg
Sysselsetting/arbeidsplasser
Bredde i næringtyper
Merkevare- og omdømmebygging

3.2
Mobilitet
og møteplasser
Sammenstilling av «brede
- verdier»
Sjøbad basert på Haukeland &
Brandtzæg (2019, s. 39-40).
- Bygderom
- Fabrikken
- Kollektivtransport

Omdømme

Omdømme som sted å drive næringsliv, sted å besøke og sted å bo

ATTRAKTIVITETSMODELLEN

Bosted
I oppgaven bruker vi attraktivitetsmodellen
(se figur
3.1) som fundament for strategier og tiltak i forbindelse
med fremtidsrettet stedsutvikling. Modellen
kan benyttes
Utvikling
til å beskrive og forstå et steds utvikling i form av vekst
eller nedgang. Illustrert som en pyramide viser den et
steds attraktivitet i form av dimensjonene attraktivitet
for å bo, etablere bedrifterBedrift
og besøke stedetBesøk
(Vareide,
K., & Storm, H. N. (2011). Attraktivitetmodellen brukes
som et verktøy for sikre en balansert tankegang i
mulighetsstudien angående faktorer som kan påvirke
bo, besøk og bedrift. Attraktivitetspyramiden er
retningsgivende for utvikling av strategier som skal
bidra til å øke et steds attraktivitet.

Bosted

Utvilking
3.1
Bedrift

Grønn innovasjon
- Teknologipark
- Bygdeboks

Besøk

3.3

Areal og bygninger

Ameniteter (goder)

Identitet og stedlig kultur

Lokaler til næring, areal
og næringshager.
Tomteareareal, boliger
overnattingskapaistet og
tilgjengelighet.

Tilgang til forretningtjenester, service i
kommunen, kompetanseinstitusjoner, tilgang på
kompetent arbeidskraft.
-Naturherligheter,
tilrettelegging for
friluftsliv, kulturtilbud,
sport og andre fritidstilbud, samt kommunale
tjenester

Nettverk mellom bedrifter
og klynger, innovasjonsklima, samarbeid mellom
næringsliv og kommune.
Gjestfrihet, serviceholning, samarbeid
mellom besøksnæringene, destinasjonsutvikling lokal identitet,
toleranse, samarbeidsånd
og utviklingskultur.

Samarbeids- og endringskultur

Naturopplevelser
Sammenstilling av faktorer som lokalsamfunnet og regionen kan
- Kyststi
påvirke for å øke et steds attraktivitet basert på S. Svardal, personlig
- Sammenhengende
stinett i Hurummarka
kommunikasjon, 14. september 2017 og Vareide & Storm, 2011, s. 43-55.
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METODE

METODEVALG
Landskapsressursanalyse
Landskapsressursanalyse
(LRA)
er
en
medvirkningsmetode rettet mot lokalsamfunn og
-befolkning. Datagrunnlaget vi har samlet inn ved
hjelp av denne metoaden danner grunnlaget for
mulighetsstudieen med strategier og tiltak. Disse
knyttes til pågående planprosesser etter plan- og
bygningsloven. Analysemetoden er utarbeidet av
Aurland Naturverkstad (Clemetsen & Stokke 2014).
Den har som formål å lokalisere særegenheter innen
natur og kulturmiljø, lokalbefolkningens identitet og
deres viktigste ressurser som er essensielle for området.
På denne måten blir man bevisst på behovene for
utvikling. Innspill fra flere i perspektiver i befolkning gir
et bredere kunnskapsgrunnlag å jobbe ut ifra. Innsikten
gir en helhetsforståelse for landskapets karakter og
funksjon samt menneskets relasjon til omgivelsene,
historie og økologi (Trafikvärket, 2017). LRA-metoden
er sammensatt av landskapskarakterer og stadskjensle.
Grunnlaget for landskapsanalysen er utformet av
Den Europeiske Landskapskonvensjonen, som setter
søkelys på menneskets relasjon til landskapet. Dette
er informasjon som ikke leses gjennom kartstudie.
Regjeringen (2009) definerer landskap som ”et område,
slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av
påvirkningen fra og samspillet mellom naturlige og/
eller menneskelige faktorer”.
Et av konvensjonens viktigste mål er å knytte sterke
bånd mellom landskap og menneske ved å vektlegge
medvirkning i planlegging, forvaltning og utvikling av
landskap (Clemetsen & Knagenhjelm, 2010, s. 1).

Landskapskarakteranalyse
Landskapskarakter kan beskrives som det ytre
landskapet. Metoden deler et større område inn i
mindre enheter basert på særegenheter. Områdene
kalles karakterområde og har et geografisk holdepunkt
som er underordnet ulike karaktertyper. Eksempelvis
slettelandskap, åslandskap og kystlandskap. Ved å
foreta kartstudier kombinert med befaring vil man danne
et bedre kunnskapsgrunnlag. Man analyserer enhetene
isolert sett, før man ser hvordan overgangene mellom
områder utarter seg og hvordan karakterområdene
forholder seg til hverandre. På befaring vil man se
landskapet slik det er i nåtid, få mer kunnskap om
sammenhengen mellom områdene og se hvordan de
ulike stedene fungerer sammen. Inntrykkene man sitter
igjen med gir innblikk til karakterkortene som man har
definert for området.

Stadkjensle
Stadkjensle («sense of place») beskriver menneskers
relasjonelle forhold til et landskap. Begrepet handler
om hvordan mennesker oppfatter et område og hva
som er viktig for den enkelte person. Noen opplever
steder med en tydelig fysisk karakteristikk mens andre
danner seg en oppfatning av et sted i samvær med
andre mennesker. Stadkjensle er en metode som brukes
for å identifisere et steds spesielle karakter og som
bedrer forståelsen av hvorfor folk identifiserer seg med
en plass og dets verdier. Begrepet kan betegnes som
det indre landskapet og de følelsesmessige båndene
ulike individer har til stedet. Disse båndene danner
en stedsidentitet. Sammen med det ytre landskapet,
gir stadkjensle-metoden nye muligheter for strategisk
lokalsamfunnsutvikling og verdiskaping (Clementsen &
Stokke, 2016; Førde, Kramvig, Berg & Dale, 2013).

For å finne karakterområdene i Tofte og Filtvet har vi sett
stedenes plassering i landskapet på regional og lokal
skala. Vi har fotetatt undersøkelser om geologi, terreng,
retning tilknyttet landform, arealbruk og romlighet.
Dette hjulpet oss å se sammenhengen mellom
elementer som naturegenskaper, byggemønster og
arealbruk samt områdets utvikling gjennom historien.

Stadkjensleanalysen er gjennomført i form av sju semistrukturerte dybdeintervju og en rekke «3 spørsmål
på gata intervju». Sistnevnte intervju har ofte blitt til
spontane og interessante samtaler. For vår forståelse
har det vært viktig å samtale med mennesker av ulik
alder, med ulik bakgrunn og interesser. Vi oppsøkte flere
av informantene i forkant av feltarbeidet, samtidig som
vi fikk en rekke tips om ildsjeler underveis i prosessen.
Stadkjenslen utvikles gjennom opplevelse og erfaringer
i det daglige liv, noe som i liten grad fanges opp i
landskapsplanleggingen. Ifølge Førde et al. (2013)
handler det ikke om menneskenes tilknytning til stedet,
men hvordan de identifiserer seg med plassen. Da Tofte
og Filtvet stort sett er et «sommersted» for tilreisende
har vi kun møtt mennesker som bor fast i området.

Problemstilling
Stadkjensle

Landskapskarakter

Landsakapsressursanalyse

Mulighetsstudie

Strategi

Tiltak
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5.1 LANDSKAPSRESSURSANALYSE: LANDSKAPSKARAKTERER

3,60
Kilometers

5.1
Høydedata fremstilt med skyggerelieff

5.2
Marine avsetninger
Marine strandavsetninger
Morenemateriale
Breelvavsetninger
Bart fjell, hovedsaklig drammensgranitt

LANDFORMER

NATURMILJØ

Landformer og vassdrag
Hurumlandet preges av et kupert
landskap, med åser, koller og knauser,
søkk og dalbunner. Om lag 75 % av
Hurumlandet ligger mellom 150 og
300 m.o.h. Stikkvannskollen på 361
m.o.h. er høyeste punkt. Det meste av
berggrunnen består av drammensgranitt.
De kuperte landformene er dannet av
nord-sørgående forkastninger med dype
sprekkedaler og seinere breerosjon.
Flere steder er sprekkedalene fylt med
vann, tjern, bekker og myrdrag. De
største vassdragene er Sagene- og
Toftevassdraget, som begge renner ut i
Oslofjorden i sør.

Skogen
Det meste av arealet på Hurumlandet
er skogkledt, og skogsområdene kalles
Hurummarka. I følge Hurums flora er
skogene variert og mangfoldige, med
«skiftninger mellom mørk granskog,
glissen furuskog, bjørkelunder, ospeholt,
hassellier og edelløvskog». Løvskogene,
med edelløvskog og varmekjære arter,
finnes særlig sør og ofte i næringsrike
nedsenkninger i terrenget. Her lever også
sjeldne arter som liguster, misteltein,
vintereik og barlind. Imidlertid er det
gran- og furuskoger som utgjør de største
naturområdene på halvøya, henholdvis
80 % og 13 % av skogkledt areal.
Skogen huser blant annet elg og rådyr.
Flere skogsområder er naturreservater.

Løsmasser
I terrenget under omtrent 200 m.o.h.
finnes marine avsetninger. Vest på
halvøya ligger de største forekomstene,
i Sandungendalen mellom vannene
Sandungen og sørover til Rødbyvannet.
Sandungendalen er en større dalbunn
mellom skogkledde åser og er et aktivt
jordbrukslandskap. Sør for Rødbyvannet
ender dalen i en håndfull mindre dalsøkk
som fører til fjorden. Israndlinjen ÅsSki-trinnet, med moreneavsetninger fra
siste istid, strekker seg fra Svelvik, over
Hurumlandet via Storsand til Drøbak og
danner en terskel i Oslofjorden.

5.3
Naturreservat
Barskog
Blandingsskog
Løvskog

Kysten
Flere steder langs Hurumlandet er
kystnaturen ubebygd og utgjør verdifulle
naturområder. Her finnes blant annet
svaberg,
sandstrender,
fjæresoner,
kystbarskog, sumpskog og edelløvskog,
samt rike vegetasjonssamfunn på
kalkberg helt i sør. Klimaet langs sjøen
er temperert. Ved havnivå kan den
gjennomsnittlige årstemperaturen være
opp mot 2 °C høyere enn i innlandet.
Flere steder langs kysten er vernet som
naturreservat, inkludert en rekke holmer
og øyer.
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5.1 LANDSKAPSRESSURSANALYSE: LANDSKAPSKARAKTERER
AREALBRUK
NVE

arealbruk_ny

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo
tlf: 09575
E-post: nve@nve.no

LANDSKAPETS KULTURELLE
BETYDNING

Jordbruk
Jordbruket er i stor grad basert på
kornproduksjon, men også dyrking av
grønnsaker, raps, rabarbra, bær og
frukt. Særlig vest på Hurumlandet, med
de marine avsetningene, finner vi det
meste av jordbruket.

Kysten og sjøen
Hurumlandet er uløslig knyttet til
rekreasjon og friluftsliv. Langs fjorden
går den merkede kyststien. Den har
en sentral funksjon som ferdselsåre
i friluftslandskapet. Stien brukes mye
av både huringer, så vel som turister,
gjennom store deler av året. Sommerstid
er imidlertid høysesong ved kysten,
også i form av båtliv og bading. Flere
sandstrender er viktige og populære
steder, blant annet Apotekerstranda,
Skjæra i Tofte, Ekrebukta og Villa Malla
i Filtvet.

Tegnforklaring

Innsjodatabase

GeocacheGråtone
GeocacheGråtone
Fylkesveg

Riksveg

Europaveg

Bebyggelse
Tofte, det tettest bebygde boligområdet
sør på Hurumlandet, er tilknyttet større
industriområder. Mindre tettbebygde
områder finnes hovedsakelig i Filtvet,
Klokkarstua og Holmsbu. I mer åpen
bebyggelse stedvis langs kysten,
ligger gårdsbruk, jordbruksområdene
og bolighus. I tillegg finnes flere
hytteområder, både som tettbebygde
og mer åpne strukturer. Stedet har også
flere mindre campingsplasser.
vegnavn_nr

Vegnavn

N50_havflate_oslofjorden

1,20

3,60
Kilometers

5.4

Kommentar

NVEAtlas

Skog
Fulldyrka jord
Åpen fastmark
Bebygd areal
Europavei 134
Fylkesveier
Skogsbilvei i Hurummarka

3,60
Kilometers

5.5

14.10.2020

Veier
E139 passerer under Oslofjorden
fra Drøbak og kommer opp i dagen
ved Storsand, før den går videre mot
Drammen. Veien er bred, med slake
kurvaturer og tunneller gjennom
kollelandskapet. Øvrige bilveier på
Hurumlandet er smalere og vitner om
en eldre veibyggeskikk. Veien bukter seg
rundt Hurumlandet, med stedvis krappe
svinger. Mange innbyggere sør på
Hurumlandet forteller om et trafikkbilde
som ofte preges av tungtransport.

Merka kyststi
Preparerte skiløyper
Badeplasser

LANDFORMER OG VASSDRAG
Hurummarka
Hurummarka er et område med
betydningsfull verdi. Her utøves et aktivt
friluftsliv hele året. Eksempelvis gjennom
jakt og fiske, turer på merkede skogsstier,
oppkjørte skiløyper og skøyter eller kano
på vann og tjern.

5.6

5.8

5.7

Møteplasser
Viktige møteplasser i Tofte er blant
annet kafeer, spisesteder, butikker,
samfunnshuset
og bensinstasjonen.
I Filtvet er Jokerbutikken en viktig
møteplass. Filtvet brygge og Tofte sentrum
er også arenaer for markedsdager og
lignende. I jordbrukslandskapet finnes
det flere besøksgårder.
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KULTURHISTORIEN I LANDSKAPET

5.9

5.9

5.10

5.11

Før-industriell tid
Synlige kulturminner fra før-industriell
tid er i hovedsak tilknyttet gårdsbruk,
ferdselsveier og kirkebygg. Særlig er
oldtisveien Sandstien mellom Storsand
og Klokkarstua et vitkig spor i landskapet,
sammen med Hurum kirke. Et annet
viktig element er Filtvet fyr fra 1840, som
vitner om en tid da Oslofjorden var den
viktigste ferdselsåren i regionen. Se bilde
av dagens fyr, figur 5.11.
Toftes industriarv
De fleste av fabrikkbygningene ved
gamle Tofte cellulosefabrikk er i dag
ombygget eller revet (se figur 5.9).
De intakte papirfabrikkbygningene på
Sagenearbeiderboligene i Skogveien,
lindealleen i Østre Strandvei og Gamle
Folkets Hus, vitner om en industriell
storhetstid i Tofte. Nye Folkets Hus (se
figur 5.13) fra 1930 er oppført i art
deco-stil. Bygningen representerer en
sterk fagforeningsbevegelse og en vekst
utenfor fabrikkområdet. I dag er dette
Tofte Samfunnshus. De mange villaene
i sveitserstil med frukthager vitner også
om et samfunn i vekst (se figur 5.17).
Gården Rød fikk et industrielt preg da
vinen Golden Power ble produsert (se
figur 5.15).
Etterkrigstida
Fra
1950og
60-tallet
tiltok
utbyggingen av området mellom Filtvet
og Sagene. Dette førte til en utvikling av
sentrumsstruktur i Tofte. I 2007 åpnet
restauranten Villa Malla ved Filtvet fyr (se
illustrasjon 5.16).

5.12

5.13
5.16
5.14

5.15
5.17
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ROMLIGE OG VISUELLE KARAKTERER

F

E

H

G

I

A
J

B

C

Avgrensede fjordløp
Der Oslofjorden smalner oppleves
den overordnede landformen som et
trangere og mer avgrenset fjordløp.
Her henvender sikten seg til den andre
siden av fjorden. Det samme skjer
fra Rødtangen og nordover langs
Drammensfjorden.
5.19

D

3,60
Kilometers

5.18

A

C

E

G

I

Dalbunner og åkerlandskap
Innenfor
kystlandskapet
ligger
også et relativt åpent landskap.
Jordbruksområdene
med
store
dalbunner og åkerlapper danner mer
eller mindre tydelig avgrensede rom.

B

D

Småskala oppbrutt kollelandskap
Sentrale og høyereliggende områder
formgis av et mangfold av åser, koller
og forsenkninger. Disse danner et
enhetlig, men likevel noe uoversiktlig
landskap. Sikten avgrenses av trær og
de kuperte landformene.

5.20
5.21

Åpent fjordlandskap
Søndre Hurumlandet karakteriseres av
siktlinjen sydover mot ytre Oslofjord,
F
med Skagerrak i horisonten. Sikten
tildekkes enkelte steder av holmene og
øyene sør for Tofte, men er likevel så
dominerende at den gir en opplevelse
H av et åpent fjordlandskap. Landskapet
fornemmes også som noe værhardt.
Den store fjorden bringer med seg både
vind og lukt fra sjøen.
J

5.22
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5.2 LANDSKAPSRESSURSANALYSE: STADKJENSLE
I stadkjensleanalysen har vi fått innsikt i viktige verdier
hos lokalbefolkningen. I tillegg har betydningsfulle
steder og særegenheter i vlandskapet blitt kartlagt.
Formålet med analysen er å få en bedre forståelse
om stedets identitet og hvilken relasjoner folk har til
området.

«Vi har alt her!»
Det sier flere av informantene vi snakker med, mens de
peker utover landskapet. De referer særlig til nærheten
til marka og kysten. Møteplassene og butikkene,
kulturarrangementer, skoler, kafeer, stranda og andre
steder blir også nevnt. Noen fremhever det gunstige
klimaet og den landlige følelsen. Andre understreker
verdien av utsikten utover fjorden.

«Så lenge du kan se Tofteholmen kan du bo
hvor som helst!»
Flere beskriver Tofte og Filtvet som små, trygge
samfunn rik på tumleplass og natur. Mange omtaler
dessuten stedet som sentralt, til tross for at det ligger på
landet. De påpeker nærheten til både Oslo, Drammen,
Asker og Bærum, Drøbak og Follo. Særlig blir vi gjort
oppmerksomme på tilknytningen til den andre siden
av fjorden. Noen sier de ofte drar til kjøpesenteret
på Vinterbro etter at Oslofjordtunellen åpnet. Flere
av innbyggerne er på mange måter tilknyttet hele
Oslofjord-regionen.

«Hurumlandet må være Norges mest sentrale
blindtarm».
Personene vi møtte var svært imøtekommende, med
stort engasjement og en uttrykt stolthet for hjemstedet
og lokalsamfunnet sitt. Dugnadsånden står sterkt,
og flere oppgir at de er med i det mangfoldige
foreningslivet, enten det er idrettslag, musikkforening,
velforening eller båtforening. Mange av informantene
vi snakket med håper at samfunnet ytterst på
Hurumlandet skal være livskraftig i årene som
kommer, og ser lyst på framtida.
Kommunesammenslåinga fra 1. januar 2020
omtales av de fleste vi møter som positivt. Flere
gode ringvirkninger har allerede kommet til syne.
Den økte turismen er blant disse, men også et bedre
utvalg av kommunale tjenester, lokalsamfunnsutvalg,
innbyggertorg og litteratur-festival som skal
arrangeres over hele kommunen.
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Betydningsfulle steder
Mange oppgir at de bruker kysten og marka hele
året med et mangfold av aktiviteter. Det nevnes
både turgåing på kyststien, bading, soling, seiling,
windsurfing, ski, skøyter, kano, jakt, fiske, hengekøye,
landeveissykling, elsykling og terrengsykling. Det å gå
eller sette seg ned og kontemplere over utsikten trekkes
også frem. Kysten er lang og skogene dype, og de er
både hverdagslandskap og arena for friluftsliv. Flere
sier til og med at nærheten til marka og kysten er selve
grunnen til at de bor der.

Har alt, men mangler noe
Til tross for de store natur- og kulturverdiene forteller
flere av informantene om ting som savnes. Et utbedret
kollektivtransporttilbud nevnes av mange. Det går per i
dag ikke buss fra Tofte eller Filtvet til kommunesenteret
Asker, og mange etterspør flere bussruter og avganger.
Også en buss til Drøbak savner flere.
Noen ungdommer vi snakket med savner et utbedret
badeanlegg, og ser for seg stupetårn. De savnet
også flere møteplasser som var tiltenkt ungdom.
Leiligheter nevnes også som en mangel. Dette gjør
at eldre mennesker blir boende i eneboliger. Det
frigjøres ikke tilstrekkelig antall boliger til den yngre
i etableringsfasen, forklarer noen. Andre vi snakket
med nevnte særlig mangelen på lokale arbeidsplasser,
spesielt etter at fabrikkene forsvant.

”Vi er båtfolk”
Informanten bemerker selve fjorden som et sted som
betyr mye for mange, med båtlivet, bading og fisking.
Fabrikkområdene med tilhørende arbeiderboliger
forsamlingshus og utearealer er også steder flere
nevner som betydningsfulle. Noen informanter
påpeker den kulturhistoriske verdien disse stedene
representerer. Mange forteller om følgende
steder som viktige møteplasser i Tofte: Cafe
Lasse, bokhandleren (som har skjenkebevilling),
Samfunnshuset, biblioteket, fritidsklubben for ungdom,
Apotekerstranda og Skjæra og matbutikker, men
også selve kysten og marka, som slike møteplasser.

I Filtvet er det særlig Jokeren som ser ut til å være
en viktig møteplass. I tillegg kan Filtvet brygge ha
en slik funksjon, særlig sommerstid. I Filtvet ligger
også restauranten Villa Malla, ved Filtvet fyr.
Restauranten har siden oppstarten i 2007 klart å bli
en av Hurumlandets attraksjoner. Etter snart 14 år har
restauranten tatt i mot nesten 1 million besøkende.

«Vi må finne det nye hvorfor å bo på
Tofte».

Vi observerer også at bensinstasjonen i sentrum
fungerer som en mye brukt møteplass særlig
blant unge. Innbyggertorget er et nytt tilskudd til
møteplassene i sentrum. Dette har en viktig funksjon
for lokaldemokratiet. Viktige kulturelle arrangement slik
som Veteranbildagen, 17. mai og Toftedagen legges
til Tofte sentrum.
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Økt besøk
Mange av informantene fortalte om en opplevd økning
av besøkende de siste årene.

«Det har krydd av folk her i hele sommer»
Flere
påpeker
at
det
virker
som
at
kommunesammenslåinga og koronasituasjonen har
ført til at mange har oppdaget Hurumlandet. Flere
bruker kyststien nå enn før, men også marka. De vi
snakket med fortalte at mange av de besøkende er fra
gamle Asker kommune, men også fra andre steder i
Osloregionen. Koronasommeren førte med seg økt
besøk, men også en økt slitasje i terrenget og store
mengder søppel, forteller mange.
I de siste årene har flere av hyttene blitt modernisert,
med isolasjon, vann og avløp. Enkelte av de vi snakket
med opplever at flere hyttefolk bruker området større
deler av året enn før, og synes å se økonomiske
ringvirkninger av dette i det lokale næringslivet. Andre
bemerket at mange av hytteeierne imidlertid handler
varer utenfor sentrumsområdene eller på hjemstedet
sitt.
Den økte turismen har brakt med seg fordeler og
ulemper for lokalsamfunnet. Flere etterspør en bedre
håndtering av den økte turismen, med blant annet flere
rasteplasser, søppelkasser og lignende. Andre påpeker
også at skiltinga av kyststien bør utbedres, og at den
bør merkes mellom Storsand og Filtvet, hvor det i dag
er en «missing link» i kyststinettet.

Ildsjeler som drivkrefter
I Tofte er det særlig engasjerte enkeltpersoner,
ildsjeler, som er med på å
drive frem kulturlivet og særpreget på stedet.
Det gjelder både de fysiske utearealene
og kulturtilbudet. De dugnadsbaserte
velforeningene for Tofte og Filtvet
er sentrale bidragsytere ved å gi
form og liv til uterommene.
Blant blant annet sommerblomster,
julegate, benker, søppelkasser,
griller, badebrygger, vedlikehold av
sandvolleyballbane og lignende.
De som driver utestedene og
de mindre butikkene er
også blant ildsjelene.

«En kan ikke forvente å leve på dette»
sier bokhandleren.
Driverne av Cafe Lasse og Bokhandleren er med på
å skape et kulturliv gjennom året. I likhet med daglig
leder i Kolonialen er Bokhandleren en som driver på
frivillig basis. De kan drive butikkene slik de gjør fordi
de har en annen fulltidsjobb. Bokhandleren er særlig
en viktig drivkraft i kulturlivet. Han driver Norges eneste
bokhandel med sjenkebevilling, og konsertarena,
filmvisninger, forfattermøter, kulturkvelder og lignende.
Ildsjelene er opptatt av at stedene de bor på skal ha
liv og røre og gi mening. De ønsker derfor å tilby
opplevelser, selv om det ikke alltid er økonomisk
gunstig.
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STADKJENSLE GJENNOM SOSIALE MEDIA
Gjennom sosiale media finner vi en rekke bilder som
folk har delt med emneknagger tilknyttet Tofte og Filtvet.
Her er noen av motivene og bildetekstene som deles
av utredningsområdet. Fellesnevneren er generelt sett
naturbilder

5.23
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RESSURSER
Naturmangfold
Store naturpregede områder
Jordbruk med et rikt matutvalg
Ro
Interesse for å oppsøke stedet
Gode møteplasser
Ildsjeler
Lav boligpris
God plass
Sentralt i regionen
Vidstrakt fjordutsikt
Kulturhistoriske bygninger
Store industriarealer

1: Bebygd tettstedsområde mellom
Filtvet og Sagene, kulturprega
5

2: Hurummarka, naturprega

3

3: Jordbruksområder, kulturprega
7
2
6
4

5.23

1

4: Lite bebygd kystprega naturområde,
naturprega
5: Spredt bebygd område mot
Oslofjorden, kulturprega
6: Spredt bebygd område mot
Drammensfjorden, kulturprega

Ulike uttrykk for menneskelig aktivitet, geomorfologi, naturmiljø og romligeestetiske forhold er karakterer som fortoner seg som mønsterdannende elementer i
landskapet. Noen steder oppleves som ulike fra andre. Vårt feltarbeid og kartstudier
har gitt oss slike funn. Vi opplevde utredningsområdet som et landskap bestående
av seks overordnede landskapstyper og områder. De ulike områdene kommer
til kjenne ut fra de mest dominerende og essensielle trekkene i landskapet. Slik
representerer de Hurumlandets viktigste særpreg. (Se figur 5.23)
Hurumlandet domineres av skogkledte naturpregede områder, spredt bebyggelse,
noen få mindre tettsteder og en delvis lite bebygd kystsone. Dette særpreget gjør
at Hurumlandet skiller seg ut i en regional sammenheng. Få steder har slike
store naturområder og er såpass lite nedbygd, samtidig som det ligger slik til
fjordlandskapet. Områdeinndelinga vi har gjort synliggjør disse kvalitetene, og
hjelper oss å se hvilke utfordringer og ressurser som finnes her.
I mulighetsstudien går vi videre med utvikling av område 1 - Bebygd tettstedsområde
(se illustrasjon 5.24)

UTFORDRINGER

Forgubbing
Mangel på arbeidsplasser
Privatisering av kystsonen
Ny “bydel” ved Hurum brygge
Ny versus gammel arkitektur
Mangel på leiligheter
Hus blir til hytter
Mangle tilrettelegging for å ta i mot turister
Dårlig kollektivtransportforbindelser
Markastier: vanskelig å finne info og kart
Kyststien: trasé, “missing link” og skilting
Store nedlagte fabrikkarealer
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MULIGHETSSTUDIE

Fokusområde i vår landskapsanalyse er Tofte og Filtvet.
Dette er to steder på Hurumlandet med uvurderlige
naturkvaliteter, livslivskraftige lokalsamfunn, rik
kulturarv, et gunstig og fruktbart klima. I mulighetsstudie
vil vi likevel konsentrere utviklingsfokuset til Tofte som
tettsted. Vi mener dette vil gi positive ringvirkninger
for hele Hurumlandet, mellom annet ved å knytte
stedene nærmere hverandre og videreutvikle kultur- og
opplevelsestilbud (se figur 5.24)

DET ER HER MULIGHETENE LIGGER:

14
2

MULIGHETER

TETTSTEDER
1 Tofte sentrum 		
2 Filtvet 			

sentrumsutvikling
bevare

7
13
8

I tråd med planene til nye Asker kommune, viser
resultatene fra feltarbeidet at Tofte er det naturlige
stedet som skal bære tettstedsutviklingen sør for Sætre.
Det er dog viktig å bemerke at Filtvet og Tofte henger tett
sammen i form av å sogne til et felles kommunesentrum
og tjenestetilbud. Det er kort avstand mellom de to
stedene, og vi ser muligheten for at utviklingen i Tofte
også ganger Filtvet.
Hjørnesteinsbedriftene i Tofte skapte arbeidsplasser,
befolkningsvekst og stedsutvikling. Arbeiderkulturen
preget lokalsamfunnet helt frem til fabrikknedleggelsen
i 2013. Mange måtte finne nye jobber andre steder,
men det førte likevel ikke til en merkbar utflytting. Dette
tyder på at Tofte og omegn er attraktive steder å bo,
til tross for lavt antall arbeidsplasser (Vareide & Storm,
2011, s. 51)

KARAKTEROMRÅDER

6

12

3

1
5
4

5.24

9

10

15

11

INDUSTRIOMRÅDER
3 Tofte cellulosefabrikk		
grønn innovasjon
4 Sagene papirfabrikk		
Hurum Brygge
				eiendomsutvikling
BOLIGOMRÅDER
5 Tettbebygd boligfelt		
6 Tettbebygd boligfelt		
7 Spredt boligbebyggelse
8 Spredt boligbebyggelse

fortette
fortette
bevare
bevare

NATURPREGEDE OMRÅDER
9 Apotekerstranda		
sjøbad
10 Skjæra			sjøbad
11 Ramsvik			rekreasjon
12 Tofteåsen			turløype
13 Skogsås, lite bebygd
bevare
14 Skogområde		
bevare
15 Berg i dagen		
rekreasjon

Pendling mot byene er en pris folk er villige til å betale,
selv om det også er et skår i gleden. Arbeidsplassene
er fortsatt etterspurt. Informantene vi møtte bemerket
imidlertid at samfunnet er i en fase der de må finne nye
årsaker til «hvorfor» de skal bo i Tofte. Et sted med mer
enn de historiske hjørnesteinsbedriftene. Med formål
om å utvikle Tofte til et mer attraktivt sted å bo, besøke
og etablere bedrifter ser vi flere muligheter.
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MULIGHETSSTUDIE

STYRKE TOFTE SOM ET MER ATTRAKTIVT STED Å
DRIVE NÆRING

UTBEDRET MOBILITET FOR INTEGRERT REGION

Nye og grønne bedrifter
Tomrommet etter de tradisjonelle hjørnesteinsbedriftene
gir mulighet for aktuell, innovativ og grønn
næringsutvikling. De tidligere fabrikklokalene utgjør
et større industriområde, med dypvannskai, store
bygningsmasser, parkeringsplasser og uteareal (se
figur 5.24). En ny industri er allerede i emning her.
Statkrafts biodieselanlegg skal etter planen stå ferdig i
2025 og tilby opp mot 100 arbeidsplasser. I tråd med
Asker kommunes samfunnsdel ser vi for oss at flere
aktører innen et grønt næringsliv kan tilslutte seg stedet.
Dermed kan en ny, innovativ næringspark av regional
betydning utvikles. Eksempelvis innen miljøbesparende
energiproduksjon, miljøvennlig treforedlingsindustri
og teknologi. “Asker kommune skal tilrettelegge for
næringsvekst i hele kommunen” (Asker kommune,
2020, s. 77).

Sentralt i regionen
Små lokalsamfunn med store hjørnesteinsbedrifter er
sårbare, og risikoen for tap av antall sysselsatte er stor.
Samfunnet kan likevel være robust dersom det er godt
integrert med det eksterne arbeidsmarked og sentrale
knutepunkter (Vareide og Nygard, 2014, s. 13). Tofte
ligger sentralt plassert i forhold til Asker, Bærum,
Drammen, Oslo og Drøbak. Stedet opplever imidlertid
stor grad av pendling. Mulighetene for å integrere
arbeidslive sterkere i den nye storkommunen og hele
regionen ligger særlig i utbedring av infrastruktur og
kollektivtransport.

Jobbe borte hjemmefra
Det norske arbeidslivet har de siste årene opplevd
økende digitalisering. I lys av koronasitasjonen har hele
nasjonen i stor grad tatt i bruk digitale løsninger, blant
annet i form av hjemmekontor. Det å ikke være avhengig
av å reise til jobb kan åpne opp for større muligheter
for menneskers valg av bosted. Ved å etablere et felles
kontorlandskap med moderne fasiliteter vil man kunne
skape et kortreist arbeidssted og en attraktiv møteplass.
Et slikt fellesskap vil avlaste pendlerbehovet for folk
som bor på bygda. I tillegg kan den bidra til å snu
tendensene i pendlestrømmen bort fra de sentrale
byene og slik bidra til mer levende distrikter. Et slikt
fellesskap vil bidra til både miljømessig, sosial og
økonomisk verdiskaping. Eksempelvis ved å redusere
utslipp med arbeidsvei (Vareide & Storm, 2011, s. 55;
Haukeland & Brandtzæg, 2019, s. 39-41).

Sentrumsutvikling
I landskapsressursanalysen fant vi at de sosiale
relasjonene og møteplassene er betydningsfulle
egenskaper som gjør Tofte attraktivt. I utviklingen av
Tofte mener vi det er spesielt viktig å ivareta de viktige
sosiale møteplassene og attraksjonene som bidrar
til sosial og kulturell verdiskaping (Haukeland &
Tabellen under viser reisetid fra Tofte til dens
omkringliggende
knytepunkter
i
ulik
skala.
Fellesnevneren er at reisetiden til disse stedene er svært
lang, distansen sett i betraktning.
Strekning
Tofte – Oslo (via
Oslofjordstunellem)
Tofte – Oslo
Tofte – Asker sentrum
Tofte – Drammen
Tofte – Sætre
Tofte – Drøbak
Tofte – Moss

Personbil
1t 5min

Kollektivt
-

Distanse
43 km

1t 13min
47 min
51 min
22 min
38 min
58 min

2t 11min
1t 43min
1t 17min
37min
3t 8min
3t 46min

43 km
33 km
30 km
16 km
14 km
13 km

Brandtzæg, 2019, s. 39). Disse verdiene kan sikres ved
å foredle og forsterker de karakterene og funksjonene
som er unike. I feltarbeidet opplevde vi at møteplasser
for ungdom har et utviklingspotensial. I tillegg savner
eldre sosiale rom på dagtid. Unge i etableringsfasen
drømte om et hint av byliv på bygda. Flere etterspør
en mer helhetlig styring og planlegging av det fysiske
bygdemiljøet. Spesielt nevnes en gjennomtenkt
koordinering av sentrumsbyggenes visuelle uttrykk
og arkitektur. Her henvises vi til bygningsmiljøer man
har fått til på steder som Holmsbu og Son. En slik
koordinering i forbindelse med utviklingen av Tofte
mener vi er vesentlig for å styrke stedets egenart.
Samtidig som vi ser muligheter for møteplasser hvor
sosial verdiskaping kan spire i form av nettverk og nye
samarbeid, opplever vi at sosial verdiskaping er godt
ivaretatt av nye Asker kommune. Et innbyggertorg og
lokalsamfunnsutvalg er etablert for å knytte innbyggerne
nærmere mot en et sentralisert kommunestyrene. Flere
vi møtte synes dette er tiltak hvor de i stor grad blir
sett. Noen nevnte også at de nå føler seg nærmere
kommuneadministrasjonen sammenlignet med den
tidligere kommuneorganiseringen. Dette ser vi på som
innovativt.
En mindre gunstig situasjon for sosial verdiskapning
som vi har bemerket oss, er en form for skjult
distanseringen mellom Tofte og Filtvet. Samtidig som
de to stedene fremstår å ha vokst sammen i løpet av de
siste årene, mellom annet i form av delte kommunale
tjenester, ser vi at det er to ulike velforeninger som ikke
har særlig dialog. Velforening er initiativ som i seg selv
bidrar til sosial verdiskaping, men med tanke på en
helhetlig sosial verdiskaping for Tofte og Filtvet vil vi
framsnakke betydningen av dialog mellom disse. Vi
mener at stedene i fellesskap kan iverksette prosjekter
som vil gi positive ringvirkninger for utviklingen og økt
livskvalitet begge steder.

18

6

MULIGHETSSTUDIE

NATURBASERTE OPPLEVELSER FOR Å ØKE BOOG BESØKSATTRAKTIVITET
Tett på naturen
Hurumlandet karakteriseres spesielt av skiftet mellom
marka, jordbrukslandskapet, den særegne kystlinjen
og utsikten utover fjorden. Nærhet til både fjorden og
Hurummarka er av de viktigste årsakene til at folk trives
i Tofte-området, og det representerer et stort potensial
for naturbaserte opplevelser, både for lokale og for et
naturbasert reiseliv.
Effekten av koronasituasjonen, #norgesferie og
kommunesammenslåing viser seg i økt antall besøkende.
De ønskes velkommen av lokalbefolkningen, men
tilrettelegging mangler for å skape enda bedre
opplevelser og omdømme. Den etablerte kyststien er
et populært turmål. Vi har imidlertid oppdaget at flere
strekninger på stien ligger et stykke innenfor kystlinja,
er dårlig merket og noen plasser mangler den helt. I
Hurummarka gjemmer det seg et innholdsrikt stinett,
spesielt for dem som er kjent i området. Også her
kommer skiltingen og informasjon til kort enkelte steder.

Kommunen og andre eiendomsaktører bør være
proaktive for å tilgjengeliggjøre arealer for naturbaserte
reiselivsbedrifter. Reiselivet er en næring i mindre
grad enn andre næringer kan effektiviseres i form av
teknologi. Noe som betyr at en besøksnæring er en
viktig bidragsyter for sysselsetting. Da tjenestene som
tilbys krever menneskelig kapital.

Unike og særegne opplevelser gjør at folk oppsøker
et sted. Gode erfaringer gjør at kommer tilbake.
Jungeltelegraf forteller venner og kjente om
opplevelsene de har hatt og bidra til et bedre
omdømme. Omdømme er i henhold til S. Svardal,
personlig kommunikasjon, 14. september 2017, en
faktor lokalsamfunnet eller regionen selv kan påvirke.
Dette gir nye muligheter for økonomisk verdiskaping
(Haukeland & Brandtzæg, 2019, s. 40) i form av nye
overnattingstilbud, servering, kulturtilbud og aktiviteter.
En helhetlig planlegging (Stokke et al. 2016) hvor
man ivareta miljømessige, kulturelle og sosiale
verdier, samtidig som det legges til rette for utvikling,
verdiskaping, og bærekraftig bruk av naturområder, vil
kunne øke Toftes attraktivitet som reiselivsdestinasjon.
Slik vi ser det er ikke Tofte og Filtvet etablert som
et «hytteparadis» i samme grad som Holmsbu.
Mulighetene er mange for et samfunn som står overfor
et paradigmeskift hvor de mellom annet skal finne
sin plass i den nye storkommunen Asker. Der finnes
et levende lokalsamfunn hvor «alle kjenner alle» og
engasjementet står sterkt i befolkningen. Stedet er
idyllisk etablert ved Oslofjorden og er sentralt plassert
overfor større sentrum som Drøbak, Drammen, Asker
og Oslo. Menneskene vi har møtt i Tofte snakker dog
om at de i tiden etter tapet av 300 industriarbeidsplasser
må finne frem til en ny «hvorfor» bo i Tofte.

I lys av landskapsressursanalysen
ønsker vi å snu følgende trender:
•

Tomme lokaler skal fylles med liv.

•

Fra benevnelsen «forgubbet» skal
samfunnet være attraktivt for flere
generasjoner.

•

Sentrumsområdet og naturperlene skal
tilrettelegges for å øke stedets attraktivitet
som bosteds- og reiselivsdestinasjon.
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STRATEGIER OG TILTAK
7.1

STRATEGI 1: GRØNN INNOVASJON

Styrke Tofte som et mer attraktivt
arbeidssted gjennom tilrettelegging for
flere grønne arbeidsplasser.
HOVEDSTRATEGI

Legge til rette for en
bærekraftig stedsutvikling
gjennom sentrumsplanlegging,
naturopplevelser og et grønt
næringsliv.

TILTAK:
•

Opprette Tofte Bygdeboks

•

Utvikle fabrikkområdet i Tofte som en grønn
næringspark

I tråd med Statskrafts planer om etablering av
biodiselanlegg fra 2025, foreslår vi å tilrettelegge
for utvikling av en bærekraftig næringspark i
tilknytning til Tofte. Ny næring kan eksempelvis være
biodrivstoffproduksjon og biokull. En ny grønn næring
kan på sikt kunne gi ringvirkninger for både levekår for
mange andre aktører samt bidra til et nytt og positivt
omdømme.

VISJON

Et levende Tofte

En bygdeboks er et kontorfellesskap med tilrettelagde
kontorplasser hvor folk kan jobbe “hjemmefra”.
Bygdeboksen fungerer som et moderne arbeidsog møtested som er tilrettelagt for det digitaliserte
samfunnet vi lever i. Bygdeboksens fasiliteter kan være
kontorplasser, møterom, auditorium, sal, garderober
og cafélokaler som kan leies av enkeltpersoner og
firmae. Her kan folk tilbringe ordinære kontordager,
samt konferanser og andre samlinger. Tiltaket kan
i tillegg til å motvirke pendlestrømmen mot de store
omkringliggende tettstedene, bidra til økonomisk
og sosial verdiskapning i Tofte. Vi foreslår å
legge bygdeboksen til Tofte Brygge i nærheten av
Apotekerstranda ved Tofte sentrum hvor den har unik
og vakker utsikt (se figur 7.2).

7.2
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STRATEGI 2: SENTRUMSUTVIKLING I TOFTE

Løfte Toftes sentrumsområde gjennom en
helhetlig kommunedelplan som sikrer
myke trafikkanter og tilrettelegger for
mennesket.

En helhetlig plan over Tofte sentrum kan bidra til
en bærekraftig sentrumsutvikling som retter seg
mot mennesket og ivaretar stedets kvaliteter og
sentrumsfunksjon. En gang- og sykkelvei mellom Hurum
brygge og Tofte sentrum vil sikre en god forbindelse
mellom stedene og knytte de tettere sammen. I tillegg
vil det føre til mindre biltrafikk og god folkehelse.

TILTAK:
•

Gang- og sykkelvei mellom Hurum brygge og
Tofte sentrum

•

Legge framtidig fortetting til Østre Strandvei
mellom fabrikkområdet og Apotekerstranda

•

Sikre næring i førsteetasje i sentrumsområdet

•

Utvikle området rundt Samfunnshuset og
bensinstasjonen som et torg

•

Opprette en veileder for å ivareta Toftes
arkitektoniske uttrykk og særpreg

7.3 Fremtidige Apotekerstranda

Utviklingen av disse områdene må ses i en sammenheng
med et mål om å opprettholde Tofte som områdets
sentrumsfunksjon. Flere fartsdumper, god belysning
og en beplantningsplan i sentrumsområdet vil bedre
trafikksituasjonen, dempe støyomfanget og gjøre stedet
bedre for myke trafikanter. Å sikre at framtidig utbygging
i området i hovedsak legges til Tofte sentrum vil føre
til en bærekraftig fortettingsstruktur og vil stimulere til
liv i sentrumskjernen. Et torg vil dessuten kunne løfte
området som en samlende møteplass (se figur 7.4). En
veileder sikrer at de romlige og verdifulle arkitektoniske
kvalitetene i sentrumsområdet videreforedles og legger
føringer for ny utbygging.

7.4
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STRATEGIER OG TILTAK
STRATEGI 3: MOBILITET

Knytter Hurumlandets tettsteder sterke
sammen med Asker og Oslo i form av
miljøvennlige transportløsninger.

Oslo

Ekspressbuss: Sætre - Røyken - Asker sentrum
En ekspressbuss mellom Sætre og Asker sentrum som
korresponderer med ringbussen, vil bringe Tofte tettere
sammen de omkringliggende tettstedene. Det vil også
være med på å knytte flere av tettstedene i kommunen
nærmere hverandre. At det legges inn et stopp i
Røyken, bil gjøre at reisende kan bytte til tog som går
inn til Oslo her.

7.5

Sandvika

Asker

TILTAK
•

Ringbuss med utgangspunkt i Sætre

•

Ekspressbuss: Sætre - Asker sentrum

•

El-drevet hurtigbåt fra Sætre til Oslo

Vollen
Heggedal

Drammen

Slemmestad

Spikkestad

Røyken

Askerbuss

Ringbuss med utgangspunkt i Sætre
En ringbuss vil gjøre avstanden til omkringliggende
tettsteer kortere, samt gjøre det mer anvendelig å
velge kollektivt fremfor å ta bilen (se figur 7.5). Med
utgangspunkt i Sætre kan en ringbuss eksempelvis
passere Tofte og Filtvet minst en gang i timen og
oftere i rushtider. Med busser som går begge veier til
Hurumhalvøyas sørlige del vil også tilgjengeligheten
mellom alle tettstedene forbedres.
El-drevet hurtigbåt fra Sætre til Oslo
En hurtigbåt vil kunne minke reisetiden til Oslo for
mange av Asker kommunes tettsteder. Hurtigbåten vil
korrespondere med ringbussen fra Tofte og samtidig
vil den være et miljøvennlig reisetilbud. Årsaken til
at båten går fra Sætre er at det er en sannsynlig
rekkevidde for en båt drevet på elektrisk energi, og at
den samtidig frakte flere passasjerer samtidig.

Sætre

Ringbuss

Drøbak

Båt
Tog

Ny estimert reisetid fra Tofte til Oslo
bli på 55 min (25 min med ringbuss
+ 5 min overgang + 25 min med
hurtigbåt) mot dagens 2 t 11min
Ny estimert reisetid fra Tofte til Asker
vil på 1 time (25 min med ringbuss
+ 5 min overgang + 30 min med
ekspressbuss) mot dagens 1 t 43 min

Klokkarstua

Komunesenter

Filtvet
Holmsbu

Prioriterte vekstområder
Tofte
Nærsenter

Områder utenom
Asker kommune

Moss
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STRATEGI 4: NATURBASERTE OPPLEVELSER
OG REISELIV

Videreutvikle Tofte som
besøksdestinasjon og utbedre
tilretteleggingen for friluftslivet, særlig
gjennom å bedre stinettet. Stimulere for
flere naturbaserte reiselivsbedrifter.
TILTAK

•

Oppmerking og skilting på kyststien og
stinettet i Hurummarka og koble disse sammen

•

Innlemme Hurummarka
definere markagrenser

•

Utbedre digitale løsninger for reiselivet

•

Etablere Tofte sjøbad

•

Utvikle en gjestebåthavn i nærheten av Tofte
sentrum

i

Oslomarka

og

Å styrke Tofte og Hurumlandet som destinasjon vil
på sikt gjøre stedet mer attraktivt som bo-, besøksog arbeidssted, og vil bedre stedets omdømme. Å
tilrettelegge og utbedre friluftslivet bedrer vilkårene
både for turisme og nærturer for beboende. Tiltakene
vil derfor også være gunstige i et folkehelseperspektiv.
Overordnede mål for kyststien er å fullføre en
oppmerking og skilting langs hele Hurumkysten,
planlegge for flere rasteplasser, utsiktpunkter, en bedre
søppelhåndtering og lage en plan for å etablere et
nett av naturveiledningsskilt; tavler med informasjon
om lokal natur- og kulturhistorie. I tillegg bør stinettet
i Hurummarka kartlegges og skiltes og merkes bedre
(se figur 7.8)
Å definere markagrenser og innlemme Hurummarka
i Oslomarka vil sikre det naturpregede området som
friluftsarena. Informasjon om alle turstier og veier,
attraksjoner og reiselivsdestinasjoner bør samles og
koordineres på digitale plattformer og i kart.
Tiltak på kyststien er informasjonstavler med praktisk
informasjon og naturveiledning i form av skilter
som kommuniserer natur- og kulturverdier. Praktisk
informasjon omfatter mellom annet kartoversikt
med stedsnavn. Skiltene skal si noe om retning og
distanser, indikere hvor man er i løypa, hvor man kan
parkere, telte og sove i hengekøye. Naturveiledning
er historiefortelling om naturverdier som plante- og
dyreliv langs stien, samt kulturelle og historiske poeng.
Dette skal gi brukerne merverdi i form av læring,
refleksjon og inspirasjon. Eksempelvis er det naturlig
at enkelte skilter sette fokus på det gunstige klimaet
som gir den sjeldne mistelteinforekomsten man ser på
Hurumhalvøya.

7.7

Å utvikle Apotekerstranda og områdene rundt
som et helårs sjøbad tilgjengelig for alle vil styrke
Apotekerstranda som attraksjon (se figur 7.6 og 7.7).
Sjøbadet bør ha universelt utformede fasiliteter som
gangforbindelser, handicaptoalett og baderampe.
I tillegg kan sjøbadet ha stupetårn, flytebrygger med
stige, sauna og dusjfasiliteter. Det bør også være
benker, bord, grillplass og Sjøbadet kan også inngå
i en forseggjort strandpromenade, som igjen er en
del av en gang- og sykkelvei mellom Tofte sentrum og
Hurum brygge. Sjøbadet vil kunne spille en viktig rolle
som møteplass for lokalsamfunnet og besøkende.
Filtvet

N

N

Filtvet fyr

Gjestebåthavn
Delåsen
Vardåsen

N

Tofteåsen

N

Gjestebåthavn

N Naturveiledning
Rasteplass,
skilting

Tofte

7.8

Gjestebåthavn

Sjøbad

7.6

Utsikspunkt
Forslag kyststi
Eksisterende kyststi
Veiforbindelse til
skogssti
Gang og sykkelforbindelse ved veg

Sagene
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REFLEKSJONER

I oktober ble vi kjent med Hurumlandet. Områdene var
fremmede for oss og fremsto som ei halvøy liggende i en
slags bakevje utenfor de større byene langs Oslofjorden.
Tofte og Filtvet er ikke naturlige gjennomfartsområder,
og har ingen utpreget historie som turistdestinasjoner,
med unntak av Villa Malla ved siden av landemerket
Filtvet fyr. I løpet at prosjektperioden har vi likevel
oppdaget at denne «bakevja» har store fortrinn.
Målet med oppgaven er å se nærmere på hvordan
særpreg og kvaliteter kan aktiviseres for å ivareta og
styrke Tofte og Filtvet som attraktive steder å bo, besøke
og drive næring. Dersom områdene imøtekommer en
utvikling slik vi har antydet i denne rapporten, ser vi
for oss at disse stedene kan avlaste flyttestrømmene og
nedbyggingen rundt storbyene, og slik ta imot litt av
presset regionen er utsatt for.

Landskapsressursanalysen viser at Tofte Hurumlandet
har et rikt kyst- og kulturliv. Både i form av det aktive
sjø- og fjordlivet på sommeren, men også kort avstand
til naturopplevelser, bredde i handelsnæringen og
noen lokale spisesteder. Stedet har ikke en etablert
status som hyttelandsby, slik som eksempelvis Holmsbu.
Flere områder langs kysten er tilnærmet ubebygd,
sammenlignet med andre utbygde tettsteder langs
fjorden. I spørsmålet om utbygging, både i kystsonen og
i marka, opplever vi at lokalsamfunnet og kommunen
står overfor et veivalg som de i stor grad kan påvirke
og forme selv.

Etter
feltarbeidet
og
gjennomføring
av
landskapsanalysen, har engasjementet i gruppen vært
stort med tanke på muligheter, strategier og tiltak.
Det har vært vanskelig å begrense seg, og vi har
hatt et fokus på en helhetlig stedsutvikling på tvers
av flere samfunnssegmenter. Samtidig har vi også
ønsket å fremme tiltak som ikke allerede er i emning i
eksisterende planprogram og prosjekter. Hovedfokuset
er på tiltak som fremmer miljømessige og kulturelle
verdier som vil bedre bo- og besøksattraktivitet. Vi
mener disse er nødvendige for å bidra til økonomisk
verdiskaping i form av nye bedriftsetableringer samt
vekst i sysselsetting og omsetning hos eksisterende
næringsliv.

Videre mulighetsstudier og tiltaksområder som vi
gjerne skulle utredet i større grad er hvordan man aktivt
kan benytte det frodige klimaet og tilgang på råvarer
i produkt og tjenesteutvikling. Videre vil det være
spennende å se på strategier for merkevarebygging
og etablering av innovative overnattings- muligheter
i forbindelse med utvikling av bærekraftig turisme.
Det er også flere verdifulle naturområder som har
stort potensial med tanke på naturbasert reiseliv og
rekreasjon, eksempelvis skogområdene i Hurummarka
og naturreservatene. Når det gjelder boligprosjekter
skulle vi gjerne sett hvordan arkitektur og planlegging
av nye boliger i størst mulig grad kan integreres i
eksisterende karakterer.

For å fremme attraktive naturopplevelser for innbyggere
og besøkende, ønsker vi å iverksette tiltak for
å utbedre den eksisterende kyststien, samt kartlegge
og synliggjøre turmulighetene i Hurummarka. Et
av formålene med å utbedre kyststien er å hindre
nedbygging av friluftsarealer og gjøre strandsonen
mest mulig tilgjengelig for allmennheten. Disse tiltakene
er i tråd med samfunnsdelen til Asker kommune som
skal være proaktiv mot nedbygging av jordbruksarealer,
ta vare på matjord i utbyggingsområder samt verne om
kystlinjen og store sammenhengende friluftsområder.
Andre formål med tiltaket er å tilgjengeliggjøre
naturområder som kan bidra til attraksjonsverdi
for boende og besøkende. Dagens kyststi har
noen «missing links» og er i flere tilfeller ikke lagt til
strandsonen. En sammenhengende sti som er tett
på kysten vil kunne løfte dens attraktivitet. Utvalgte
skogsområder på Hurumlandet vurderes inkludert i
Marka. For å nå dette målet kan en helhetlig plan med
turruter og stier i Hurummarka være et tiltak som retter
et fokus og signal mot dette området, samtidig som
det kan være positivt for folkehelsen i kommunen og
styrker Asker kommunes visjon og planer.

Vi ønsker å takke samtlige bidragsytere som vi har møtt
i forbindelse med feltarbeidet. Deres tid har vær svært
verdifull for oss. Arbeidet Asker kommune har lagt ned
i prosessen med å samle en ny stor kommune mener vi
er imponerende. Samtidig håper vi at våre perspektiver
kan være et verdifullt bidrag i videre samfunnsutvikling.
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SAMMENDRAG
Oslofjorden og områdene rundt er under stort press
fra utbygging og menneskelig aktivitet. Privatisering
og utbygging i strandsonen truer allmenn tilgang til
kystsonen og livsgrunnlaget for en rekke marine arter.
Det verdifulle og sårbare fjordlandskapet og
naturverdiene i kysten strekker seg både over og nder
havoverflaten, og miljøutfordringer knyttet til disse
krever nå vår oppmerksomhet. Likevel er disse
verdiene under vann ukjent og usynlig for folk flest.
I dette prosjektet ble det undersøkt hvordan det kan
skapes engasjement om disse marine naturverdiene
gjennom ulike utformings-, informasjons- og
aktivitetstiltak i småbåthavnene og
friluftsområdene i tettstedene langs kyststrekningen
Slemmestad-Sætre. I tillegg er tiltakene ment å bidra
til å styrke lokalsamfunnene i området gjennom å øke
allmenn tilgang til kysten ved å tilrettelegge
småbåthavner som sosiale møteplasser langs den
bindende Oslofjorden kyststi. For å undersøke dette
ble det utført et landskapsressursanalyse med
beskrivelse av landskapskarakter og stadkjensle.
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DEL 1 - Innledning
1.1

Bakgrunn

Denne prosjektrapporten er skrevet i forbindelse med
masteremnet LAA360 Regional Landskapsplanlegging og
Lokalsamfunnsutvikling ved NMBU høsten 2020.
Den er resultatet av et tverrfaglig gruppearbeid mellom
studenter fra studieretningene Naturforvaltning og
Landskapsarkitektur.
Oppgaven dreier seg om indre Oslofjord med fokus
på lokalsamfunn langs fjorden. Vårt prosjektområde er
strekningen Slemmestad-Sætre, innenfor nye Asker
kommune.
Temaet for årets oppgave er Indre Oslofjord
– fjordlandskap under press, der strandsone,
vannforvaltning og kystkultur er viktige fokusområder.
Målet med oppgaven er å finne mulighetene for å
aktivisere landskaps-, steds- og kulturressurser for ny
verdiskaping og identitetsutvikling i prosjektområdet.
Dette skal gjøres gjennom kildestudier og feltarbeid som
resulterer i en landskapsanalyse. Analysen fører til en
mulighetsstudie med forslag til overordnede strategier
og spesifikke tiltak. Oppgaven ønskes å være et innspill
til kommunal eller regional planstrategi etter plan- og
bygningsloven.
I forbindelse med kommunereformen har det skjedd
en sammenslåing av kommunene Hurum, Røyken og
Asker til den nye storkommunen Asker på vestsiden av
Oslofjorden. Den nye kommunen strekker seg over et
langt parti av Oslofjorden og har ansvaret for et stort,
variert og verdifullt landskap.
Asker har også blitt en del av nye Viken fylkeskommune,
som med unntak av Oslo kommune strekker seg rundt
nesten hele Oslofjorden, frem til Telemark fylkesgrense
på vestsiden av Drammensfjorden.

1.2

Formål & Problemstilling

Oslofjorden og områdene rundt er under stort press
fra utbygging og menneskelig aktivitet. Det har ført til
konsekvenser for økosystemene i fjorden og kystsonen,
og for den allmenne tilgangen til strandsonen.
Det er en reduserende andel strandsone som er
tilgjengelig for allmennheten, som følge av utbyggingen
av blant annet hytter, boliger og småbåthavner.
Denne privatiseringen og nedbyggingen av verdifull
natur er forsøkt stanset gjennom byggeforbudet i
100-metersbeltet og gjennom rikspolitiske retningslinjer
for Oslofjordområdet fra 1993.
Mange av dagens utfordringer skyldes muligheten
kommunen har til å gi dispensasjon fra forbudet, slik at
utbyggingen fortsetter på tross av nasjonalt vern.
Med bakgrunn i temaet for årets oppgave og en
kartlegging av verdifulle naturtyper i området under
innledende kildestudier kom vi frem til at vi ville se
nærmere på forholdet til naturen over og under vann i
prosjektområdet.
Det ble grunnlaget for en hovedproblemstilling som vi
ønsker å besvare gjennom analysene, mulighetsstudiet
og strategiene som følger. Formålet med denne
oppgaven er derfor å undersøke;
Hvordan skape engasjement for landskap og natur
over og under vann i kystlinjen mellom Slemmestad
og Sætre?

Figur 1. Prosjektområde i nasjonal- og regional sammenheng.
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DEL 2 - TEORI OG METODE

Første fase var forberedende, og handlet om å få oversikt
over hele prosjektområdet samt omkringliggende områder
og kontekst. Det ble gjennomført kildestudier etter fire
tema.
• Kulturhistorie
• Infrastruktur, sosiale møteplasser, kyststien og
friluftsområder
• Naturtyper og verneområder i sjøen.
• Landformer
Det resulterte i en midlertidig inndeling i delområder
(Figur 3.4). Den siste delen av den forberedende fase var
å planlegge feltarbeidet, og å avtale intervjuer.

Hverdagsliv

Karakterbeskrivelse
Landskapsanalyse ble brukt for å identifisere
landskapskarakteren langs kysten fra Slemmestad til
Sætre. Dette ble i hovedsak gjort i tre faser.

Fremtidig liv
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Andre fase var å gjennomføre undersøkelse i
felt. Befaringen ble utført ved å besøke stedene i
prosjektområdet fra nord til sør. Observasjonsstudiene
ble dokumentert med tekst, bilder og tegninger. For hvert
av delområdene ble det fylt ut et skjema for å beskrive
landskapet. Det ble utført intervjuer.
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Stedsbasert læring
Stedsbasert læring er en måte å bruke landskapet som
arena for miljøundervisning for barn og unge. Det finnes
et sort potensial i å skape endring ved å overføre abstrakt
kunnskap til praktiske oppgaver. Landskapet kan i dette
arbeidet fungere som en felles møteplass og for å skape
tilhørighet til stedet (Barane, 2018:19). Gjennom stedsbaserte
oppgaver er det mulig å øke bevisstheten omkring elevens
eller studentens forhold til naturen og verden (Barane,
2018:24). For vår oppgave er det spesielt relevant i forhold til
bærekraftig utvikling både på land og i vann.

Landskapskarakteranalyse
Målet med landskapskarakteranalyse var å identifisere
områdets fysiske særpreg. For å identifisere dette ble
analysen delt opp tema til å beskrive områdets

su

Definisjonen omfatter alt av landskap. Da konvensjonen ble
vedtatt fikk landskapsbegrepet et paradigmeskifte. Fra å være
et ekspertbasert felt ble landskapet utgangspunkt for en felles
plattform for ulike fagdisipliner og alle de menneskene som
faktisk bor, lever og bruker landskapet (Clemetsen, 2014).

naturgrunnlag, landformer, vegetasjon, arealbruk,
kulturhistorie og romlig-estetiske forhold. I dette arbeidet
blir landskapet bestående av flere delområder i et større,
sammenhengende område (Clemetsen, 2010).

St

«et område slik folk oppfatter det, der særpreget er et resultat
av påvirkning fra og samspill mellom naturlige og/eller
menneskelige faktorer»
(Europeiske landskapskonvensjon, 2004, Artikkel 1a).

Landskapsressursanalyse
Målet for oppgaven var å utføre en
landskapsressursanalyse (LRA). LRA er en metode for å
identifisere landskapet som en ressurs for stedsutvikling
og verdiskapning i tråd med landskapsbegrepet i
den europeiske landskapskonvensjonen (Clemetsen
2010). Til dette prosjektet ble LRA bestående av en
landskapskarakteranalyse og en analyse av folks
relasjoner til landskapet (Clemetsen, 2014).

Re
s

Landskapsbegrepet
Landskapsbegrepet i denne oppgaven tar utgangspunkt
i definisjonen av landskap fra den europeiske
landskapskonvensjonen. Der er begrepet landskap definert
som:

2.2 Metode

Ytre-verden

Teori

Indre-verden

2.1

Figur 2.1. Figuren er en integrert modell for å sammenhengene mellom
læringsprosesser, utvikling av stedet og skolens rolle i fremtidsbaserte
prosjekter (Barane, 2018:148)

Tredje fase besto av å gå igjennom innsamlet
data. Inndelingen av delområder ble revidert, og
landskapsressursanalysene ble gjennomført. Dette
resulterte i en mulighetsstudie for området basert på
landskapets ressurser og utfordringer.
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Analyse av stedsfølelse
For å undersøke folks relasjon til de ulike stedene og
områdene ble det utført flere typer intervjuer. Fra korte,
og enkle «fem på gata»-intervjuer på noen få minutter, til
semi-strukturerte dybdeintervjuer på mellom 20 min til en
time.

Landskapskarakteranalyse
Landskapsressursanalyse

+
Stedsfølelse

Intervjuer
Vi gjennomførte to intervjuer med kommunen, to
intervjuer med fastboende eller tidligere fastboende, to
intervjuer med interesseorganisasjoner og to intervjuer
med lokalt næringsliv.

Mulighetsstudie

Styrker og svakheter med metoden
Landskapsanalysen ble gjennomført ved analyse og
tolkning og det er nødvendig å understreke at det består
av en subjektiv oppfattelse av prosjektområdet.

Problemstilling

I forhold til informantene hadde flere av disse roller som
gikk inn i hverandre. For eksempel ved at en informant
både kan arbeide og bo i kommunen. Vi har hatt et
bevisst forhold til dette gjennom hele prosjektarbeidet.
Våre resultater er dermed ikke en absolutt fasit, men
subjektive meninger med ulike intensjoner fra ulike
aktører.

Strategi 1

Intervjuene gir et godt innblikk i forholdene og kulturen på
stedet. Det var svært viktig å få gjennomtenkte svar fra
mange ulike aktører slik at resultatene bestod av et best
mulig mangfold av meninger.

Strategi 2

Strategi 3

Tiltak

Figur 2.2 Figuren er en fremstilling av sammenhengene mellom ulike deler an analysen med arbeidet som er gjort.
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DEL 3 - LANDSKAPSRESSURSANALYSE
Landskapsressursanalysen er basert på registreringer vi har gjort under feltuka i tillegg
til kildestudier. På bakgrunn av at fokusområdet vårt er kystlinjen, ble registreringene
våre gjort på de kystnære stedene Slemmestad, Nærsnes, Ramton-Høvikvollen, Båtstø,
Åros og Sætre. Analysen har vært et verktøy for å rette oppmerksomheten vår mot ulike
aspekter av landskapet og har hjulpet oss å se området vårt i en større helhet. I tillegg
har registreringene vi har gjort blitt grunnleggende for en videre mulighetsstudie.

Slemmestad

Nærsnes

Ramton

Båtstø
Åros

Sætre

Figur 3.1. Kartdiagram over fokusområder hvor vi gjorde registeringer.
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3.1

rødlistearter av fugl langs Slemmestad-Sætre kyststrekning
utført av Norsk Ornitologiske Forening. Disse inkluderte
snadderand, svartand, fiskemåke, havelle, fiskeørn, ringås,
lerkefalk, havhest, makrellterne, krykkje, sjøorre, hettemåke,
dvergdykker, skjeand, stjertand, stellerand, med flere.

Visuell karakter

Landformer og vann

Strekningen fra Sætre til Slemmestad ligger på østsiden
av Hurumhalvøyen som ligger mellom Oslofjorden og
Drammensfjorden. Strekningen er et område med kupert
åslandskap preget av dalfører og bukter. Dalsidene varierer
mellom bratte helninger og slakere dalsider. Strekningen
har flere elver som munner ut i Oslofjorden. Den mest
fremtredende er Åroselva i Åros. Elven gjennom Slemmestad
er demmet opp og lagt i rør. I planene for nytt sentrum i
Slemmestad vil elven åpnes. Sætre ligger ved utløpet til
Sætreelva.

Vernede områder

Ifølge undersøkelser utført på Miljødirektoratets Naturbase
består prosjektområdet av 14 ulike verneområder. Disse
områdene er hovedsakelig øyer, holmer og skjær i
Oslofjorden knyttet til marine miljøkvaliteter og hekkeområder
for sjøfugl. På fastlandet finner man blant Slemmestadåsen
- Morberg naturreservat for kalklindeskog som ligger ved
kysten mellom Slemmestad og Nærsnes.

Kystlinjen har et fjordlandskap som varierer mellom
bratte skrenter, svaberg og strender, noe som preger
tilgjengeligheten til sjøkanten. På åpent hav finner man en
rekke større og mindre øyer og holmer.

Vegetasjon og dyreliv

Kystlinjens topografi varierer mellom skogkledde åsrygger,
fjell i dagen og sandstrender. Strekningen er preget av
blandingsskog, men man finner og ren løvskog og mer
utpreget furuskog. På kollen fra Slemmestad mot Nærsnes er
det kalklindeskog som er vernet. Om man beveger seg bort
fra kysten er området preget av jordbruk. I strandsonen finner
man typiske kystplanter i som fjærekoll og flere. Vi har og
observert forvillede arter som kanadagullri, berberis osv. flere
steder langs kysten.
Området i sin helhet er populært for fugl og særlig sjøfugl.
I Sætre er det et våtmarksområde i innerst i bukten hvor
vi har observert et stort antall svaner og ender. Ved en
undersøkelse av Artsdatabankens kartdatabaser var det
mellom 2010 og 2020 funnet 262 validerte registreringer av

3.2
Bilde er tatt fra Slemmestad hvor man ser bort på Nærsnes. Her ser man
tydelig variasjon i terrenget.

Åroselva før den munner ut i fjorden.

Det marine liv

Marine naturtyper

På kyststrekningen i Slemmestad-Sætre finner man
via Miljødirektoratets Naturbase 17 kartlagte områder
av naturtypen ålegrassamfunn med utforming vanlig
ålegraseng, og én som er definert med utforming havgras.
I tillegg til ålegraseng er det kartlagt 27 bløtbunnsområder
i strandsonen. Disse har utforming som strandflater av
mudderblandet sand.
Oslofjorden er også kartlagt av Havforskningsinstituttet
i forhold til gyteområder for den sårbare kysttorsken.
Kartlegging torskens leveområde viser at havområdet øst for
Slemmestad inngår i et større gyteområde for torsk i indre
Oslofjord. I tillegg er det et gyteområde utenfor Åros, mellom
fastlandet og den vernede Gråøya, samt et lite gyteområde
sør-øst for Sætre.
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Slemmestad

Tegnforklaring
Naturtyper marine - alle
Naturvernområder alle

Verneområder og naturtyper Slemmestad
Dyna Naturreservat
Geitingsholmen naturreservat
Slemmestad-Moberg naturreservat
Bløtbunnsområde i strandsonen (Slemmestad og
Hiken)

Nærsnes
1: 10 000
0

0,25

0,5 km
© Miljødirektoratet. Kartet inneholder informasjon fra
andre kilder (bl.a. Statens kartverk).

ETRS_1989_UTM_Zone_33N

Ramton
Tegnforklaring
Naturtyper marine - alle
Naturvernområder alle

Båtstø

Verneområder og naturtyper Høvikvollen
Bløtbunnsområder i strandsonen (Demmekilen, Høvik
og Fagertun)
Demmekilsskjæra biotopvernområde
Høvikskjæra dyrefredningsområde
Sundbyholmene naturreservat

1: 10 000
0

0,25

0,5 km
© Miljødirektoratet. Kartet inneholder informasjon fra
andre kilder (bl.a. Statens kartverk).

ETRS_1989_UTM_Zone_33N

Åros

Tegnforklaring
Naturtyper marine - alle
Naturvernområder alle

Sætre

Verneområder og naturtyper Sætre
Ålegrassamfunn (Engenebukta, Hjelp, Sætrepollen,
Killingholmen, Tørvøya, Sætre)
Bløtbunnsområder i strandsonen (Sætre, Torvøya,
Kavringen, Killingholmen, Beston)
Hjelpeskjæra biotopvernområde
Tegnforklaring
Naturtyper marine - alle

1: 10 000

Figur 3.2. Diagram over tre områder med marine naturtyper og verneområder.

Bildene er hentet fra Miljødirektoratets Naturbase.
0

0,25

ETRS_1989_UTM_Zone_33N

Naturvernområder alle

0,5 km

© Miljødirektoratet. Kartet inneholder informasjon fra
andre kilder (bl.a. Statens kartverk).
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3.3

Arealbruk

Hele strekningen fra Sætre til Slemmestad har tett bebyggelse
i de flatere dalbunnene og ned til buktene i tillegg til opp
langs dalsidene. Sætre og Slemmestad er de mest befolkede
stedene langs strekningen med hvert sitt sentrumspunkt ved
sjøen. I buktene i Sætre, Båtstø, Nærsnes og Slemmestad
blir mye sjønært areal utnyttet til småbåthavner. I området er
det strekninger med bebyggelse langs sjøkanten som gjør
strandsonen lite tilgjengelig.
Slemmestad
Parkering og sementfabrikken opptar mye sentrumsnært areal
i bukten. I dag er bare en av sementsiloene i bruk. Denne lager
støy som høres godt i sentrum. Det er planer om å revitalisere
sentrum hvor de fleste bygg i bukten vil bli revet, men det skal
bevares noen eldre murhus fra starten av 1900-tallet som er
av kulturhistorisk verdi da de har blitt brukt som blant annet
sekkefabrikk og folkebad.

Slemmestad

I Høvikvollen blir en betydelig del av
strandsonen utilgjengelig på grunn av hyttefelt.

Nærsnes

Ramton
I hyttefeltet i høvikvollen blir man møtt av en
kjede med gjerder.

Nærsnes
Nærsnes hadde en ”storhetstid” i perioden 1890-1910 hvor det
ble bygd mange hvite hus på Nærsnestangen. Området har i
senere tid blitt mer fortettet med hus i moderne stil. Nærsnes har
og et hyttefelt hvor det er høy fortetting, og det har blitt prøvd å
begrense utbyggingen mot kyststien.
Sætre
Engene sprengstoff-fabrikk har vært en hjørnestensfabrikk som
har opptatt mye areal av østsiden av bukten. Det er flere nybygg
i sentrum. Her er det og en park tilknyttet stranden. Lengre inn i
dalen er det eneboliger og leilighetsbygg i dalsidene.

Båtstø
Private brygger i Åros.

Åros

Sætre
Småtbåthavn i våtmarksområde i Sætre.

Figur 3.3. Diagram av landskapsform på land og under vann, med bildeplassering
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Forbindelser
Bilveiene E134, Fv165 og Fv11 er hovedforbindelsene
gjennom området. Veiene ned til kysten er ofte smale og
følger i stor grad terrenget. I tillegg er det båtforbindelser hvor
det blant annet går båt i rute mellom Slemmestad og Aker
brygge.
Til fots
Området har mange godt merkede turstier, inkludert kyststier.
Kyststien går ikke sammenhengende langs kystlinjen, men
strekker seg enkelte steder litt innover i landet.

3.4

Romlig-estetiske forhold

Med terreng som heller ned mot sjøen, så henvender
landskapet seg mot Oslofjorden. I områdene hvor øyene
ligger tett på fastlandet, som for eksempel Gråøya ved Åros
og Torvøya ved Sætre, bidrar øyene til å skjerme for resten
av fjorden og lage rom mellom øyene og fastlandet. Buktene
oppleves som et eget rom samtidig som de henvender
seg til fjorden. Moloen i Båtstø trekkes frem som et tydelig
romdannende element som skjermer den lille bukten fra
resten av fjorden uten at bukten oppleves som lukket. Grunnet
variasjonen mellom buktene, de mer langstrakte kystlinjene
og forekomst av øyer langs strekningen opplever man et spill
hvor landskapet åpner seg og lukker seg overfor Oslofjorden.

Sanseinntrykk, stemning og opplevelse
Slemmestad
Oppleves som en rolig bygd. Café Plenum og Sekkefabrikken
kulturhus oppleves som viktige møtesteder i sentrum. Næring
i sentrumsområdet konkurrerer med industriområdet. Fra
sentrum har man nær tilgang til friluftsområder. Bukten er
tydelig utbygd med industrihavn og småbåthavn, men når man
kommer rundt kollen i den østlige enden av bukten, så

kommer man raskt inn på en kyststi i skoggkledd landskap
henvendt mot Oslofjorden.
Nærsnes
Nærsnesbukten er den største bukten langs strekningen
og har utsikt innover i fjorden mot Oslo. Området oppleves
som rolig og trygt. Vi fikk et inntrykk av at det er en skatt for
lokalbefolkningen og kan oppleves litt mindre tilgjengelig for
besøkende da mye av strandsonen er privatisert. Området
mangler også en naturlig sosial møteplass.
Ramton/Høvikvollen
På Ramton finner man Ramton campingplass. Herfra kan
man gå kyststien til Høvikvollen hvor man finner hyttefelt med
strand og grøntareal. Her er det gode bademuligheter i tillegg
til husker og bålplass, så her er de tilrettelagt for besøk. Den
tette parkering av campingvogner gjør at området også føles
overfylt og noe trangt.
Båtstø
Dette stedet opplevdes som en bortgjemt perle. Den ene siden
av bukten består av hvite hus med hager fulle av frukttrær og
gir assossiasjoner til sørlandsidyll.

Småbåthavn i Sætre.

Bukten i Båtstø.

Åros
Dette var et område som skilte seg ut under registreringen
vår da sentrumsområdet ikke ligger nær kysten. Grunnet
terreng og skog blir ikke sjøen synlig før man nærmest er
ved sjøkanten. Langs kysten finner vi et rolig nabolag med
eneboliger i bratt terreng med trapper som leder ned mot
veien langs sjøen. Området langs strandsonen oppleves som
avskåret på grunn av eneboligene og private brygger.
Sætre
Stedet oppleves som lunt. Det offentlige parkområdet knyttet
til stranden gjør at sentrumsområdet ved småbåthavnen
fremstår som innbydende og velkommende.

Bukten i Slemmestad med industrihavn på den ene
siden og småbåthavn på den andre siden.
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3.5

Historie

Kystlinjen har lange tradisjoner innenfor skipsfart, iseksport og
fiske. Det er og et område preget av industri. I denne analysen
har vi sett nærmere på historien til de største tettstedene i
området. En undersøkelse av tettstedenes historie kan fortelle
mye om dagens lokale stedsidentitet og stedsfølelse knyttet
til området.
Slemmestad
Slemmestad var et tidligere jordbrukssamfunn som
utviklet seg til å bli et industrisamfunn etter at Christiania
Portland Cementfabrik startet driften i 1893. I tilknytning
til sementfabrikken var det en sekkefabrikk i Slemmestad
sentrum. I dag er sekkefabrikken i form av Sekkefabrikken
kulturhus et kulturelt samlingssted for Slemmestad.
Semtrumsområdet rommer også Slemmestad bibliotek,
cementmuseumet og geologisenteret.
Slemmestad sentrum fremstår som et sted med stor
kulturhistorisk tilhørighet. Den lokale caféen har bilder av
sementfabrikken på veggene. Det er eldre murhuse i sentrum
som skal få stå når andre bygg ved kaiområdet skal rives i
forbindelse med revitaliseringen av Slemmestad som kystby.
I et av murhusene holder Galleri kalk til, hvor navnet hinter til
kalkforekomstene i området. I tillegg har Slemmestad gjort en
stor jobb med å informere om geologien i området gjennom
geologisenteret og ved å sette opp skilt langs kyststien.
Nærsnes
Historiedelen av analysen om Nærsnes er basert på et
intervju med Nærsnes kystlag som holder til ved Promhavn
slipp i Nærsnesbukta. Kystlaget startet opp i forbindelse med
et restaureringsprosjekt av en ca. 100 år gammel sliskeslipp.
Slippen ble funnet i 1999, og det var planer om å flytte slippen,
men da gikk lokale ildsjeler sammen for å beholde slippen i
Nærsnes. I den forbindelse ble kystlaget etablert i januar 2000.

Slippen ble restaurert tilbake til bruksnivå, men den brukes
for lite og har derfor fått skader av for lite bruk. Kystlaget
ønsker at den skal bli brukt mer, da de er tilhengere av
prinsippet «vern gjennom bruk».
Kystlaget fortalte oss også om iseksporten fra Nærsnes
i slutten av 1800-tallet. Perioden 1860 til 1880 blir omtalt
som «istiden» da det på denne tiden var stor etterspørsel
etter is fra området. På den tiden var Nærsnes det største
tettstedet i det som da var Røyken kommune. Kystlaget
har lagd en rekonstruksjon av en isstabel i Nærsnesbukta
med et mål om å formidle hvordan isproduksjonen i
Nærsnes foregikk.

Sliskeslippen som ble starten på Nærsnes Kystlag.

Kystlaget har et ønske om å få et kystkultursenter knyttet
til båtverkstedet i Nærsnesbukta for videre arbeid med
kulturhistorie og formidling.
Sætre
Stedet var opprinnelig et lite jordbrukssamfunn.
Sætreelva gjorde det mulig med sagdrift og kornmølle fra
1500-tallet. Engene gamle dynamittfabrikk gjorde Sætre
til et industrisamfunn fra sluttet av 1800-tallet. Det er også
verdt å nevne Sætre gård i sentrum som har røtter fra
vikingtiden. Gården drev med eksport av is på 1800-tallet
og er i dag en populær kafé. Gården er verneverdig.

Historisk bilde tatt av Knut Baarsrud. Opphavsrett
Nærsnes Kystlag.

Rekonstruksjon av en isstabel i Nærsnes.
Kulturminneprosjekt i regi av Nærsnes Kystlag.
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3.6 Stadkjensle
Hvem bor langs strekningen Sætre-Slemmestad?
Strekningen består av mindre tettsteder langs kysten hvor
Slemmestad er det største på rundt 7300 innbyggere
etterfulgt av Sætre som har litt i underkant av 4000
innbyggere. Sætre og Slemmestad beskrives av informanter
som arbeidersamfunn, imens innbyggerne Nærsnes
for eksempel generelt har høyere utdannelse. Mange
innbyggere pendler til Oslo-området med bil, buss eller båt.
Men pendlerdistansen blir og sett på som for lang av mange.
En informant som er utflytter, sa at om hun skulle flyttet
tilbake til Sætre måtte det vært togforbindelse til Oslo hvor
hun jobber.
Forholdet til kysten
Nærheten til Oslofjorden er en av de viktigste
tiltrekningskreftene for innbyggerne i området og mange av
innbyggerne har båt og båtplass. Vi har fått et inntrykk av at
mange av innbyggerne er friluftsfolk. En informant fortalte at
man kan føle seg utenfor om man ikke deler interessen for
friluftsliv og båtlivet. En annen informant sa at i Sætre var
det mest «naturting» å gjøre på spørsmål om hva hun ville
anbefalt som et sted å besøke eller en aktivitet å bedrive
i Sætre. Strekningen har mange badestrender som blir
mye besøkt om sommeren. Mange har et bevisst forhold til
kysten og søker mot kysten aktivt, særlig om man har båt.
En informant fortalte at folk har flyttet til Nærsnesbukta fordi
de fikk båtplass her. Han fortalte at kun noen få har røtter i
Nærsnes og de fleste er tilflyttere. Og han oppfattet det slik
at innflytterne ser naturen rundt og den perlen stedet er,
mens innfødte kan ta det for gitt.
Stadkjensle Sætre.
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3.7

Områdeinndeling

Diagrammene viser inndelingen vi har gjort av området før og etter feltuke. På det
siste diagrammet kan man se at vi har avgrenset landskapsrommene mer mot
kysthorisonten og gjort tydeligere romavgrensninger da vi har blitt mer oppmerksom på
de ulike stedene sin egenart og særpreg.

Slemmestad

Nærsnes

Ramton

Feltundersøkelser
Båtstø

Åros

Sætre

Figur 3.4 Skisse av områdeinndeling før feltuke, basert på kildestudier.

Figur 3.5 Diagrammet viser områdeinndelingen revidert etter feltuken. Lysere blå felter viser det store
landskapsrommet. Mørkere blågrå felter viser mindre rominndelinger basert på særpreg.
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DEL 4 - MULIGHETSSTUDIE
I løpet av feltarbeidet bestemte vi oss for å fokusere på
tettstedene Slemmestad, Nærsnes, Åros og Sætre. I arbeidet
med analysen kom det frem at tettstedene hadde sin egen
karakter og stadkjensle, men på tross av ulik topografi,
historie og forutsetninger for bruk var nærhet til kysten og
båthavn en fellesnevner for identitet.

4.1

Stien er til stede i oppstykkede partier og ellers er man
avhengig av bilvei for å komme seg videre langs kysten.

Oppsummering av funn knyttet
til muligheter og utfordringer

Ingen av stedene i området vårt er byer i vekst, med unntak
av Slemmestad, og stedenes attraktivitet og identitet er
sterkt knyttet til småbåthavnene. Det kom frem av møtet med
arealplanleggere i Asker kommune at det er en utfordring
å planlegge endringer knyttet til båthavnene da disse i
hovedsak tilhører beboerne på stedet og det mobiliseres raskt
mot forslag om endring.
Slemmestad har en større båthavn som opptar hele den indre,
sentrumsnære delen av bukta, Nærsnes har både en stor
båthavn i bukten og mange private brygger som stykker opp
kysten. Åros har også private brygger langs hele kystlinjen
og Sætre en stor småbåthavn «midt» i sentrum, med mange
private brygger utenfor sentrumskjernen.

I løpet av analysen kom det tydelig frem at småbåthavnene
spiller en sentral rolle for hele strekningen. Det at de
ligger sentralt til i hvert av tettstedene er en utfordring
for opplevelsen av kystlandskapet, for de uten båt og
for miljøet. Likevel ser vi en mulighet til å utnytte disse
eksisterende strukturene til å bli en ressurs for hvert
lokalsamfunn.

En utfordring med den felles båtkulturen er at det langs
kysten blir et ensidig fokus på båtliv, private båtplasser, og
småbåthavner.
Den allmenne tilgangen til kysten er sterkt redusert langs
hele strekningen og det har gradvis skjedd en privatisering
av viktige friluftsområder langs kysten gjennom utbygging av
boliger, hytter, og tilhørende brygger og inngjerding av disse.
Utbyggingen bidrar også til å forringe et svært verdifullt
kystlandskap og bryter opp viktige habitat både under vann, i
fjæresonen og videre opp på land.
Videre har utbyggingen ført til at etablering av en
sammenhengende kyststi i denne strekningen er vanskelig.

Videre kom det frem at det i Slemmestad og Nærsnes er
det en sterk identitet knyttet til den spesielle geologien,
men bevisstheten rundt den strekker seg ned til Sætre,
mye på grunn av informasjonsskilt som er satt ut
langs stier i området av Slemmestad Geologiforening.
Geologien og landskapsformene med grunne viker gir en
opplevelse av nærhet til vannet som er svært ulik østsiden
av Oslofjorden. Dette terrenget er grunnlaget for en
særegen natur i området i form av ålegrasenger og gode
gyteområder for fisk under vann, og varmekjær edelløvskog
og kalklindeskog på land. Samtidig er terrenget også
grunnlaget for fremveksten av den sterke kystkulturen.

Det ligger også en mulighet i at det er et sterkt
engasjement rundt kystkulturhistorien med alt fra historielag
og kystkulturentusiaster til småbåtfolk.
Naturen og kysten brukes aktivt i profilering av nye Asker
kommune, sammen med den sterke kystkulturen på stedet
gir det mulighet for å aktivisere et engasjement rundt
kystnaturen. Det at det er mange brukere av kystnaturen
gjør at det er flere interesser representert i samme område.
Grunnlaget deres for bruk er det samme, det særegne
landskapet og verdifulle naturen i det.
Ifølge Stokke & Falleth gir kombinasjonen av sterke
kunnskapsressurser og nettverksressurser en større
evne til å mobilisere for en sak (Stokke & Falleth, 2010).
I dette tilfellet ser vi at det i de lokale foreningene
knyttet til kystkulturen, historien og geologien er sterke
kunnskapsressurser, og vi ser en stor mulighet for sterke
nettverksressurser dersom de skulle forenes om vern av
naturen i området.

4.2 Bakgrunn for mulighetsstudie
I de innledende kildestudiene av området undersøkte vi
verdifulle naturtyper og utbredelsen av småbåthavner i
området.
Videre så vi på tilgjengeligheten til kysten for folk flest
under befaring og opplevelsen av privatiseringen langs
kysten. Et viktig utgangspunkt for mulighetsstudiet er
utbyggingsplanene på den gamle fabrikktomten ved
bryggen i Slemmestad og utbyggingen av leilighetsblokker
som er underveis på brygga i Sætre.
Basert på landskapsanalysen ser vi at det er verdifull natur
under og over vann langs hele strekningen, men spesielt i
områder som i Sætre. Den glemmes bort under overflaten
og mellom tidligere og ny utbygging.
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4.3

Problemstilling og mål

I mulighetsstudiet har vi satt oss tre mål for å tilrettelegge
for bruk og vern av naturen i Sætre. Vi mener Sætre
fungerer godt som fokusområde ettersom den
eksemplifiserer godt en rekke forvaltningsutfordringer og
muligheter som vi avdekket i landskapsressursanalysen for
hele kyststrekningen. Det er spesielt interessant å se på
mulighetene Sætre har med hensyn til den sentralliggende
båthavnen, tilknytning til kyststien og de mange kartlagte
naturverdiene i området, som blant annet ålegrasseng og
bløtbunnsområder.
Med bakgrunn i dette ønsker vi å se på mulighetene for å:

•
•
•

Tilgjengeliggjøre kysten for alle
Skape engasjement for naturverdiene i området
Aktivisere eksisterende kystkultur for å skape
forbindelser mellom natur og kultur.

Disse målene ligger til grunn for å besvare vår
problemstilling «Hvordan skape engasjement for
landskap og natur over og under vann i kystlinjen mellom
Slemmestad og Sætre?»

4.4 Mulighetene

Gjennom landskapsanalysen og mulighetsstudiet er vi
kommet frem til følgende ressurser med mulighet for ny
verdiskapning;
Sammenslåingen av kommunene Hurum, Røyken og Asker
har ført til at nye Asker kommune har en kyststrekning som
dekker halve lengden av Oslofjorden. Med den økende
kunnskapen om og fokuset på miljøtilstanden i fjorden står
den nye kommunen ovenfor et ansvar og en stor mulighet
til å forbedre forholdene i fjorden.
Strekningen fra Slemmestad til Sætre har en svært verdifull
kystnatur med flere truede naturtyper, og et kystlandskap

som er grunnlaget for det yrende båtlivet og den sterke
kystkulturen. Den felles identiteten knyttet til kysten er
en ressurs som kan brukes til å skape engasjement for
vern av kystnaturen.
Kyststien har et potensiale til å fungere som
en forbindelseslinje mellom kystsamfunnene,
som en informasjonssti og som et friluftsområde
tilgjengeliggjort for alle, dersom strekningene kobles
sammen.
De eksisterende båthavnene er senterpunkt i
tettstedene langs kysten og vi ser en mulighet for å
utnytte disse som en ressurs for å tilgjengeliggjøre
kysten for flere. I dette ligger også en mulighet til å
koble stedsidentitet til naturen som burde vernes.
Basert på disse mulighetene har vi formulert følgende
underproblemstillinger som ligger til grunn for videre
strategier og tiltak.

•

Hvordan kan eksisterende småbåthavner 		
brukes som ressurs for å skape sosial aktivitet og
opplevelser ved sjøen?

•

Hvordan tilrettelegge for ulike arenaer som 		
formidler marine naturverdier og kystkultur?

•

Hvordan kan eksisterende strukturer brukes for å
skape en forbindelse mellom formidlingen av 		
marin natur og opplevelsen av den?

Definisjoner
Småbåthavn
En småbåthavn er et anlegg for forankring av småbåter.
Anlegget kan være både privat og offentlig. Det skilles ikke
mellom havner som er basert på dugnad og medlemmenes
innsats for å holde havnen i gang, og profesjonelle
marinaer der medlemmene betaler for servicen. Havnene
kan også være av ulik størrelse og med ulike driftsformer
(Rinde, 2011).

Kystnatur og økosystemer
Med kystnatur menes i denne artikkelen det biologiske,
landskapsmessige og geologiske mangfoldet knyttet
til kysten og havområdene. Med biologisk mangfold
menes det i mangfold av økosystemer og arter
(Naturmangfoldloven, 2009, §3; ). Med marine naturtyper
menes det en ensartet type natur i det marine miljø som
omfatter alle levende organismer og de miljøfaktorer som
virker i det. Ulike type marine naturtyper er definert med
utgangspunkt i topografi og fysiske og kjemiske forhold i
det marine miljø, og som dermed styrer
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DEL 5 - STRATEGIER & TILTAK
5.1

Strategi 1

Tilgjengeliggjøre kysten for allmennheten gjennom
sosiale møteplasser

Tiltak 1.2

Tiltak 1.1

Et annet viktig aspekt av tilretteleggingen av småbåthavnen er å benytte seg av de mangfoldige ressursene båthavnen besitter i mulighetene for friluftslivutfoldelse gjennom
aktivitetstilbud. Å benytte seg av kystens rike friluftsliv kreves ofte en del utstyr. Hvis dette
må skaffes privat kan slike utgifter fungere effektivt i å utestenge en rekke ressurssvake
folkegrupper. Tilbud som disse kan sikres gjennom kommunen, frivillige organisasjoner
(f. Oslofjorden Friluftsråd) eller av sportsklubber og lokale båtforeninger.

Fysisk utforming av småbåthavn som sosial møteplass
Båtlivet i Sætre er en sentral del av den lokale stedsidentitet. Båthavnen, som ved andre
småbåthavner, er for øyeblikket begrenset til å brukes som oppholdssted for fritidsbåt,
med tilhørende drifts og renseanlegg for båtene på land. I vår strategi foreslår vi derfor å
utvikle småbåthavnen slik at den ir merverdi gjennom tilrettelegging for flere bruksområder,
deriblant som sosial møteplass, samt som opplevelses- og læringsarena for flere (Rinde et
al., 2011). Strandsonen på denne strekningen er under stort arealpress, og det burde derfor
sees spesielt på videreutvikling og forbedring av den eksisterende båthavnen i området.
Båthavnen som sosiale møteplass kan realiseres gjennom konkrete tiltak, både fysisk og
ikke-fysisk. Ulike tiltak vil kreve planlegging og utvikling fra en utbygger sin side eller som
initiativ og støtte fra kommunen og lokale ildsjeler. Å omskape småbåthavnen fra å være
et opplevd privat, lukket område med ensidig bruk for båteiere, til åpne en møteplass for
både båteiere og allmennheten vil i tillegg være positivt for næringsutviklingen i tettstedet,
ettersom det kan styrke mulighetene for andre servicetjenester som kafé, butikk og kulturtilbud i området. Dette vil styrke lokal stedsidentitet og tilhørighet for lokale beboere, skape
arbeidsplasser og gjøre området attraktivt å besøkes av tilreisende. Dette er spesielt aktuelt
siden Sætre allerede besøkes i tilknytning til bruken av den populære Oslofjorden kyststi.
Småbåthavnene her er naturlige stoppesteder langs kyststistrekningen. For å oppnå at båthavnen er mest mulig tilgjengelig for allmenheten må kommunen sikre dette i planbestemmelsene for området, eller så må det strebes om å få privatrettslige avtaler med grunneiere
(Rinde et al., 2011).
Forslag til utformingstiltak for å skape sosiale møteplasser ved Sætre båthavn (Rinde
et al., 2011):
• Strandpromenade
• Raste- og benkplasser
• Fiskebrygge
• Parkeringsplass
• Badeplass/badebrygge med badestiger
• Offentlig toalett

Småbåthavner med tilrettelagt aktivitetstilbud

Forslag til aktivitetstilbud for opplevelse ved sjøen i Sætre båthavn
(Rinde et al., 2011):
• Rimelig utleie av båt, kajakk og kanoer
• Rundtur og guide på sjøen
• Utleie av redningsvester
• Utleie av fiskeutstyr

Tiltak 1.3
Småbåthavner som stedsverter for kulturarrangementer
Et annet positivt tiltak er å utnytte småbåtbåthavnen som stedsvert for kulturarrangementer
(Rinde et al., 2011). Det finnes flere eksempler på lokale familie-vennlige arrangementer
knyttet til Oslofjorden som tema, med søkelys på havets biologiske mangfold, områdenes
rike kystkultur, og frilufts- og sports aktiviteter. Eksempler finner vi hos Nærsnes Kystlag,
som har blant annet arrangert kulturminnedag for å feire Nærsnes sine historiske tradisjoner
innenfor blant annet skipsbygging, fiskeri, og iseksporten.
Med et voksende fokus på miljø og klima i den norske befolkningen har man også sett de
siste årene en rekke nye kulturarrangementer stige i popularitet. Et slik eksempel er
«Passion for Ocean»- festivalen som har vært arrangert de seinere år, blant annet Oslo,
med stor publikumstilstrømning. Arrangementet er et gratis arrangement for folk i alle aldre
som hyller havet og det marine liv og som gjennom formidlings og aktivitetstilbud ønsker
å skape «gode opplevelser og relasjoner til det flytende element». Slike arrangementer vil
kunne bidra positivt til å skape engasjement for både lokale om nasjonale miljøverdier verdt
å bevare i Sætre.
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Det skapes kontinuerlig nye innovative måter å
kombinere natur og kultur på.
Asker kommune la for eksempel på en innovativ og fremtidsrettet lysfestival, «Factory Light Festival» i samarbeid
med flere lokasjoner langs Oslofjordkysten. Lysfestivalen i
2020 hadde som tema å belyse FN sine bærekraftsmål og
sette søkelys på naturvern, utvikling av nye samarbeidsformer og bærekraftig teknologi. Hver lokasjon hadde sitt
eget tema, og på Sjøstrand fant man forskjellige
utstillingsverk knyttet til livet i havet, og som brukte
nyskapende teknologi og moderne kunstformer til dette.
Her kunne man blant se manetens verden gjennom en
audiovisuell AR-opplevelse tilgjengelig på mobilapp.
I tillegg kunne man se barnekunst av sjødyr på pleksiglass
og børstemark skulptur laget av plast funnet langs strand
og vei i kommunen. Dette lokale arrangementet kunne blitt
utvidet til å inkludere flere tettsteder langs oslofjordkysten,
inklusiv Sætre, med kyststien som bindeledd mellom
festivalområdene. AR-opplevelsen på mobil var også
tidsbegrenset og tjenesten ble fjernet etter festivalperioden var over. Dette flotte utendørstilbudet kan utvides til
helårs med investering fra kommunen, samt utvikles for å
inkludere flere marine arter som er relevant for Oslofjorden og Sætreområdet spesielt (eksempel torsk,
ålegraseng osv).

Forslag til småbåthavner som vertssted for kulturarrangement (Rinde et al., 2011):
• Folkefestivaler med fokus på lokal kystkultur og havets biomangfold
• Arrangementer, lek og konkurranser tilrettelagt for barn og unge.

Andre aktuelle arrangement opplegg finner vi i form av
konkurranser og tilrettelagt lek for barn. For eksempel arrangerer Oslofjordmuseet på Vollen årlig krabbefiskekonkurranse som gir barn mulighet til å få nærkontakt med
det marine liv under overflaten med lek og moro. Dette er
et enkelt tilbud Sætre kunne utført hos seg.
Illustrasjon av tiltaksforslag fra strategi 1 med Sætre som eksempel. Aktuelle tiltak er uthevet med farge. Tegnet av Silje H. Eide.
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5.2 Strategi 2
Engasjere og bevisstgjøre befolkningen om marine
naturverdier langs kysten
Tiltak 2.1
Informasjonsopplysning om lokale naturverdier langs kysten og i
småbåthavner
Et godt virkemiddel for å formidle om naturverdier til allmennheten er informasjonstavler.
Informasjonstavler i Sætre kan supplere havutsikten med kunnskap, og dermed berike
opplevelsen på stedet ytterlig. Informasjonstavler kan tilby læring om naturverdier in situ.
Turgåere og forbipasserende langs kyststien og ved småbåthavnen på Sætre kan gjennom
informasjonstavler enkelt forstå at her er det noe som er verdifullt under eller over vann, selv
om det ikke nødvendigvis er synlig eller tilgjengelig.
Informasjonstavlene kan informere lesere om lokale naturverdier i Sætre, om utfordringene
knyttet til de, og tiltakene som gjøres for å bevare naturmangfoldet. Tavler med naturinformasjon kan opplyse gjennom tekst og illustrasjon om «usynlig» fisk, dyr, planter under
vannoverflaten, om marine naturtyper og om utilgjengelig sjøfugl som er ute på vernede
holmer og øyer i utsikten mot Oslofjorden. I tillegg kan de vise kart over verneområdene,
kyststien, utsiktspunktene og aktivitetstilbudet i området (Miljøfyrtårn, 2019). Det viktigste
er at informasjonstavlene er plassert strategisk med hensyn til tilgjengelighet og innfallsporter til Sætre, ved utsiktspunkter mot kysten og det åpne havet (men uten at det forringer
landskapsbildet), og i tilknytning til de aktuelle naturverdiene (Miljødirektoratet, 2019). Godt
utarbeidede skilt med naturinformasjon vil øke naturgleden og naturinteressen hos både
barn og voksne, og de kan gjøre at folk blir mer oppmerksomme på og positivt innstilte til
naturverdier i området.
Forslag til informasjonsopplysning om lokale marine naturverdier:

•

Informasjonstavler langs kyststien og i småbåthavnen.

Aktuelle tema for informasjonsskilt i Sætre:
Naturtypen ålegrassenger
Naturtypen bløtbunnsområder i strandsonen
Hekkeområder for sjøfugl

•
•
•

•
•
•
•

Kysttorsk
Tang og Tare i Oslofjorden
Dyr i fjæresonen
Fiske og dyrearter ved bryggen

Tiltak 2.2
Skape refleksjon og innsikt gjennom naturveiledning og
pedagogisk opplegg for skoleklasser
Den nye søknaden fra Asker kommune om å etablere et informasjons- og besøkssenter for
Oslofjorden i Slemmestad ville vært et svært positivt tiltak for hele kommunen for å engasjere om lokale og besøkende om naturverdier knyttet til kysten (Asker Kommune, 2020).
Under et scenario som dette ville det være aktuelt å ansette naturveiledere som jobber
fulltid på det planlagte senteret med å tilrettelegge for naturbasert opplevelse og med
formidling av kunnskap og følelser for natur. Vi foreslår at Sætre kan være en utpost for det
foreslåtte besøkssenteret og bli brukt som destinasjon for utferd i tilknytning skoleklasseopplegg og guidede turer med naturveileder.
Naturveiledning har fått økt oppmerksomhet som et viktig tilbud ved besøkssentre i Norge
de senere år. Miljødirektoratet har blant annet tilskuddsordning som skal styrke satsing på
naturveiledning fremover (Forskrift om tilskudd til naturinformasjonssenter, 2015, §2).
I denne sammenhengen vil naturveilederne assosiert med et besøkssenter for Oslofjord
kunne arbeide med å øke forståelse for forholdet mellom menneske, natur og landskap ved
kysten og legge til rette for refleksjon og diskusjon som gir ny innsikt, verdier og
oppfatninger rundt disse temaene. Gjennom direkte naturopplevelser i steder som Sætre
stimuleres deltakere til å skape egne oppfatninger og skape egne forhold til stedet, naturen
og menneskets rolle i det; her kysten, havet og kystkulturhistorien i området. Sætre kan
være en ressurs som naturveiledere kan bruke i formidlingsarbeidet deres. Naturveilederen
har også en viktig rolle som upartisk kunnskapsformidlere og kan dermed legge til rette for
diskusjon og læring av følsomme temaer som forvaltningsdilemmaer, konfliktene og
miljøutfordringer som karakteriserer Sætre og ulike natur- og samfunnssyn som finnes i
området (Sandberg et al., 2019).
Det er også et stort utvalg av utarbeidet pedagogiske ressurser tilgjengelig på nett som kan
støtte skoleklasser med utferd til Sætre. Man finner undervisningsopplegg fremstilt av blant
annet Naturvernforbundet, Frisk Oslofjord, Friluftsrådet, Skoleportalen i samarbeid med
Havforskningsinstituttet, og mange flere.
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Skole og veiledningsopplegg bør i stor grad fokusere på å synliggjøre og å gi direkte opplevelse av naturverdier. Dette kan blant annet gjøres gjennom en rekke utstyr som er
tilgjengelig på markedet, som undervannskikkert (Aquascope) og transparente kajakker.
I tillegg vil det være positivt og engasjere barn og unge gjennom aktivt i forvaltningsarbeid i
området. Vi foreslår at Sætre kan organisere strandryddedager. I tillegg kan Sætre fremme
skoleprosjekter knyttet til restaurering i strandsonen. Sørensen (2019) foreslår å restaurere
Oslofjorden gjennom å bygge undervannslandskap med overflater som gir marine habitat og
fremmer vekst av marine planter og dyr i utbyggingsprosjekter som foregår i strandsonen.
Forslag til opplegg for refleksjon og innsikt om naturverdier for barn og innbyggere

•
•
•

Skape refleksjon og innsikt gjennom naturveiledning og pedagogisk opplegg for
skoleklasser
Organisere opplegg som fokuserer på aktivitet og direkte opplevelse av naturverdier
gjennom trygg utstyrsbruk.
Organisere opplegg som aktivt inkluderer barn og unge i forvaltningsarbeid knyttet til
naturverdier som strandrydding og restaureringsarbeid.

Kystlandskapet ligger både over og under vann, men for de fleste er det kun den over
vannflaten som er synlig. Strandsonen, med sin sykliske flo og fjære, har vært en viktig
arena for mennesker å utforske det skjulte vannmiljøet. Dette forutsetter at allmenheten har
fri tilgang til strandsonen. I områder med eksisterende infrastruktur, som båthavner, må det
andre tiltak på plass for å la mennesker utforske og oppleve det som er under vannflaten.
Småbåthavner består ofte av solide brygger eller flytebrygger som gir mennesker mulighet
til å gå ved og utpå vannet (ofte opptil flere titalls meter). Brygger med transparent gulv, av
plexiglass eller plastikk, med belysning kan hjelpe med å føre blikket til under
vannoverflaten.
Forslag til strukturer som synliggjør natur under vann

•

Tilrettelegge brygger i småbåthavner med transparent gulv som synliggjør havbunnen.

Tiltak 2.3
Småbåthavner med fysiske strukturer for å kunne se natur under
vann
Sætre båthavn ligger i en lun, lukket og grunn bukt, der det også forekommer viktige marine
naturtyper som ålegrasenger og bløtbunnsområder. En synliggjøring av disse nærliggende
sårbare naturtyper og deres utfordringer knyttet til forurensning og forsøpling kan bidra til å
øke engasjementet for å bevare dem. Engasjementet kan resultere i en satsing av en mer
miljøvennlig båthavn i Sætre, med renere driftsmetoder og større bruk av bærekraftig båtprodukter og kjemikalier. En småbåthavn som fremmer marine naturverdier, vil også kunne
engasjere lokalfolk til å samles i dugnadsånd og drive med aktivitet som strandrydding av
plastforsøpling.
Bilde av ålegraseng. Foto av Erling Svensen. Fri lisens (CC BY 4.0).
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Illustrasjon av tiltaksforslag fra strategi 2 med Sætre som eksempel. Aktuelle tiltak er fremhevet i farge. Her vises det brygge med glassgulv som gir sikt til ålegrasseng på havbunnen, informasjonsskilt og
mennesker som tar nytte av aquascope og transparent kajakk. Tegnet av Silje H. Eide.
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5.3

Strategi 3

Styrke lokal stedsidentitet og relasjon til kysten
Vår visjon er å gjøre kysten til en enda viktigere og mer aktiv stedsmarkør langs hele
kystrekningen Slemmestad-Sætre. På grunnlag av en lang historie knyttet til fjorden, ser vi
det som svært viktig at kystarven fremheves i nye Asker kommune. Alle tiltak er stedssensitive og har med hensikt å bygge oppunder en lokal identitet og kysthistorie. Strategi 3 skal
sørge for å skape attraktive steder, og vitalisere allerede eksisterende ressurser.

Tiltak 1
Tilrettelegge arenaer for formidling av kysthistorie og kystkultur
Området har en lang tradisjon for bruk av kysten og dette tenker vi er et viktig grunnlag for
stedsidentitet også i fremtiden. Vi foreslår å etablere et kystkultursenter i Nærsnes for å
formidle historie og kultur knyttet til bruk av sjøen.
I Nærsnes finnes allerede et godt etablert engasjement for dette, i Nærsnes kystlag. Å
etablere et kystkultursenter her er vil derfor styrke et allerede sterkt engasjement for kysten.
Det er derimot viktig at kystkultursenteret ikke er et museum, men en aktiv arena for barn og
voksne i alle aldre som trekker de
besøkende ut i fjæra.

Tiltak 2
Én felles designprofil for alle tiltak
Vi ønsker at alle tiltak, både nye og forbedringer av eksisterende, skal følge en egen
designprofil. Denne skal gjelde for i hele prosjektområdet, men også kunne brukes for tiltak
i hele Indre og Ytre Oslofjord. Den skal følge hovedprinsippene til Oslofjordens friluftsråds
allerede godt etablerte skiltning. Her tenker vi at logoen for kyststien kan videreføres til de
nye tiltakene og at denne stilen også skal brukes i ny skiltning.
For å signalisere at det er ulike kommune skal hver av kommunene tilpasse skiltningen
med ulike farger. For vårt prosjektområde i Asker vil fargene for den nye kommunen gjelde.
Innholdet i de ulike tiltakene vil være direkte og indirekte markører for de ulike stedene og
vil på den måte knytte tiltakene til spesifikke plasser.

Forslag til arenaer for formidling:
• Etablering av kystkultursenter for formidling av historie og kultur knyttet til bruk av sjøen.
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DEL 6 - DISKUSJON
6.1

Innledning

Det er viktig å legge opp til samarbeid mellom Asker
kommune og marinaer, båtforeninger og lokale bedrifter
for å kunne utnytte stedenes sosiale kapital. Uten
lokalbefolkningen og næringsaktører vil det ikke være
mulig å verken skape en sterkere stedfølelse eller øke
attraktiviteten i området.

Målet med oppgaven var å finne muligheter for å aktivisere
ressurser samt styrke verdier i naturen og mellom
mennesker. Gjennom landskapsressursanalysen ble det
tydelig at arealene og stedene i prosjektområdet er under
press på flere måter. På grunn av beliggenheten står
området ovenfor et stort utbyggingspress, og dette fører
til at både regionalt og nasjonalt viktige naturverdier både
over og under vann er sårbare for å miste sitt livsgrunnlag.
Stedene i området er et resultat av landskapet og naturen
som befinner seg her, og oppgaven tydeliggjør behovet for
å verne og ta vare på natur gjennom å videreføre og utvikle
en lokal stedstilhørighet.
Felles for stedene og utfordringene i området var at de i
varierende grad kunne knyttes til nærheten til fjorden. I
de gjenstående tilgjengelig områdene i strandsonen, og
spesielt i båthavnene finner vi en konkret kopling mellom
menneskene og naturen i strekningen mellom Slemmestad
og Sætre.

6.2 Lokal kontekst

Vårt prosjekt er et bidrag til å løse forvaltningsutfordringer
i kystsonen til Asker kommune med bruk av engasjement
som verktøy. Prosjektområdet er sårbar for nedbygging
i strandsonen til tross for konseptet «100-metersbeltet»
og soneinndeling for kyst der prosjektområdet ligger i den
strengeste sonen for utbygging. Konkrete tiltak som vi har
foreslått her i mulighetsstudiet vil trolig være helt nødvendig
for å ivareta sårbare naturtyper, dyr- og planteliv ved at de
styrker lokal medvirkning gjennom økt engasjement.

Mobilisering
Det finnes svært mange lokale ildsjeler og ikke-statlige
organisasjoner som allerede er positivt innstilt til å realisere
flere av forslagene i prosjektarbeidet. Mobilisering av
aktuelle ressurspersoner er nødvendig ettersom mange av
tiltakene ikke er inntektsdrivende. Heldigvis er en mye av
dette arbeidet allerede i gang, som for eksempel gjennom
kyststien.

6.3

Forutsetninger

Det er mange forutsetninger som kreves for at tiltakene
skal i realiteten gjennomføres. Vårt bidrag kan fungere
som et inspirasjonsdokument for en framtidig helhetlig og
økosystembasert planlegging.
Kommunal planlegging
Prosjektoppgaven kan koples til kommunal planlegging
etter plan- og bygningsloven av 2008.
Tiltakene vil både fungere som en del av kommuneplanens
arealdel og samfunnsdel. For eksempel tiltak 1.1, fysiske
endringer av småbåthavner, og tiltak 2.2, pedagogisk
opplegg for barn og unge, vil fungere for hvert av
plantypene.
Samarbeid med lokale aktører
Hensiktsmessig samarbeid og medvirkning er helt
nødvendig for god utvikling og gjennomføring av tiltakene.

6.4 I en større kontekst

Nasjonalt
På et nasjonalt nivå er dette prosjektet et bidrag til å ivareta
felles verdier knyttet til Oslofjorden. Prinsipielle saker som
allmennhetens tilgang til friluftsliv og næring er fellesgoder
som gjør seg aktuelle i strekningen fra Slemmestad til
Sætre. Den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden foreslås
forbedres i Miljødirektoratets “Forslag til helhetlig
planlegging i Oslofjorden” (Miljødirektoratet, 2019).
Tiltakene i prosjektet samsvarer med ønsket fra direktoratet
om å forbedre miljøtilstanden i hele Oslofjorden.
Regionalt og interkommunalt
Forvaltning av kystsonen og marine naturressurser følger
ikke administrative grenser og disse problemstillingen bør
løses gjennom samarbeid. Det er derfor et stort potensialt
for regional og interkommunal planlegging i arbeidet med
fjorden.
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Internasjonalt
På et internasjonalt nivå har FN vedtatt at 2021-2030 skal
være det internasjonale restaureringstiåret (Waltham et
al., 2020). Det er fokus restaurering av natur, og blant
annet sjøgressområder. I kyststrekningen fra Slemmestad
til Sætre finnes flere sjøgressområder, så her finnes et
stort potensial for å gjøre internasjonalt viktige bidrag
til forbedring av naturen. Behov for bevaring av disse
naturtypene grunnes i deres verdi som viktig med hensyn
til deres økologiske funksjon som leve- og gytested for en
rekke marine arter. I tillegg leverer den økosystemtjenester
som å stabilisere og tilføre oksygen til bunnsedimentene,
samt forbedrer vannkvaliteten ved å ta opp CO2 og
næringssalter. Tette ålegrasenger kan også redusere
vannets bevegelsesenergi og redusere bølgevirkning
og strømhastighet lokalt og reduserer faren for erosjon.
Naturtypene er også et viktig leveområde for bløtdyr, mark
og krepsdyr (Direktoratet for Naturforvaltning, 2012).
Landskapskonvensjonen
All utvikling av landskapet skal gjøres etter
Landskapskonvensjonens definisjon av landskap, der
vanlige folks oppfatning skal være grunnlag for landskapets
utvikling. Ved å tilrettelegge for opplevelser i kystsonen
vil flere mennesker bli glad i kysten og føle omsorg for
endringer av naturen og tilgjengeligheten. Vi håper at vår
prosjektoppgave vil kunne bidra til å skape et engasjement
for kystnaturen om den blir utsatt for endring eller
ødeleggelse.

FNs Bærekraftsmål
Oppgaven er i tråd med FNs bærekraftsmål 14 - Livet i
havet: “Bevare og bruke havet og de marine ressursene på
en måte som fremmer bærekraftig utvikling”, og da
spesielt delmål 14.2: “Innen 2020 forvalte og beskytte
økosystemene i havet og langs kysten på en bærekraftig
måte for å unngå betydelig skadevirkninger, blant annet
ved å styrke økosystemenes motstandsevne og ved å
iverksette tiltak for å gjenoppbygge dem, slik at havene kan
bli sunne og produktive” (FN, 2020).
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Tusen takk til alle som har bidratt til dette prosjektet. En
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prosjektarbeidet.
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Bilde 1: Gruppa på tur langs kyststien fra Breivoll til kolonialen under
feltuka.
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BAKGRUNN
Denne oppgaven er gjort som en del av kurset
Regional landskapsplanlegging og
lokalsamfunnsutvikling ved Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet (NMBU) høsten
2020. Oppgaven er basert på et tverrfaglig
samarbeid mellom studenter fra linjene
Naturbasert reiseliv, By- og regionplanlegging
og Landskapsarkitektur.
Denne høsten jobbes det med Indre Oslofjord
med fokus på mindre lokalsamfunn langs
fjorden. Vår gruppe har jobbet med Svartskog
som fokusområde. Vi har gjennomført en
landskapsressursanalyse og ut fra funn gjort en
mulighetsstudie som presenteres gjennom ulike
strategier.

Regional betydning
Svartskog er en liten bygd i Nordre Follo
kommune, mens områdets sørligste del ligger i
Ås kommune. Området har en naturlig
avgrensning med Bunnefjorden i vest og
Gjersjøen i øst. Svartskog har en lang kystlinje,
store skogsområder og åkerlapper. Området er
tynt befolket, men det finnes noen boliger og
hytter.

sentrum av Svartskog, til Oslo S er på ca 20 km
mens det inn til Kolboten ikke er mer enn 7,5
km. Reisetid med ulike transportmidler kan
leses i tabellen (figur 2). Med kort avstand fra
Kolboten er Svartskog et viktig friluftsområde
for befolkningen andre steder i kommunen.
Også Oslos befolkning benytter seg av
friluftsmulighetene på Svartskog. Ingierstrand
bad er et populært mål for mange Osloborgere.
Badet samt omkringliggende arealer ble i 1936
kjøpt av Oslo kommune, nettopp for å sikre
Oslos befolkning tilgang til sjø og friluftsliv
(Riksantikvaren, u.å.)

Svartskog ligger som en naturperle mellom
mer befolkede områder med Oslo i nord,
Kolboten i øst og Ås og Frogn i sør. Avstanden
fra Bålerudområdet, som må kunne sies å være

Ingierstrand

Problemstillingen vi har jobbet ut ifra er:

Ingierstrand

Kolboten

Bunnefjorden

Bunnefjorden

Gjersjøen
Svarskog kolonial

Gjersjøen

Oppegård kirke

Figur 1a: Lokasjonskart.
Breivoll

Breivoll

Bålerudområdet

Bålerudområdet

Gå

Sykle

Kolektivt

Bil

Oslo

3 t og 40 min

1 t 15 min

40 min

30 min

Kolboten

1 t og 20 min

30 min

20 min

15 min

Nesodden

Nesodden

Nytt boligfelt

Kolboten

Svarskog kolonial

Oppegård kirke

Nytt boligfelt

Hvordan fremheve Svartskogs
kvaliteter og dermed gjøre stedet
til et mer attraktivt sted å bo og
besøke?

Figur 1b: Lokasjonskart.

Figur 2: Tabellen viser tiden det tar med ulike transportmidler
fra Bålerudområdet til Oslo og Kolboten. Tiden er beregnet
med en ganghastighet på 5,5 km/t og sykkelhastighet 16
km/t. Reisetide med kolektivtrafikk er fra Ruter (2020) og med
Ås
bil fra Google maps (2020).

Ås
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METODE
Bakgrunnen for analysen og tolkningen baserer
seg på definisjonen på landskap satt av Den
Europeiske landskapskonvensjonen, som
fokuserer på menneskers oppfatning av
landskapet i sin helhet.
Landskapsressursanalyse
Landskapsressursanalyse (LRA) er en metode
som blir brukt for å kartlegge de natur- og
kulturressursene som finnes i et avgrenset
område, for så å utforme mulighetsstudier med
fokus på bærekraftig verdiskaping og stedsutvikling. Tiltak og strategier blir deretter koblet
opp til disse mulighetsstudiene. Verktøyet er
utviklet gjennom et samarbeid mellom Aurland
Naturverkstad, Telemarksforskning, NMBU og
andre fagpersoner innenfor relevante felt
(Clemetsen & Stokke, 2014). Analysen består av
to deler: landskapskarakter og
stadskjensleanalyse.

Landskapskarakter
Et landskap består av ulike egenskaper og
verdier som gjør det særegent. For å få en
helhetlig forståelse av et område, gjøres det en
landskapskarakterisering (Clemetsen &
Knagenhjelm, 2010). I denne analysen brukes
følgende tema: landformer, naturmiljø, arealbruk, kulturhistorie og de romlig- estetiske
forholdene.
Stadkjensleanalyse
Begrepet stadkjensle kommer fra det engelske
konseptet «sense of place» og knytter seg til
hvordan brukerne av landskapet opplever det i
form av spesielle kvaliteter og egenskaper
(Clemetsen & Knagenhjelm, 2010). For å få en
forståelse av folks relasjoner til Svartskog og
hva som er viktig for folk her har vi intervjuet
mennesker med forskjellig bakgrunn og alder.
Vi gjennomførte semi-strukturerte intervjuer

Landskapskarakter
LANDSKAPSRESSURSANALYSE

Mulighetsstudie
Stadskjensle

Figur 3: Oppbygning av metode.

for å sørge for at intervjuene ble holdt innenfor
visse rammer, men mulighet for nye perspektiver
etterhvert som intervjuet pågikk (Thaagard,
2013). Vi tilpasset spørsmålene noe etter hvilke
informanter vi snakket med. Spørsmålene vi
stilte til lokalbefolkningen på gata og andre
forbipasserende var noe forskjellig fra de vi
stilte til historielag og kommunen. Følgende
spørsmål valgte vi likevel å stille til alle vi
snakket med: «Hvilken fremtid ønsker du å ha
for Svartskog?». Dette spørsmålet ga oss nyttige
tilbakemeldinger for mulighetsstudien.
Informanter
Lokale på Svartskog
Ansatte på kolonialen
Passerende turgåere
Oppegård historielag
Arealplanlegger Nordre Follo kommune

Strategi 1: Skape grunnlag for et
mer levedyktig lokalsamfunn

Tiltak

Strategi 2: Øke tilgjengelighet
og fremkommelighet

Tiltak

Strategi 3: Synliggjøre natur- og
kulturkvaliteter

Tiltak
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TEORETISK TILNÆRMING
Den europeiske landskapskonvensjonen
Formålet med den europeiske landskapskonvensjonen er å «verne, forvalte og
planlegge landskap, og å organisere europeisk
samarbeid på disse områdene» (Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, 2014). Norge,
som mange andre land, har signert denne
konvensjonen som ble vedtatt i 2004, og gir
dermed føringer for planleggingen av landskap
innad i Europa. Et av målene med konvensjonen
er at lokalsamfunnet skal ha større grad av
medvirkning i arbeidet med verning, forvaltning
og planlegging av landskapet (Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, 2014).
Konvensjonen definerer landskap på
følgende måte: «Landskap betyr et område, slik
folk oppfatter det, der særpreget er et resultat av
påvirkning fra og samspill mellom naturlige og/
eller menneskelige faktorer» (Direktoratet for
naturforvaltning, 2010, s. 9). Landskapet blir sett
på som både en verdi som trenger forvaltning,
og som en ressurs som kan bidra til ny verdiskaping. At landskapet innehar kvaliteter
som vi må ivareta, er også lovfestet i plan
og bygningsloven av 2008 (Direktoratet for
naturforvaltning & Riksantikvaren, 2010;
Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
2014).

Bærekraftig utvikling
Bærekraftig utvikling er et begrep som stammer
fra rapporten “Vår felles Framtid” fra 1987, utgitt
fra verdenskommisjonen for miljø og utvikling.
Definert som “utvikling som imøtekommer
dagens behov uten å ødelegge mulighetene for
at kommende generasjoner skal få dekket sine
behov” (FN- sambandet, 2019).
FNs bærekraftsmål
Bærekraftsmålene er en global veiviser til
hvordan vi kan utrydde fattigdom, stoppe
klimaendringene og bekjempe ulikhet
innen 2030. Det er 17 mål, med tilhørende
169 delmål. For å nå disse målene er alle
nødt til å jobbe sammen, både på lokalt og
nasjonalt nivå (FN-sambandet, 2020). I de
norske nasjonale forventningene til regional
og kommunal planlegging 2019-2023, er en
av forventningene at bærekraftsmålene må
legges til grunn i planleggingen (Kommunal
og moderniseringsdepartementet, 2020).
Mulighetsstudien vår baserer seg derfor på
noen av disse målene, og resultatet av de
løsningene vi har kommet frem til. Vi har dermed
valgt å fokusere på mål 3: sikre god helse og
fremme livskvalitet, og mål 11: gjøre byer og
lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og
bærekraftige.

Figur 4: Vi har valgt å fokusere på
FNs bærekraftsmål 3 og 11.
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TEORETISK TILNÆRMING
Bred verdiskaping
Bred verdiskaping kan brukes som en strategi
for bærekraftig stedsutvikling og omfavner
ikke bare den økonomiske verdiskapingen,
men også de miljømessige, sosiale og
kulturelle verdiene. Begrepet er et resultat
av to nasjonale verdiskapingsprogrammer:
“verdiskapingsprogrammet på
kulturminneområdet 2006-2010”, og “naturarven
som verdiskaper 2009-2014”. Førstnevnte
ble ledet av Riksantikvaren, mens siste av
Miljødirektoratet. Begge programmene tar for
seg hvordan natur- og kulturarven kan benyttes
på en bærekraftig måte for å skape nærings- og
samfunnsutvikling i lokalsamfunnet (Haukeland
& Brandtzæg, 2019).
Miljømessig verdiskaping innebærer å
ta vare på de miljøverdiene som sees i
sammenheng med natur- og kulturarven.
Kulturell verdiskaping dreier seg om å ta vare
på kulturverdier som gjenspeiles i områdets
tradisjoner, historiefortelling og identitet.
Sosial verdiskaping handler om å få en sterkere
tilknytning til natur- og kulturarven ved tillit,
engasjement og felles forståelse. Økonomisk
verdiskaping tar for seg de økonomiske
ringvirkningene som kan forekomme gjennom
økt produksjon, salg og sysselsetting for
lokalsamfunnet (Haukeland & Brandtzæg, 2019).

Ved å fokusere på samspillet mellom alle disse
formene for verdiskaping kan man gjennom
det sikre en bærekraftig utvikling (Haukeland &
Brandtzæg, 2019; miljødirektoratet, 2015).

Miljømessig verdiskaping

- Tilrettelegging
- Skjøtsel
- Informering
- Skilting
- Etablere verneområder

Kulturell verdiskaping

- Formidling
- Involvering
- Synliggjøring

Sosial verdiskaping

- Samarbeid
- Dugnad
- Fellesskap
- Frivillighet

Økonomisk verdiskaping

- Innovasjon
- Nyetableringer
- Utvidelse av eksisterende næringer

Figur 5: Tabellen illustrere hvordan en kan oppnå de ulike formene for verdiskaping.
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GEOMORFOLOFI - LANDFORMER OG VANN
Geomorfologi
For ca 10 000 år siden lå hele Norden under et
tykt isdekke som trykket ned landmassene. Når
klimaet ble mildere, begynte isen langsomt
å smelte og landet begynte å heve seg.
Landskapet rundt Oslofjorden ble delvis dannet
gjennom vulkansk aktivitet for mange millioner
år siden (Østberg, 2018). Da isen smeltet,
beveget de store massene seg over landet og
knuste jordtypene. I området rundt Svartskog
og Oppegård smeltet isen relativt raskt og
har derfor ikke rukket å slipe terrenget i like
stor grad som lenger sør i Follo ifølge Østberg
(2018). På grunn av dette er det en stor variasjon
i terrenget med åser, daler og relativt grunt
jordsmonn i området rundt Svartskog.
Langs omtrent hele Bunnefjorden er kystlinjen
bratt ned mot vannet med skogkledde klipper.
Topografien er ujevn med flere dype snitt og
kløfter (Thylen, 2016). På den østre delen er det
forholdsvis flatt med platåer, men terrenget
skråner ned mot fjorden i vest. Landskapet
består av berggrunn, med et tynt morenelag
over. På den nordligste delen langs elven og i
området rundt finnes mye finfordelte jordmasser
og elvesedimenter (Thylen, 2016).

Vannet i Bunnefjorden
Bunnefjorden ligger skjermet mellom Svartskog
og Nesodden. Den øvre delen er relativt bred
med lang avstand mellom landsidene, og
smalner gradvis mot den sørlige delen. Langs
hele Bunnefjorden synes begge landsidene
tydelig fra motsatt side. Mange av bekkene
som renner ut i fjorden har relativt høyt nivå av
fosfor noe som i stor grad skyldes jordbruket
rundt ifølge PURA (2019). Flere tiltak for å
redusere fosformenden er i gangsatt. Det
brukes offentlige midler, som blant annet
SMIL (Spesielle miljøtiltak i landbruket) og
RMP (Regionale miljøprogram), som skal pågå
mellom 2016–2021 (PURA, 2019).
Indre Oslofjord er en såkalt terskelfjord, som
innebærer at fjorden er adskilt fra det åpne havet
gjennom fjelltopper under vann. Hele Indre
Oslofjord er avgrenset av Drøbaksundet der
det finnes en topp på 19,5 meter (NIVA, 2019).
Bunnefjorden er dessuten adskilt av ytterligere
to terskler på 50 meters høyde. Dette betyr
ifølge NIVA (2019) at vannet i Bunnefjorden har
veldig lang oppholdstid som fører til at det tar
lang tid før vannet og oksygenet i vannet og
byttes ut. Oksygennivået blir derfor lavt når det

ikke tilføres noe nytt. Stoffer som fosfat, silikat og
ammonium hoper seg opp da de ikke forbrukes i
oksygenfattig vann.
Oksygenfattig vann vil i det lange løp føre til at
de fleste marine artene forsvinner (NIVA, 2019).
Dette har tidligere skjedd i Bunnefjorden og
andre deler av Indre Oslofjord og har ført til at
arter som for eksempel torsk og reke forsvinner.
A`
A
NIVA (2019) mener at tiltak som kontinuerlig
rensing gjennom årene har gjort at flere arter
har kommet tilbake. Blant annet er tiltak som
dypvannfornyelse, der oksygenfattig vann
byttes ut med oksygenrikt trolig en effektiv
metode i terskelfjorder (NIVA, 2019). Den siste
dypvannfornyelsen var ifølge NIVA (2019)
vinteren 2017 med vellykkede resultat for marin
organismer. På grunn av
at det allerede utføres
tiltak mot forurensning
i Bunnefjorden, er ikke
dette noe vi vil fokusere
videre på i oppgaven.
A`
A

100 moh.
0 moh.

A 0m
Figur 6: Snitt over Svartskog.
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AREALBRUK OG BEBYGGELSE
Svartskog er et område som består av
relativt lite bebyggelse, sammenlignet med
de tettbygde stedene rundt Oslofjorden.
Bebyggelsen er spredt og består av hus, hytter
og næringseiendommer (Oppegård kommune,
2018). Det meste av bebyggelsen er lokalisert
langs kysten og sentralt på Svartskog rundt
Oppegård kirke. I dag er det 75 boliger og
49 hytter langs hele kysten av Svartskog. På
Bålerudområdet er det 255 beboere, ifølge
Oppegård kommune (2014).

Den kanskje viktigste grunnen til at området
ikke har blitt utbygd de senere årene er nok den
massive motstanden mot utbygging. Utbygging
av Svartskog har vært et omdiskutert tema
ved flere anledninger. Det har vært foreslått
utbyggingsprosjekter, men protester har stoppet
de. Folk viser sin motstand gjennom blant annet
Facebook-gruppen “Bevar Svartskog”, Oppegård
Historielag og Gerdarrudin (forening stiftet til
vern av Svartskog).

Kyststien fra Breivoll gård og opp til Bekkensten
har gjort strandsonen noe mer tilgjengelig for
allmennheten. Fra Bekkensten og opp til
Oppegård båtforening oppleves strandsonen
som mer privatisert, hvor detArelafordeling
i hovedsak er de
offentlige badestedene som er Skog
tilgjengelige.
Disse finnes det flere av langs hele
kystlinjen, se
Jordbruksarealer
figur 7. De fleste av dem har tilhørende
Bebygd og samferdsel
parkeringsplasser.

Badeplasser
Der kysten preges av fritidseiendommer
og bolighus, så dominerer landbruk med
innmarksbeite lenger inn i landet. Den spredte
bebyggelsen her består for det meste av gårdsbruk. Store deler av Svartskog er dessuten
regulert til LNF område i kommuneplanens
arealdel, som vil si at område i hovedsak skal
brukes til landbruks-, natur og friluftsformål
(Oppegård kommune, 2019). Det er kun
området rundt Bålerud som per. i dag er regulert
til boligformål. Det er ikke planer om større
utbyggingsprosjekt, kommunen fokuserer heller
på en fortetting i det området som allerede er
bygget ut.

Bestemorstranda
Strandbukta
Ingierstrand

Strandkollen
Mjølsekken

Strandskog
Prosted
Bekkensten

Sjødalstand

Bilde 5: Bebyggelse i
skråningen opp fra kysten.

Kjærnes

Breivoll

Arelafordeling
Skog
Jordbruksarealer
Bebygd og samferdsel
Bilde 2-4: Vi kom over skilt
merket “privat” flere steder.
Særlig ved private strender.

Bilde 6: Mange private eiendommer langs strandsonen
med tilhørende brygger.

Badeplasser
Figur 7: Arealfordeling og badeplasser på Svartskog.
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AREALBRUK OG BEBYGGELSE
FRILUFTSLIV

I miljødirektoratets forslag til helhetlig plan for
Oslofjorden, er det å fremme aktivt friluftsliv et
av to hovedmålsettinger for Oslofjorden
(Miljødirektoratet, 2019). Svartskog er her et
viktig område som det største sammenhengende friluftsområde i hele indre Oslofjord.
Her kan en oppleve kysten med fiske og bademuligheter langs Bunnefjorden, skogen ligger
tilgjengelig rett i nærheten med et utarbeidet
stisystem og Gjersjøelva natur- og kulturpark
ligger der for den som ønsker å kombinere
naturopplevelsen med læren om industrihistorien som har foregått i flere århundrer (NAF,
u.å.). Oslofjorden friluftsråd eier Bestemorstua,
som inngår i kystleden. Dette er med på å sikre
allmennheten muligheten til å oppleve friluftslivet langs kysten (Oslofjorden friluftsråd, u.å.).

Bilde 7: Breivoll gård.

Helt sør i Bunnefjorden ligger Breivoll gård, eid
av DNT, og tilbyr aktiviteter til store og små. De
har en rekke planer for å utvikle tilbudet (DNT
Oslo og omegn, u.å.). Herfra går også den
populære kyststien, som mange bruker med
Svartskog Kolonial som mål. For bedre
tilrettelegging ble det bygd sherpatrapper langs
stien som sto ferdig i 2019.

Bilde 8: Bestemorstua.

Det er mange turstier på Svartskog som
forbinder området med attraksjoner i
nærmiljøet. Det prepareres også skiløyper på
vinterstid. Vi la merke til at det flere steder var
dårlig merking av stiene, en observasjon som vi
tar med oss videre i mulighetsstudien.

Sykkelveier

Fottur
Stier
Skiløper
Fottur
Stier
Skiløper

Bilde 9: Sherpatrappene langs Bilde10: Bestemorstranda.
kysstien som sto ferdig i 2019.

Sykkelveier

Figur 8: Turmuligheter på Svartskog.
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AREALBRUK OG BEBYGGELSE
INFRASTRUKTUR

Regional infrastruktur
E18 går tvers gjennom Svartskog. Denne veien
åpnet i 1970 og erstattet Gamle Mossevei som
hovedferdselsåre inn til Oslo (Ballangrud, 2004).
I motsetning til Gamle Mossevei har ikke E18
avkjøringer på strekningen gjennom Svartskog.
Ved avkjøring til Svartskog må en ta av ved
Kolboten i nord eller ved Vinterbro i sør.
Jernbanen stopper på Kolboten, dette blir
nærmeste stoppested med tog for innbyggeren
på Svartskog. Østfoldbanen fra Kristiania til
Halden åpnet i 1879 (Aspenberg, 2020), og mye
av bebyggelsen i kommunen har siden den gang
blitt liggende i tilknytning til jernbanetraseen.
Lokal infrastuktur
Bil er det enkleste transportmiddelet å benytte
seg av på Svartskog. Parkeringsmulighetene
langs Ingierstrandveien, der de fleste
badeplassene ligger, er gode, men på
Bålerudområdet der det meste av bebyggelsen
er sentralisert er det ikke like gode
parkeringsmuligheter.
Det går buss til Svartskog, men ifølge de lokale
vi har snakket med går bussen for sjeldent til at
den er et godt tilbud. Bussen går et par ganger
på morgenen, før den begynner å gå i 12- tiden
med avganger en gang i timen frem til ca kl. 18. I
helgene finnes det ikke busstilbud til Svartskog.

Det er også mulig å sykle til Svartskog. Vår
informant i Nordre Follo kommune kunne
fortelle at det er mange som sykler til Svartskog
kolonial fra andre steder i kommunen. Det finnes
riktignok ikke gode sykkelveier, de som sykler
gjør dette langs bilveien som kan være preget
av trafikk med forholdsvis høy hastighet. Dette
gjør at sykling kun egner seg for en gitt gruppe
syklister. For barnefamilier og eldre mennesker
er ikke sykkel som transportmiddel et alternativ
over lengre distanser.
Båttrafikk
Båttrafikk på Bunnefjorden var en viktig
forbindelse til og fra Svartskog i mange år. Så
tidlig som i 1350 ble Bekkensten brukt som
fergested for ferdsel over til Nesodden, ifølge
Ballangrud (2004). På midten av 1800-tallet ble
det for alvor fart på båttrafikken i Oslofjorden.
Da hyttebyggingen langs kysten ble populært
rundt 1870, ble båt en særlig viktig forbindelse
mellom Oslo og Svartskog (Oslo Byleksikon,
u.å). På Bekkensten, Bålerud og Svartskog ble
det etablert anløpssteder. I 1934 ble det også
båtforbindelse fra Oslo til Ingierstrand, det
gikk båttrafikk på strekningen fram til 1970
(Oppegård kommune, 1998). Båttrafikken
var viktig i lang tid, selv etter at det var
etablert jernbane både på øst- og vestsiden
av Oslofjorden E18
var fortsatt båten et viktig
transportmiddel. Det var først ved privatbilens
Gamle Mossevei
inntog, at båten opphørte som sentralt
Ingierstrandveien
transportmiddel.
I 1966 gikk D/S Nesodden sin
Roald Amundsens(Ballangrud,
vei
siste tur på Bunnefjorden
2004).
Jernbane
Andre veier

Ingierstrand

Bekkensten brygge

Bek

Bålerud brygge

Svartskog brygge

S

E18
Gamle Mossevei
Ingierstrandveien
Roald Amundsens vei
E18

Jernbane

Gamle Mossevei

Andre veier

Ingierstrandveien

Busstopp

Roald Amundsens vei

Kolboten Stasjon

Jernbane

Gamle båtstopp

Figur 9: Infrastruktur på Svartskog.

Andre veier
Busstopp
Kolboten Stasjon
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NATURMILJØ
Vegetasjonsdekke og viktige natur strukturer
Det er relativt stor variasjon i vegetasjonen på
Svartskog. Her finnes blant annet grandominert
lågurtskog og hagemarkskog med edelløvtrær.
Lisiden mot vest består i stor grad av fattig
furuskog og barblandingsskog. Her er jorda tynn
og landskapet bratt og er derfor et krevende
område for vegetasjon å slå rot. Lisiden er
derimot gjennomskåret av ulike skar eller
bekkedaler (Thylen, 2016).

Biologisk mangfold
Det biologiske mangfoldet på Svartskog er
relativt stort. Ved å ha et gunstig, varmt og
kystnært klima med kalkrik jordsmonn har
området svært gunstige vekstforhold. En
lang vekstsesong med varme temperaturer
gir grunnlaget for et rikt artsmangfold
(Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 2010; Thylen,
2016).

Deler av området bærer preg av plukkhogst fra
tidligere av, men skogen har aldri vært flatehogd
og kan derfor regnes som svært gammel. Mot
øst er skogen derimot yngre. Her har man i
mange år drevet med flatehogst av hele skogen.
I dag er skogen her tett, til tross for at skogen er
relativt ung (Thylen, 2016)

Verneområder
For å ivareta sårbare og truede naturtyper og
biologisk mangfold har store deler av Svartskog
blitt vernet. Disse områdene har en spesiell
nasjonal eller internasjonal verdi. Hensikten med
verneområder er å hindre menneskelig inngrep
i naturlandskap eller kulturlandskap med høy
økologisk, kulturell eller opplevelsesmessig
verdi (Olerud et al, 2020).

Bilde 11: Kyst.

Bilde 12: Landbruk.

På Svartskog finnes både naturreservater og
landskapsvernområde. Naturreservat er de
strengeste formene for vern etter Naturmangfoldloven.
Naturreservatene i Svartskog heter Trolldalen
(600 dekar) og Delingsdalen (399 dekar). I
Delingsdalen finnes det gammel skog som er
dekket av barskog med rike skogtyper som
lågurtgranskog, høgstaudegranskog og
rik sumpskog (Forskrift om Delingsdalen
naturreservat, 2008, §2). Trolldalen består av rik
blanding av blandingsskog, lågurt eikeskog, rik
sumpskog og alm - lindeskog (Forskrift om vern
av Trolldalen naturreservat Oppegård, 2018, §1).
Svartskog landskapsvernområde (2295 dekar) er
et stort kulturlandskap som primært består av
større og mindre åkerflater mellom skogkledte
koller (Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 2010).

Bilde 13: Skog.
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NATURMILJØ
Naturreservat
Et naturreservat er et område hvor det befinner seg truet, sårbar eller sjelden
natur. Vernet skal ivareta den bestemte naturen eller området som er sentralt
for det det spesielle biologiske mangfoldet. Videre kan et naturreservat ha en
særskilt naturvitenskapelig verdi eller en helt spesiell geologisk forekomst.
Det sentrale for et naturreservat er at det skal sikre et representativt utvalg av
Norges naturtyper for all fremtid samtidig som at den styrker muligheten for
forvaltningen av de vernede område. Naturreservat er den strengeste formen
for vern i Norge ved at et naturreservat kan totalfredes mot all virksomhet,
Delingsdalen
tiltak eller ferdsel (Frislid, 2016; Frislid & Halleraker, 2020).
naturreservat
Landskapsvernområde
Et landskapsvernområde er et område med natur- og kulturlandskap som
til sammen gir en stor kulturell, økologisk eller opplevelsesmessig verdi.
Området er derfor vernet mot inngrep som i stor grad vil endre eller forandre
dette landskapets karakter. Vernet praktiserer ikke like strengt som i en
Trolldalen
nasjonalpark eller i et naturreservat. Fredning
av plante og dyreliv gjelder
også som regel i et landskapsvernområde.
Tradisjonell landbruk og skogbruk
naturreservat
drives som normalt (Frislid & Halleraker, 2020).
LNF - område
Et LNF - område (Landbruks, natur og friluftsområde) er et område som har
et spesielt vern som skal ivaretas slik at det
kommer allmennheten til gode.
Svartskog
Disse område er tilegnet jordbruksproduksjon
eller rekreasjon for innbyggere.
landskapsHer er det generelt et bygge og anleggs forbud
for å ivareta kvalitetene til
vernområde
område. Byggetillatelse som tillates er bygg som har en direkte tilknytning
til landbruk eller stedbunden næring. Det finnes derimot to forskjellige
muligheter for å få lov til å bygge i et LNF område. Man kan enten søke
dispensasjon eller få området omregulert til boligformål. Til vanlig gis det
dispensasjon til erstatningsboliger hvor den eksisterende boligen ikke er i
stand til å rehabiliteres. Det kreves at både fylkesmannen og kommunen skal
engasjeres i godkjenningen av rivetillatelsen (Kristiansen 2020).

Delingsdalen
naturreservat

Trolldalen
naturreservat

Svartskog
landskapsvernområde

LNF område

Figur 10: Svartskog
ormåde i Nordre
follo kommuneplan 2019-2030.

12

KULTURHISTORIE
Det har vært mennesker på Svartskog i flere
tusen år. De første sporene etter mennesker kan
føres tilbake til eldre steinalder. Ifølge våre
informanter i Oppegård historielag er det få
andre steder i landet du kan oppleve hele
norgeshistorien på et område. Det er nettopp
summen av alle de historiske funnen som gjør
Svartskog til et helt unikt sted. Det finnes spor
og gjenstander som vitner om menneskelig
aktivitet fra steinalder, bronsealder, jernalder,
middelalder og nyere tid, se tidslinje på neste
side. Det er funnet kulturminner over hele
Svartskog, fra nord til sør, fra Bunnefjorden i vest
til Gjersjøen i øst.
I middelalderen var det meste av aktiviteten på
Svartskog sentralisert rundt Oppegård kirke.
Det ble bygget flere middelalder gårder i dette
området, de ligger der også i dag. Området vest
for Oppegård kirke kaldes Bålerudområdet og
det er her vi finner det meste av bebyggelsen i
dag, i tillegg til at det er spredt bebyggelse langs

Bilde 14: Søndre Oppegård gård, en av middelaldergårdene ved
Oppegård kirke. Foto: Akerhusbasen / Digital museeum (1965).

hele kysten. På slutten av 1800- tallet og frem til
omtrent 1940, ble det bygget flere fritidsboliger
på Svartskog for velstående Oslofolk, ifølge
Svartskog Vel (u.å.). Siden den gang har det
ikke vært noen store utbyggingsprosjekter på
Svartskog. Dette gjør at dagens bebyggelse på
Svartskog i stor grad består av hus i sveitserstil,
jugend og historisme (Oppegård kommune,
2014).
Svartskog har alltid vært en viktig forbindelse
i Nord-sør retning. Denne strekningen har
blitt brukt av bønner fra Follo som skulle inn
til byen å selge varene sine og som postrute
fra hovedstaden ut av Norge til København
(Oppegård kommune, 1998). Oldtidsveien over
Svartskog kan spores tilbake til steinalderen,
og gikk over Hvitebjørn til kirken så til Sjødal
og Kjernes. I yngre jernalder benyttet man seg
også av Kirkeveien. Denne gikk fra øst siden
av Gjersjøen til Kurud og kirken på Svartskog.
Denne veien var i flere hundre år viktig strekning
for å komme seg til og fra kirken.

Bilde15: Roald Amundsenshjem, Uranienborg bygget i 1898.

Gamle Mossevei langs Gjersjøen er et viktig
kulturminne innen veibyggekunst. Da veien ble
åpnet i 1860, den var først og fremst en viktig
transportåre inn til hovedstaden, men fikk også
betydning for fritidsaktiviteter (Knutsen, 2020).
Langs veien ble det anlagt serveringssteder og
campingplass, noe som sammen med Gjersjøen
gjorde området til et populært utflukts mål.
Gamle Mossevei var unik for sin tid da den ble
anlagt etter chaussee-prinsippet. Det innebar
at veien skulle føye seg så godt som mulig
inn i landskapet og ha minst mulig stigning.
Denne teknikken skilte seg fra de tidligere
anlagte kongeveiene, der veien ble lagt etter
de rette linjers-prinsipp (SNL, 2009). Veien langs
Gjersjøen følger stort sett den samme traseen i
dag som da den ble anlagt. Veistrekningen ble
en del av Statens Vegvesens verneplan fra 2002.
Veien samt omgivelse rundt er kulturhistorisk
landskap av nasjonal interesse (Knutsen, 2020).

Bilde 16: Gamle Mossevei, 1914.
Foto: Gløersen, O. / Oslo Museum.
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TIDSLINJE

1900-tallet

Laget med bakrunn i informasjon
fra Ballangrud, E. (2004). Oppegårds
historie i telegramstil. Kronologisk.

1908 Roald Amundsen flytter inn på Villa Uranienborg (bygget i 1898) og bor
der til sin død i 1928.
1916 Svartskog kolonial blir etablert.
1930-tallet Reklamehjul blir satt opp ved Ringnes.
1931 Tyrigrava brenner ned, i 1932 står dagens funkisbygg klart.
1934 Restaurant på Ingierstrand bad åpner. Ingierstrand Bad Restaurant er et
ikonisk funkisbygg i norsk historie.
Etter krigstid: Kulturlandskapet har beholdt mye av sitt gamle preg og er
preget av mekanisk jordbruk og ensidig drift. Landskapet setter begrensninger
(grunn jord og åkerholme) som gjør at utvidelser av store arealer.
1966 D/S Nesodden slutter å gå på Bunnefjorden.
1970 E18 over Svartskog sto ferdig.
1996 Foreningen Gerdarudin stiftes til vern av Svartskog.

Eldre steinalderen
(10 000 fvt. – 4000 fvt.)
Aktivitet ved det som
den gang var strandsonen, nord for
Delingsdalen og vest
for Gjersjøelva.

4000 fvt.

3500 fvt.

1600-1700 tallet
Bronsealder
(17 000 fvt. – 500 fvt.)
- Gravrøyser
- Fast bosetning i
Sandbuktskogen og
ved Bekkensten.
- Skaftsteinøks på
Søndre Oppegård.

3000 fvt.

2500 fvt.

1721 Gierdarud
stavkirke rives og
erstattes med en
tømmerkirke.
Yngre jernalder
(550 evt. – 1050 evt.
Registrert omtrent
300 tufter og
terrasser.
2000 fvt.

1500 fvt.

Yngre steinalder
(4000 fvt. – 1800 fvt.)

Middelalder
(1050 evt. – 1537 evt.)

- Bøndene kom til Follo.
Morene- og sandjord ga gode
dyrkingsforhold.
- Boplasser på Kurud.
- Steinøks på Dal.
- Oldtidsveier over Hvitebjørn.

1160-1290 Stokkbåt på Gjersjøen.
Denne ble funnet i 2005 og det er i dag
Follo museer som oppbevarer den.
1250 Gierdarud stavkirke bygges.
Bebyggelsen sentralisert i området
rundt kirken.
1289 Bjørnsrud blir selvstendig bruk.
1300 Kurud ryddet.
- Flere gårder fra denne perioden.

Eldre jernalder
(500 fvt. – 550 evt.)

- Gravhauger
- 140 boplasser på terrasser i skråningen mot
Sandbukta og 20 boplasser i terrasser rett opp
fra Bekkensten.
- Aktivitet på stedet for Søndre Oppegård.

1000 fvt.

500 fvt.

År 0.

500 evt.

1000 evt.

2000 evt.

2000- tallet
1800-tallet
1857 Dampskiptrafikken starter i Bunnefjorden.
1859 Villa Sandvigen ferdig bygget.
1854 Tyrigrava vertshus ble bygget i forbindelse
med anleggelsen av Gamle Mossevei.
1860 Mosseveien står ferdig.
1863 Bålerud skole blir bygget, nedlagt i 1952.
Brukes i dag som forsamlingshus.
1870 Utbyggingen av fritidsboliger øker.
1875 Kirken rives igjen og den nåværende
Oppegård kirken ble tatt i bruk i 1876.
Slutten av 1800- tallet Jorden blir ryddet for
trær og stein i området rundt kirken, det bli
større sammenhengende dyrbare arealer.

2002
- Aksjonsgruppa
«Bevar Svartskog
Grønn» hadde aksjon.
- Gamle Mossevei
blir en del av Statens
Vegvesens verneplan.
Veien og omgivelsene
rundt er kulturhistorisk
landskap av nasjonal
interesse.
2012 Anlegget på
Ingierstran blir fredet
av Riksantikvaren.
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ROMLIGE - ESTETISKE FORHOLD
Den visuelle karakteren og hva man faktisk ser i
landskapet, varierer på Svartskog etter hvordan
man beveger seg i landskapet. Til fots langs
kyststien for eksempel, har man muligheten til å
oppleve og se landskapet i nærheten av sjøen.
Her er det et åpent landskap, hvor en ser over til
andre siden av fjorden. Fra bilvinduet er begge
sider av veien preget av tett skog, som fører til et
lukket rom.
Svartskog er preget av stor variasjonsrikdom.
Det bærer preg av mye tett og sammenhengende skog og dens biologiske mangfold.
Det er ikke særlig tydelige avgrensing mellom
fjordlandskap og skoglandskap, sett bort ifra
der det er mye bebyggelse. Der er en tydelig
rominndeling med kontrastene utbygging
og urørt skog. Området bærer også preg av
menneskeskapte landskap som industri helt
nord og landbruk. Ikke langt unna kysten
befinner man seg plutselig i et landskap med
store jorder og gårder, noe som er svært ulikt
den tette og oppstykkede bebyggelsen en finner
i strandsonen.

LYNCH ANALYSE
Bilde 17:
Landbruk med
store jorder
og eiendommer preger
landskapet inn
i landet.

Bilde 18:
Via kyststian
opplever en
både åpne
landskap ved
fjorden ...

Lydbildet preges av trafikken som suser på E18
ikke langt unna. Dette hører man noe nede ved
kysten, men forsterkes desto nærmere veien
man befinner seg. Ved sjøkanten var lyden av en
sjelden båtmotor nå og da mer tydelig.
Bilde 19:
..og tettere
skog innover
landskapet .

Kevin Lynch utviklet i 1960 en metode for
stedsanalyse som belyser hvordan vi opplever
og navigerer oss på et område (Henrikson, 2010).
I denne oppgaven har vi valgt å buke denne
analysen på Svartskog.
Møteplasser
Møteplasser defineres som plasser der
mennesker møtes eller krysser hverandres
ferdselsveier. De naturlige møteplassene på
Svartskog er Kolonialen og Vestenga idrettsplass.
Landemerker
Landemerker er plass, unike og
oppsiktsvekkende bygninger eller
landskapsformasjoner som kan brukes til å
orientere seg. På Svartskog er Oppegård kirke
en bygning som skiller seg ut i omgivelsene.
Amundsens hjem er en severdighet og kan
fungere som orienteringspunkt.
Ferdselsveier
Ferdselsveier er de vegene og strekningen som
folk tar seg frem på. De aller fleste veiene på
Svartskog deles av biler og mennesker, bortsett
fra en del stier som kun bukes av gående. En
del veier er også sperret med bom for å hindre
unødvendig biltrafikk. De eneste innfartsveien til
Svartskog er Roald Amundsens vei som passerer
over E18 og Ingierstrandveien som går langs
Bunnefjorden.
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ROMLIGE - ESTETISKE FORHOLD
Barriere
På ulike plasser i landskapet finnes barrierer
som er vanskelige å krysse. Naturlige barrierer er
vannmassene Bunnefjorden og Gjersjøen. E18
deler landskaper i en østlig og vestlig side. Det
går ann å passere E18 på Roald Amundsens vei
og på Gamle Mosseveien helt i nord og helt i syd
av det avgrensede området.
Distrikt
Distrikt er større områder som har spesielle
funksjoner eller egen karakter.

Figur 11: Lynch analyse av sentrumsområdet.

Figur 12: Lynch analyse av hele
Svartskog

Bilde 20 :Ingierstrandbad.

Bilde 23: Tyrigrava.

Bilde 21 : Vestenga idrettsplass.

Bilde 24: Villa Sandvigen.

Bilde 22 : Plommegården på
Sjødalstrand.

Bilde 25: Oppegård kirke.
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STADKJENSLE
Fastboende om Svartskog
Vår oppfatning er at de som bor på Svartskog
innehar en stolthet av å være herifra. De
verdsetter høyt de naturopplevelsene som
finnes her. Særlig skogen med de mange stiene,
og tilgjengeligheten til kysten da spesielt via
kyststien:
«Kyststien er måten vi får vist frem Svartskog best
på. Det er variasjon med både sti, grus og asfalt».
- Informant
Flere av de vi snakket med synes noe av det
mest særegne med Svartskog er at det ligger
såpass landlig til, men fortsatt sentralt med
kort avstand til Oslo. Videre så er kolonialen en
viktig møteplass, samt arbeidsplass. Det gjør at
ungdom ikke trenger å flytte inn til byen for å
skaffe seg arbeid.

En utfordring for de som bor der er at
kollektivtilbudet er altfor dårlig. Eksempelvis
så går det ingen buss i helgene. Dette får
konsekvenser for særlig ungdom som enda ikke
har tatt lappen.

som ikke bor her men bruker området fast til
friluftsliv og rekreasjon. Vi har snakket med flere
som ser verdien av å ha et sammenhengende
naturområde i nærheten, da dette ikke er noe
man finner mange steder rundt Oslofjorden.

«Når jeg var 12-15 år hata jeg Svartskog pga. det
dårlige kollektivtilbudet. Etterhvert som jeg fikk
lappen og ble eldre ser jeg verdien av å bo her»
- Informant

«Svartskog er blitt liggende som en Tornerose- søvn
og blitt bevart»
- Informant

Slik som situasjonen er nå så flytter særlig
barnefamilier og eldre fra Svartskog fordi
kollektivtilbudet og forbindelsen ut hit ikke er
gode nok.
Andre med tilhørighet til Svartskog
Ikke bare så opplevde vi at de fastboende har en
sterk tilknytning til Svartskog, men også andre

Utbygging vs. bevaring
Vi oppgfatter at det er en splittelse i bygda
mellom utbygging og bevaring. Den sterke
motstanden for utbygging er også grunnen til at
det ikke er blitt mer boligbebyggelse her. Likevel
så får vi et inntrykk av at de som bor her ikke har
noe imot at det blir noe mer utbygging. Som en
av de fastboende sa:
«Forsiktig fortetting kan gjøre at befolkningen kan
stå mer på egne bein»
- Informant
De fleste har nemlig en oppfatning av at om
en bygger noen flere boliger og flere bruker
området, så vil det ha ringvirkninger som bedre
kollektivtilbud og en matbutikk. De ønsker
ikke en massiv utbygging, men en variasjon i
bebyggelsen i form av småhus og eneboliger
slik at mennesker i alle aldre kan bo her. Det er
et stort område som de synes flere skal kunne ha
glede av.

Bilde 26: Svartskog kolonial. Foto: Ukjent (2018).

Bilde 27: Det er stort engasjement for å bevare Svartskog.
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MULIGHETSSTUDIE
SWOT - ANALYSE
STYRKER

SVAKHETER

- Sentralt
- Variert natur
- Kystnært
- Rik kulturhistorie
- Friluftsområde
- Bolyst blant både eldre og
yngre
- Identiteten til Svartskog ligger
i historien

- Utilgjengelig
- Få tilbud
- Bilbasert
- Dårlig infrastruktur
- Dårlig merking av stier
- Dårlig merking av badeplasser
- Få innbyggere

MULIGHETER

TRUSLER

Etter å ha utført landskapsressursanalysen har vi gjennom en SWOT analyse
identifisert de viktigste styrkene, svakhetene, mulighetene og truslene på
Svartskog. Det er dette som ligger til grunn for vår mulighetsstudie. Vi har videre
tatt hensyn til mange av ønskene fra lokalsamfunnet, etter ett av målene til den
Europeiske landskapsvernkonvensjonen om å i større grad fokusere på lokal
medvirkning.
Gjennom landskapsressursanalysen sitter vi igjen med den oppfatningen at
Svartskog er et svært spennende område som innehar flotte naturverdier,
samt et mangfold av kulturminner. En viktig utfordring på Svartskog er den
sterke debatten mellom utbygging og vern. Vi har derfor fokusert på å utforme
strategier som ikke vil kreve så store inngrep i naturen. Samtidig mener vi at for
å verne et område, så må det forvaltes på en eller annen måte. Hvis det legges
til rette for at flere kan bruke stedet vil det kanskje medføre at det settes større
pris på, som igjen resulterer i at Svartskogs verdier bevares. Vi håper at dette kan
være en løsning som fører til at konflikten mellom vern og utbygging minker.
DÅRLIG KOLLEKTIVTILBUD

- Bedre kollektivtilbud - buss
- Tilgjengelighet med båt
- Store disponible arealer til
boligbygging
- Videreutvikling av
friluftstilbud
- Utvikling av kystlinjen
- Bedre turistinformasjon
- Vedlikehold av landskap og
natur
- Hele Norgeshistorien på et
sted, fra tidlig steinalder til i dag

- Interessekonflikter mellom
utbygging bevaring
- Ikke bærekraftig utbygging
- Mangel på frivillig arbeid
- Mangel på finansiering av
utbygging
- Gjengroing

«Utvikle en infrastruktur, så
man kan bli født her og bli
gammel her», informant
«Jeg savner et bedre
kollektivtilbud», informant
«Synd at flere flytter når de
har fått barn, pga. dårlig
transporttilbud», informant

MANGEL PÅ TILRETTELEGGING
FOR FRILUFTSLIV
«Alt for tett enkelte steder.
Burde vært ryddet mer»,
informant
«Alle kulturminner er ikke
merket så godt som de burde
være», informant
«Flere sliter med å finne veien,
grunnet dårlig merking»,
informant

FÅ INNBYGGERE
«God plass til flere her»,
informant
«Jeg er så heldig å få bo her,
hvorfor skal ikke da andre få lov
til det?», informant
«Flere fastboende må til for å
få utviklet området i form av
bedre kollektivtilbud»,
informant

Figur 13: SWOT-analyse
Figur 14: Vi har identifisert tre utfordringer vi ønsker å ta tak i.
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MULIGHETSSTUDIE
Bred verdiskaping og bærekraftsmålene som
bakteppe
Tidligere har vi nevnt bred verdiskaping og
bærekraftig utvikling, med fokus på bærekraftsmålene 3 og 11. Vi har lagt disse til grunn når vi i
følgende del presenterer våre tre strategier for å
svare på problemstillingen vår:
Hvordan fremheve Svartskogs kvaliteter og dermed
gjøre stedet til et mer attraktivt sted å bo og
besøke?
Under teori (s. 6) presenterer vi ulike former
for verdiskapning og hvordan man kan oppnå
dette. Bred verdiskaping er vektlagt i utvikling
av strategiene. Særlig involvering, formidling og
tilrettelegging er viktig for videre utvikling av
Svartskog.

Under bærekraftsmål 3, fokuseres det i Norge
på fysisk aktivitet og psykisk helse. Naturen er
en kilde til økt helse og bedre livskvalitet, hvor
regjeringen har et ønske om å ta vare på friluftslivet for alle (Klima – og miljødepartementet,
2016). Derfor ønsker vi at Svartskog skal bli brukt
av flere. Dette bringer oss til bærekraftsmål 11,
hvor vi satser på å effektivisere transporten og
utvikle et velfungerende kollektivtilbud, som kan
resultere i et mindre behov for personbiltransport.
Strategiene
Alle våre strategier og tiltak er forslag som kan
forankres i Nordre Follo kommuneplans
samfunnsdel, etter plan og bygningsloven
(2008), §11-2:

Landskapskarakter
LANDSKAPSRESSURSANALYSE

Mulighetsstudie
Stadskjensle

”Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til
langsiktige utfordringer, mål og strategier for
kommunesamfunnet som helhet og kommunen
som organisasjon. Den bør inneholde en
beskrivelse og vurdering av alternative strategier
for utviklingen i kommunen”
Forslaget etter § 11-2 er ikke juridisk bindende
og er kun en langsiktig strategi for fremtidig
utvikling på Svartskog. Strategiene må også ses i
sammenheng med kommuneplanens arealdel jf.
§ 11-5 i plan- og bygningsloven (2008). Særlig vil
dette være viktig i utbyggingstiltak, da vi her
setter noen krav til retningslinjer for bruk av
areal, jf. § 11-8 om hensynssoner.

Strategi 1: Skape grunnlag for et
mer levedyktig lokalsamfunn

Tiltak

Strategi 2: Øke tilgjengelighet
og fremkommelighet

Tiltak

Strategi 3: Synliggjøre natur- og
kulturkvaliteter

Tiltak

Figur 15: Rammen viser oppbyggingen av mulighetsstudie.
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STRATEGI 1 - SKAPE GRUNNLAG FOR ET MER LEVEDYKTIG LOKALSAMFUNN
Strategi:
Skape grunnlag for et mer levedyktig
lokalsamfunn.
Tiltak:
- Forsiktig fortetting av eksisterende
bebyggelse.
- Etablering av nye miljøboliger.
Vi vil gjennom en balansert vekst utvikle et
robust lokalsamfunn. Dette gjør vi for å kunne
styrke grunnlaget for bedre kollektivtilbud og
mulighet for flere servicetilbud. Vi kommer ikke
til å gjøre konkrete bestemmelser for nøyaktig
plassering eller utforming av bebyggelsen, da
det gjøres i Plan- og bygningslovens regulerings
del, men vi kommer med overordnede
retningslinjer. Når det gjelder utbygging skal
det bygges i liten skala, dvs. eneboliger og
muligens rekkehus. Det skal ikke bygges blokker,
da dette ikke harmonerer med stedets karakter.
I områdene som fortettes skal ny bebyggelse
ha samme byggestil som de eksisterende
husene. Et virkemiddel som kan tas i bruk for
å gi retningslinjer og begrensninger som tar
særlig hensyn til infrastruktur og friluftsliv,
grønnstruktur og bevaring av natur- og
kulturmiljø, er pbl. §11-8. I et eventuelt nytt
boligområde skal boligene være terreng- og
klimatilpassede. Vi ser for oss at det kan bygges
miljøhus tilsvarende de OBOS allerede har
tegnet for området, se figur 16. I første omgang

bør en fortette de boligområdene som allerede
finnes. Ved etablering av et nytt boligfelt skal
dette legges i nærheten av kollektivtrafikk
og eksisterende veiforbindelse. Ved valg av
plassering skal det tas hensyn til geografi
og topografi på stedet. Det settes som krav
at ny bebyggelse ikke vil forårsake skade på
kulturminner. Områder som er vernet som
naturreservat eller landskapsvernområde kan
heller ikke bygges på. Der det skal bygges
ut er LNF områder nødt til å reguleres til
boligområder.
Krav til ny bebyggelse:
- Bevaring av verneområder.
- Bevaring av kulturminner.
- Markere hensynssoner i arealdelen etter pbl.
§11-8
- Tilknytning til eksisterende infrastruktur.
- Geografisk og topografisk plassering.
- Byggestil, samsvar med eksisterende
bebyggelse.

For å kunne gi innbyggerne på Svartskog et
bedre kollektiv- og servicetilbud kreves det en
høyere befolkingsbase enn den som er der nå.
I dag er det 255 fastboende i Bålerudområdet
på Svartskog, dette er for lite til at det er mulig
å utvikle kollektivtilbudet og andre tjenester. En
rapport fra Västra Götaland-regionen (2014) viser
hvor mange innbyggere som kreves for å kunne
oppnå et visst busstilbud på mindre steder.

På steder med 200–500 innbyggere er det
belegg for en buss til å gå to tur-retur avganger
i ukedagene. Er det 500-1000 innbyggere
kan bussen gå fem tur-retur avganger i
ukedagene. Hvis befolkningen er 1000–3000,
kan bussen gå 10 tur-retur avganger hver
dag og tre tur-retur avganger på helligdager
(Västra Götaland-regionen, 2014). Det betyr at
Svartskog med sine 255 innbyggere ikke har
belegg for mer enn to tur-retur avganger per
dag, ifølge denne rapporten. Når det gjelder
befolkningsgrunnlaget som kreves for at en
matbutikk skal kunne overleve, kreves det i
gjennomsnitt 1100 innbyggere, skriver Amcoff,
Möller & Westholm (2009). For en butikk
som er stengt i visse perioder, kreves det 600
innbyggere.

Figur 16: OBOS sin plan var å lage en miljølandsby, bildet er
en illustrasjon fra deres prosjekt.
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STRATEGI 2 - ØKE TILGJENGELIGHET OG FREMKOMMELIGHET
Strategi:
Øke tilgjengelighet og fremkommelighet
Tiltak:
- Båtforbindelse til Oslo.
- Gjestebrygge ved Bålerud og Ingierstrand.
- Sykkelutleie
- Gang- og sykkelvei langs hovedveiene.
- Utvidelse av busstilbud
Ferge- og gjestebrygge
Tidligere har det vært tilrettelagt for
fergetransport til Svartskog fra både Nesodden
og Oslo sentrum. Dette tilbudet ønsker vi å
gjenskape ved å utvikle nye brygger ved både
Bålerud og Ingierstrand der de gamle
fergekaiene lå. Her vil det naturlig bli skapt nye
møteplasser ved at man skaper knutepunkter
for besøkende og pendlere. Ved å utvide
tilgjengeligheten til Svartskog gjennom
fergetilbudet øker vi muligheten til å ta i bruk
alternative transportmidler til og fra Svartskog
uten at dette legger ytterligere press på de få
parkeringsplassene som allerede eksisterer
i området. Vi ser for oss en pendlerrute
mellom Oslo, Ingierstrand og Bålerud. Det blir
pendlerparkering ved brygga på Ingierstrand.
Videre ønsker vi å ha et sesong- og helgebasert
fergetilbud til Breivoll friluftsområde slik at
man kan reise helt sør i Bunnefjorden fra
hovedstaden. Fergetilbudet kan også kobles
til Nesodden. De nye bryggene vil også kunne
brukes av fritidsbåter. Vi ønsker å plassere ut
svaibøyer som alle kan benytte seg av.

Sykkelutleie ved fergekaiene
Ved å tilby sykkelutleie ved fergekaiene og andre
sentrale knutepunkt styrker vi transporttilbudet
på Svartskog ytterligere. Her ønsker vi å gi
besøkende mulighet for dagsleie av sykler som
man kan benytte seg av på hele Svartskog.
Syklene vil stå i egne stativer. Her kan man enkelt
leie sykler gjennom en app som gjør det mulig
å registrere bruker og ansvarliggjøre brukeren
under utleie. Dette gir rom for at besøkende
ikke trenger å ta med eget fremkomstmiddel
og slipper å gå de lange strekningene til fots.
Ettersom landskapet på Svartskog er kupert
ønsker vi også mulighet for el-sykkelutleie.
Sykkelutleie er sammen med fergetilbudet en
god måte å skape en helhetlig transportløsning
som gir gode muligheter for besøkende å kunne
utforske hele Svartskog.
Gang- og sykkelvei ved hovedveier
For å styrke fremkommeligheten for
miljøvennlige fremkomstmidler ser vi det
nødvendig å tilrettelegge for egen gang- og
sykkelvei langs hovedveiene på Svartskog.
Dette tiltaket er viktig for at både besøkende
og beboende kan bevege seg tryggere på
Svartskog uten å komme i konflikt med
motoriserte kjøretøy under transport. Vi ønsker
i all hovedsak sykkelfelt langs GamleStoppesteder
mossevei,
Pendlerute
videre gjennom Roald Amundsens vei
og
til slutt
Helg- og
ferierute
langs Bekkenstenveien og Ingierstrandveien.
Selv om Gamle Mossevei er oppført i Statens
vegvesens verneplan fra 2002 skal det være
mulig å utvide veien uten å endre på veiens

viktigste karakter som er linjeføringen i
landskapet. Ved å gjøre veien mer tilgjengelig vil
man kunne synliggjøre områdets kvaliteter og
kulturhistorie.
Utvidelse av det eksisterende busstilbudet
På Svartskog finnes det allerede eksisterende
bussrute som går fra Kolbotn skole til Svartskog.
Denne ruten ønsker vi å styrke ved at man
tilrettelegger for flere avganger. På denne måten
blir transporten til og fra Svartskog enklere for
både beboende, pendlere og besøkende.
Oslo
Ingierstrand

Bålerud brygge

Stoppesteder

Breivoll

Figur 17: Fergetilbud

Pendlerute
Helg- og ferierute

21

STRATEGI 3 - SYNLIGGJØRE NATUR- OG KULTURKVALITETER
Strategi:
Synliggjøre natur- og kulturkvaliteter

små badeplasser. Ved bedre merking vil det være
enklere å finne frem til stedene der er mulig å
bade.

Tiltak:
- Bedre merking av stier
- Bedre merking av badeplasser
- Etablering av Norgeshistoriesenter

Markering av stier og badeplasser
Det finnes flere stier og turområder på
Svartskog, men de er ikke alle like tydelig
markert, noe som kan gjøre at de er vanskelige
å finne. For at flere skal kunne dra nytte av disse
turområdene bør de derfor merkes bedre. Det
bør finnes oversiktskart over hele Svartskog med
turløyper slik at en enkelt får et overblikk over
hele området og lettere kan orientere seg i det
store bildet. Langs turstiene bør det være skilt
med piler som viser i hvilken retning ulike steder
er. Distansen til destinasjonen bør også stå på
skiltet. For en enklere orientering og valg av
turvei bør det være merket om veien er egnet for
gange, sykkel og/ eller ski. Ved å sette på symbol
for badeplass og attraksjon vil skiltet kunne gi
ytterligere informasjon om hva en kan forvente
ved å følge denne stien. Figur 18 viser eksempel
på hvordan slike skilt kan utformes. Mange av
badeplassene på Svartskog er også vanskelige å
finne. Grunnen til dette er det bratt terreng ned
til vannet, som gjør at man ikke ser dem fra veien
i kombinasjon med dårlig merking. Svartskog
har en lang kystlinje med noen store og mange

Figur 18: Skiltene bør merkes med stedsnavn, distanse,
mulige fremkomstmidler (gå, sykkel, ski) og annen relevant
informasjon som om det er badeplass eller attraksjon på
veien.

Norgeshistoriesenter
Det finnes mange turmuligheter på Svartskog
og langs Bunnefjorden er det flere badeplasser.
I “sentrum” av Svartskog ligger Kolonialen og
Amundsens hjem, til tross for dette er det
fortsatt potensial for flere aktivitetsmuligheter
som kan trekke mer folk til området og få
Svartskog mer levende.
«Det som gjør Svartskog så spesielt er summen av
alle de historiske minnene fra eldre steinalder til i
dag. Svartskog sin historie er som en komplett rød
tråd og godt dokumentert».
- Informant, Oppegård Historielag.

Svartskog er et historisk område som er
godt bevart. Det er et unikt sted i regionen
og er derfor den perfekte plassen for et
historiesenter. Dette senteret skal presentere
hele Norgeshistorien gjennom Svartskog sine
øyne. Gjennom å legge historiesenteret på
Svartskog får man muligheten til å se utstilte
funn i kombinasjon med å ta en tur ut å se på
kulturminnene som finnes i landskapet.
Historien er en viktig del av Svartskog sin
identitet og øke fokus på dette vil kunne
bidra til mer forståelsen og interesse for disse
verdiene hos lokalbefolkningen og besøkende.
Ett historiesenter vil kunne trekke et bred utvag
mennesker som er på utflukt til Svartskog i
helger og ferier. Sentrert vil også kunne besøkes
av skoleklasser fra ulike steder i regionen.
Skoleklassene tas imot i ukedagene slik kan
senteret blir en permanent arbeidsplass.
Historiesenteret bør ligge i nærheten av
fergestopp og bussholdeplass for at det skal
være enkelt for besøkende å ta seg dit med
båt fra Oslo og med buss fra Kolbotn. En fin
plassering av et slikt senter vil derfor kunne være
i nærheten av Amundsens hjem.
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SCENARIO
Svartskog skal være et sted for alle. Scenarioene
under illustrerer ulike menneskers møte med
Svartskog.

Barnefamilie på utflukt fra Oslo
På Akerbrygge står Monika og Jørgen med
sine to barn Andreas (6år) og Maria (10år).
Bunnefjordfergen legger til og alle gleder
seg til en innholdsrik dag på Svartskog. Etter
ca. 45min går de i land på Bålerud brygge
og ser med engang det historiske bygget
som var Roald Amundsens sitt hjem. De
går videre til Norgeshistorisesenteret som
ligger rett ved. Her blir de tatt godt imot
av en ung lokal ansatt. Familien er noen
læringsrike timer inne på senteret og barna
fatter særlig interesse for Gjersjøbåten. Nå
trenger de litt frisk luft og bevegelse, og går
ut og leier seg sykler. De setter kursen mot
Ingjerstrand. På veien stopper de innom en
bosetningsplass fra middelalderen, som de
ble oppmerksomme på under besøket på
historiesenteret. Med god skilting finner de
enkelt veien til Ingjerstrand. Der får de seg
et deilig bad før de fornøyde med dagen tar
fergen tilbake til Oslo.

Pendler til Kolboten
Aleksander (43år) har akkurat flyttet med sin
familie inn i en ny miljøbolig på Svartskog.
Klokken er 07.20 og han tar med seg
morgenkaffen på vei ut døra. Etter 5minutters
gange er han fremme ved busstoppet. Han
setter seg på bussen og tar frem headsettet.
Nå kan han bare nyte musikken i 20 min
til han er fremme i Kolbotn. Etter endt
arbeidsdag trenger han ikke vente lenge
før bussen hjem til Svartskog kommer. Han
hopper av bussen ved barnehagen, plukker
opp barna og rusler sammen med dem hjem
langs en trygg gang- og sykkelvei.

Ungdom på Svartskog
Det er lørdagmorgen og Kristine (16år) sykler
til en ny arbeidshelg på historiesenteret.
Hun er oppvokst på Svartskog og er stolt
over stedets natur- og kulturhistorie.
Norgeshistoriesenteret er derfor en perfekt
arbeidsplass, her får hun muligheten til å
formidle kunnskapen sin videre til besøkende
fra andre steder i regionen. En familie fra Oslo
ønsker turtips etter en runde på senteret. Hun
foreslår kyststien med sherpatrapper ned til
Breivoll, eller turen opp til Ingierstrand med
flere bademuligheter langs veien. Etter endt
arbeidsdag møter hun vennene sine som
nettopp har tatt seg en matbit i kafeen på
Norgeshistoriesenteret. Sammen går de de få
meterne ned til Bålerud brygge. Dette har blitt
et naturlig samlingssted for ungdommen etter
at det ble fergeforbindelse til Oslo.
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AVSLUTNING
Målet med oppgaven var å fremheve og utvikle
de ulike verdiene som finnes på Svartskog
gjennom vår problemstilling: Hvordan fremheve
Svartskogs kvaliteter og dermed gjøre stedet
til et mer attraktivt sted å bo og besøke? For å
besvare problemstillingen har vi gjennom
denne oppgaven analysert dokumenter, gjort
feltarbeid med observasjon og intervjuer
og tilslutt utformet mulighetsstudie med
strategier og tiltak. Før feltuken hadde vi
inntrykk av at Svartskog er en naturperle i
regionen og at det var uaktuelt med noen
som helst form for utbygging. Etter intervjuer
med lokalbefolkningen fikk vi et endret
bilde i utbyggingsspørsmålet, flere var åpne
for forsiktig utbygging. Vi utformet dermed
strategiene etter en mer åpen tanke om noe mer

utbygging, men fortsatt med stort fokus på å
bevare og fremheve natur- og kulturkvaliteter.

Figur 19: Ingierstrand med ny brygge og fergeforbindelse til
Oslo.

Figur 20: Illustrasjon av Norgeshistoriesenteret ved Roald Amundsens hjem.

Vi mener at ved å fokusere på strategiene
om å 1) skape grunnlag for et mer levedyktig
lokalsamfunn, 2) øke tilgjengelighet og
fremkommelighet, 3) synliggjøre natur- og
kulturkvaliteter, kan bred verdiskaping oppnås:
Ved litt flere innbyggere vil man kunne oppnå
et økt kollektivtilbud og bedre muligheter
for gange og sykkel, som igjen gjør det både
enklere å bo og besøke Svartskog fra andre
steder i regionen. En kan da jobbe med å utvikle
de kvaliteter som finnes der, ved å legge bedre til
rette for friluftsliv, gjennom skilting, formidling
og opplæring. Et besøkssenter vil fremheve
både natur- og kulturarven og fungere som en

tiltrekningskraft, som fører til at flere oppsøker
stedet. Økt kunnskap og bevissthet kan bidra
til en bredere forståelse som igjen resulterer i at
området blir satt større pris på. Vi tror at ved å
opprette et slikt senter så kommer identiteten
til Svartskog tydeligere frem, og det blir lettere
å skape en felles forståelse og stolthet blant de
som bor der. For at dette skal vedlikeholdes, vil
det kreve både dugnad og frivillighet, som er
enklere å oppnå ved flere innbyggere. Kulturog miljømessige kvaliteter blir ivaretatt, den
sosiale tilhørigheten forsterkes og besøkende
legger igjen penger i kassa til lokale bedrifter.
Besøkssenteret vil også fungere som en lokal
arbeidsplass. Sammen bidrar alle strategiene til
en bærekraftig stedsutvikling og gjør Svartskog
til et mer attraktivt sted å bo og besøke.
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DEL 1: INTRODUKSJON

INNLEDNING
BAKGRUNN

Dette prosjektet gjennomføres i masteremnet LAA360/361 ved
NMBU høsten 2020. Oppgaven er et tverrfaglig samarbeid mellom byog regionalplanlegging, landskapsarkitektur og naturbasert reiseliv.
Oppgaven tar utgangspunkt i regionen Indre Oslofjord. Med grunnlag
i en landskapsressursanalyse har vi utarbeidet en mulighetsstudie
som et innspill for en besøksstrategi for Håøya.

INNFALLSVINKEL

Oslofjorden er for mange lokale og tilreisende et viktig
rekreasjonsområde. Både kystlinjen på fastlandet og de mange øyene
har i årevis hatt stor betydning for både friluftsliv, næring og
folkehelse (Miljødirektoratet, 2019). Økt befolkning og press
på arealene krever nye strategier for å sikre mennesker tilgang
på friluftsområder. Det blir dermed viktig å utvikle og ivareta
allmenhetens interesser i et område hvor utbyggingsinteresser og
truslene mot naturmiljø og fellesskapsinteressene er sterke.
Øyene i Oslofjorden er viktige allmenne friluftsområder i en presset
strandsone. Oslo kommune har derfor kjøpt flere av øyene i Indre
Oslofjord nettopp for å sikre innbyggerne tilgang til friluftslivs- og
rekreasjonsområder. Av disse øyene er Håøya den største, og innehar
dermed det største potensialet for tur, natur og rekreasjon. Deler av
øya er naturreservat og den rommer en rekke natur- og
kulturkvaliteter. I denne oppgaven ønsker vi derfor å se nærmere på
følgende problemstilling:

- Hvordan kan man tilgjengeliggjøre Håøya og samtidig
ivareta eksisterende verdier?
Figur 1: Håøya sett fra Sundbrygga i Drøbak
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LOKALISERING OG KONTEKST
Håøya er den største øya i Indre Oslofjord og ligger i Frogn kommune mellom
Drøbak i sørøst og Sætre i vest. Øya er delt inn i tre områder: Søndre Håøya,
Mellomøya, og Nordre Håøya. Søndre Håøya eies av Forsvarsbygg og ble i
2002 vernet som naturreservat (Verneplan for barskog i Øst-Norge, 2002).
Mellomøya og Nordre Håøya ble i 1937 kjøpt av Oslo kommune. Store deler
av Mellomøya er satt av til friområde, og Nordre Håøya er regulert til LNF(R)område (landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift).

Figur 2: Lokalisering av Håøya

De senere årene har det skjedd en endring i bruken av øya. Lokalbefolkningen
og tilreisende har igjen fått øynene opp for Håøya som feriested og
friluftsområde. Flere setter opp telt og mange har med seg hengekøye. I 2018
ble det vedtatt å etablere en offentlig gjestehavn for inntil 90 båtplasser. Dette
vil gi en enorm økning i antall brukere av øya. De tilgjengelige arealene på
Mellomøya og Nordre Håøya er under betydelig press i høysesongen. Samtidig
er det fortsatt et stort potensial når det gjelder overnattingssteder, både i
naturen og i de eksisterende byggene på øya.

OSLO
BÆRUM
NESODDEN

ASKER

Målet er å ivareta Håøyas natur- og opplevelsesverdier, og samtidig legge
til rette for langsiktig lokal verdiskapning. Dette gir grunnlag for følgende
underproblemstillinger:

• Hvordan tilrettelegge for bærekraftig bruk og langsiktig
verdiskaping på Håøya?
• Hvordan tilrettelegge slik at øya har kapasitet til å ta imot
flere gjester?
• Hvordan formidle øyas historie og naturverdier?
I lys av teori, befaringer og samtaler med ulike aktører ser vi behovet for at
det utvikles en besøksstrategi for Håøya. Vår oppgave er et bidrag til en slik
besøksstrategi.
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METODE

Metodene vi har brukt for å undersøke problemstillingen er en kombinasjon
av feltarbeid, intervjuer og dokument- og litteraturgjennomgang. Som
grunnlag for mulighetsstudien og utarbeidingen av overordnede
strategier er det utarbeidet en landskapsressursanalyse og SWOT.
Landskapsressursanalyse (LRA) er en medvirkningsbasert metode for
å analysere landskap og lokalsamfunn. Analysen danner et grunnlag for
utvikling av mulighetsstudier med formål å aktivisere naturressurser og
kulturressurser samt videre oppnå bærekraftig verdiskapning og
stedsutvikling. Landskapsressursanalysen består av analyser av
landskapskarakteren kombinert med stadkjensleanalyser.
Landskapskarakteren handler om landskapets karaktertrekk som gjør
landskapet gjenkjennelig og forskjellig fra omkringliggende områder.
Stadkjensle er en analyse som innebærer å avdekke folks relasjoner til stedet
og landskapet. I denne oppgaven har vi benyttet semi-strukturert intervju
som metode for å avdekke stadkjensle.

FORARBEID

Ved bruk av karttjenester og turistinformasjon fikk vi et førsteinntrykk
av områdets landskapskarakter og bruksområde. Gjennom å lese flere
høringsnotater og avisartikler fikk vi en oversikt over potensielle
utfordringer knyttet til bruken av Håøya. Målet med informasjonsinnhentingen var å utarbeide en problemstilling som vi skulle jobbe videre
med, samt å komme i kontakt med aktuelle informanter.

TEORI

LANDSKAPSANALYSE OG ELC

Landskapet, og vår oppfattelse av det, er alltid i forandring.
Landskapsanalysen brukes som et verktøy for å ivareta hensyn til natur- og
kulturlandskap, utbyggingstiltak, og som en ressurs for samfunnsutvikling
og verdiskaping (Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren,
2010; Clemetsen & Stokke, 2012). Landskapsanalysen utviklet av Aurland
naturverkstad (2010), som vi bruker, tar utgangspunkt i Den europeiske
landskapskonvensjonens landskapsforståelse er: Landskap er et område,
etter oppfattelse av mennesker, hvis karakter er resultatet av handling og
interaksjon mellom naturgitte og, eller, menneskelige faktorer (Council of
Europe [CoE], 2000).

LANDSKAPSDEMOKRATI

Bruken av begrepet landskapsdemokrati i forvaltningen av arealer betyr å ta
vare på idealer som demokrati, menneskerettigheter, likestilling og frihet. I
den Europeiske landskapskonvensjonen er det underforstått at alle mennesker
kan ha individuelle forståelser av landskapet og at mennesker må inkluderes i
utredning- og beslutningsprosesser (Egoz, i Richardson, 2016). For oss har det
vært et mål å inkludere så mange stemmer som mulig i arbeidet med å gjøre
en landskapsanalyse.

RETTEN TIL LANDSKAP, MEN FOR HVEM?

Forvaltningen av arealene i Oslofjorden sikter på å gi allmennheten tilgang til
strandsone og friluftsarealer (Miljødirektoratet M-1550, 2019). Kommunene
FELTARBEID
og fylkeskommunene har det største ansvaret for å ivareta friluftsinteressene
I uke 40 hadde vi en befaringsdag på Håøya hvor vi gikk fra sør til nord. I løpet
og forvalte allemannsretten og friluftsloven. Forvaltningen på Håøya som
av uken besøkte vi utsiktspunkter fra fastlandet for å få et inntrykk av øya som
friluftsområde har i de siste årene konsentrert seg om å gi båteiere tilgang
landskapselement. Vi gjorde også flere intervjuer med nøkkelinformanter og
til båtplasser gjennom å bygge ut større anløp. I The Right to Landscape
brukere av øya på øst- og vestsiden av Oslofjorden.
Contesting Landscape and Human Rights (2011), belyses problemet: er det
ETTERARBEID
greit at individers rettigheter til landskapet går på bekostning av fellesskapets
Innhentet materiale danner grunnlag for landskapsressursanalysen,
rettigheter til landskapet? Vi tar med oss spørsmålet videre når vi diskuterer
mulighetsstudien og strategiene. Flere intervjuer er gjennomført i etterkant
grad av tilrettelegging for kollektivtransport ut til Håøya. Retten til landskap
av feltarbeidet. På den måten har flere aktører og nøkkelinformanter kunnet
som konsept handler om å gi rom for samarbeid med mål om å sikre helse,
komme med innspill tross den knappe tiden feltarbeidet ble gjennomført på.
velvære og menneskeverd (Egoz, 2011).
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PLANER OG STRATEGIER
NASJONALE FØRINGER

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 - 2023:
I de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging 2019 –
2023 (Miljødirektoratet, 2019) står det skrevet følgende punkter som gjør
seg gjeldende for denne oppgaven:
• Kommunene skal vektlegge å ivareta blågrønn infrastruktur med
turveier og stier som sikrer naturverdiene og som legger til rette for
naturopplevelser for alle og fysisk aktivitet.
• Norge har store frilufts-, natur-, kulturminne- og landskapsverdier som er
viktig å ta godt vare på. Regjeringen vektlegger særlig ivaretakelse
av truet natur, og kommunene har særlig ansvar for å bidra til dette i
planleggingen.
• Kulturminner er uerstattelige fellesgoder som kan gi grunnlag for 		
sosial, kulturell, økonomisk og miljømessig utvikling. Fylkeskommuner
og kommuner har en viktig jobb å gjøre når det gjelder å ivareta denne
kulturarven som ressurser for bruk, opplevelser, kunnskap og gjenbruk.
• I planlegging skal kommunene jobbe aktivt for å forebygge og bekjempe
levekårsutfordringer og utjevne sosiale forskjeller. Universell utforming og
ivaretakelse av folkehelsehensyn skal planlegges for.

REGIONALE FØRINGER

Regional planstrategi 2020 - 2024:
I planlegging skal det legges vekt på medvirkning og deltakelse, samt
folkehelse. Et av innsatsområdene i den regionale planstrategien er god
livskvalitet og like muligheter. For dette innsatsområdet gjør følgende mål
seg gjeldende i denne oppgavens sammenheng:
• Gode muligheter til å være ute i naturen og holde oss fysisk aktive hver
dag.
• Mindre økonomiske og sosiale forskjeller.
• Alle har tilgang til å oppleve kultur.
• Miljøvennlige og arealeffektive mobilitetsalternativer som er funksjonelle,
enkle og sikre for alle (Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
2019).
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Figur 3: Oslofjordens friluftsråd sikrer
friområder for allmennheten langs kysten.

Forslag til helhetlig plan for Oslofjorden, 2019:

Helhetlig plan for Oslofjorden bidrar til nasjonale miljømål om naturmangfold,
kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv og forurensning. De nasjonale målene er
satt av Klima- og miljødepartementet. Vi fokuserer på Miljødirektoratets mål om
stillhet og ro som opplevelseskvaliteter, samt intakt natur og kulturminner, og
opparbeiding, vedlikehold og drift av friluftsområder som sikrer allmennheten
tilgang.

LOKALE FØRINGER
Høringsutkast Forvaltningsplan for Håøya nord:

Hovedformålet med forvaltningsplanen var å legge til rette for et helhetlig
samarbeid om å utvikle den nordre delen av øya til et friluftsområde.
Arbeidsgruppen kartla eksisterende forhold, natur, historie og bruk, og kom med
forslag til prioritering av skjøtselstiltak for å håndtere daværende grad av bruk.
Høringsutkastet ble presentert i 2015, men aldri vedtatt
(Oslo kommune mfl., 2015).

Verneforskrift for Søndre Håøya naturreservat:
I verneforskriften for Søndre Håøya naturreservat § 2, står det følgende:
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde som økosystem med
alt naturlig plante- og dyreliv. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at deler av
området har urskognær karakter, at området har stor variasjon og kontraster fra
nøysomme til svært rike vegetasjonstyper, variert og rik flora med flere sjeldne
eller plantegeografisk interessante arter og sjelden og interessant insektfauna
(Verneplan for barskog i Øst-Norge, 2002).

HISTORIEN OM HÅØYA
Figur 4

(Sørum 2012; UT u.å;
Wulff-Engh (2018); Aamodt og Giertsen (2016).

1700-1899:

1700-tallet preges av mange ulike eiere. Det etableres
husmannsplasser ved; Tronstad, Orrekloa, Setredalen,
og ved Bjønnebukta og Isdammen ved Dragsund
finner vi i dag spor av bosetningene.

1400Øyene i Indre Oslofjord
underlegges Maria kirkens
prosti.

1980-: Forsvaret eksproprierer 1600 mål av øya i
slutten av 1880-årene.

Det etableres klosterhager
(urtehager) på Håøya. Som et
resultat av dette er det et rikt
biologisk mangfold og en rekke
nytteplanter som fennikel og
bergmynte på øya i dag.

1890-: Nedre toppbatteri blir anlagt i 1895. I 1899
oppføres Kaserne Øvre toppbatteri, men den blir aldri
bestykket med kanoner. Her ligger fremdeles flere
grunnmurer fra kaserner, bunkere og
ammunisjonslagere.

1600Trusselen fra Sverige blir avgjørende for
etableringen av et varslingssystem med varder fra
svenskegrensen, innover Østlandet og Trøndelag,
med avgreininger innover dalførene. En av disse
plasseres på Håøyas høyeste punkt 229 moh.
Vardene var ferdigoppsatte bål som ble bemannet
i ufredstid for å sende meldinger over store
distanser.

1891-1908:

Kong Oscars signatur inngraveres
i fjell på øya i 1895. Under sitt
besøk i Drøbak i 1908 satt kong
Haakon sin signatur på fjellet
mellom nedre og øvre toppbatteri
under signaturen til Kong Oscar.

På slutten av 1600-tallet etableres Gamlegården
og Skogshytta som fremdeles er å finne på øya
i dag. Kristian VI får skjøte på Håøya i 1699, og
selger til toller Nils Jensen som blir den første
private brukeren på øya.
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1910-17:

1942-1945:

1910: På Håøya bodde det 37 personer som
gårdbrukere, fiskere og folk ved Haaøen Bakeri.

I 1942 henrettes 6 nordmenn av tyske
soldater på retterstedet på øya.
Forsvaret holder en minnemarkering på
stedet hvert år.

1915: Mesteparten av øya selges til A/S Håøen
fabrikker som eies av Sam Eyde (mannen bak
Norsk Hydro). Det etableres bebyggelse og annen
infrastruktur. Gatepiker fra Kristiania og kvinner fra
Landsfengselet blir hentet som arbeidskraft til
fabrikken i samråd med Oslo kommune.

Kanonene på Nedre toppbatteri fjernes
av tyskerne under andre verdenskrig,
men steinarbeid og noen bygninger er
fortsatt intakt.

1918: Håøen fabrikker legges ned etter en
eksplosjon i laboratoriet.

1937:

Oslo kommune kjøper Håøya for
å sikre friluftsarealer i tilknytning
til sjøen for byens innbyggere.
Det startes et omfattende arbeid
med tilrettelegging for
friluftsformål, og det etableres
teltplasser og badeplasser.
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1950-60
Etter okkupasjonen blir den
militære virksomheten ved
Håøya sterkt redusert. På 50og 60-tallet blir øya leid av Oslo
kommune til leirskoleformål for
skoleungdom, og det er butikkog cafédrift på Håøya.

1990-

2010:

Krypskytterbua etableres på
1990-tallet. Her hadde Oslofamilier sin
ulovlige residens. Dette var en friluftsperle
for familiene samtidig ble det bedrevet
lysky virksomhet som krypskyting. Det hele
ender med at politiet stormet hytta en natt
i oktober 1993 og arresterte en sovende
mann.

Familien Haugen tar med seg 200 geiter for
å holde kulturlandskapet i hevd. I tillegg
starter de Håøya Naturverksted der de selger
egenprodusert chèvre som er 100% økologisk
og laget av håndmelket geitemelk. Osten
selges blant annet til delikatesse-butikker og
Michelin-restauranter.

2020

20002000-tallet: De militære områdene
på Håøya åpnes for allmennheten.
2005: Søndre del av Håøya får
vernestatus som naturreservat.
2009: Oslofjordens friluftsråd
etablerer tre kystledhytter på
Håøya.
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FORVALTNING OG AKTØRER

Ysteriet og caféen Håøya Naturverksted er eneste næringsvirksomhet på øya
og ligger på vestre del av Mellomøya. Naturverkstedet bruker mangelen på
strøm til sin fordel ved at produktene blir til på gamlemåten - slik budeiene på
setra har gjort i hundrevis av år (Haugen mfl., 2014). På øya kan man mellom
april og oktober møte geiter. Kasjmirgeitene beiter fram kulturlandskapet
på oppdrag fra Oslo kommune. Geitene er et flott innslag for barn, de
reduserer flåttbestanden og holder landskapet åpent og lyst. Gjenåpningen
av kulturlandskapet er viktig for biologiske mangfoldet og friluftslivet. Hogst
er også viktig i forbindelse med å få tilbake åpne sletter. Naturverkstedet har
fremtidige planer om å lage grillkull av trevirket, og syde salt på varmen som
kullproduksjonen gir. Neste år flyttes ysteriet og caféen ned til Tåjebukta.
Ettersom Håøya ligger i Frogn kommune, er det Frogn kommune som er
planmyndighet. Oslo kommune er grunneier på Mellomøya og Nordre Håøya.
Drift og vedlikehold på øya gjøres derfor av Bymiljøetaten. De har ansvaret
for sanitær og renovasjon og ellers andre tiltak som kommer allmennheten til
gode.
Bymiljøetaten legger til rette for en aktiv bruk av øya med bryggeanlegg,
fortøyningsbolter, teltplasser, grillplasser, toalettanlegg, kafèdrift og utleie
av bygg til forskjellige formål. Den aktive delen av øya er hovedsakelig
konsentrert rundt Mellomøya, slik at både Nordre- og Søndre Håøya fremdeles
fremstår som relativt utrørt og vill.
Søndre Håøya eies av Forsvarsbygg, som også er vedlikeholdsansvarlig. I tillegg
har Statens Naturoppsyn (SNO), på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo enkelte
skjøtselsoppgaver som ferdselstelling og merking av hensynssoner knyttet til
fugleliv.
Oslofjordens friluftsråd eier og forvalter flere kystledhytter på øya som
er forbeholdt utleie til privatpersoner, og tilrettelegger for friluftsliv i
strandsonen. Tilrettelegging for et aktivt friluftsliv kan med på å sørge for
tilgang til strandsonen og sjøen gjennom gode stier og merking.
Figur 5 (til høyre): På Naturverkstedet kan man nyte bakverk og lokal chèvre.
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DEL 2: ANALYSER

LANDSKAPSRESSURSANALYSE
LANDSKAPSKARAKTER

Håøya er den største og høyeste øya i Oslofjorden med høyeste punkt på
229 moh. Øya er et betydelig landskapselement som skaper avstand
mellom øst og vestsiden. Den ligger nær fastlandet på øst- og vestsiden
av Oslofjorden, men oppleves samtidig som utilgjengelig på grunn av
manglende infrastruktur og manglende kultur for å bruke øya.
Fra Veisvingbatteriet (Drøbak) ser man tydelig hvor stort landskapselement
Håøya utgjør i Oslofjorden utenfor Drøbak. Fra Nesset batteri (Sætre), på
vestsiden, er det kortere avstand til fastlandet, men her oppleves avstanden
til øya som lenger på grunn av mangel på infrastruktur.

Figur 6

Sørsiden av øya har et bratt og kupert landskap med ulendt terreng.
Landskapet oppleves som delvis urørt, og har blandingsskog med størst
innslag av bartrær og lyng. Stiene er dårlig merket og det kan tidvis være
vanskelig å vite om man er på stien (se figur 8).
Mellomøya og Nordre Håøya er et mer opparbeidet friområde med
infrastruktur og bygg, og oppleves som lyst og åpent. På disse delene av
øya er det blandingsskog med overvekt av løvskog. På nordre del av øya og
Mellomøya er landskapet slakt og det er større grad av fremkommelighet
og tilrettelegging med brygger, brede stier, teltplass, do- og
vannfasiliteter, en café og noen eldre hytter.
Figur 6: Håøya sett fra Veisvingbatteriet.
Figur 7: Trolsk skog med død ved på Søndre Håøya.
Figur 8: Sti i ulendt terreng med berg, lyng og barskog på Søndre Håøya.
Figur 9: Bred, opparbeidet sti i slakt landskap i blandingsskog
på Mellomøya.
Figur 10: Bred, opparbeidet kyststi i slakt landskap med blandingsskog på
Mellomøya.
Figur 11: Slakt beitelandskap med geiter på Mellomøya.

Figur 7

Figur 10

Figur 9

Figur 8

Figur 11
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HOVEDFORMER

KULTURMINNER

Håøya er den største øya i Indre Oslofjord. Øya er en del av det sørnorske
grunnfjellsområdet og ligger på grensen til Oslofeltet i vest (se snitt A-A’).
Den harde, granittiske berggrunnen gjør at øya har en kupert rygg, dannet
etter isbreers bevegelser. Øya gjennomskjæres av en rekke bekkedaler og
forsenkninger orientert hovedsakelig i nord-sørretning. Håøyas høyeste
punkt er Varden på 229,4 moh. Dette er også høyeste punkt i Frogn
kommune.

Søndre Håøya er i stor grad preget av krigshistorie, med flere bygg,
konstruksjoner og redskap, som man kan finne på den sørvendte
skråningen. Man finner to batterier, bunkere, anti-luftskipskanon og
andre bygg tilknyttet forsvarets bruk av øya. I sammenheng med
batteriene er det en vei fra Ormeleina, Batteriveien, med karakteristiske
stabbesteiner langs kanten. Denne veien samt batteriene og en del av
byggene rundt er fredet. Retterstedet er også fredet, dette er en plass
der seks sivile nordmenn ble henrettet av tyske soldater i 1942. Videre
er det flere fredede bygg på Søndre Håøya, både sør-vest og på østsiden
(Miljødirektoratet, u.å). På Mellomøya har Kystleden tre hus til utleie;
Eldhuset, Gamlegården og Badstua. Eldhuset er ildhuset til Gamlegården,
som begge er meldepliktige etter kulturminneloven § 25 (1978). De
to husene skal ha blitt bygd på slutten av 1700-tallet, men man tror at
grunnmuren kan dateres tilbake til da øya ble brukt som klosterhage på
1400-tallet. Badstua tilhørte angivelig Vidkun Quisling og ble flyttet til
Håøya under 2. verdenskrig (Lundefaret, 2008).

SMÅFORMER

Håøya kan deles i tre. Søndre Håøya har bratte fjellsider i øst og vest, med
fjell i dagen i de bratteste partiene. Den søndre delen kuperer seg fra 0
moh. i sør, til 229,4 moh. på Varden, og ned til 2 moh.
på Mellomøya (se snitt B-B’). Mellomøya har en flatere og mer åpen
karakter ned mot Håøybukta. Den har også en kupert del, der det er
gressletter oppdelt av skog og knauser. Nordre Håøya har flere små kupler,
der høyeste punkt er 93 moh. Langs hele øya finnes det småbukter med
sand- og steinstrender.
NORDRE HÅØYA

Bjørnebukta
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Tåjebukta
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Figur 14: Landformer i
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NATURTYPER
Miljødirektoratet har registrert 14 ulike naturtyper på Håøya.
Naturtyper er ensartede naturområder, som er viktige for
naturmangfoldet i Norge. Kriteriene for å være en naturtype er;
at den er truet eller nært truet, spesielt dårlig kartlagt eller at den
dekker sentrale økosystemfunksjoner, som levested for truede eller
nært truede arter (Miljødirektoratet, u.å.).
Kartet til høyre viser en oversikt over utvalgte naturtypene med en
A, B, C-verdi, der A er svært viktige i nasjonal sammenheng, B er
viktige i regional sammenheng og C er lokalt viktige for biologisk
mangfold. Det forstørrede kartet viser en oversikt over hvor vi finner
de ulike naturtypene.
NORDRE HÅØYA
Bjørnebukta
NATURRESERVAT
Søndre Håøya består av svært gammel skog og er vernet
som naturreservat.
«Formålet med fredningen er å bevare et
Dragsund
skogområde som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv. Av
ASKHOLMENE
Håøybukta
spesielle kvaliteter kan nevnes at deler av området har urskognær
karakter, at området har stor variasjon og kontraster
fra nøysomme
HALLANGSTANGEN
til svært rike vegetasjonstyper, variert og rik flora med flere sjeldne
eller plantegeografisk
interessante arter og sjelden og interessant
Tåjebukta
insektfauna» (Verneplan for barskog i Øst-Norge, 2002).

Naturreservat
Naturreservat
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Riksumpsump-og
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naturtype
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Tåjebukta

SØNDRE HÅØYA
Varden

SØNDRE HÅØYA
SØNDRE HÅØYA

Varden
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Teg

HENSYNSSONE
Tegnforklaring
I 2008 vendte havørnen tilbake til Håøya, etter å ha vært borte fra
Hensynssone
Oslofjorden i 130 år, grunnet jakt og fangst. Mer enn halvparten av
SØNDRE HÅØYA
Naturreservat
den europeiske havørnbestandenVarden
finnes i Norge. Med dette følger et
Naturtype
Ormeleina
forvaltningsansvar. Tyngdepunktet for arten er i Nordland, men i dag
SÆTRE A
finner vi et hekkeområde for havørn på Søndre Håøya. Havørnen
B
SÆTRE for forstyrrelser ved reiret, og derfor er området rundt
er sårbar
C
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Utvalgt naturtype
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Nat
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Utv

BIOLOGISK MANGFOLD

Fra rundt år 1400 ble Håøya brukt som klosterhage. Dette i kombinasjon
med dumping av ballastsand med frøinnhold fra seilskuter er trolig grunnen
til øyens rike plante- og dyreliv, deriblant flere sterkt utrydningstruede arter
slik som ertevikke, bittergrønn, dolkveps og lappkjuke (Frognmarkas venner,
u.å.). Det er registrert mer enn 550 arter karplanter, over 250 arter moser
og ca. 130 arter lav (Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 1999).

VEGETASJON

Skogtypen på Håøya er i stor grad blandingsskog med mosaikk av
forskjellige vegetasjonstyper. De fleste norske treslag er representert på
øya, og det er stor diversitet av edelløvstrær og bartrær. På sørsiden er det
gammel skog, og en større andel bartrær enn det den nordlige delen har.
Håøya har vegetasjon som du ellers finner på Vestlandet og Sørlandet. Det
er en artsrik vegetasjon med en rekke truede, rødlistede karplanter, lav,
moser og sopp. Feltsjiktet på øya varierer fra lyng og mose, med og uten
mye gress, til store ramsløksfelt eller et karplantedominert sjikt. På den
nordlige delen av øya finnes det stedvis engvegetasjon, og man finner
strandvegetasjon rundt hele øya i form av strandeng og strandberg (Oslo
kommune mfl., 2015).

DYRELIV
Håøya har rådyrstammer og det har sporadisk blitt observert elg på øya.
Andre pattedyr på øya er rev, grevling, ekorn, villmink, røyskatt, snømus,
ilder, piggsvin og smågnagere. Av krypdyr finner en innslag av huggorm,
buorm, snok og stålorm.
Øya har et rikt og variert fugleliv, og flere rødlistearter er observert i
hekketiden. For eksempel hønsehauk, fiskeørn, nattravn og strandsnipe.
I tillegg har man i sommerhalvåret kunnet observere rødlistearter som
fiskemåke, hettemåke og makrellterne i området rundt Håøya. Om vinteren
kan man regelmessig se rødlistede sjøfugler svartand, alke, lomvi, krykkje og
sjøorre (Oslo kommune mfl., 2015).
Figur 19 (til høyre): Oversikt over truede og nær truede arter på Håøya med
oversikt over rødlistekategorier
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EKSISTERENDE FUNKSJONER
Kartet viser en oversikt over øyas eksisterende funksjoner. Kartet er basert
på informasjon hentet fra høringsutkastet til forvaltningsplanen for Håøya
nord (Oslo kommune mfl., 2015). De fleste funksjonene er lokalisert på øyas
midtre del. Her finner vi driftsbygg, utleiebygg, kystledhytter, øyas eneste
serveringssted, toaletter og utedoer. Forvaltningsplanen trekker frem at det
er behov for omfattende opprusting og vedlikehold på flere bygg, toaletter,
utedoer og vannposter. I tillegg nevnes det behov for bl.a. oppgradering av
eksisterende skilt, skjøtsel og rydding av vegetasjon, utbedre stier og veier.
Søndre Håøya eies av Forsvarsbygg, og denne delen av øya omfattes derfor
ikke av forvaltningsplanen fra 2015. Ettersom Søndre Håøya er karakterisert
som naturreservat, er det naturlig at det ikke er mange funksjoner å finne.
Det finnes derimot en del kulturminner knyttet til tiden da øya ble brukt som
kystfort, og andre arkeologiske enkeltminner (som beskrevet på side 12).

Figur 20: Messa
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Figur 21: Kystledhytte

Figur 23: Naturverkstedet

Figur 24: Kystledhytte
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Figur 25: Mølla
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INFRASTRUKTUR
Kartet viser en oversikt over tilkomstmulighetene til
Håøya. Forsvarsbygg tilbyr helårstransport fra Sundbrygga
i Drøbak, via Oscarsborg til Ormeleina kai på Søndre
Håøya. Ruter# har sommerruter mellom Aker Brygge,
Son og Drøbak som stopper innom Vindbrygga sørøst for
Håøybukta (markert med blått). Per dags dato er det ingen
rutetrafikk mellom Sætre og Håøya. I Tåjebukta, Dragsund
og Håøybukta er det bryggeanlegg for småbåter (markert
i oransje). Disse er svært populære i sommerhalvåret. For
å møte etterspørselen pågår det nå arbeid med å utvide
bryggeanlegget i Tåjebukta med 90 nye plasser.

Rutebåthavn
Bryggeanlegg til småbåter
Eksisterende padlerute
Tilkomst med kajakk

1:30 000

Bjørnebukta

Dragsund

ASKHOLMENE

Håøybukta

Fra Ormeleina kai kan man gå til fots opp sikk-sakk-veien
Batteriveien. Fra enden av Batteriveien går den en sti langs
ryggen av Håøya, som ender på Mellomøya. På Mellomøya
møter stien en grusvei som går fra Tåjebukta i øst til
Vinbukta i vest. Det går grusvei videre fra Mellomøya til
Dragsundet, der veien videre er på gressteppe.

HALLANGSTANGEN

Tåjebukta

I forbindelse med intervju av en representant fra Drøbak
kajakklubb, har vi fått informasjon om padlemiljøet i
området. I gult er det markert populære padleruter og
steder med tilkomst for kajakk. Padling rundt Håøya er
populært blant flere kajakklubber året rundt.
I sommerhalvåret er det stor båttrafikk i Oslofjorden,
og for padlerne kan det oppstå ubehagelige og farlige
situasjoner i møte med småbåter og vannscootere.
Fergene på vei ut av Oslofjorden skaper et
tsunamilignende fenomen på østsiden av Håøya, som
gir stor slitasje og øke stranderosjon på terrenget.
Dette setter høyere krav til at bryggeanlegg, og andre
installasjoner må være slitesterke.

Fergeløp til og fra Oslo

NORDRE HÅØYA

SØNDRE HÅØYA
Varden

Ormeleina

SÆTRE

BERGHOLMEN

DRØBAK
OSCARSBORG
Sundbrygga
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HÅØYA SETT I SAMMENHENG MED OSLOFJORDEN

For å karakterisere en særegenhet med Håøya har vi valgt å se den i
sammenheng med resten av Oslofjorden. Norsk Institutt for Jord og
Skogkartlegging, NIJOS, har laget et nasjonalt referansesystem for
landskap (Puschmann, 2005). Referansesystemet er delt i 45 regioner.
Landskapsregionene inneholder et geografisk område med mange av de
samme trekkene. Håøya ligger i landskapsregionen Oslofjorden.
Oslofjorden karakteriseres av varierte landformer, fra lavt kystland til
bølgende åslandskap med bratte fjordsider. Vegetasjonen er mangfoldig,
og området ligger i edelløv- og barskogsonen, der barskogen dominer.
I tillegg er det viktige jordbruksområder, der man finner store og små
bruk, spredt rundt i regionen. Oslofjorden er svært utbygd, og er under
utbyggingspress. De fleste øyene, og mange av fjordliene i Oslofjorden, har
hytte- og fritidsbebyggelse (Puschmann, 2005). Mer enn 70 % av strandlinjen
i Oslofjorden er utilgjengelig for allmenn ferdsel og opphold (SSB, 2020).
Håøya deler mange karaktertrekk med resten av Oslofjorden når det gjelder
topografi, men skiller seg på viktige punkter: Øya har ingen fritidsbygg som er
privateid, kun kystledens hytter som er til leie for alle. Dette er i motsetning
til mange av øyene i Oslofjorden, samt fastlandet. Håøya er den største øya i
Oslofjorden, samtidig som den inneholder svært gammel, nesten urørt skog
og biologisk mangfold. Øya er et av de siste fristedene i Oslofjorden der man
kan oppleve naturen i stor skala, uten å se tegn til menneskelig aktivitet.
Figurer (fra venstre):
Figur 27: Håøya sett fra Nesset batteri (Sætre), Figur 28: Rasteplass til småbåter
på Mellomøya, Figur 29: Slak slette på Mellomøya, Figur 30: Småbåthavn på
Mellomøya, Figur 31: Stranderosjon fra Color Line på strand på Mellomøya

Figur 27

Figur 28

Figur 29

Figur 26: Øyer i Oslofjorden sett fra Tofte

Figur 30

Figur 31
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STADKJENSLE
Vi har gjennomført semistrukturelle intervjuer med lokale aktører
på øst- og vestsiden av fjorden, fastboende i Drøbak og Sætre, og
tilreisende båtturister på øya. Basert på intervjuene har vi fått et
bilde av hva som oppleves som viktige kvaliteter ved Håøya.
På spørsmål om “Hvilken betydning har Håøya for deg”, “Hvilke
kvaliteter har øya” og “Hva skal til for at øya blir mer brukt” fikk vi
tilbakemeldinger som har hjulpet oss med å se øyas viktigste kvaliteter og
største utfordringer knyttet til bruk av øya sånn den er i dag. Håøya er en
unik perle i Oslofjorden for de som vet av å bruke den.
TILREISENDE GJESTER OM HÅØYA
Øya oppleves som lett tilgjengelig for båteiere i nærområdet og brukes av
mange som utfartssted i helger og på dagsturer. Mange har med seg
familien sin og er ute etter å kunne oppleve både båtliv, nærhet til
fredelig natur og muligheter for korte gåturer på øya. “Mulighetene for å gå
på tur er noe av det fineste med øya, fordi båtlivet kan bli veldig passivt”
- Lokal fra Sætre. “Det er fint å kunne komme seg litt til naturen”
- Barnefamilie på Håøya. Geitene som beiter på øya et positivt innslag,
spesielt for de yngste gjestene. Håøya naturverksted har også blitt et viktig
trekkplaster, og mange kommer til Håøya ens ærend for å oppleve det
caféen tilbyr. De fleste ankommer øya med egen båt da det er begrenset
med transport utenfor høysesong i sommermånedene.
Noen opplever den økte båttrafikken som potensielt konfliktfylt hvis det
ikke reguleres til en viss grad. “Padlere har hjertet i halsen når man må
forholde seg til mange småbåter” - Aktiv padler. “Det er flere båter på
fjorden, og de er større og raskere. I tillegg er det flere som padler kajakk
og prøver små-seilbåter” - Lokal fra Sætre. “Det trengs mer opplæring på
båtkjørere” - Lokal fra Drøbak.
Økt båttrafikk og flere gjester har også ført til at det har blitt noe uønsket
oppførsel i havnene. “De siste 2-3 årene har folk opplevd mere støy under
høysesongen” - Lokal fra Sætre. Aktive dykkere registrerer også at det er
mer marint avfall i Oslofjorden.
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“Det har blitt mere marin søppel rundt Tåjebukta og Dragsund” - Dykkere i
Oslofjorden.
Befolkningen på både vest- og østsiden beskriver øya som unik i sitt slag,
både på grunn av følelsen av urørt natur, historien og plasseringen i
Oslofjorden. “Håøya er unik, både på grunn av historien, sprengstoffindustrien og naturen - du kan gå 230 høydemeter, variasjonen i naturen
på det lille arealet, og plasseringen i landskapet” - Lokal fra Sætre.
I tillegg til naturkvalitetene, trekkes viktigheten med øyas historie fram flere
ganger. Mange som har vokst opp med øya opplever at historien må tas vare
på og bli synlig, også til nye tilreisende. “Det er lite informasjon å
finne om [sprengstoffindustri]-historien når man er ute på øya og går rundt
bygningene som står igjen” - Lokal fra Drøbak. Andre tilreisende sørger selv
for å lære bort noe av øyas historie til nye gjester. “Jeg har med meg bøker de
kan lese, og tar med meg folk på turer på stiene” - Lokal fra Sætre.

Når vi spør om eierskapsfølelse til øya, så svarer folk både på vestsiden og
østsiden at de ikke tenker på den kommunale grensen. For folk i Drøbak er
Håøya en naturlig del av Frogn kommune, men folk i Sætre omtalte østsiden
av Håøya som ”baksiden”.
Figur 32: Håøya sett fra Veisvingbatteriet
(Drøbak). Forholdet til øya varierer blant
ulike brukergrupper.

IKKE-BRUKERE OM ØYA
Av de vi snakket med på fastlandet var det også noen som ikke brukte
øya i særlig stor grad. Mangel på interesse og mulighet til å komme
seg ut til øya ble nevnt som noen av grunnene for ikke å reise dit.
Transportmulighetene fra Drøbak og Sætre er ikke optimal per dags
dato på grunn av plassering på utfartssted og eller manglende tilbud
om kollektivtransport. “Det er begrenset tilgang til øya i forhold til
(bryggeanløpets plassering i) Drøbak sentrum” - Lokal fra Drøbak.
VERTSKAPET PÅ ØYA
Vi velger å kalle initiativtakerne bak Håøya Naturverksted og
Bymiljøetaten for vertskapet på øya. Det er disse menneskene som oftest
møter gjestene, og deres tilbakemeldinger har vært viktige for oss å ta
med. For “vaktmesteren” fra Bymiljøetaten er det viktig og bra at folk
kommer til øya, og det er positivt at det kommer flere folk som både
ligger i telt, hengekøye og legger til med båtene “Vi skjøtter øya på en
måte der vi både åpner opp og legger til rette for publikumsbruk og tar
vare på det biologiske mangfoldet og viktige naturtyper”
- Bymiljøetaten. Bymiljøetaten merker utfordringen med økt ferdsel med
hensyn til naturreservatet og gjør tiltak for å sikre riktig bruk. “Den aktive
delen av øya er hovedsakelig konsentrert rundt Mellomøya, slik at
både nordre og søndre del av Håøya fremdeles fremstår som relativt
utrørt og vill natur. På denne måten får vi en aktiv bruk av øya samtidig
som de biologiske verdiene blir ivaretatt” - Bymiljøetaten.

”Det er et behov for bedre fergetilbud til øya slik at flere kan få
mulighet til å oppleve den fantastiske øya” - Bymiljøetaten.
Håøya Naturverksted har et positivt syn på Håøyas fremtid. Når geitene
beiter fram landskapet er det mulig å tiltrekke seg flere gjester. Ønsket
for videre drift retter seg mer mot tradisjonell setring og bearbeiding av
naturressurser som trekull fra tømmerhogst og havsalt fra Oslofjorden.
Skolene i nærmiljøet har en unik mulighet til å lære elever og studenter
tradisjonelle arbeidsmåter som snart er på vei til å dø ut.

FORVALTNINGEN PÅ ØYA OM ØYA
På spørsmål om vurdering av økt bruk sier Oslofjordens friluftsråd: “Det har
vært en utfordring med noen båter på Håøya der sosiale normer om stillhet
og ro ikke har blitt fulgt. Tiltak må vurderes”. Fylkesmannen i Oslo ser
mulighetene for å lage en besøksstrategi da flere verneområder etter hvert
får det selv om det ikke er en nasjonalpark. “Alle verneområder der det er
behov for informasjon kan lage enkle besøksstrategier” - Fylkesmannen i
Oslo. Naturkvalitetene ved Håøya trekkes fram i flere sammenhenger. “Da
havørna slo seg ned her, etter 126 års fravær som hekkefugl i Oslofjorden,
var det neppe tilfeldig” - Fylkesmannen i Oslo.

”Det er viktig å skjøtte øya for publikum
og ta vare på biologisk mangfold og
viktige naturtyper”

”Denne geita kaller jeg for
Nicolai”

”Så fint å komme seg ut og gå tur i fin
- ”Ja, båtlivet kan bli litt passivt til
natur”
tider”
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SWOT

For å avslutte analysedelen av oppgaven, oppsummerer vi funnene i en
SWOT. Disse funnene ønsker vi å ta med oss videre i arbeidet med utvikling
av Håøya. Håøya har et stort potensial som ennå ikke er utnyttet. Selv om
det er mange hensyn å ta til naturreservatet og tilhørende verdier, er det
mye som ligger til rette for at øya kan få et mangfold av aktiviteter med
tilbud for alle. En viktig utfordring med utviklingen av Håøya er uenigheten
blant de ulike aktørene om bruk og vern.

STRENGTHS
• Stort potensial for friluftsliv på grunn av øyas størrelse og nærhet til fastlandet.
• Variert landskap, natur og biologisk mangfold på øya.
• Spennende ressurser og dyreliv.
• God søppelhåndtering på Mellomøya.
• Geiter som ivaretar kulturlandskapet. Dette hindrer gjengroing, reduserer flått
bestanden og er en trekkfaktor og attraksjon for barnefamilier.
• Nye opplegg for båtplass.
• Kystleden (godt merket bred sti og tre utleiehytter).
• Kulturopplevelser gjennom Håøya naturverksted.

OPPORTUNITIES

• Mange aktører med stor interesse for øya og hva som skal skje fremover.
• Oslofjordens Friluftsråd og Bymiljøetaten ønsker å tilgjengeliggjøre øya for
flere brukere.
• Lokalbefolkningen på øst- og vestsiden ønsker stort sett at øya gjøres mer
tilgjengelig, spesielt med kollektivtransport.
• Stort potensial for friluftsliv på grunn av øyas størrelse og nærhet til fastlandet.
• Hyttene har et stort potensial for restaurering, aktivisering og alternativ bruk.
• Tilrettelegging for å komme seg ut til øya uten egen båt (muligheter for å
bli sluppet av og hentet på ulik side for å gå øya på langs).
• Tilrettelegging for padling og friluftsliv med padlehuk og varmestue for
helårsbruk, merking, informasjonsskilt og opparbeiding av stinett.
• Arrangerte turer ut til øya.
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WEAKNESSES

• Begrenset forbindelse fra fastland til øy (dårlig tilgjengelighet utenfor
sesong, dårlig kobling til Drøbak sentrum, ruterferge fra Sætre finnes ikke
lenger).
• Dårlig merking og opparbeiding av sti, lett å falle ut av turstien.
• Mangelfull informasjon om øya, for få informasjonsskilt.
• Bygg av variert stand oppleves som lite innbydende.
• Ingen universelt utformede toaletter.
• Grusveier er universelt utformet, men fremkommelighet for
funksjonsnedsatte.

THREATS

• Byråkrati - alt må gjennom Frogn kommune som er planmyndighet.
Forsvarsbygg er grunneier på Søndre Håøya, og Oslo kommune er grunneier for
Mellomøya og Nordre Håøya.
• Uenighet om bruk og vern. Fylkesmannen og Forsvarsbygg ønsker ikke økt
ferdsel, og får støtte fra ornitologisk forening. I tillegg ønsker Drøbak Kajakklubb
mindre småbåttrafikk rundt øya og flere myke trafikanter.
• Østsiden av øya har utfordringer knyttet til den tunge båttrafikken gjennom
Oslofjorden. Bølger og “minitsunamier” fører til økt stranderosjon og
slitasje på øya, samt være utfordrende med tanke på å etablere bryggeanlegg og legge til med småbåter.
• Ved økt bruk vil det oppstå utfordringer knyttet til HMS. Per i dag er det ingen
tydelige retningslinjer for håndtering av ulykker og branner.

DEL 3: MULIGHETSSTUDIE OG STRATEGIER

MULIGHETSSTUDIE

Mulighetsstudien er laget på bakgrunn av resultater fra
landskapsressursanalysen, teori, planer og strategier, og problemstilling
med underproblemstillinger. Videre bruker vi studien som utgangspunkt
for å utarbeide strategier for bruk og vern på Håøya.

TILRETTELEGGING FOR ØKT KAPASITET
UNIVERSELL UTFORMING

Flere av ideologiene som danner grunnlaget for The Right to Landscape
(2011) handler om å se landskapet for noe mer enn det fysiske og
abstrakte landskapet. Retten til landskap handler også om grunnleggende
menneskerettigheter og retten til medbestemmelse. Menneskerettigheter
som medbestemmelse, bærekraftsprinsippet og universell utforming,
danner også grunnlaget for formålet i Plan- og bygningsloven (2008, §
1). Håøya som landskap skal kunne brukes av alle. Vi legger opp til at
deler av Mellomøya blir universelt utformet, blant annet bryggene og
stinettet mellom Tåjebukta og Vindbrygga, samt rasteplassen i Håøybukta.
Det gjelder både for muligheter for å reise ut til øya, og muligheter for å
bevege seg rundt på øya.

BÆREKRAFTIG BRUK OG LANGSIKTIG VERDISKAPING
SIKRING AV NATURVERDIER

Gjennom samtaler med flere av aktørene og engasjerte lokale understrekes
den viktige betydningen av naturverdiene på øya. Interessene mellom vern
og bruk har blitt diskutert flere ganger, og verneverdiene skal settes høyest
dersom det er tvil om konsekvensene (Miljødirektoratet, 2015). Samtidig
er Håøya en viktig arena for rekreasjon og folkehelse, og med økt bruk vil
presset på arealene kunne øke. Derfor er det viktig å legge til rette for at
ferdselen skjer i tråd med verneverdiene. Kommunikasjon som fokuserer
på å løfte fram verdier i landskapet styrer bruken bort fra sårbare områder
(Miljødirektoratet, 2015). Ved å sonere aktivitetene og lage gode stier,
så kanaliseres ferdselen til områder som har høyere tåleevne. I dag er
hovedstien i naturreservatet uoversiktlig og en går lett av stien. En ryddig og
tydelig merket sti vil hjelpe til å kanalisere ferdselen (se figur nedenfor).
Figur 33 (nedenfor): Illustrasjonen viser hvordan man kan forbedre
turstiene med markering av stier, skilt og informasjon.

OFFENTLIG TRANSPORT

Et av de viktigste poengene, og som vi opplevde selv i løpet av feltuken,
er at tilgangen til øya med kollektivtransport er dårlig og at den bør bli
bedre for at flere som ikke har båt selv kan oppleve øya. Fylkeskommunen
og kommunene har et ansvar for å legge nasjonale forventninger fra
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2019) til grunn i sitt arbeid
i planleggingsprosessene. Det skal tas særlige hensyn til blant annet
allmenne interesser. I følge stadkjensleundersøkelsen er en av de største
allmenne interessene kollektivtilbud som knytter Håøya sammen med
fastlandet. Med hensyn til fellesskapsinteresser bør tilbudet ha en lav
pris og helst med elektrisk ferge. Kommunene må også tilgjengeliggjøre
informasjon om kollektivtilbudet til og fra Håøya på nett og utfartssteder
til øya. Vi opplevde det som vanskelig å oppdrive slik informasjon, og
anser det derfor som nødvendig å utbedre en mer tilgjengelig og intuitiv
oversikt.

1 km Na
turverks
ted

Varden 3.5 km
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HISTORISK FORMIDLING

I løpet av stadkjensleanalysen kom det fram at flere i lokalbefolkningen
problematiserer den historiske formidlingen om øya. På øya er det lite
informasjon knyttet til historisk bruk av bygninger og landskapet. Deres
innspill er et viktig argument for å utbedre skilter, guidede turer og gi nytt
liv til eksisterende bygninger. Flere av bygningene på Midtre Håøya bør
restaureres slik at de fungerer som innbydende overnattingssteder. Bygninger
som Mølla kan også fungere som arena for historie- og kulturformidling, som
utstillingslokale og til konsertopplevelser.

GUIDEDE TURER BÅDE PÅ VANN OG LAND

LANDSKAPET SOM ARENA FOR FOLKEHELSE

Tilgjengelighet til strandsonen er en av de viktigste faktorene for helsefremmende aktiviteter i Oslofjorden. Et av målene i Helhetlig plan for Oslofjorden
(2019) er å fremme et aktivt friluftsliv og attraktive steder er en forutsetning
for å nå dette målet. Håøya er et viktig friluftsområde for aktiviteter som
foregår på land og i vann. Det er et stort kajakkmiljø i Oslofjorden, og Håøya er
et populært utfartssted. Det utarbeides en padleled i regi av Padleforbundet,
som vil øke trafikken ytterligere. I den forbindelse er det hensiktsmessig å
gjøre Håøya til et attraktivt stoppested. Vi fikk innspill om at kjakklubben
ønsker å etablere padlehuker. Disse kan fungere som varmestue og lokaler for
arrangement året rundt. Utenom turgåing og padling ser vi mulighet for buldreog rapelleringsaktiviteter i angitte soner på øya. Det er aktiviteter som ikke fører
til store inngrep og gir et mer variert tilbud til gjestene på øya.

Guider er viktige formidlere av historien, kulturen og naturen på øya. De kan
også fungere som veiledere og normgivere for hvordan man skal oppføre
seg når man er gjest på Håøya. Vi mener det er potensiale for havørnsafari,
og annen fuglekikking fra båt på østsiden av øya. Guidede turer på land kan
innebære formidling av industrihistorien, krigsminner og naturtyper. I områder
der interessene mellom naturvern og ferdsel diskuteres, så hjelper guidene Bjørnebukta
gjestene å opptre varsomt.

LANDSKAPET SOM ARENA FOR KULTURELL VERDISKAPING

Nye funksjoner og transport
Ny rutebåthavn

NORDRE HÅØYA
NORDRE HÅØYA

Det må utarbeides en tydelig risikoanalyse for situasjoner som skogbrann,
SÆTRE
helse, uønsket atferd. På bakgrunn av analysen må det lages en handlingsplan.
Det er viktig at vertskapet og gjestene opplever øya som et trygt og godt sted å
besøke.
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Figur 34 (til høyre): Illustrasjonen viser hvilke muligheter vi ser i forbindelse med øya

Havhørnsafari

Dragsund

Gjennom analyser og samtaler med de lokale aktørene har vi kartlagt de
ulike naturtypene på øya. Det rike biologiske mangfoldet og historien med
Naturverksted
gårdsbruk på øya har betydning for hvordan naturen har utviklet seg. Håøya
kan fungere som læringsarena for ulike utdanningsinstitusjoner. Eksempel på
et slikt samarbeid kan være tradisjonell skjøtsel av kulturlandskap og utvinning Tåjebukta
av materialer fra råvarer. I den europeiske landskapskonvensjonen (2000,
artikkel 6Bc) pålegges samfunnet et ansvar om å å inkludere landskapsverdier,
vern, forvaltning og planlegging i undervisning i skoler og universiteter. Håøya
Naturverksted delte ideen med oss om at slike aktiviteter kan foregå på øya i
regi av dem.

Nye f

Ny fergerute
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OVERORDNEDE STRATEGIER
STRATEGI 1

ØKE TILGJENGELIGHETEN FOR BESØKENDE UTEN EGEN BÅT

Det er behov for å tilrettelegge for de uten båt slik at flere får muligheten til
å benytte seg av øya. En slik type tilrettelegging gjør det også lettere å styre
bruken av øya. Båthavner for privatbåter er mer plasskrevende og det er
begrenset besøkstid med tanke på fergeavganger.
TILTAK:

• Bedre kobling mellom Sætre og Håøya
• God formidling og oversikt over rutetilbud
• Padlehuker som varmestue og arrangementlokale
• Lave billettpriser/kostnadsfri båttransport for å sikre
fellesskapsinteressene
• Flere og hyppigere avganger med elektriske ferger fra flere steder
• Mulighet for å plukke opp og sette fra seg kajakk på ulike hentepunkter i
forbindelse med kollektivtransport og sykkelvei

STRATEGI 2

TILRETTELEGGE FOR MER VARIERT BRUK AV ØYA

Håøya har mange verdier som er viktige å bevare, men har et stort
potensial for utvikling av reiseliv. Øya skal tiltrekke seg flere besøkende som
skaper vekst og positiv utvikling for lokalt næringsliv. Tiltakene har som
formål å bidra til gode opplevelser og samtidig bevare landskapet gjennom
sonering av aktiviteter. Ved kanalisering av ferdsel og universell utforming
øker også kvaliteten på opplevelsen av tilrettelegging på øya.
TILTAK:

• Rapellering
• Guidede turer
• Padleled og padlehuker
• Havørnsafari
• Bedre skilting
• Utbedre stinettverket på øya
• Legge til rette for arrangementer for lokale turgrupper og
organisasjoner.

STRATEGI 3

FORMIDLE OG BEVISSTGJØRE HÅØYA SOM DESTINASJON, SAMT ØYAS
HISTORIE OG KULTUR

De besøkende skal få gode opplevelser i møte med øya. Søndre Håøya er et areal
med konflikter mellom ulike brukerinteresser. Opplevelsene skal gi kunnskap og
forståelse om området. Dette kan bidra til ønsket atferd hos besøkende med
hensyn til verneverdiene. For at flere skal komme seg ut til øya, må de også få
informasjon om selve øya og tilbud tilknyttet denne.
TILTAK:
• Markedsføre øya på flere arenaer både digitalt og fysisk, for eksempel på
fergeleier og på selve øya
• Merking av sti og informasjonsposter på viktige punkt
• Guidede turer på Håøya bidrar til å formidle øyas historie og naturkvaliteter
• Guidet tur i naturreservatet kan kanalisere ferdsel
i
• Bruke Håøya som læringsarena for skoleklasser
Kilder: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2019;
Viken fylkeskommune, 2020; Miljødirektoratet, 2019; Oslo kommune m.fl., 2015.

Figur 35: Padleled

Figur 36: Padlehuk

Figur 37: Elektrisk ferge

Figur 38: Havørnsafari
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DISKUSJON

Inngrep i strandsonen bør i utgangspunktet unngås fordi det allerede
er lite tilgjengelige arealer i Oslofjorden, og på grunn av det generelle
byggeforbudet. Likevel vil tiltak som ferjeleier i Tåjebukta med
kommunikasjon til Sætre, tilgjengeliggjøre øya for flere mennesker
og dermed bidra til å øke fellesskapsinteressen i Oslofjorden. Et viktig
moment i forslaget til en besøksstrategi er å bestemme hvor tilgjengelig
Håøya skal være. Håøya og de andre øyene i Oslofjorden binder byene
og tettstedene sammen på tvers av fjorden. I Frogn kommunes arealdel
informeres det om pågående interkommunalt samarbeid om en utredning
av nye hurtigbåtforbindelser i Oslofjorden. Vår strategi om å øke
tilgjengeligheten for de uten egen båt er i tråd med kommuneplanens
mål. Øyene er viktige møtepunkt i midten som felles friområde, og blir
stadig viktigere for beboerne i den mest utbygde regionen i landet. Bruken
av Håøya har økt betraktelig de siste 2-3 årene, som merkes på godt og
vondt. Vi understreker viktigheten av at det tilrettelegges for fellesskapet
i landskapet. Landskapsdemokrati som prinsipp har hatt betydning for
mulighetsstudien og strategiene.
Naturreservatet er vernet og det er derfor visse restriksjoner knyttet til
bruk. I utgangspunktet vil det være hensiktsmessig å unngå å tilrettelegge
for menneskelig aktivitet i naturreservatet som kan forstyrre plante- og
dyreliv (Europeisk landskapskonvensjon, 2000). På den andre siden vil
tydelige og godt markerte stier sørge for at besøkende holder seg på stien
og dermed unngår de mest sårbare områdene i reservatet. Vi foreslår
å legge rappelleringsveggen på grensen til Søndre Håøya. Aktivitetens
beliggenhet gjør at den oppleves som en del av friluftsområdet. Ferdsel i
forbindelse med rappellering og aktivitet i friluftsområdet avgrenses naturlig
på grunn av beliggenhet og bør ikke ha stor innvirkning på naturreservatet.
Vellykket markedsføring av Håøya tiltrekker flere besøkende som er en viktig
faktor for økonomisk verdiskaping i lokalsamfunnene. Næringsutviklingen
skal ikke gå på bekostning av naturverdiene, men heller være et tiltak for å
gi flere besøkende gode opplevelser tilknyttet øya.
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Øyene i Oslofjorden er viktige pusterom i et område under press, og derfor er
det viktig å balansere næringsinteresser og friluftsinteresser. Målet er å unngå å
forringe opplevelsen av øya som rekreasjonsområde og bevare villmarkspreget.
Det er viktig at aktørene og forvaltningen samarbeider om retningslinjer
knyttet til næringsvirksomhet tilknyttet Håøya. Et eksempel er guidede turer
knyttet til havørnsafari. Havørn er den mest sårbare ressursen på Håøya, men
har samtidig potensiale for å tiltrekke seg mange besøkende. Fuglekikking
kan generere viktig økonomisk verdiskaping, men råvaren er svært sårbar for
ukontrollert ferdsel og må derfor reguleres i henhold til aktuelle retningslinjer.
Økt bruk vil kunne føre til større slitasje på vegetasjon og stier dersom ferdselen
ikke reguleres for å unngå dette. Om man legger til rette for at flere kan bruke
øya kan det gi flere følelsen av tilknytning til området. Tilknytningen kan skape
et større engasjement for vedlikehold og bærekraftig bruk av øya.

Figur 39: Illustrasjonen viser hvordan et av våre informasjonsskilt kan se ut.

LITTERATURLISTE

Aamodt, T. og Giertsen, Ø. (2016). Festningsmarsjen 2016. Upublisert materiale. (e-post til Vilde
Johnsgård Nygaard 10.09.2020).

Kulturminneloven. (1978). Lov om kulturminner. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/
lov/1978-06-09-50 (Lest 22.10.2020).

Clemetsen, M. og Stokke, K. B. (2012). Landskapsressursanalyse, verktøy for integrert stedsutvikling og forvaltning. Notat Aurland Naturverkstad AS. Tilgjengelig fra: https://www.norskeparker.
no/wp-content/uploads/2015/03/Landskapsressursanalyse-Plan6-14-Clemetsen-og-Stokke.pdf
(Lest 22.10.2020).

Lundefaret, T. (2008). Quislings badstue blir hytte. Akershus Amtstidene. Tilgjengelig fra: https://www.
amta.no/nyheter/quislings-badstue-blir-hytte/s/1-31-3742656 (Lest 27.10.2020)

Council of Europe. (u.å.). The European Landscape Convention (Florence, 2000). Tilgjengelig fra:
https://www.coe.int/en/web/landscape/the-european-landscape-convention (Lest 18.10.2020).

Miljødirektoratet. (2019). Forslag til helhetlig plan for Oslofjorden: Ren og rik oslofjord med et aktivt
friluftsliv M-1550. Tilgjengelig fra: https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2019/desember-2019/forslag-til-helhetlig-plan-for-oslofjorden/ Lest 28.10.2020).

Den Europeiske Landskapskonvensjonen. (2000). Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/
no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/internasjonalt-plansamarbeid/
landskapskonvensjonen/om-konvensjonen/europeisk-landskapskonvensjon-norsk-teks/id426184/
(Lest 28.10.2020).

Miljødirektoratet. (2015). Veileder for besøksforvaltning i norske verneområder M-415. Tilgjengelig
fra: https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M415/M415.pdf (Lest 22.10.2020).

Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren. (2010). Landskapsanalyse. Framgangsmåte
for vurdering av landskapskarakter og landskapsverdi. Tilgjengelig fra: https://www.riksantikvaren.no/wp-content/uploads/2020/04/landskapsanalyse_2010.pdf (Lest 28.10.2020).

Norsk ornitologisk forening. (u.å.) Kryssing av indre Oslofjord. Tilgjengelig fra: http://pjzgc1wcip25xdok4cradtca-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/03/Regjeringen_Kryssing_Oslofjorden_NOF_Sabima-2016.pdf (Lest 22.10.2020).

Egoz, S., Makhzoumi, J., og Pungetti, G. (2011). The right to landscape : contesting landscape and
human rights. Farnham: Ashgate.

Oslo kommune, Bymiljøetaten, Frogn kommune og Oslofjordens friluftsråd. (2015). Høringsutkast
Forvaltningsplan for Håøya nord. Upublisert manuskript. (e-post til Charlotte Goodwin 07.10.2020).

Engebakken, T. A. (2020) 70 prosent av strandsonen i Indre Oslofjord er utilgjengelig for allmennheten. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/70-prosent-av-strandsonen-i-indre-oslofjord-utilgjengelig-for-allmennheten#:~:text=For%20Indre%20
Oslofjord%20er%2070,for%20allmenn%20ferdsel%20og%20opphold.&text=Omfanget%20
av%20strandsoneareal%20som%20er,utilgjengelig%20for%20ferdsel%20og%20opphold (Lest
27.10.2020)
Frogn kommune. (u.å.). Ferdselsrestriksjoner på Håøya. Tilgjengelig fra: https://www.frogn.kommune.no/aktuelt/ferdselsrestriksjoner-pa-haoya-for-a-beskytte-havorn/ (Lest 22.10.2020).
Frogn kommune. (2013). Frogn kommune kommuneplan 2013 - 2025. Tilgjengelig fra: https://
www.frogn.kommune.no/globalassets/enheter/samfunnsutvikling/tjenester/kommuneplanen/2013-2025/kommuneplanen-2013-2025-uten-kartvedlegg-og-bestemmelser.pdf (Lest
22.10.2020).
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. (1999). Søknad om merking og rydding av eksisterende
sti over Søndre Håøya i forbindelse med prosjektet ”Historiske vandreruter - Jacobineruta”
- melding om vedtak. Tilgjengelig fra: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Dzgxnhv3Y0oJ:https://www.miljovedtak.no/Registrering/LastNedFil%3FFilId%3D2db594ac-a0c1-e411-80ca-005056b95dcf+&cd=1&hl=no&ct=clnk&gl=no&client=safari (Lest
14.10.2020).
Haugen, H., Brunborg, L. og Tingstad, Y. (2014) Vil du være budeie på en øy i sommer?, Håøya
Naturverksted, 4. april. Tilgjengelig fra: https://naturverkstedet.wordpress.com/ (Lest 30.10.20)
Høiland, K. (1990). Botaniske forhold på Håøya, Frogn (Akershus), og tilgrensende områder. Ås:
Norsk institutt for naturforskning.
Jørgensen, K., Clemetsen, M., Thorén, K. H. og Richardson, T. (red.). (2016). Mainstreaming
landscape through the european landscape convention. Routledge.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2019). Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf (Lest 25.10.2020).

Miljødirektoratet. (u.å.) Naturbase. Tilgjengelig fra https://kart.naturbase.no/ (Hentet 20.10.2020).

Plan- og bygningsloven. (2008). Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1
(Lest 29.10.2020).
Puschmann, O. (2005) Landskapsregion 02 Oslofjorden. Nasjonalt referansesystem for landskap Beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging: Ås, s. 14-17.
Stortinget. (2000). Biologisk mangfold - hva er det? Tilgjengelig fra: (https://www.stortinget.no/no/
Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2000-2001/dok8-200001-007/4/) (Lest
22.10.2020).
Sørum, T. (2012). Forvaltningsplan for Håøya nord: Oslo kommune, Bymiljøetaten Frogn kommune
Oslofjordens Friluftsråd. 50 s. Upublisert manuskript.
UT. (u.å.). Håøya på langs (Frogn kommune). Tilgjengelig fra: https://ut.no/turforslag/1114434/hayapa-langs-frogn-kommune (Lest 18.10.2020).
UT. (u.å.). Håøya retterstedet (Frogn kommune). Tilgjengelig fra: https://ut.no/turforslag/1114436/
haya-retterstedet-frogn-kommune (Lest 10.10.2020)
Verneplan for barskog i Øst-Norge. (2002). Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 31,
fredning av Søndre Håøya naturreservat, Frogn kommune, Akershus av 13. desember 2002. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2002-12-13-1543?q=h%C3%A5%C3%B8ya (Lest
22.10.2020).
Viken fylkeskommune. (2020). Veien til et bærekraftig Viken. Regional planstrategi 2020 - 2024.
Tilgjengelig fra: https://viken.no/_f/p1/i34d0f3a8-2ec8-4725-8bf2-c6cc04e6e50b/horingsutkast-til-regional-planstrategi-2020-2024-veien-til-et-barekraftig-viken.pdf (Lest 25.10.2020).
Weaver, D. B. og Lawton, L. (2014). Tourism management. Australia: John Wiley & Sons.
Wulff-Engh, H. (2018). Håøya. Upublisert materiale. (e-post til Vilde Johnsgård Nygaard 28.09.2020).

FIGURLISTE

Figur 3: Ukjent. (06.2020.). Ukjent [fotografi]. Tilgjengelig fra https://www.oslofjorden.org/
morgentur-i-asker-og-baerumsskjaergarden/ (Hentet 27.10.2020)
Figur 4:
- Sund, H. (1926). Mariakirken i Oslo [tegning]. Tilgjengelig fra https://no.wikipedia.org/wiki/
Mariakirken_i_Oslo (Hentet 9.10.2020)
- Frognmarkas Venner. (u.å.). Brann vete [fotografi]. Tilgjengelig fra https://ut.no/turforslag/1114434/haya-pa-langs-frogn-kommune (Hentet 29.10.2020)
- Gulliksen, T. (u.å.). Nedre toppbatteri [fotografi]. Tilgjengelig fra https://ut.no/turfor
slag/2.23294 (Hentet 9.10.2020)
- Jubileumsskrift for Norsk Sprængstofindustri AS. (u.å.). Villabyen: Internatbygningen på
Håøya med arbeiderboligene i bakgrunnen [fotografi]. Tilgjengelig fra
https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/livet/2017/11/11/195344785/slaveoya-i-oslo
fjorden (Hentet 9.10.2020)
- Jubileumsskrift for Norsk Sprængstofindustri AS. (u.å.). Små hender: Arbeidere ved spreng
stoffabrikken på Engene, ca 1016 [fotografi]. Tilgjengelig fra https://docplayer.
me/9230421-Tobias-friluftsliv-ved-oslofjorden-informasjonsblad-fra-oslo-byarkiv.html (Hentet
9.10.2020)
- Ukjent. (u.å.). Friluftsliv ved Oslofrjoden [fotografi]. Tilgjengelig fra https://docplayer.
me/9230421-Tobias-friluftsliv-ved-oslofjorden-informasjonsblad-fra-oslo-byarkiv.html (Hen
tet 9.10.2020)
- Akershusbasen. (u.å.). Åpningen av massegravene på Håøya [fotografi]. Tilgjengelig fra
https://digitaltmuseum.no/011012556117/apningen-av-massegravene-pa-haoya (Hentet
9.10.2020)
- Ukjent. (u.å.) Ingen slapp unna vasken. Og enkelt var det å få en hjelpende hånd fra kompise
ne [fotografi]. Tilgjengelig fra https://www.oslo.kommune.no/OBA/aktuelt_arkiv/feriekoloni.
asp (Hentet 30.10.2020)
- Gulliksen, T. (u.å.). Krypskytterbua [fotografi]. Tilgjengelig fra https://ut.no/turfor
slag/1114434/haya-pa-langs-frogn-kommune (Hentet 9.10.2020)
- Oslofjordens friluftsråd. (u.å.). Eldhuset og kystledhytta Gamlegården ligger rett ved siden av
hverandre [fotografi]. Tilgjengelig fra https://www.oslofjorden.org/produkt/eldhuset/ (Hentet
9.10.2020)
- Håøya Naturverksted. (u.å.). Ikke-reiste matvarer. Lokalproduserte fristelser fra øyas egne
råvarer [fotografi]. Tilgjengelig fra https://www.visitoslofjorden.no/tur-haoya-i-oslofjor
den-guidet-omvisning (Hentet 9.10.2020)

Figur 19:
- Haugskott, T. (u.å.). Slettsnok [illustrasjon]. Tilgjengelig fra https://www.fhi.no/nettpub/skade
dyrveilederen/krypdyr-reptiler/slettsnok/ (Hentet 29.10.2020).
- Kononenko, V; Naturhistorisk museum; Universitetet i Oslo. (u.å.). Scolitantides orion [foto
grafi]. Tilgjengelig fra https://www.artsdatabanken.no/Pages/144774 (Hentet 29.10.2020)
- Robinson, B. W. (2019). Northern Goshawk (Accipiter gentilis) [illustrasjon]. Tilgjengelig fra
https://ornithologi.com/2019/10/31/raptors-of-north-america-northern-goshawk-accipi
ter-gentilis-illustration/ (Hentet 29.10.2020)
- Rådén, A. (u.å.). Hane [fotografi]. Tilgjengelig fra https://artfakta.se/artbestamning/taxon/
brachyopa-pilosa-200451 (Hentet 29.10.2020)
- Staverløkk, A. (u.å.). Dolkveps [fotografi]. Tilgjengelig fra: http://www.beetlebee.me/archives/
dolkvepsen-scolia-hirta/ (Hentet 29.10.2020)
- Sund, K. (2008). Rød, snart død 25 – coleophora colutella [fotografi]. Tilgjengelig fra https://stu
diooscar.no/produkt/rod-snart-dod-25-coleophora-colutella/ (Hentet 29.10.2020)
- Ukjent. (2013). Common eider [illustrasjon]. Tilgjengelig fra https://fineartamerica.com/featu
red/common-eider-anonymous.html (Hentet 29.10.2020)
- Ukjent. (u.å.). Black-headed gull (summer plumage) [illustrasjon]. Tilgjengelig fra https://www.
rspb.org.uk/birds-and-wildlife/wildlife-guides/bird-a-z/black-headed-gull/ (Hentet 29.10.2020)
- Ukjent. (u.å.). Common gull (winter plumage) [illustrasjon]. Tilgjengelig fra https://www.rspb.
org.uk/birds-and-wildlife/wildlife-guides/bird-a-z/common-gull/ (Hentet 29.10.2020)
- Ukjent. (u.å.). Common tern (adult summer plumage) [illustrasjon]. Tilgjengelig fra https://
www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/wildlife-guides/bird-a-z/common-tern/ (Hentet
29.10.2020)
- Ukjent. (u.å.). Fulmar petrel illustration [illustrasjon]. Tilgjengelig fra https://www.freepik.com/
free-vector/fulmar-petrel-illustration_3197205.htm (Hentet 29.10.2020)
- Ukjent. (u.å.). Little grebe (summer plumage) [illustrasjon]. Tilgjengelig fra https://www.rspb.
org.uk/birds-and-wildlife/wildlife-guides/bird-a-z/little-grebe/ (Hentet 29.10.2020)
- Ukjent. (u.å.). Osprey [illustrasjon]. Tilgjengelig fra https://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/
wildlife-guides/bird-a-z/osprey/ (Hentet 29.10.2020)
- Ukjent. (u.å.). Razorbill (Alca torda) [illustrasjon]. Tilgjengelig fra https://www.northsailing.is/
whales-and-birds/birds-of-skjalfandi-bay/razorbill/ (Hentet 29.10.2020)
- Ukjent. (u.å.). Rødlistestatus [figur]. Tilgjengelig fra http://www.wikiwand.com/da/
Hj%C3%A6lp:Bevaringsstatus (Hentet 29.10.2020)
Figur 35: Oslofjordens friluftsråd. (u.å.).Geitungholmen i Tønsbergfjorden [fotografi]. Tilgjengelig
fra https://www.oslofjorden.org/bogen-stauper/ (Hentet 24.10.2020)
Figur 36: Tindvik, F. (u.å.). Lindeviki kanocamp Telemarkskanalen [fotografi]. Tilgjengelig fra
https://www.visittelemark.no/dalen/overnatting/lindeviki-kanocamp-telemarkskanalen-p606093
(Hentet 24.10.2020)
Figur 37: Brim Explorer (01.2019). Dette er båten som skal frakte hvalsafariturister i Lofoten,
og som også vil være perfekt som en trikk mellom Sørenga, Operaen, Aker Bygge og Bygdøy,
mener Brim Explorer [illustrasjon]. Tilgjengelig fra https://vartoslo.no/agnes-rnadttir-aker-brygge-anders-hoilund/blir-dette-oslos-nye-trikk-pa-fjorden-baten-forurenser-hverken-luft-ellersjo/192186 (Hentet 25.10.2020)
Figur 38: Wik, S. (u.å.).Havørn med fisk i klørne [fotografi]. Tilgjengelig fra https://www.trondelag.com/orn-og-selsafari/ (Hentet 25.10.2020)

LAA360 - Regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling
FELLESINTERESSER I EN PRESSET FJORD:

BRYGGENE PÅ NESODDEN

Hanne Tolleshaug, Anna Olsvold, Julie Haugerud og Runa Opheim

INNHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKSJON...............................

3

MULIGHETSSTUDIE.......................... 16

METODE.............................................
Metodisk tilnærming............................
Semistrukturerte intervjuer..................
Landskapsressursanalyse...................
Etiske hensyn ved dybdeintervju.........

4
4
4
4
4

STRATEGI...........................................
Overordnede prinsipper.......................
Strategi 1.............................................
Strategi 2.............................................
Strategi 3.............................................

TEORETISK GRUNNLAG..................
Bærekraftig utvikling............................
Bred verdiskaping................................
Landskapsdemokrati...........................
Nesodden............................................

5
5
5
7
8

REFLEKSJON.................................... 24

LANDSKAPSRESSURSANALYSE....
Landformer og vann............................
Vegetasjonsdekke...............................
Verdifulle naturtyper.............................
Arealbruk og bebyggelse.....................
Kyststien..............................................
Romlig-estetiske forhold......................
Kulturhistorien i landskapet.................
Bryggenes historie...............................

9
9
10
10
11
11
12
12
13

STADKJENSE.....................................
Lokalt engasjement.............................
Annerledes-kommune?.......................
Natur og kultur.....................................

15
15
15
15

17
18
19
20
22

REFERANSER.................................... 25

2

INTRODUKSJON
Høsten 2020 har vi gjennom emnet
LAA360, Regional landskapsplanlegging
og lokalsamfunnsutvikling ved NMBU,
jobbet med området Indre Oslofjord.
Emnet fokuserer på tverrfaglig arbeid, og
gruppen er da satt sammen av studenter
i både landskapsarkitektur og by- og
regionplanlegging. Vår gruppe har fått tildelt
fokusområdet Nesodden kommune.

fellesskapsgoder og sørger for en bærekraftig
utvikling i strandsonen. Basert på dette har vi
kommet frem til følgende problemstilling:

Hvordan kan man gjennom revitalisering av kultur- og naturvern
tilgjengeliggjøre fellesskapsressurser i et fjordlandskap under press?

Miljødirektoratet har ledet arbeidet med å
lage forslag til helhetlig plan for Oslofjorden.
Denne planen har som mål å "fremme
et aktivt friluftsliv og å oppnå en god
miljøtilstand i fjorden" (Miljødirektoratet,
2019:7). Nesodden er en av kystkommunene
som skal være med å samordne, supplere
og forsterke disse tiltakene. Utfordringer
som befolkningsvekst, forurensning og press
på arealbruk i strandsonen er problemer
som Oslofjorden, og dermed Nesodden,
står ovenfor. Oslofjorden er under press
(Miljødirektoratet, 2019).
I kurset har vi blitt introdusert til metoden
landskapsressursanalyse og videre
brukt dette som et grunnlag for en
mulighetsstudie på Nesodden. Formålet her
er å utvikle strategier og tiltak som bidrar til
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METODE
Metodisk tilnærming
I ukene før feltarbeidet arbeidet vi med å
hente inn kunnskap om Nesodden og dette
ble gjort ved hjelp av kart og litteratur, både
fra bøker og internett. I tillegg benyttet vi
informasjon fra kommunens egne nettsider.
Dette skapte grunnlaget for arbeidet vi utførte
i feltarbeidsuken. Vi begynte tidlig å tenke på
hvem som kunne være relevante informanter,
og bestemte oss for å kontakte et par stykker
som videre kunne tipse oss om hvem vi
videre burde ta kontakt med videre. En uke
før vi skulle ut i felt, deltok vi på den årlige
kulturfestivalen, Kulturstien, hvor vi ble med
på en historisk vandring gjennom skogen
med historier og musikkinnslag. Dette ga oss
et viktig historisk perspektiv og en mulighet til
å komme i prat med engasjerte folk, hvorav
en av dem ble en viktig informant under
feltuken.

Semistrukturerte intervjuer
I løpet av feltarbeidsuken gjennomførte vi
fem intervjuer. Til dette benyttet vi oss av en
semistrukturert intervjuform. Semistrukturerte
intervjuer brukes gjerne som en annen
betegnelse på dybdeintervjuer. I begrepet
ligger det at intervjuet bare har en halvfast
struktur. Målet med et slikt intervju er i
hovedsak å få til en relativt fri samtale som
kretser rundt noen spesifikke temaer som
er bestemt på forhånd (Tjora, 2018). For å
få informantene til å reflektere over egne
erfaringer og meninger knyttet til det aktuelle
tema, er det viktig å skape en avslappet
stemning og forholde seg til en noenlunde
romslig tidsramme. I våres tilfelle satte vi av
rundt en times tid til hvert intervju.

Under feltarbeidsuken gjennomførte vi
semistrukturerte kvalitative intervjuer med
informantene vi på forhånd hadde avtalt
med. Det var viktig for oss at informantene
skulle føle seg bekvemme og at intervjuet
skulle føles mest mulig som en samtale. På
grunn av dette var det kun to av oss som
gjennomførte intervjuene. Videre benyttet vi

Landskapsressursanalyse
Landskapsressursanalysen, heretter forkortet
til LRA, skal danne et utgangspunkt for
utvikling av mulighetsstudier med tanke
på å aktivisere natur- og kulturressurser i
landskap og lokalsamfunn for bærekraftig
verdiskapning og stedsutvikling
(Clemetsen & Stokke, 2014). Metoden

snøballmetoden for å finne flere relevante
informanter.

integrerer dokumentasjon av ressurser,
medvirkningsbaserte mulighetsstudier, planog tiltaksrettede strategier i en mobiliserende
prosess. Analysen skal ta utgangspunkt
i to hovedtemaer; landskapskarakter og
stadskjensle. LRA har som mål å kople
landskapsanalyser med en analyse av folk
sine relasjoner til sine landskap (Clemetsen &
Stokke, 2014).
Etiske hensyn ved dybdeintervju
Etiske hensyn i forbindelse med dybdeintervju
knytter seg til presentasjonen av data, men
er også relatert til selve gjennomføringen
av intervjuet. I selve gjennomføringen av
intervjuet er forskningsetikken først og fremst
knyttet til at informanten ikke skal komme til
skade (Tjora, 2018). Dette gjelder spesielt
når temaet for undersøkelsen inkluderer
vanskelige og personlige anliggender, men
hensynet skal også tas i våres tilfelle. Ingen
av våre informanter blir nevnt med navn, og
der vi bruker yrkestittel eller bo-område har
vi fått tillatelse til dette på forhånd. Vi har ikke
benyttet oss av lydopptak under intervjuene,
men heller notert ned underveis. Vi har også
fått tillatelse til å bruke private bilder tilsendt
fra en av informantene.
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TEORETISK GRUNNLAG
Bærekraftig utvikling
Bærekraftig utvikling som begrep ble først
introdusert da rapporten Vår felles fremtid ble
fremlagt i 1987. Poenget med rapporten var å
finne løsninger på problemer knyttet til klima
og fattigdom. Den blir definert på følgende
måte: «Utvikling som imøtekommer dagens
behov uten å ødelegge for at kommende
generasjoner skal få dekket sine behov»
(FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling,
1987, referert i FN-sambandet, 2019). Det
ble videre klart at bærekraftig utvikling var
avhengig av del tre dimensjonene økonomi,
miljø og sosiale forhold. (FN-sambandet,
2019). Disse dimensjonene ble videre
forankret i de 17 – bærekraftsmålene
som alle medlemslandene i FN skal følge
og fungerer som en arbeidsplan. (FNsambandet, 2019).
I Norge blir det poengtert i nasjonale
forventninger til regional og kommunal
planlegging 2019-2023 (Kommunalog moderniseringsdepartementet,
2019) at Norge har sluttet seg til disse
bærekraftsmålene og at det dermed
er en viktig pekepinn for utvikling og
planleggingsarbeidet kommunalt og
regionalt. Samme dokument poengterer
at kommuneplanens samfunnsdel skal
«brukes for å gi strategisk retning til

samfunnsutviklingen og for å gjøre
planleggingen mer forutsigbar» (Kommunalog moderniseringsdepartementet, 2019:11).
I samfunnsdelen til Nesodden kommune
(2019) blir det trukket frem at bærekraftig
utvikling er en viktig verdi for dem. Videre
blir det klart at utviklingen skal være i tråd
med FNs bærekraftmål som omfatter de
tre dimensjonene sosial, økonomisk og
miljømessig bærekraft (Nesodden kommune,
2019). Vi har sett på teorien basert på bred
verdiskaping som vi mener er sentral for
å treﬀe mange av de punktene verdien
bærekraft trekker frem i kommuneplanen til
Nesodden kommune. Denne teorien trekker
derimot frem en dimensjon til som sentral for
å bruke bred verdiskaping som strategi for
bærekraftig utvikling. Denne teorien hegner
om helheten for å oppnå utvikling som er
bærekraftig (Haukeland og Brandtzæg,
2009).

Bred verdiskaping
Begrepet bred verdiskaping springer ut av et
12 år langt prosjekt med fokus på hvordan
man kan, på en bærekraftig måte, ta i bruk
natur- og kulturarven for utvikling innen
samfunn og næring(Haukeland & Brandtzæg,
2019).
Bærekraftig utvikling går hånd i hånd med

begrepet bred verdiskaping. Begge de to
begrepene fokuserer på at helheten og
samspillet mellom de fire faktorene er sentralt
for å få både verdiskaping og bærekraftig
utvikling.
De ulike verdiskapingsformene er:
Miljømessig verdiskaping: målet er å
styrke, skjøtte og oppnå helhetlig planlegging
og forvaltning av miljøverdier sett opp mot
natur- og kulturarven. Miljøverdiene kan
blant annet være naturmangfold og klima
(Haukeland og Brandtzæg, 2019).
Kulturell verdiskaping: målet er at man
gjennom kunnskap, informasjon og bevissthet
kan oppnå stedstilhørighet og stolthet, som
igjen kan det føre til positive ringvirkninger
der folk ønsker å besøke stedet (Haukeland
og Brandtzæg, 2019). Gjennom dette blir
man mer opptatt av stedet som en viktig
natur- og kulturverdi i lokalmiljøet.
Sosial verdiskaping: hvor engasjement,
fellesskapsfølelse, samarbeid og
nettverksbygging er sentral for å styrke
de sosiale verdiene knyttet til natur – og
kulturarven (Haukeland og Brandtzæg, 2019).
Økonomisk verdiskaping: hvor de
økonomiske verdiene blir styrket av innsats
gjennom for eksempel innovasjon og
nyetablering.
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Disse verdiene er blant annet lønnsomhet,
salg og sysselsetting (Haukeland og
Brandtzæg, 2019).
At man ser på verdiskapingsprosessen
ut fra et bærekraftig utviklingsperspektiv
baserer seg på hvordan utviklingen av
natur og kulturarv kan bidra til bærekraftig
lokal samfunns- og næringsutvikling
(Haukeland og Brandtzæg 2009:15). Basert
på økonomen David Throsby (2001, referert
i Haukeland og Brandtzæg 2009, s.16) sitt
arbeid med kulturarven og verdiskaping,
har forfatterne av notatet kommet frem til 6
kriterier for hva som er bærekraftig. Dette er
basert på bruk og vern i forhold til natur- og
kulturarven. Dette er som følgende: Bevaring
gjennom bruk, helhet og sammenheng, åpen
tilgang, langsiktighet, føre-var prinsippet,
gjensidig avhengighet (Haukeland og
Brandtzæg 2009:16). Vern ved bruk kan
fremme bærekraftig utvikling av natur- og

kulturarven og samtidig være med på å legge
til rette for bærekraftig lokal samfunns- og
næringsutvikling (Haukeland og Brandtzæg
2009). «Dersom man skal bevare og utvikle
gjennom bruk, innebærer dette ofte en annen
bruk enn tidligere» (Haukeland & Brandtzæg
2009:51). Innen bred verdiskaping er
forholdet mellom private goder og fellesgoder
sentral. Her kan man noe forenklet se på det
som at fellesgodene er miljømessig, kulturell
og sosial verdiskaping og de private godene
er økonomiske goder. Det kommer frem
gjennom prosjektene at det ene ikke går på
bekostning av det andre i bred verdiskaping
for å få til bærekraftig utvikling (Haukeland og
Brandtzæg, 2019).
For at man skal kunne fremme
bærekraftig utviklingsstrategi i lys av
verdiskapingsprogrammet må samhandlingen
på tvers og mellom aktører på plass.
(Haukeland & Brandtzæg 2009:52).

Dette har vært og fortsetter å være det som
setter bred verdiskaping og bærekraftig
utvikling på prøve. Kontinuitet, tilrettelegging
og koordinering er viktige punkter for at man
skal lykkes med verdiskaping (Haukeland &
Brandtzæg 2019). Samhandling er et stort
behov i dette programmet hvor man bør legge
til rette for møteplasser, fellesskapsbygging
og kunnskap. Helhetsløsninger er sentralt for
å jobbe forbi sektorisering og spesialisering,
dette kan ofte være et hinder i prosessen
(Haukeland 2019). Derfor må man bygge
prosjektene på et såkalt kvadruppel –
helix modell, basert på modellen «tripplehelix-model» (Porter,1990; Etzkowitz &
Leyedesdorﬀ, 1998, referert i Haukeland og
Brandtzæg, 2019:47). Her legges det vekt
på å arbeide vertikalt, altså mellom de ulike
nivåene i planlegging, og horisontalt, altså på
tvers av de ulike nivåene i planleggingen.

Av FNs
bærekraftsmål,
er disse de mest
sentrale på
Nesodden.
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Landskapsdemokrati
Den europeiske landskapskonvensjonens
fokus er landskapskvalitet hvor hovedmålet
er å fremme landskapsvern, forvaltning og
planlegging. For å få til disse målene er
det nødvendig å involvere den generelle
befolkningen og andre interesserte
parter. Det overordnede målet for
landskapskonvensjonen blir derfor å etablere
“et ekte landskapsdemokrati” (Arler, 2008).
Selv om landskapsdemokrati blir påpekt som
viktig i konvensjonen, beskriver den lite om
hvilke metoder og prosedyrer som er mest
hensiktsmessig å bruke eller hvilke kvaliteter
som er viktig. Dette må hvert medlemsland
løse selv.

landskapsdemokrati. En utfordring er at det
ikke alltid handler om ren landskapspolitikk.
Generelt sett blir ikke politiske beslutninger
tatt på bakgrunn av landskapet. Flere
faktorer spiller inn, for eksempel i Norge
hvor det de siste årene har vært fokus på at
det blant annet skal være miljøvennlig, noe
som kommer til uttrykk i landskapet med
fortetting ved knutepunkter. Markedet og
privatpersoner kan ofte ha en stor innflytelse
på hvilken retning landskapet går i om dette
ikke er regulert i noen plan.
Demokrati blir ofte assosiert med disse
verdiene (Arler, 2008):
Personlig frihet og selvbestemmelse:
baserer seg på individuelle valg hvor enhver

Medbestemmelse og deltagelse: her
blir valg tatt i fellesskap. Avgjørelsene
gjenspeiler meningene til majoriteten.
Objektivitet og formidlingsevne:
felles beslutninger skal tas med hensyn
til argumenter. Best gjennomført
ved oﬀentlig debatt med rettferdige
beslutningsprosedyrer.

Undersøkelser Politiske partier Fokusgrupper

På bakgrunn av dette kan
landskapsdemokrati utøves med flere
ulike metoder av varierende kvalitet. For
eksempel kan privatisering være positivt i
den grad at det fører til full selvbestemmelse
for eieren selv, men på den andre siden
kan mosaikken i landskapet og det privates
bidrag være lite tilrettelagt for fellesskapet.
Undersøkelser kan være positivt med at
hver og en utgjør en stemme, ulempen er
at svarene kan være lite gjennomtenkte da
de ikke har noe kunnskap om temaet (Arler,
2008).

Offentlige høringer

Figur basert på Arler 2008

Men hvorfor er egentlig landskapsdemokrati
viktig? Landskapet tilhører alle. Den lokale
befolkningen, turister, vitenskapsfolk og
utbyggere har alle forskjellig synspunkt på
hvordan landskapet bør være (Arler, 2008).
Noen ganger kommer de ulike verdiene i
konflikt og det er vanskelig å avgjøre hva
som er viktigst. Av den grunn bør vi ha et

Selsbestemmelse

Privatisering
Interesse
grupper

Stemme ved valg
Medbestemmelse

vet hva som er best for en selv. Personlige
meninger kommer til uttrykk uavhengig av
om den er “god” eller “dårlig”.

Dybde
intervju

Offentlig workshop

Konferanser

Fageksperter
Objektivitet
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NESODDEN
Nesodden Kommune

Oslo
Sandvika
Asker
Bunnefjord

Indre
Oslofjord

Nesodden

Areal

61 km²

Befolkning

19 652 innbyggere

Befolkningstetthet

322 innbyggere per km²

Pendler ut

6 123 personer

Pendler inn

1 152 personer

Eneboliger

4 809

Leiligheter

639

Hytter

1 544
(SSB, 2020)

Utdanningsnivå hos Nesodden
Uoppgitt, eller ingen fullført
utdanning

Drøbak

Ås

Universitet- og
høyskolenivå, lang

Grunnskolenivå

Hurum
Tofte

Universitet- og
høyskolenivå, kort

På Nesodden bor det i dag 19
652 innbyggere og kommunen er
i stadig økning. Med dens flotte
natur, lange kyst, og nærhet til Oslo,
er det et populært sted å bosette
seg (SSB, 2020). Om sommeren
er Nesodden et ferieparadis, der
mange har anlagt egen hytte.
På landsbasis er innbyggerne
på Nesodden en godt utdannet
befolkning, der kun 89 personer
har uoppgitt, eller ingen fullført
utdanning (SSB, 2020).

Videregående
skolenivå
(SSB, 2020)

Bakgrunnskart: Norgeskart 2020

Nesodden kommune
Nesodden kommune ligger i Viken
fylke og er en halvøy på 61 km².
Nesodden danner en spiss gjennom
Oslofjorden, og er med å danner
den indre armen av fjorden som
skaper Bunnefjorden. Kommunen
har sjøgrense til Bærum og Asker i
vest, Nordre Follo i øst, Frogn i sør,
og ikke minst Oslo i nord.
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LANDSKAPSRESSURSANALYSE
Landformer og vann
Nesodden er en halvøy som ligger i Indre
Oslofjord. Den stiger bratt opp mellom to
fjorder, men oppleves som spesielt bratt mot
vest på grunn av Oslofjordforkastningen.
Bunnefjorden som ligger øst for
Nesoddlandet er en arm fra Oslofjorden. I
fjorden finner man også et antall mindre øyer
tilhørende Nesodden. Stedsnavnet er med
på å forsterke forståelsen av landformen

Bjerkås

Indre Oslofjord

man kan se på kartet da det betyr ‘landtunge,
smalt nes’ fra norrønt. Nesoddlandets platå er
ellers småkuppert, med det høyeste punktet
på Toåsen med 220 moh. Halvøya er en del
av det sørnorske grunnfjellsområdet med
gneis i berggrunnen (Thorsnæs & Askheim,
2020). Dette er informasjon som vi har fått
bekreftet gjennom studier av landskapet på
kart og via snitt på hoydedata.no. Figuren
under er illustrativ og er basert på disse

Sør for Fjellstrand

dataene, den er ikke nøyaktig, men ment å gi
et bilde av landformene. Den viser det tydelig
bratte terrenget ned mot fjorden og det litt
slakere og småkupperte landskapet på toppen.
Videre ser vi hvordan den henviser seg til to
fjorder.

Bomansvik
Svartskog
Bunnefjord
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Vegetasjonsdekke
Av Nesoddens totale areal på 60 000 dekar,
består 42 000 dekar av skog. Av denne
skogen utgjør 30 000 da det som kalles
Nesoddmarka(SSB, 2020). Ved forrige
kommunevalg, 2019, ble Nesoddmarka
bevart(Nesodden kommune, 2019a).
På denne måten blir område vernet mot
skogbruk og utbyggingspress, og bevare om
mulighetene for friluftsliv. Det fins også en

del småvann og myrområder i kommunen.
Småvannene finner vi hovedsakelig på
vestsiden.
Lenger sør, og hovedsakelig på østsiden,
åpner det seg mer opp med kulturlandskap
i form av dyrka mark. Jordbrukslandskapet
utgjør 5000 da av kommunens totale
areal(SSB, 2020). Foruten om dette har
kommunen en lang kystlinje.

Verdifulle naturtyper
Det er ingen naturområder som er vernet
på Nesodden, men det finnes flere viktige
naturtyper som er registrert i Naturbase.
En naturtype er ifølge naturmangfoldloven:
“ensartet type natur som omfatter alle
levende organismer og de miljøfaktorene
som virker der, eller spesielle typer
naturforekomster som dammer, åkerholmer
eller lignende, samt spesielle typer
geologiske forekomster”(2009, §3, bokstav.j).
På Nesodden finner vi rikt strandberg,
flere skogtyper som rik sumpskog, rik
edellauvskog og blandingsskog. I tillegg
er flere av dammene registrert som viktig
naturtype(Solheim, 2017). Naturtypene
er også viktig for å ta vare på dyrearter.
Kommunen er vertskommune for
salamandere. Det er også flere fuglearter av
nasjonal interesse på Nesodden(Nesodden
kommune, 2019a).
Utvalgte naturtyper er en egen kategori
igjen som utgjør truede naturtyper eller viktig
habitat for prioriterte arter(Myhre, 2019) og
oppfyller krav som er satt loven(2011, §3).
Hule eiker er en utvalgt naturtype som vi
finner mye av på Nesodden. Slåttemark er
også utvalgt, dette finner vi 2 steder(Solheim,
2017).

10

Kartet viser bebyggelsesstrukturen, samt
kyststien på Nesodden

Arealbruk og bebyggelse
Nesodden kommune kan sies å være
i en motsigelsesfylt situasjon ved å
være en halvøy midt i Oslofjorden.
Lokaliseringen er både geografisk sentral
i regionen, men samtidig isolert av vann
på tre sider. Nesodden har utviklet seg
fra et jordbrukssamfunn med frittliggende
gårdsbruk til et attraktivt sted for sommerhus
og fritidsboliger, og videre til en kommune
med spredt bebyggelse preget av eneboliger
og rekkehus (Nesodden kommune, 2019b).
Dagens fordeling av boligmassen består
for det meste av en miks av eneboliger,
tomannsboliger og rekkehus.
Nesodden bærer i lite grad preg av
overordnet planlegging, men heller et resultat
av mer uorganisert planlegging, som har
ført til et høyt forbruk av arealer og et stort
behov for bilkjøring. Hovedveien har i all
hovedsak utviklet seg der topografien har
gjort det mulig, og bebyggelsen har blitt
etablert der man fikk tilgang på utsikt, sol
og en rimelig tomt (Nesodden kommune,
2019b). Mye av bebyggelsen ligger i grender
som knytter seg til de lokale skolene.
Selve begrepet grendestruktur har sin
opprinnelse i de opprinnelige grendene
som gjerne besto av en samling gårder som
dannet et lite samfunn. Grendestrukturen
er en viktig del av Nesoddens identitet og

trekkes i kommuneplanens arealdel fram
som en like viktig identitetsskaper som de
landlige omgivelsene og nærheten til sjøen.
Nesoddinger virker å sette stor pris på å bo
i et slikt miljø. Grendeskolene, idrettslag,
velforeningene er med på å opprettholde
strukturen og fremstår som viktig for den
lokale tilhørigheten. Det er seks grender på
Nesodden; Berger, Torvet, Jaer, Fjellstrand,
Alværn og Bjørnemyr. Utover grendene
befinner den største tyngden av bebyggelse
seg på Nesoddtangen, Oksval og Flaskebekk
i nord, og Fagerstrand i sør.
Kyststien
Kyststien på Nesodden er godt etablert
og byr på flotte turmuligheter. Den første
ruta med Kyststien ble lagt på østsiden av
Nesodden og var ca. 12 km lang. Denne
gikk fra Blylaget brygge og hele veien til
Nesoddtangen, og ble satt i gang i 2001
av Nesodden Kommune og et samarbeid
med Nesodden Historielag, velforeninger og
grunneiere. I dag går kyststien langs hele
kystlinja til Nesodden, der man får blant annet
får oppleve både vakre svaberg, fredelig
furuskog, koselige boligområder og en rekke
badeplasser (Turtumøygard 2004).
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Romlig-estetiske forhold
Nesodden oppleves lukket dersom man
ankommer fra sør. Fra nord er det åpent,
siden man ankommer via Oslofjorden. Det
oppleves lukket lengre inn i landet uten
noe spesiell tilknytning til kysten, med
mye skog og noen områder med åpne
jordbrukslandskap. Under feltarbeidet
fokuserte vi på kystlinjen, men bilveien gikk
gjennom skogholt, bebyggelse og jorder
på platået over de bratte skråningene. Da
vi kjørte ned mot kysten åpnet landskapet
seg betydelig. I noen områder var det øyer
som gjorde at kystlinjen opplevdes litt mer
lukket, enn de områdene det var åpent rett ut.
Steilene friluftsområde, ved Alværn brygge, er
et eksempel på dette. Dyrelivet er yrende på
Nesodden, med blant annet rådyr og ekorn.
Vi ble fortalt at gamle hager er viktige plasser
for hekking, noe som igjen har påvirkning
på fortettingen i området. Det var overskyet
de dagene vi var der, med stemningsfull
tåke. Denne tåken blir i, Den køfrie snarvei,
beskrevet som problematisk for båttrafikken
da det var vanskelig å navigere på sjøen uten
sikt (Lorentzen, 1999).

Kulturhistorien i landskapet
For 8000 år siden bosatte de første
menneskene seg på Nesodden, og i 1801 var
det rundt 500 mennesker der. Nesodden var
på denne tiden en fattig bygd , der næringen
hovedsakelig besto av skog- og jordbruk. Et
fåtall mer velstående familier fantes, blant
annet en på Skoklefald gård og en på Røer
gård, som står igjen som viktige kulturminner
den dag i dag. Mot midten av 1800-tallet fikk
man en befolkningsvekst, som kan forklares
med at flere barn begynte å vokse opp.
Tiårene etter 1850, da befolkningen hadde

fordoblet seg, var det fattigdom og fraflytting
som utbredte seg i bygda. Men slutten
av århundret bø på nye muligheter, med
jordbruksutvikling, nye arbeidsplasser og
utbygging. Dampskipsruter ble etablert, noe
som skapte fleksibilitet for mange, og som vi
vil se nærmere på i neste avsnitt. Ettersom
årene gikk, begynte flere og flere å oppdage
kystperlen i Oslofjorden, og de bedrestilte
bygde seg sommerhytter på Nesodden
(Holm, 1995). I dag er Nesodden et populært
sted å bosette seg, med dets flotte natur,
lange kystlinje og nærheten til Oslo.

En reklameplakat viser tilbudet for de reisende i Bunnefjorden like etter århundreskiftet
(Lorentzen, 1999:14).
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Bryggenes historie
For Nesoddens innbyggerne har det
lenge vært naturlig å bruke sjøveien som
ferdselsåre. Bønder brukte Bunnefjorden til
å frakte varer til kommunikasjonsforbindelser
for villabebyggelsen på vestsiden. Både
fritidssysler og som næringsvei var sjøveien
sentral. Etter hvert som båtene ble mer og
mer populære og man sluttet å bruke såkalte
føringsbåter for å sette folk i land ble det
oppsatt brygger langs kysten (Lorentzen,
1999). I 1985 var det allerede flere brygger i
Bunnefjorden og 12 stykker langs vestkysten
der båten gikk videre til Drøbak. Før
veiene kom i 1912 var det båter som var
fremkomstmidlet til blant annet kirke, skole og
for at fiskere skulle kunne sende sin fangst til
hovedstaden (Lorentzen, 1999).
«I amtstinget uttalte ordfører Joh. Johansen:
- Damskibsbrygger er en livsbetingelse
for Nesodden, da forbindelsen med
omverdenen maa ske vesentlig ad sjøveien.
For Nesodden er damskibsbrygger det
samme som jernbaner og hovedveier for
andre herreder. Nesodden har ingen av
disse dele» (Lorentzen, 1999:40-41). Senere
kjempet samme ordfører for veiutbygging for
både næring og privattrafikk. En av de siste
bryggene bygget var Dalbro brygge som sto
ferdig i 1927 (Lorentzen, 1999).

1947 ble det første året hvor mest
passasjertrafikk gikk over Nesoddtangen
brygge og korrespondansen ble konsentrert
rundt denne brygga. På grunn av
boligutbygging gikk veksten av trafikk bare
oppover (Lorentzen, 1999). Det ble etter
hvert mindre behov for båtene til frakt av
varer da bebyggelsen begynte å utvikle
seg på Nesoddplatået og ikke langs kysten.
Utbygging av veier gjorde at mange varer
heller ble fraktet via bil (Lorentzen, 1999). På
midten av 50-tallet viste statistikken at 46.7
prosent av passasjertrafikken på bryggene
foregikk på Nesoddtangen (Lorentzen, 1999).
Dette økte utover 60-tallet noe som gjorde at
tallet sank i Bunnefjorden og på vestsiden.
Dette fikk dessverre stor innvirkning på de

andre kystbåtene og i 1966 ble det klart at
det det skulle kuttes i antall ruter utenom
Nesoddtangen. Sentralisering av båtene på
Nesoddtangen og innlemmelse i Stor-Oslo
Lokaltransport A/S gjorde at koordinering
mellom buss og båt i både Oslo og Akershus
ble mer eﬀektiv (Lorentzen, 1999). På
slutten av 80-tallet innføres ruten mellom
Nesoddtangen, Fornebu og Lysaker og
den ble svært populær (Lorentzen, 1999).
Den nye hovedbrygga på Nesoddtangen
ble i 1987 innviet. Den ble bygget på grunn
av plassmangel. Det var økende trafikk og
antallet bussavganger økte. Nye typer ferger
med av og på-stigning foran og bak var også
på anmarsj (Lorentzen, 1999).

Foto: Harald Lorentzen
(Lorentzen, 1999:71)
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Da ruten i Bunnefjorden ble lagt ned i 1988
hadde den eksistert i 113 år. I et dikt, fremført
og skrevet av tidligere styreformann Kjell M.
Halvorsen blir dette beskrevet som et stort
tap:
I over 100 år har kysttrafikken bestått
- Nå har siste bunnefjordbåt gått,
En trafikal kystkultur er tapt,
Den som slekters gang fikk skapt.
(Lorentzen, 1999,s.90)
Ved Oksvall brygge, fra en båt med flere
passasjerer enn vanlig, ble det kastet
en krans på fjorden. Dette var slutten

på Bunnefjorden som ferdselsåre for
passasjerbåten (Lorentzen, 1999). Det ble
derimot et lyspunkt i kysttrafikken da det ble
klart at de på vestsiden skulle ta opp igjen
ruter som hadde vært ute av drift i et par år.
Dette til glede for både privatpersoner og
turisme da den gikk hele sommeren fra Oslo
til Drøbak (Lorentzen, 1999). I boka blir det
beskrevet noen tider som var mer urolige enn
andre som påvirket båttrafikken til de ulike
bryggene. Hovedfaktorene til disse tidene
var størrelsen på båtene, penger, drivstoﬀ,
eierskap og årstidsvariasjon med vær, is, tåke
og vind. (Lorentzen, 1999).

Frakten av mennesker på tvers av
Oslofjorden foregår også den dag i dag.
«Fjorden ligger jo der og bare venter på
at den skal bli brukt, køfri er den jo også»
(Lorentzen, 1999:95). I følge ruter (2019) sitt
Linjekart for Oslofjorden går det i dag ferge
fra Oslo til Nesoddtangen og fra Lysaker til
Nesoddtangen hele året. I sommermånedene
går det en båt som betjener en del av
bryggene på vestsiden. Den går fra Aker
brygge til Son. Det går per dags dato ingen
rutebåter i Bunnefjorden (ruter,2019).

Foto: Harald Lorentzen
(Lorentzen, 1999:28)
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Stadkjensle
Stedskjensle-analysen er utført på bakgrunn
av intervjuer, egne observasjoner og litteratur
om Nesoddens lokalhistorie. Basert på dette
har vi kommet fram til det vi anser som viktige
identitetsskapere på Nesodden.
Lokalt engasjement
Personene vi snakket med i løpet av feltuken
var noen vi tenkte ville være litt ekstra
engasjert i Nesodden, men dette er noe vi i
ettertid har forstått at ikke er unikt for disse
personene. Det var noe som ble nevnt av alle
informantene våre: “Nesoddinger er litt ekstra
engasjert i sitt lokalmiljø”. Kanskje har dette å
gjøre med grendestrukturen, som er med på
å skape et lite og sammensveiset lokalmiljø.
En av våre informanter kunne fortelle oss
at der han bodde identifiserte man seg ikke
med Nesodden, men med grenden man
bodde i. Får informanten vår var mye av det
sosiale livet knyttet til grenden og da spesielt
til velforeningen. Det er mange velforeninger
på Nesodden og mange av dem knytter seg
til sin lokale brygge. Denne informanten
hadde gjennom velforeningen satt igang
et oppussingsprosjekt av bryggehuset i
grenda. Bryggehuset ble omgjort til badstu
og møteplass og skulle være åpent for alle.
I ettertid har prosjektet ført til mange nye
møter og blitt til en viktig møteplass både
for lokalbefolkningen og for folk utenfra.

Annerledes-kommune?
Ofte blir Nesodden omtalt som en
“annerledes-kommune”, der folk er litt
alternative. Kanskje ligger litt av identiteten i
det å være litt annerledes? Ut i fra samtalene
med våre informanter ble det raskt tydelig
at nesoddinger nok er like forskjellige som
på alle andre steder, men at stereotypien
nok ikke er helt feil. “På Nesodden har
vi en stor tetthet av kunstnere, hester og
overtroiske” kunne guiden vår fortelle på tur
gjennom skogen. Dette ble sagt med et glimt
i øyet, men gir oss et lite innblikk i hvordan
nesoddingen ser på seg selv. Nesodden er
tross alt den kommunen i Norge med flest
kunstnere per innbygger (Tinagli, 2012).
Informanten fra kommune og den tidligere
ordføreren kunne fortelle oss at mange av
innbyggerne på Nesodden er ressurssterke
mennesker med relativt høy utdanning,
men er mindre “jålete” enn de andre
forstadskommunene til Oslo. Befolkningen
heller, ifølge våre informanter, mer til
venstresiden, “til tross for at kommunen
har Norges største privatskole, altså
Steinerskolen”.
Natur og kultur
Den tidligere ordføreren omtalte Nesodden
som “Norges mest urbane bygd”. De aller
fleste på Nesodden arbeider eller studerer i

Oslo, og Oslo er kun en kort fergetur unna.
Dermed har man, som nesodding, bylivet
lett tilgjengelig samtidig som man kan bo
i landlige omgivelser. Det å bo på et sted
omgitt av natur blir nevnt som noe av det
beste med å bo på Nesodden. “Det er godt
å ha litt luft rundt seg”, for vi fortalt av en av
informantene. I tillegg blir det å bo så nært
kysten trukket fram som viktig. Bryggene,
i kombinasjon med kyststien er med på å
tilgjengeliggjøre kysten, selv om de fleste
av dem har mistet sin opprinnelige funksjon.
Sammen med badehusene og bryggehusene
står bryggene igjen som en viktig del av
Nesoddens kulturhistorie.
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MULIGHETSSTUDIE
Mulighetsstudien gir innspill til hvilket
potensiale som ligger i kystområdene til
Nesodden kommune. Her ønsker vi å legge
vekt på bevaring av natur- og kulturverdier,
men også hvordan man kan tilgjengeliggjøre
disse områdene for lokalbefolkningen
og folk utenfra. Både naturverdiene og
kulturverdiene integreres i den allerede
eksisterende kyststien som snor seg
rundt Nesodden. På denne turen møter
man flere av bryggene og bryggehusene
langs med veien, og vi tror at bryggene i
større grad kan bli naturlige stoppesteder
langs veien. Både gjennom samtaler med
befolkningen og egne studier av lokalhistorie
har vi kommet fram til at en revitalisering
av de historiske bryggene vil kunne være
med på å sikre felleskapsinteressene i
strandsonen. Vi tror at ideen om bryggene
som attraktive møteplasser vil være med på å

tilgjengeliggjøre fjorden.
Med bakgrunn i SWOT – analysen har vi
avdekket hvilke svakheter og trusler vi så
under befaringen. Disse har vi, så langt
det lar seg gjøre, forsøkt å ta hensyn til i
utviklingen av mulighetsstudiet. Vi har også
avdekket hvilke muligheter Nesodden har
som sted og av disse mulighetene har vi
valgt å fokusere på bryggene, helårsbruk
av fjorden og å gjøre områder tilgjengelig
for alle. I begynnelsen av arbeidet så vi
på muligheten for en utbedring av det
fjordbaserte kollektivtilbud, med særlig
fokus på Bunnefjorden. Dette gikk vi bort
fra underveis i prosessen da vi i løpet av
feltuken forsto det slik at det tilbudet som
allerede er, fungerer relativt godt. Det
fjordbaserte kollektivtilbudet ble allerede
i 1947 sentrert rundt Nesoddtangen og
denne utviklingstrenden har fortsatt fram
til i dag. Denne utviklingstrenden er også

hovedgrunnen til at tilbudet forsvant i første
omgang. En utbedring av det fjordbaserte
kollektivtilbudet vil også kunne gjøre det
vanskelig å få til noen annen bruk av
bryggene, enn bare å være et stoppested
for ferger. Vi anser det som viktigere å få
til en ny bruk som kan invitere til aktivitet
og fellesskap, heller enn å gjeninnføre
fergene. Det er per i dag et fergetilbud langs
vestkysten om sommeren og behovet om
vinteren ser ikke ut til å være like nødvendig
annet enn for pendlere fra for eksempel
Fagerstrand.
Nesodden har mange brygger og de fleste av
dem har behov for en viss grad av fornyelse.
Når det er sagt ser vi ikke noe behov for å
ta tak i alle disse i vårt mulighetsstudie og
vi har derfor valgt ut de vi mener har mest
potensiale for det formål vi forsøker å oppnå.







Grendesamfunn - det gode
naboskap
Engasjert befolkning
Mye og variert natur
KystsƟ
Velforeninger
Tilgjengelig strandsone
Nesoddenferga
Badehus
RelaƟv få biler per person

Bilbasert
Manglende Ɵlbud for ungdom
Lite bruk av łorden
eƩer sommerƟd
Lang pendlevei
BraƩ terreng - vanskeligere
å komme seg rundt

Forteƫng
Utbygging truer sårbar natur
Fjerning av vikƟge
møteplasser i grendene



Båƞorbindelse Ɵl Fagerstrand
Gjøre flere områder Ɵlgjengelig
for alle
Helårsbruk av łorden
Fjordbasert kollekƟvƟlbud
Bildeling
Bryggene
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STRATEGI
Ivareta og nyttiggjøre kulturarven for å styrke lokal tilhørighet
Tilgjengeliggjøring og aktivisering av kysten for rekreasjon og fritidsaktiviteter
Tilrettelegge bryggene for helårsbruk
Våre strategier skal være med å styrke
fellesskapsressursene i kystsonen til
Nesodden. I tillegg skal det være et bidrag
til kommuneplanens arbeid for å styrke
samhold og tradisjoner, bærekraftig utvikling,
ivaretakelse av naturkvaliteter i strandsonen
og legge til rette for friluftsliv (Nesodden
kommune, 2019a). Dette retter seg spesielt
mot kommunens mål om bærekraftig
utvikling, men i en bred verdiskapingskontekst tror vi at dette kan ha positive
ringvirkninger for Nesoddens andre verdimål.
I tillegg kan landskapsdemokrati knyttes
opp mot Nesodden kommunes (2019a) plan
om å være likeverdig og åpen. Nesodden
ser på medvirkning som en viktig satsning.
Strategiene våre vil basere seg på bidrag fra
kommunen, men gjennomføringen vil i stor
grad være avhengig av lokalt engasjement.
Dette samarbeidet må med andre ord være
på plass for at strategiene skal være mulig å
gjennomføre. Vi har sett et stort engasjement

både i kommunen og i lokalbefolkningen og
har dermed stor tro på at det vi videre skal
presentere er gjennomførbart. Vi mener at
kommunen allerede har mange gode tiltak

og tror at vårt forslag til bryggene er en måte
å foreslå noe nytt der kommunen ikke har satt
inn noen konkrete planer.
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Overordnede prinsipper

Nesoddtangen

I et overordnet perspektiv skal de følgende prinsippene være gjeldende for
alle bryggene på Nesodden. Dette skal gjøre at bryggene får et helhetlig
uttrykk, samtidig som hver brygge får en unik karakter.
Sjøstrand

Hellviktangen

Revitalisering gjennom å bygge noe nytt uten å forringe
det eksisterende på stedet.
Fjordvangen

Alværn

Tiltakene vedlikehold, restaurering og nybygg er noe
vi anser som overordnede prinsipper som er med å
revitalisere bryggene
Attraktivitet, engasjement og forankring er et utgangspunkt
for revitalisering

Fjellstrand

Bomansvik

Nordstrand

Svevestad

Nordre Spro

Kartet viser de bryggene vi besøkte under feltuken. Disse har vi undersøkt
nærmere og kategorisert de etter våre prinsipper om velikehold, restaurering
og nybygg. De bryggene vi ønsker å tilføre noe nytt er merket i rødt, mens
de i lilla skal vedlikeholdes. Bryggen merket i gult er allerede påbegynt
restaurering.

Nybygg
Vedlikehold

Søndre Spro

Restaurering
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STRATEGI OG TILTAK
Strategi 1: Ivareta og nyttiggjøre kulturarven for å styrke lokal tilhørighet og skape
eierskap til bryggene gjennom restaurering av de eksisterende bryggene
Et viktig utgangspunkt er at byggene utgjør
en del av kulturarven på Nesodden. Vi anser
det derfor som viktig å bevare bryggenes
karakter. Når det er sagt kan hensynet til
kulturarven også føre til at bryggene blir
stående og forfalle, slik flere av bryggene
bærer preg av i dag. Dette hemmer bruk og
gir få muligheter for utvikling. Om man skal
bevare og utvikle gjennom bruk, innebærer
dette ofte at man tilrettelegger for en annen
bruk enn tidligere. Vårt ønske er at man
gjennom restaurering av bryggene, med
utgangspunkt i Fjellstrand brygge, kan åpne
opp for ny bruk samtidig som man ivaretar
hensynet til kulturarven. Dette innebærer at
man tar i bruk de kvalitetene som allerede
befinner seg der og gir dem en ny funksjon.

TILTAK 1: KULTURBRYGGE
Fjellstrand brygge er relativt stor og har
to bevarte ventehus. Her er tanken å dra
nytte av det at Nesodden har et stort antall
kunstnere og dermed skape en plattform
for kulturelle innslag. Ett av ventehusene
skal kunne fungere som utstillingslokale
med mulighet for utendørs installasjoner
på bryggen. Kunsterbryggen Fjellstrand vil
kunne knyttes på kyststien med kunst-innslag
langs veien. Her har vi hentet inspirasjon fra
blant annet lysvandringene ved Akerselva og
Sandvikselva. Lysvandring langs kyststien
kan bli en årlig begivenhet med sin base
på Fjellstrand brygge. Lysvandringen langs
Sandvikselva har i flere år engasjert lokale
skoler som har bidratt med kunstinnslag, og
vi tenker at dette også er mulig på Nesodden.
TILTAK 2: BAR OG DANSEPLATTING
Historisk fantes det mange danseplattinger
rundt om på Nesodden der det ble holdt
fester og arrangementer for befolkningen.
Selv om det ikke er mange igjen av dem, er
dansegleden fortsatt tilstede hos de fleste.
Tiltak 2 skal gjeninnføre festlighetene med
bar i det andre ventehuset, sitteplasser både
inne og ute på brygga, og danseplatting.

Ventehuset på Fjellstrand

Fotografi fra lysvandring på NMBU.
Foto: Joe Urrutia
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Strategi 2: Tilgjengeliggjøring og aktivisering av kysten for rekreasjon og fritidsaktiviteter
I dag er kyststien med på å tilgjengeliggjøre
kysten. Det vi bemerket oss som mangler, er
møteplasser som innbyr til opphold og videre
aktivitet. Når vi skal tilpasse disse bryggene til
bruk og opphold er det viktig at det skjer med
minst mulig inngrep i naturen. På den måten
ivaretar vi miljømessige verdier og bidrar til en
bærekraftig utvikling. Eksempelvis kan dette
være å bygge gangveier på påler som lett kan
fjernes, eller bygge trapper i ett med terrenget.
Tilgjengeliggjøring og aktivisering kan også
støtte opp om sosiale- og økonomiske
verdier. Ved å tilrettelegge for opphold i form
av benker, sklie og stupebrett kan det bli en
plass hvor folk kan møtes. Gjennom utleie
av kajakk og robåter vil vi gjøre det mulig for
alle å benytte seg av fjorden. Videre viser vi
eksempler på tiltakene brukt på Alværn brygge
og Nordstrand.
Illustrasjonen over viser hvordan
tiltaktene kommer til uttrykk på
Alværn.
Bildene viser eksisterende situasjon,
på Alværn (venstre) og Nordstrand
(høyre). Disse har vi hentet inspirasjon
fra og videreutviklet.

20

TILTAK 1: TERRENGTILPASSEDE KONSTRUKSJONER FOR
AKTIVITET OG OPPHOLD
Ved å tilpasse elementene vi bygger til terrenget, vil dette føre til minst
mulig inngrep. På Alværn og Nordstrand har vi formet bryggene som et
amfi, noe som gjør at man kommer nærmere vannkanten. Dette gjør det
lett å sette ut for eksempel en kajakk. På oppholdsplassene benytter vi
samme tiltak for å terrengtilpasse dem. Vi har blant annet illustrert både
en større benk og en gangbro på påler med mulighet for opphold, som
begge vil følge formen på berget. I tillegg ønsker vi å tilføre vannsklie og
stupetårn som vil skape attraktivitet for både store og små.

Illustrasjonen viser et amfi som er tilpasset terrenget på
Nordstrand brygge
TILTAK 2: UTLEIE OG KURS
Resultatene fra tiltak 1 kan videre føre til ønske om å tilby
utleie av båt og kajakk. I tillegg kan dette gjøre det aktuelt
med kurs i diverse vannaktiviteter. På denne måten kan flere
som ikke ellers ville hatt mulighet til å benytte seg av fjorden,
få mulighet til dette. Det vil kunne åpne opp for aktivisering av
flere brygger ved å bruke sjøveien fra brygge til brygge.

Illustrasjonen viser tilpasning i terrenget på Alværn brygge. Her
kan man leie kajakk og annet båtutstyr.
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Strategi 3: Tilrettelegge bryggene for helårsbruk
Å tilrettelegge bryggene for bruk hele året vil
være positivt for en ellers folketom kyst etter
fellesferien. Dette ble vi gjort oppmerksom
på under intervjuene og var noe vi selv
opplevde som en problemstilling. Det var
derimot flere som tok i bruk kyststien i
det litt kalde høstværet. Dette gjorde at vi
tenkte på bryggenes bruk gjennom hele
året. Det er nærliggende å tenke på brygger
kun for sommerbruk. I dette tilfellet er det
god tilknytning på andre friluftsområder,
og vi ser gode muligheter for bruk året
rundt. For å bidra til bred verdiskaping og
ivareta bryggene som en møteplass, også
på vinteren, bør det settes inn tiltak som
oppfordrer til bruk i de månedene når de vil
være lite brukt ellers. Landskapet tilhører alle,
dermed bør man tilrettelegge for at flest mulig
kan få brukt oﬀentlige plasser for rekreasjon
og aktiviteter hele året.

TILTAK 1: RASTEPLASS
Når det blir kaldt og surt på tur på kyststien
om høsten og vinteren, da gjelder det å
skape noen hyggelige mål for turene. Dette
kan bryggene tilby ved blant annet å ha
plasser en kan tenne bål, hvile seg, kjøpe
en kopp kakao, eller møte andre mennesker
som også er på tur i høstmørket. Å finne
husly kan også være en mulighet dersom
det skulle bli ekstra surt. Da kan man gå inn i
ventehusene og bli til været letter, slik de har
gjort på Søndre Spro. Dette krever at de er
åpne til bruk for alle.

TILTAK 2: KOBLE PÅ SKOLEN
For bruk utenfor sesongen kan man satse
på den mer midlertidige bruken. Dette
krever nødvendigvis ikke så mange fysisk
elementer, annet enn et oppholdssted, plass
til aktiviteter og oppbevaring av gjenstander.
I forhold til dette kan man aktivisere skoler
som ønsker å ha undervisningsopplegg i
forbindelse med kysten, for eksempel ved
å bygge minibåter som kan fjernstyres fra
land. Det kan være hensiktsmessig å bygge
verksted i forbindelse med dette tiltaket.
Fysisk læring har for mange god eﬀekt.
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TILTAK 3: DESTINASJON
Andre plasser kan det være hensiktsmessig å legge opp til aktiviteter som å bade og
trekke inn i badstuen etterpå. Dette er mer et destinasjonstilbud som kan føre til videre
økonomisk gevinst. Det fører til sosiale møter, fellesskapsbygging, aktivisering av
kulturarven og bærekraft i og med at bryggene blir bevart. Dette kan skape attraktivitet
også for andre områder i nærheten til Nesodden. Det positive med bryggene er
at det allerede er mulig å ankomme via båt, noe som tilgjengeliggjør dette som en
destinasjon. Har man ikke båt kan man til noen av bryggene kjøre, eventuelt gå. Et slik
destinasjonstilbud er positivt for området og kan føre til at andre blir inspirert. Kanskje
noen andre ønsker å bruke et ventehus tilknyttet biblioteket eller noen åpner en kafe.
Den brede verdiskapingsprosessen kan gi ringvirkninger slik at andre ønsker å ha en
brygge tilknyttet sitt område der de kan møtes og de gode samtalene utveksles.

Stemningsbilde fra Spro brygge. Foto: Øyvind Kramer

Badstue på Spro brygge. Foto: Øyvind Kramer
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REFLEKSJON
Vi har i denne oppgaven forsøkt å utvikle
strategier og tiltak som skal ta hensyn til
felleskapressurser og tilgjengeliggjøre
fjordlandskapet på Nesodden. Hovedmålet
har vært å engasjere lokalbefolkningen,
skape nye og gode møteplasser og
ivareta kulturarven på en måte som ikke
hemmer utvikling. Problemstillingen vi
i denne oppgaven har forsøkt å svare
på er som følgende: Hvordan kan man
gjennom å vitalisere kultur- og naturarven
tilgjengeliggjøre fellesskapsressurser i et
fjordlandskap under press?
Gjennom landskapsressursanalysen har vi
identifisert hvilke muligheter som ligger i det
å være en kystnær kommune og hvordan
befolkningen selv har reflektert rundt sitt
bomiljø. Det har vært viktig for oss å ta
tak i hvordan kysten kan oppleves som
tilgjengelig for alle og hvordan man kan
skape en felles identitet rundt kystområdene.
Bryggene ble en naturlig vei inn og har
vært selve grunnlaget for denne oppgaven.
Slik vi forstår det har bryggenes potensiale
ikke blitt fanget opp av kommunen. Vi har
derimot sett at lokalbefolkningen har tatt tak
i sin lokale brygge og på eget initiativ fått
til spennende prosjekter. Dette viser et driv
i lokalbefolkningen, men kanskje også et

ønske om å utnytte bryggene i større grad
enn de blir i dag.
Strategiene vi har kommet fram til svarer
på ulike behov, og åpner opp for forskjellige
bruksområder. Tanken er at strategiene
skal fungere parallelt med hverandre og
utgjøre en slags helhet. Slik skal bryggene
bli turdestinasjoner, møteplasser, kulturelle
arenaer, aktivitetsområder og steder for
læring. Dette går under de overordnede
prinsippene vi har forholdt oss til under

utviklingen av strategiene. Vi tenker at
strategiene svarer godt på problemstillingen,
og håper at de kan være til inspirasjon for
Nesodden kommunes framtidige planer. I
en regional kontekst er håpet at bryggene
skal fungere som en destinasjon, ikke bare
lokalbefolkningen, men også for folk utenfra.
Bryggene kan bli gode samlingsplasser for
lokalmiljøet i grendene, for hele Nesodden via
kyststien og for hele regionen Indre Oslofjord
via sjøveien.
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Denne rapporten er en del av emnet
«Regional landskapsplanlegging og lokal
samfunnsutvikling» ved Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet (NMBU) høsten
2020. I år er kursets oppgaveområde Indre
Oslofjord, og målet er å utarbeide strategier
for å ivareta fellesskapsinteresser i et
fjordlandskap under press. Strategiene kan
være bidrag til kommunale planer etter planog bygningsloven. Oppgaven er tverrfaglig,
skrevet av studenter fra landskapsarkitektur
og by- og regionsplanlegging.

1. INTRODUSKJON

llestrøm

INDRE OSLOFJORD
I dag er det et sterkt press på kystnære
områder rundt Oslofjorden, som betegnes
som sone 1 i statlige planretningslinjer for
Oslofjorden. Det er kun 34 % av strandsonen
i Oslofjorden som er tilgjengelig for
allmennheten, resten er bygget ned. På
grunn av forurensning og press på fjorden
ønsker Miljødirektoratet å fremme friluftsliv
og oppnå en god miljøstatus i Oslofjorden
(Miljødirektoratet, 2020).
TILNÆRMING TIL PROBLEMSTILLING
Vårt oppgaveområde er Frogn kommunes
fastland, og vi har her sett på utfordringer
kommunen står ovenfor, og eventuelle
løsninger på disse. Vi har utført en
landskapsressursanalyse hvor vi har studert
landskapskarakter og stadkjensle. Basert på
dette og undersøkelsene fra feltarbeidsuken
har vi gjennomført en mulighetsstudie for
Frogn kommune, med tilhørende strategier og
tiltak.
Det er en ressurssterk og velfungerende
kommune på mange måter, og basert på
studier vi har gjort har vi valgt å jobbe mot en
mer fremtidsrettet kommune med følgende
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problemstilling:

Hvordan kan FNs bærekraftsmål
realiseres ved å styrke
landskapsdemokratiet i Frogn
kommune?
Frogn kommune, slik vi kjenner det i dag,
er et resultat av sammenslåingen av Frogn
kommune og Drøbak kommune i 1962
(Statistisk sentralbyrå, 1999). Det bor omlag
15 600 innbyggere i kommunen, fordelt på

85,7 km2. Kommunen har en rik natur og er
dekket av store skog- og landbruksområder,
og sammen med kysten og godt klima
er dette et attraktivt sted, spesielt for
feriegjester. Frogns boliger befinner seg langs
kystlinjen og fører til at strandsone er under
et utbyggingspress. Drøbak er det største
tettstedet i Frogn, og huser 80 prosent av
kommunens befolkningen. Digerud og Brevik
er mindre tettsteder i kommunen og ligger
plassert tett på kommunegrensen i nord, og
følgelig har de mer tilknytning til områder
utenfor kommunen, som Nesodden og
Vinterbro.
Brevik

Digerud

Drøbak

Figur 1: Vårt oppgaveområde er avgrenset til Frogn kommunes fastland. Som vi ser av kartet
ligger Frogn kommune på østsiden av Indre Oslofjord.

m

2. METODE
LANDSKAPSRESSURSANALYSEN
Landskapsressursanalyse (LRA) er en metode
der formålet er å identifisere ressurser og
muligheter som foreligger i landskapet.
Metoden er et resultat av et samarbeid
mellom Aurland Naturverkstad, NMBU og
Telemarksforskning (Clemetsen& Stokke,
2014). LRA baserer seg på den Europeiske
Landskapskonvensjonen sin definisjon av
landskap. Definisjonen påpeker at synet på,
forbindelsen til og bruken av landskap er
knyttet sammen.
LRA består av to deler, landskapskarakter og
stadkjensle, og danner utgangspunkt for en
mulighetsstudie.
Landskapskarakteranalysen tar for seg det
fysiske landskapet og deler det opp i områder
basert på særpreget som skiller området fra
det omkringliggende landskapet. Analysen
baserer seg på arealbruken, kulturhistorien,
naturen og romlig-estetiske forhold.
For å avdekke landskapskarakterene i Frogn
kommune har vi utført kartanalyser kombinert
med egne observasjoner under feltarbeid i
uke 40. I denne uken dekket vi store deler av
kommunen ved å sykle, gå og kjøre bil for å få
et allsidig perspektiv rundt i kommunen

Stadkjensle, oversatt fra det engelske «sense
of place», kan defineres som menneskers
forhold til landskapet, og baserer seg på
opplevelsene og minnene vi har til våre
omgivelser. Vi har brukt intervju og egne
erfaringer fra feltarbeid for å avdekke
stadkjenslen i Frogn.
Intervjuene har vært av ulik karakter, alt fra
kjappe strukturerte intervjuer som “5 på gata”
til semi-strukturerte dybdeintervju. For å få
et representativt inntrykk av Frogn valgte
vi intervjuobjekter fra forskjellige deler av
kommunen og som representerer forskjellige
arbeidsgrupper. Intervjuene og samtalene ble
utført under feltarbeidsuken og på telefon og
e-post i etterkant av feltarbeidsuken.

Landskapskarakter
Landskapsressursanalyse
Stadkjensle

Figur 2: Modell av landskapsressursanalysen.

Informanter:
• En representant fra Frognmarkas venner
• To hytteeiere i Hallangen
• To innbyggere
• En gårdbruker
• En ansatt i kommunen

SVAKHETER
De fleste som var villige til å stille opp til
intervju var ildsjeler i lokalmiljøet. Det
er derfor en svakhet at vi ikke har fått
dybdeintervju med den gjennomsnittlige
Frognsokning. Det begrensede antall
informanter er ikke representativt for alle
innbyggerne i Frogn kommune.
Feltarbeidsuken sammenfalt med høstferien
på Østlandet og vi opplevde derfor at flere
av de vi ønsket å intervjue hadde ferie og
var bortreist. Representanter fra kommunen
har vært spesielt vanskelig å få tak i, både på
grunn av ferieavvikling, men også fordi mange
følte at de ikke var kvalifisert nok til å gi oss
representative svar for kommunen.
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Brevik

3. OVERORDNEDE FØRINGER
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FNS BÆREKRAFTSMÅL
Bærekraftig utvikling har blitt et overordnet
mål for alle kommuner, spesielt siden FN
i 2015 lagde de 17 bærekraftsmålene.
Målet er å utrydde fattigdom, bekjempe
ulikhet og stoppe klimaendringene innen
2030 (Bang-Andersen, Plathe, og Hernes,
2019 og FN-sambandet, 2020). For at
Norge skal oppnå FNs bærekraftsmål må
de implementeres på alle nivåer i norsk
planlegging, fra nasjonalt til regionalt og
kommunalt nivå. I regjeringens dokument
“Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging 2019-2023” blir det
slått fast at FNs bærekraftsmål skal legges
til grunn for samfunns- og arealplanlegging
i norske kommuner (Kommunal- og

moderniseringsdepartementet, 2019, s. 3).

Figur 3: FNs bærekraftsmål. (regjeringen.no,
u.å)

Figur 4: Den europeiske
landskapskonvensjonen. (Council of
Europe,u.å)

DEN EUROPEISKE
LANDSKAPSKONVENSJONEN
Den Europeiske Landskapskonvensjonen har
som formål å “verne, forvalte og planlegge
landskapet”. Landskapskonvensjonen
forplikter til å integrere landskapet i lovverk,
politikk og undervisningsopplegg, samt å gi
mulighet til å medvirke i beslutningsprosesser
knyttet til landskapet (Europarådet, 2000).
I Norge er landskapet ivaretatt gjennom
lovverk som Plan- og Bygningsloven (2008),
Naturmangfoldloven (2009) og Friluftsloven
(2015), men blir også berørt av annet lovverk.

4. LANDSKAPSRESSURSANALYSE
4.1 Landskapsanalyse
LANDFORMER OG ROMLIGHET
Det nasjonale referansesystemet for landskap
deler Norge inn i 45 landskapsregioner.
Regionene er kategorisert etter landformer,
og Frogn tilhører kategori 2 «Oslofjorden»
og 3 «Leirjordsbygdene på Østlandet».
Typisk for disse kategoriene er et småkupert
terreng som skråner bratt ned mot fjorden og

mosaikkpreget slettelandskap (Puschmann,
2005).
Landskapet i Frogn er et resultat av istiden
som sluttet for omtrent 10 000 år siden. Det
bølgende landskapet er dannet av den ujevne
tilbaketrekningen av isen og avsetninger fra
isbreen er grunnen til det frodige landskapet

vi ser i Frogn i dag (Sørensen, Johansen og
Dørum, 1996). Jordbrukslandskapet er åpent,
med bølgende topografi, hvor det noen steder
kommer berg opp i dagen som små «øyer».
På grunn av mye tett skog som ligger tett mot
kysten og det småkuperte terrenget er det lite
fysisk og/eller visuell kontakt mellom fjorden
og det innenforliggende landskapet.

Brevik

Digerud

Figur 6: Illustrasjonssnitt fra Oslofjorden til Bunnefjorden.
Drøbak

Figur 5: De røde linjene er henvisning til snitt.
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Figur 7: Illustrasjonssnitt fra Drøbak til Korsegården (Ås).

NATUR
Det er store arealer med skog og
jordbrukslandskap i Frogn kommune. Skogen
består av store deler bar- og edelløvskog
med innslag av myrer, små vann og tjern.
Navnet “Frogn” betyr “grøderik jord”
og henviser til det gode jordsmonnet i
kommunen (Store norske leksikon, 2020).
Godt jordsmonn og klima danner grunnlaget
for den fruktbare dyrkingen av korn,
grønnsaker, gress og bær (Frogn kommune,
2018). Både skogen og jordbruket strekker
seg ut av kommunegrensene og er del
av et større, sammenhengende skog- og
jordbrukslandskap.
BEBYGGELSE
Størsteparten av bebyggelsen i Frogn er
plassert i det bratte terrenget langs kysten,
med Drøbak som det største tettstedet.
Lenger nord i kommunen ligger tettstedene
Brevik og Digerud.
Fritidsbebyggelse dominerer store deler av
kystlinjen i Frogn og bidrar til privatiseringen
av den. Hytteområdene ble bygget ut på
midten av 1900-tallet av fagforeninger i
Oslo, etter at lengre ferier og ferieloven
7

kom i 1947 (Store norske leksikon, 2020). I
utgangspunktet var hyttene kun utleiehytter
slik at arbeidsfolket kunne få «hvile,
rekreasjon og avveksling fra det vanlige strev»

forsvarsanlegg og arkeologiske minner.
Drøbak er kommunesentrum i Frogn, og har
lenge vært en viktig by både i kommunen og
regionen. Fra 1600-tallet spilte byen en viktig
rolle for hovedstaden Christiania; det var både
handelsplass, losse- og vinterhavn. Frogn
ligger langs den smaleste delen av Oslofjorden
og utenfor Drøbak ligger en fjordterskel,
der fjorden blir grunnere. Tidligere frøs
Oslofjorden til is innenfor Drøbak og skip som
kom med varer måtte dermed legge til kai
her. Varene ble fraktet videre over isen inn

Figur 8: Hytteliv i Skiphelle.
(Arbeiderbevegelsens arkiv, 1964)
(Slørdal, 2018). I dag er de fleste av hyttene
solgt til private eiere.
KULTURMINNER
Det eksisterer mange kulturminner i Frogn.
Kulturminnene består blant annet av
den gamle trehusbebyggelsen i Drøbak,

Figur 9: Vinteropplag i Vindfangerbukta nord
for Drøbak. (Norsk Folkemuseum, u.å)

263 948 Ø
6 636 104 N

til Christiania. Da Østfoldbanen ble anlagt, i
1879, og større dampskipstrafikk ble vanlig
overtok byene lenger sørover som losse- og
utskipningshavner (Store norske leksikon,
2020).
På grunn av den strategiske plasseringen
har området spilt en viktig rolle i forsvarets
historie. Mellom 1845 og 1856 ble
festningsanlegget Oscarsborg anlagt
og i sammenheng med byggingen av
Oscarsborg kom det også flere skanser og
forsvarsbygg på begge sider av Oslofjorden
(Forsvarsbygg, 2019). Oscarsborg, med
omkringliggende forsvarsanlegg, er et symbol
på opprustningen på 1800-tallet og har en
symbolsk verdi knyttet til unionstiden med
0
1
2
3
4
5 km
Sverige (Forsvarsbygg,
2018).
Oscarsborg
spilte en viktig rolle ved angrepet på Norge,
9. april 1940, da den tyske krysseren
Blücher ble torpedert og senket her. Flere
av forsvarsanleggene har i dag status som
kulturminner.
FEM LANDSKAPSOMRÅDER
Basert på de forskjellige kategoriene
som er presentert og det vi observerte i
feltuken har vi identifisert fem delområder.
Hvert delområde har ulike, fremtredende
karaktertrekk som skiller de fra hverandre
og er som følger: skog, fjordlier,
jordbruksområder, Drøbak og små tettsteder.

Skog
Fjordli
Jordbruksområder
0

1

2

3

4

5 km

Drøbak
Små tettsted

6 614 584 N
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Tegnforklaring:

248 748 Ø

±

0
1:80 000

3 750 m
(format: A4 stående)

Kilde: hoydedata.no
Koordinatsystem: ETRS89/UTM sone 33N

Utskriftsdato: 27.10.2020

2

3

4

5 km

Skog: Tett gammel blandingsskog med
opparbeidet stisystem med innspill av
lysninger og tjern.
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Fjordliene: Bratt terreng med berg
som kommer opp i dagen, med tett
hyttebebyggelse ned mot sjøen. Variert
vegetasjon fra felt til tresjiktet.

Drøbak: Tettbebyggelse med et urbant preg
og opparbeidet infrastruktur. Innehar flere
sentrumskvaliteter og byen er preget av
mange besøkende i sommerhalvåret.

Jordbruksområder: Bølgende åpent
jordbrukslandskap som avgrenses av vegger
av skog med innslag av gårdsbebyggelse.

Små tettsted: Boligområde i rurale strøk
utenfor Drøbak. Bebyggelsen ligger spredt
og man er avhengig av å reise ut av
boligområdet for daglige gjøremål.

4.2 Stadkjensle
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Alle møtene vi hadde gav inntrykk av et
enormt engasjement fra ildsjeler i kommunen,
og generelt mye frivillighet. Innbyggerne har
nær tilknytning til området og naturen, og
trives godt i sitt miljø. De synes det er lett å
komme i kontakt med resten av befolkningen,
og terskelen er lav for å hilse på innbyggere på
gata. Det er et godt utvalg av foreninger man
kan bli med i, som potensielt er en inngang til
et stort nettverk
«Jeg ble med i en forening, og etter få
måneder kjente jeg halve byen»

gårdsutsalg. Noen gårder har også selvplukk
og de har bygget opp en god kundekrets.
Skogen i Frogn er opparbeidet med et godt
nettverk av turstier, som blir flittig brukt av
befolkningen. Frognmarkas venner har i
mange år lagt ned tusenvis av dugnadstimer
til å merke og utbedre stier og løyper, anlagt
møte- og parkeringsplasser.

Med «byen» menes vel og merke Drøbak, og
gjennom intervjuer fikk vi bekreftet at det er
et skille mellom by og omland. Drøbak er et
tydelig sentrum i Frogn kommune, og mange
forbinder kommunens identitet hovedsakelig
med Drøbak. Dette henger sammen med
betydningen Drøbak har hatt historisk
sett. Den gamle trehusbebyggelsen har en
innholdsrik historie noe som ligger nært
hjertet for dagens innbyggere.
Kommunen har mange naturkvaliteter, blant
annet store jordbruks- og skogarealer. Det
gode jordsmonnet bidrar til at det går godt
for bøndene. De fleste bøndene dyrker
korn, gress, grønnsaker og bær, og flere har

Eiendommene langs kysten er ettertraktet, og
presset på utbygging og privatisering er stort.
Mesteparten av arealene langs kysten består
av hytter, og informantene sier at de bruker
store deler av året der. Gjennom intervjuene
kom det frem at hytta er et fristed, med
kort vei til både skog og sjø, og det er ikke
et behov å benytte andre områder i Frogn
kommune.

«Jeg føler en frihet fordi jeg har tilgang til
naturen, utsikt og mulighet til å gå ut i båt.
Og Oslo er rett i nærheten.»

Informantene sier det er lett å komme seg
ned til kysten hvor det er etablert strand, men
for turister og besøkende er det vanskelig å
vite hvor man kan ferdes eller oppholde seg.
I en gammel arealplan er det tegnet opp en

kyststi, men privatisering har ført til at denne
har blitt fragmentert og utilgjengelig. Kyststien
fører til konflikter mellom kommune og
grunneiere. Privatpersoner setter opp hinder i
form av gjerder, skilt og hagemøbler som gjør
det vanskelig å ferdes, og det føles som man
beveger seg på privat grunn. Dette, kombinert
med bratt og ulendt terreng, begrenser
tilgangen til kysten.
«Det er fantastisk å gå langs kysten, men
alle hyttene og tilhørende konstruksjoner
ødelegger opplevelsen fordi det er vanskelig å
vite hvor man kan gå. Det føles ofte som man
er i klem mellom kysten og hyttene.»
Kontakten mellom innbyggere og kommunen
oppleves mangelfull. Flere informanter føler
de ikke blir hørt når de kontakter kommunen
og mange vet ikke hvordan de skulle ha gått
frem for å nå frem til kommunen. Vi erfarte
selv å bli sendt videre fra ansatt til ansatt, da
vi ønsket å snakke med kommunen.
«Innbyggerne føler ofte at det er vanskelig å
komme i dialog om enkle ting, mange ledd
fører til ansvarsfraskrivelse, treg saksgang,
stor gjennomtrekk, stort byråkrati»

5. KUNNSKAPSSTATUS
I rapporten “Strekk i laget” utarbeidet av
Nordlandsforskning kommer det frem at
mange kommuner og fylkeskommuner
fremdeles er på et strategisk nivå når det
kommer til arbeidet med å integrere FNs
bærekraftsmål i kommunale planer og det
er en mangel på konkrete tiltak for å oppnå
målene (Nordlandsforskning, 2020).
I samfunnsdelen til Frogns kommuneplan
er bærekraft et gjennomgående tema
som brukes i sammenheng med fremtidig
utvikling i planen, men FNs bærekraftsmål
er ikke konkretisert spesifikt (Frogn
kommune, 2019). Dette henger sammen
med at bærekraftsmålene kom for sent
i forhold til arbeidet med den gjeldende
samfunnsdelen i kommuneplanen for Frogn,
noe vi fikk bekreftet gjennom intervju med
ansatte i kommunen. Indirekte er det flere
bærekraftsmål som gjenspeiles i Frogns
kommuneplan, blant annet bærekraftige
transportsystemer, verne om grøntarealer,
samfunnsaktive innbyggere, sikre et trygt
oppvekstmiljø og et variert boligtilbud.
Forbud mot bygging i strandsonen er lovfestet
i Plan- og Bygningsloven paragraf 1.8, men gir
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den enkelte kommune beslutningsmyndighet
til å gi dispensasjoner eller tegne opp annen
byggegrense. Sivilombudsmannen har utredet
en foreløpig rapport om dispensasjonsvedtak
for utbygging i strandsonen som viser at
flere norske kommuner er liberale i sin
dispensasjonspraksis, tall fra SSB bekrefter
denne økningen . Det er grunn til å tro at
denne praksisen også er tilfellet i Frogn.
I et utkast til reviderte statlige
planretningslinjer for strandsonen langs sjø
ytrer regjeringen et ønske om å legge til
rette for mer næringsutvikling og bosetting
langs kysten, spesielt i distriktskommunene,
samtidig som de påpeker at byggeforbudet i
strandsonen langs Oslofjorden skal praktiseres
strengt (Statistisk sentralbyrå, 2020,
kommunal- og moderniseringsdepartementet,
2020, Sivilombudsmannen, 2020).

6. TEORIGRUNNLAG
Landskapsdemokrati
Landskapsdemokrati baserer seg på de
tre grunnverdiene for demokrati: rett til å
bestemme over seg selv og sitt privatliv, rett til
å medvirke og medbestemme, og objektivitet
og respekt for argumentasjon (Arler, 2008, ).
Landskapsdemokrati handler om å inkludere
alle i planleggingen og utviklingen av
landskapet (IFLA Europe, 2014). Både den
Europeiske Landskapskonvensjonen og FNs
bærekraftsmål bygger på de grunnleggende
verdiene til landskapsdemokratiet. Mange av
de overordnede målene i FNs bærekraftsmål
omhandler landskapsdemokrati for å
jevne ut forskjellene i verden og forvalte
naturressursene vi har på en bærekraftig
måte (Utenriksdepartementet, 2020). Ideen
om landskapsdemokrati er også konkretisert
og videreført i norsk politikk og lovverk.
Den europeiske lanskapskonvensjonen bygger
på verdiene om landskapsdemokratiet: å
gi innbyggere muligheten til å påvirke det
landskapet de lever i (Arler og Mellqvist,
2014). Landskapskonvensjonen åpner
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opp for at alle har rett til å medvirke i
avgjørelser som tas om landskapet. Gjennom
landskapskonvensjonen forplikter Norge
seg til å sette landskapet på agendaen og
legge til rette for medvirkning i avgjørelser
om landskapet. Landskapskonvensjonen
definerer landskap som “et område, slik folk
oppfatter det, hvis særpreg er et resultat
av påvirkningen fra og samspillet mellom
naturlige og/eller menneskelige faktorer”
(Europakonvensjonen, 2014). Landskapet
innehar en verdi og identitet som folk blir
personlig knyttet til gjennom opplevelser,
minner og fortellinger.
Landskapsdemokrati handler ikke bare om
å medvirke, det handler også om retten til
å bruke landskapet. Muligheten til å ferdes
og oppholde seg i naturen er lovfestet i
Friluftsloven, kjent som allemannsretten.
Retten sikrer tilgjengelighet for allmennheten
til all utmark i Norge, med noe innskrenket
rettigheter i innmark («Lov om friluftslivet
(friluftsloven),» 2016). Skillet mellom hva som

defineres som utmark og innmark er ofte
uklar. Samtidig som allemannsretten er viktig
for folk, står også grunneierretten og retten
til privat eiendom sterkt i Norge. Disse to
rettighetene kan ofte skape konflikter mellom
grunneiere og turgåere (Koppen og Stokke,
2011).

7. MULIGHETSSTUDIE
Gjennom landskapsressursanalysen ser vi at
Frogn er en kommune med gode kvaliteter,
både i landskap og engasjement. Det er høy
velstand i kommunen, befolkningen trives
der de er samtidig som de har kort vei til Oslo
som er en større by med flere muligheter. Det
er en priviligert kommune, som ikke har store
problemer. På tross av dette gav informantene
i feltarbeidet oss innblikk i en del utfordringer
vi ønsker å jobbe videre med på en måte som
styrker og ivaretar kommunens eksisterende
kvaliteter, samt bidrar til å gjøre kommunen
mer fremtidsrettet og bærekraftig.
Landskapsdemokrati og bærekraftsmålene
ser vi på som et hjelpemiddel for å løse
utfordringene. Mest relevant for kommunens
utfordringer går hovedsakelig under
bærekraftsmål 11. Dette bærekraftsmålet
omhandler bærekraftige byer og lokalsamfunn
og har som mål å skape bærekraftige, robuste,
trygge og inkluderende byer og lokalsamfunn.
Delmålene til bærekraftsmål 11 kan grovt
sett deles inn i tre temaer: bedre bærekraftig
transport, sikre tilgang til landskapet og
inkludere alle i medvirkningsprosesser.
Nasjonale forventninger og regionale
føringer støtter opp om disse målene.
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Flere av de andre bærekraftsmålene, og
delmålene til bærekraftsmål nummer 11
er vesentlige for en god byutvikling, men
vi har valgt å begrense oss til de vi ser
på som mest relevante i forhold til vår
landskapsressursanalyse. Vi kommer derfor
til å trekke ut et utvalg av delmålene i
strategiene våre.
Frogn har store arealer med skog, og både
kommunen og interesseorganisasjoner har

lagt ned mye arbeid for å sikre marka mot
ytterligere utbygging. Frogn kommune har
satt ned en komité som jobber med å tegne
opp en grønn byggegrense, som peker på
hvor utbygging og vern skal skje i kommunen.
Som tidligere nevnt er Frognmarka et godt
tilgjengelig rekreasjonsområde, hvor det
stadig jobbes med oppgraderinger av turstier
og nye merkinger. På bakgrunn av dette har
vi valgt å se bort fra marka og fokusere på
tilgang til strandsonen.

Oslo

KYST
Som vi har sett gjennom våre analyser er
det en konflikt i Frogn der grunneieresog allmennhetens interesser rundt
opphold og ferdsel i strandsonen
ikke samsvarer. Strandsonen er et
viktig rekreasjonsområde som alle i
samfunnet burde ha tilgang på, noe også
bærekraftsmålene, landskapsdemokratiet,
landskapskonvensjonen, og allemannsretten
jobber for. Av sivilombudsmannens rapport

kom det frem at det gis mange dispensasjoner
på byggesaker i strandsonen i Oslofjorden,
og det er grunn til å tro at dette også
er tilfellet i Frogn. En innstramming i
dispensasjonstillatelser i strandsonen er en
nødvendighet for å bevare kystkulturen i

Trapp som blokerer ferdselen i stransonen.

Figur 10: Dagens badeplasser, ikke alle er like
tilgjengelige.

Frogn med sin historiske verdi. Kommunen
har ansvar for å være konsekvente og å
begrunne dispensasjonene de gir, og føre en
offensiv politikk som forhindrer privatisering.
Det vi ser på som en mulighet å gjøre noe
med i våre strategier, er de områdene som
enda er tilgjengelige for offentligheten.
Det er tydelig at Badeparken er en viktig
møteplass for ungdom og å skape tilsvarende
arenaer for å møte andre vil være en start
i riktig retning mot en bærekraftig utvikling
hvor unge mennesker i Frogn blir sett og
inkludert i landskapsdemokratiet. Figur 8 viser
at det er mange badeplasser langs kysten,
men det er ikke alltid like lett å forstå om det
er lov å oppholde seg. Vi ønsker at turgåere
skal føle seg velkommen på områder de i
utgangspunktet har rett til å oppholde seg
på, og ikke som inntrengere på privat grunn.
Bygget på Drøbaks historiske verdi som en
kystby, og Frogns lange strandsone, ser vi på
strandsonen som en arena med muligheter
for å styrke landskapsdemokratiet og komme
nærmere bærekraftsmålene.

Drammen
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Lillestrøm

Askim

TRANSPORT
I kommuneplanens samfunnsdel legges
det opp til å satse på bærekraftig
kollektivtransport, sykkel og gange, som
er i tråd med regional plan for areal og
transport i Oslo og Akershus. I Frogn
ser vi forbedringspotensial for å utvikle
forbindelsene i kommunen både med
kollektivt og på sykkel.
Kollektivtransporten innad i Frogn kommune
er begrenset og det er få avganger. Mange
Oslo

Nesodden

Brevik

er avhengig av bilen som fremkomstmiddel,
da de fleste fritidsaktiviteter og kulturtilbud
er lokalisert rundt Drøbak og det er ikke
bussforbindelser som forbinder Drøbak
med de andre tettstedene i kommunen;
Digerud, Brevik og Dal. Det er bemerket et
skille mellom de som bor i Drøbak sentrum
og de som bor utenfor, og den mangelfulle
kollektivtransporten bidrar til å forsterke dette
skillet. Det er gode kollektivforbindelser ut
av Frogn, med hyppige avganger fra Drøbak
til Oslo, Ås og Ski. Gjennom intervjuerOslo
fikk vi
vite at det tidligere har vært flere avganger
med kollektivtransport på tvers i kommunen,
og fikk bekreftet at dette var et savn. Vi ser
en mulighet for å styrke tverrforbindelsene
mellom Drammen
tettstedene. Vi vil med dette øke
mobiliteten til befolkningen, som gjør det
lettere å bruke tilbudene i kommunen, som
igjen øker stedstilhørigheten.

Digerud

Drøbak

Ås

Figur 11: Forbindelsene med kollektivtransport
mellom tettstedene i kommunen og andre
byer utenfor kommunen. Grå stiplet linje
symboliserer dårlige forbindelser, svarte
heltrukne symboliserer gode forbindelser.

Utvikling av gangfelt for sykkel og gange ser vi
på som tilstrekkelig. Utfordringen her er lange
avstander mellom destinasjoner, og bratt
terreng som gjør det fysisk krevende å bevege
seg i landskapet. For å øke andelen myke
Moss som kan
trafikanter, ser vi på andre faktorer
motivere for den type aktivitet.

MEDVIRKNING
Gjennom intervjuer med innbyggerne
i Frogn kom det frem at kommunen gir
tilstrekkelig informasjon ut til innbyggerne,
men kommunikasjonen andre veien kan
forbedres. På grunn av de store avstandene
mellom tettstedene i kommunen og den store
forskjellen i innbyggertall, føler flere at det er
innbyggerne i Drøbak som blir prioritert.
Kommunen stiller sterkt med ildsjeler,
noe som tyder det på at innbyggerne
har meninger og visjoner for området.
Gjennom intervjuer kommer det fram
at innbyggerne ikke føler seg hørt av
kommunen som organisasjon. Det er en
styrke at engasjementet er stort, og det er
mye potensial i å la meningene deres komme
fram i enda større grad enn de får gjort nå.
Ved å la befolkningen uttrykke seg, vil man
kunne øke engasjement og kunne bygge en
Askimsom møter innbyggernes ønsker.
kommune
Det er mange i kommunen som ikke vet
hvor de skulle ha begynt hvis de ville ha
kommet med innspill, og vi ser på det som
E6
en mulighet å lage en strategi som kan samle
E18
befolkningen- la deE134
inspirere og engasjere
hverandre, samtidigJernbane
som man forbedrer
kommunikasjonen med kommunen som
organisasjon.

Lillestrøm

Tønsberg
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8. STRATEGIER
Strategi 1: Sikre og tilgjengeliggjøre offentlige områder langs kysten
Utvalgte bærekraftsmål:
11.4) Styrke innsatsen for å verne og sikre
verdens kultur- og naturarv
11.7) Innen 2030 sørge for at alle, særlig
kvinner og barn, eldre og personer med
nedsatt funksjonsevne, har tilgang til trygge,
inkluderende og tilgjengelige grøntområder og
offentlige rom

Strandsonen i Frogn er under et stort
utbyggingspress og det er få, og fragmenterte,
områder langs kysten som er tilgjengelige for
offentligheten i dag. Flere av områdene som
burde være tilgjengelige for offentligheten,
oppleves private. I strategi 1 ønsker vi å
sikre og tilgjengeliggjøre disse områdene,
og gjennom bruk vekke engasjement for
strandsonen. Bærekraftsmålene 11.4 og
11.7 henter fram viktigheten av tilgjengelig
landskap. Frogn kommune har gjennom
kommuneplanens arealdel mulighet til å styre
fremtidig bruk av arealene.
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TILTAK 1: SIKRE OG VERNE DE OFFENTLIGE
OMRÅDENE SOM EKSISTERER I DAG.
Et av forslagene i ‘Helhetlig plan
for Oslofjorden’ er å ha strengere
dispensasjonspraksis samt sette opp et fond
Heldige de som
har hytte her...

Gjerde?
Kan jeg være her?

Er bryggen
privat?

Figur 12: Dagens forvirrende
situasjon mange steder langs kysten.

som skal settes av til tomter langs kysten.
Det vil være vesentlig å sikre offentlige
områder i kommuneplanens arealdel, den
kan inneholde bestemmelser for hvert
område, og man kan her velge å hindre
videre utbygging. Samtidig kan kommunen
bruke ildsjelene, som vi vet står sterkt,
som et mellomledd i kommunikasjonen
mellom grunneiere og kommunen for å
sikre disse eiendommene. Med dette kan
kommunen gjøre allmennhetens ferdsel
og opphold i strandsonen mer tilgjengelig
(miljødirektoratet, 2019).
TILTAK 2: OPPDATERE OG SYNLIGGJØRE
INFORMASJON
De som er kjent i Frogn sier det er mange
offentlige strender her, og ikke så vanskelig å
komme seg ned til kysten. Når man ikke er så
kjent derimot, er det vanskelig å finne ut hvor
disse offentlige strendene er. Hvor man finner
kart over disse områdene er ikke intuitivt, og
det kreves en innsats for å finne ut av disse.
For at befolkningen skal ha mulighet til å

bruke disse områdene, er det nødvendig med
oppdatert informasjon. Tiltak 2 å synliggjøre
informasjonen som er tilgjengelig i dag, både
fysisk i landskapet, og på kart. I landskapet
skal det markeres bedre med skilting. Kart må
utarbeides og oppdateres, for så å skulle være
lette å finne for de som bruker landskapet.
Det kan gjøres ved å ha kart tilgjengelige både
digitalt, i sportsbutikk, og på turistkontor eller
andre intuitive steder man leter etter kart.
TILTAK 3: UTFORMING OG MØBLERING
AV TILGJENGELIG STRANDSONE TIL
VELKOMMENT BRUK
I strandsonen er det flere steder utfordrende
å lese landskapet, og det er vanskelig å
skjønne hvor man kan ferdes og oppholde
seg. Dette skyldes bl.a. privatisering med
gjerder og brygger, ulendt terreng, og dårlig
skiltmerking. For å øke tilgjengeligheten
til strandsonen er det relevant å gjøre de
rommene visuelt velkomne. Ved å møblere
de offentlige rommene med sitteplasser,
søppeldunker og belysning vil vi tydeliggjøre
at området er åpent for bruk.

Her var det deilig
å sittte!

Så fin strand!

Figur 13: Fremtidig situasjon som ønsker
befolkningen velkommen.
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Stretegi 2: Styrke forbindelser og motivere for bærekraftig mobilitet
Utvalgte bærekraftsmål:
11.2) Innen 2030 sørge for at alle har tilgang
til trygge, tilgjengelige og bærekraftige
transportsystemer til en overkommelig pris
og bedre sikkerheten på veiene, særlig ved å
legge til rette for kollektivtransport og med
særlig vekt på behovene til personer i utsatte
situasjoner, kvinner, barn, personer med
nedsatt funksjonsevne og eldre
11.6) Innen 2030 redusere byenes og
lokalsamfunnenes negative påvirkning på
miljøet (målt per innbygger), med særlig vekt
på luftkvalitet og avfallshåndtering i offentlig
eller privat regi

Frogn er i dag en bilbasert kommune
med store avstander og dårlige
kollektivforbindelser innad i kommunen.
I samfunnsdelen av kommuneplanen
til Frogn fremheves det et ønske om å
satse på kollektivtransport, sykkel og
gange. For at Frogn kommune skal bli mer
landskapsdemokratisk er det viktig at den
bærekraftige mobiliteten i kommunen
forbedres og at alle innbyggerne har tilgang til
alternative og klimavennlige fremkomstmidler.
I tillegg må det åpnes opp for medvirkning
i arbeidet med fremtidige forbindelser.
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Figur 14: Ringebuss.
Strategi 2 går derfor ut på å forbedre
kollektivtransporten og motivere til bruk av
bærekraftige fremkomstmidler. Tiltakene
som er foreslått bidrar til delmål 11.2 og
11.6 i FNs bærekraftsmål. Strategien bidrar
mot nasjonale målsetninger innen transport,
folkehelse og klima.

TILTAK 1 - ETABLERE RINGEBUSS
Tiltak 1 går ut på å etablere en ringebuss som
innbyggere kan ringe etter behov. Dette er
en minibuss, i regi av Ruter, som kan kjøre
og hente personer innenfor kommunens
grenser. Hvis det er flere som skal samme
strekning, prøver man så langt det lar seg

gjøre å samkjøre disse. Ringebussen bidrar
til å gjøre kollektivtransport tilgjengelig
for alle i kommunen, uavhengig av bosted
og alder. Dette kan også brukes som et
verktøy for å kartlegge om det bør etableres
permanente bussforbindelser eller flere
avganger på noen strekninger der busser kun
kjører i et begrenset tidsrom. Det er viktig at
informasjon om dette tilbudet kommer tydelig
fram, så man får et representativt grunnlag
for å jobbe videre med bussruter.
TILTAK 2 - TILSKUDDSORDNING FOR
ELSYKKEL
For å motivere innbyggerne i Frogn kommune
til å velge sykkel over å kjøre bil i hverdagen,
settes det opp en tilskuddsordning for kjøp
av elsykkel. Ved bruk av elsykkel vil avstanden
man klarer å sykle bli lenger og man får et
større bevegelsesområde. Ski kommune
har tidligere hatt en slik tilskuddsordning,
der man kan få 5000 kroner i tilskudd fra
kommunen ved kjøp av ny elsykkel. Her setter
man da også et krav om at man må sykle
60000 km i løpet av et år for å få det, noe som
tilsvarer rett over 11 km i uka, og motiverer
til daglig bruk av sykkel. Lignende betingelser
kan legges til grunn i Frogn.
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ANDRE TILTAK:
• Arrangement sykle til jobben
• Reparasjonsdager for sykkel
• Sørge for tilstrekkelig og trygg
sykkelparkering på strategiske områder i
kommunen
• Prioritere vedlikehold og drift av gang- og
sykkelveier (også på vinterstid)
• Reetablere båtruten mellom Oslo og
Bunnefjorden
• Tilskuddsordning for kjøp av vanlig sykkel
(ikke elektrisk) eller brukte sykler

Strategi 3: Bedre kommunikasjonen mellom innbyggerne og
kommunen
Utvalgte bærekraftsmål:
11.3) Innen 2030 styrke inkluderende og
bærekraftig urbanisering og muligheten
for en deltakende, integrert og bærekraftig
samfunnsplanlegging og forvaltning i alle land
11.a) Støtte positive økonomiske, sosiale og
miljømessige forbindelser mellom byområder,
omland og spredtbygde områder ved å styrke
nasjonale og regionale planer
Hva mener du
om Frogn?

En grunnpilar i landskapsdemokratiet er
medvirkning og kommunikasjon mellom
innbyggere og kommunen som organisasjon,
noe som gjenspeiles i delmål 11.3 og 11.a
i FNs bærekraftsmål. Basert på intervjuene
fra feltuken ser vi at dette er noe som kan
forbedres i Frogn. Det er altså ønskelig å
styrke toveiskommunikasjonen, og å jobbe
målrettet med dette fremover. Deler av
befolkningen vet ikke hvordan de skal bidra
med innspill til kommunen og distanserer
seg fra ordet medvirkning. De som er aktive
i innspill til kommunen, føler seg ikke hørt og
opplever seg selv som plagsomme. Per dags
dato er det åpent for å sende inn høringssvar
til planer på nettsiden, men utover dette er
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Figur 15: Medvirkningsbussen ute på tur der folk er.
det lite medvirkningen. For at innbyggere
skal bli motivert til å dele ideer, er det
viktig med et samarbeid der kommune og
innbyggere jobber på lag. For å skape en
bedre toveiskommunikasjon er det nødvendig
å endre holdningene til medvirkning i Frogn:
innspill må bli tatt imot med åpne armer og
det må finnes flere lavterskel plattformer
der innbyggerne kan kommunisere med
kommunen.

TILTAK 1: OPPRETTE STILLINGEN
MEDVIRKNINGSKOORDINATOR
Vi foreslår å skape en ny stilling, en
medvirkningskoordinator, som skal være
et bindeledd mellom innbyggerne og
kommunen som organisasjon. Stillingen
krever en tilstedeværelse i lokalmiljøet.
Vedkommende vil ha et overordnet ansvar
for at innspill blir fulgt opp, eventuelt fordele
ansvaret for innkomne saker til ansvarlige

aktører og sørge for at alle innbyggerne
får en tilbakemelding. På denne måten har
innbyggerne en fast person å forholde seg
til og innkomne saker forsvinner ikke i en
papirmølle. En medvirkningskoordinator vil
ha god kjennskap til hva lokalbefolkningen
ønsker og kan dermed være et viktig
hjelpemiddel i utarbeidelsen av den kollektive
visjonen i kommuneplanens samfunnsdel.
For å bli et godt bindeledd er det viktig at
medvirkningskoordinatoren er synlig og
deltakende i Frogn.
TILTAK 2: ETABLERE EN
MEDVIRKNINGSBUSS
En medvirkningsbuss er et verktøy for
å gjøre kommunens arbeid mer synlig
og for å gjøre medvirkning mer allment.
Medvirkningsbussen kjører rundt i
lokalsamfunnet og skaper midlertidige
arenaer der folk kan snakke sammen. Bussen
kan bemannes av medvirkningskoordinator
eller et medvirkningsteam som kan
informere befolkningen om kommunens
planer og ta imot innspill og ønsker fra
innbyggerne. Medvirkningsbussen bidrar
til en løpende dialog og kan bidra til å
skape mer samhørighet innad i Frogn. For å
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inkludere alle er det viktig at den kjører dit
folk er og eksempler på dette er torg, skoler,
parkeringsplasser ut i marka, Drøbak Amfi og
lokale velhus.
TILTAK 3: OPPRETTE ARRANGEMENTET
FROGNDAGEN - ÅPEN KOMMUNEDAG
Målet for åpen dag er at innbyggere skal bli
bedre kjent med sin kommune, både med
de foreninger og interesseorganisasjoner
som finnes, og kommunen som organisasjon.
Befolkningen skal få en følelse av at de er
med på kommunens utvikling, ved å være
integrert både i det sosiale og planmessige.
Det er en dag hvor kommunen legger
fram fokusområder i fremtidige planer, og
oppdaterer om planstatus, på et folkelig
språk. Det legger til rette for at størst mulig
del av befolkningen aktivt kan delta og er et
virkemiddel for kommunen til å informere
innbyggerne om pågående og fremtidige
saker. Ved å opprette et slikt arrangement
åpner man opp for å ta tilbake til historiske
diskusjonsarenaene, som torgene og
parkene. Dette bidrar også til å gjøre
kommunen som organisasjon mer folkelig og
medvirkningsprosessen mindre avskrekkende.

For å få en følelse av å bidra sammen, er
det sosiale aspektet viktig. Dette er en
dag som er åpen for innslag fra forskjellige
foreninger og grupper i kommunen, som
f.eks speidere kan ha bål og grille pinnebrød,
mens bøndene kan fremme sine grønnsaker.
Forslag til aktiviteter som kan gjennomføres:
Workshop hvor man kan skrive og tegne
innspill til planene, teambuilding- aktiviteter
for ulike aldersgrupper, lage et felles maleri,
og skuespill om visjoner for området. Denne
dagen vil formes av innbyggerne og deres
interesser over tid, og vil representere det
som betyr noe for kommunen.
ANDRE TILTAK:
• Ønsketre som forbipasserende kan henge
opp visjoner for kommunen på
• Aktivisere bruk av sosiale medier som
plattformer for innspill
• Workshop på skolene om medvirkning for
å implementere dette som en naturlig del
av å være en Frognsokning.

9. DISKUSJON
Denne rapporten oppsummerer mange uker
med interessant og lærerikt arbeid. Med
utgangspunkt i strategiene med tilhørende
tiltak har vi i denne rapporten prøvd å besvare
problemstillingen:

Hvordan kan FNs bærekraftsmål
realiseres ved å styrke
landskapsdemokratiet i Frogn
kommune?

Problemstillingen tar utgangspunkt i å
realisere FNs bærekraftsmål gjennom å styrke
landskapsdemokratiet. Etter arbeidet med
rapporten ser vi at denne problemstillingen
er gjensidig ved at også landskapsdemokratiet
står sterkere gjennom bruken av FNs
bærekraftsmål som et verktøy. Våre strategier
styrker landskapsdemokratiet, som er en
nøkkel for utviklingen av bærekraftige byer og
lokalsamfunn.
Vi har valgt å avgrense oppgaven til FNs
bærekraftsmål nummer 11: bærekraftige byer
og lokalsamfunn. Strategiene er utarbeidet
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med dette målet i tankene, men vi ser at de
også bidrar til å oppnå andre bærekraftsmål.
Gjennom å sikre og verne offentlige områder,
oppdatere og synliggjøre informasjon og
utforme den tilgjengelige strandsonen til
velkomment bruk kan Frogn kommune sikre
og tilgjengeliggjøre områder langs kysten.
Siden det i dag kan være vanskelig å vite
hvilke strender man kan bruke når man
ikke er kjent, blir det et stort press på de
mest sentrale, som f.eks Badeparken. Ved
å gjøre informasjonen tydeligere ned til
andre områder, vil man fordele trykket, men
også gjøre det lettere for personer utenfra
kommunen å ta strandsonen i bruk.
Strandsonen i Frogn er viktig også for
omkringliggende kommuner med begrenset
kystlinje. Naturområder uten inngrep er
også verdifullt, og møblering bør begrenses
både av miljømessige og økonomiske
grunner. Siden bruk av landskapet har mange
oppbyggende konsekvenser for samfunnet
og bærekraftig utvikling, ser vi allikevel på
dette som et viktig tiltak. Dette er i tråd med
”Forslag til helhetlig plan for Oslofjorden”
som setter fokus på friluftsliv i strandsonen.

En økt bruk vil føre til sterkere stedsidentitet
og tilknytning til naturen som igjen fører til
et ønske fra befolkningen om å verne de
offentlig områdene som eksisterer. Byens
attraktivitet vil øke og dette vil generere til
flere besøkende (Stokke og Falleth, 2010).
Ved å etablere ringebuss og tilskuddsordning
for elsykkel vil kommunen styrke forbindelser
og motivere for bærekraftig mobilitet.
Denne strategien tar utgangspunkt i å
etablere et stabilt kollektivtransportsystem
og en infrastruktur som vil føre til at Frogns
innbyggere ikke trenger å være like avhengig
av personbil som i dag. Ringebussen
kan også være et samarbeid på tvers av
kommunegrensene for å få et bredere
kundegrunnlag, og for å styrke kontakten
mellom nabokommuner. En ordning med
elsykkel vil kunne bedre folkehelsen i
kommunen. Denne strategien er i samsvar
med regional plan for areal og transport i Oslo
og Akershus som sier at transport skal være
effektivt, miljøvennlig og tilgjengelig for alle
(Oslo kommune og Akershus fylkeskommune,
2015).
Ved å opprette en eller flere stillinger for

medvirkning, etablere en medvirkningsbuss
og åpne opp for arrangementer rundt i
kommunen vil kommunikasjonen mellom
innbyggere og kommunen som organisasjon
bli styrket. God kommunikasjon er en
bidragsyter til at innbyggerne føler seg
som en viktig del av kommunen og kan øke
følelsen av tilhørighet i samfunnet. En sterk
stedsidentitet kan igjen skape engasjement
for fremtidig utvikling. Ved å gjøre kommunen
mer synlig i samfunnet og skape lavterskel
kommunikasjonsformer kan man nå ut til, og
få innspill fra en større del av befolkningen.
Kommunesektorene i Norge er i endring
og beveger seg fra en brukerbestemt
kommune til en samskapingskommune,
hvor befolkning og kommune sammen
bidrar og er med å skape en framtidig,
bærekraftig kommune. Dette forutsetter en
god toveiskommunikasjon mellom kommune
og befolkning, og at innbyggerne føler de har
en betydelig plass i kommunen der de kan
bidra til å forme kommunen. Strategiene vi
har foreslått kan være en nøkkel for å oppnå
nettopp denne formen for kommunestruktur
og være et verktøy for å oppnå FNs
bærekraftsmål nummer 11.
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Totalt ser vi på våre strategier som et løft for
kommunen, hvor vi styrker befolkningens
stedsidentitet, tilhørighet og mobilitet. Flere
av tiltakene vi har foreslått er lette og rimelige
å gjennomføre, som å gjøre kommunen
mer synlig blant befolkningen i form av
arrangementer og å oppdatere skilting til
tilgjengelige områder i strandsonen.
Andre tiltak krever en større innsats fra
kommunen, men vil gi desto større utbytte.
Frogn kommune har stor beslutningsmakt
når det gjelder tiltak på lokalt nivå og
kommuneplanens arealdel er et viktig verktøy
for å sikre bærekraftig utvikling.
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