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OM UTKASTET TIL KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2005-

Frogn Historielag har mottatt kommuneplanen til høring, og gir med dette sine synspunkter på
planutkastet.
Vi finner det ubetinget positivt at det i den delen av innledningen som gjelder "Grunnleggende
perspektiver" er lagt stor vekt på den betydningen historien og de spor som finnes etter tidligere
tiders mennesker i vårt område har for hvorledes vi legger opp planene for den videre aktiviteten
i kommunen. Vi har også sans for den betydningen som legges i kulturlandskapet som en
kulturell og estetisk verdi som det er viktig å ta vare på.
Når det gjelder mål og strategier for Frogn, har historielaget konsentrert seg om de forholdene
som vi mener vi har spesiell forutsetning for å mene noe om. Vi har ikke tatt for oss Drøbak
tettsted hvor vi mener vemeforeningen Gamle Drøbak vil kunne gi det innspillet som er ønskelig
og på samme måte mener vi Oscarsborg Festnings Venner vil kunne dekke forsvarets
eiendommer i Frogn.
De kommentarene som historielaget har, dreier seg i stor utstrekning om kulturlandskapet som et
historisk dokument hvor de synlige tegn på menneskelig aktivitet i tidligere tider inngår i en
helhet. Dette setter historien inn i en større sammenheng og gir samtidig en opplevelse av
hvorledes vår tilværelse utgjør en del av helheten. I vår kommune har vi fortsatt områder hvor
fortiden er til stede på en slik måte at vi kan oppleve utviklingen. Begge områdene er knyttet til
bygdeborger. Tjuvåsen ligger like ved Arungvassdraget som i tidligere tid har vært et sentrum
for ulike aktiviteter, og hvor spor etter denne aktiviteten er synlige. Alt er ikke tatt like godt vare
på, men det er viktig at dette området får beholde sitt enhetlige preg. Ås og Frogn kommuner
har tidligere fått utarbeidet en plan for bevaring av Arungenvassdraget.
Bygdeborgen på Skanseåsen er et annet kulturminne som befinner seg i et spesielt område.
Sommeren og høsten 2004 gjennomførte historielaget sammen med Norsk institutt for j ord- og
skogkartlegging (NOJOS) en registrering av kulturminner i området sør og øst for Odalsbekken.
Dette er dokumentert i NIJOS-dokument 22/05. De mange kulturminnene som ble funnet og
som for tiden blir verifisert i regi av fylkesarkeologen, viser hvorledes dette området har vært en
arena for menneskelig aktivitet helt fra isen trakk seg tilbake.
I den utredningen som Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold har utarbeidet om
"Kulturlandskap i Follo - registrering og verdivurdering" er begge de to områdene tatt med.

Historielaget er av den oppfatning at det er viktig at slike helhetlige områder blir tatt vare på på
en slik måte at det opprinnelige preget ikke forsvinner. Et stikkord vil være "Bruk for vern".
Det vil innebære at en forsøker å opprettholde aktiviteter som er forenlig med bevaring av
arealenes særpreg. Dette vil også medføre en viss forvaltningsmessig kontroll med at de
kulturminnene som finnes på arealene blir tatt skikkelig vare på, og helst gjort tilgjengelig for
lokalbefolkningen.
Når det gjelder de enkelte avsnittene i planen, har vi merknader til pkt. 3.2 "Vitale, varierte
bomiljøer og moderat boligutvikling for en jevn befolkningsvekst". Når det gjelder langsiktige
mål, har vi ingen merknader. Når det gjelder strategiene, er vi med forbehold enig i
utviklingstakten. Vi vil i alle tilfeller sterkt fraråde en raskere utbyggingstakt. Under drøfting
av planen har det kommet fram synspunkter på at det er en øvre grense for hvor høyt
befolkningstallet i kommunen kan være uten at de kvalitetene som i dag gjør kommunen til et
meget attraktivt sted å bo, blir forringet. Større sammenhengende arealer som grønne lunger for
friluftsliv og fritidsaktiviteter er en slik kvalitet som det er viktig å ta vare på. Vi hilser derfor
velkommen den strategien som går ut på å nedfelle en entydig definisjon og avgrensning av
Drøbak tettsted ("Grønn sterk"). Vi er imidlertid forbauset over at Kolstad er tatt med blant de
områdene som er lagt til som fremtidig nytt boligområde innen Drøbak tettsted og som derfor
kommer innefor den grønne streken. På kartet over kulturminner som følger planutkastet er det
merket av et område med "Kultur - viktige områder" øst for dette feltet. Både dette området og
det området som er lagt innenfor den grønne strek øst for Odalsbekken inngår i det området hvor
historielaget har drevet kartlegging av kulturminner. Dessuten ligger bygdeborgen på
Skanseåsen i dette området, kanskje et av de mest interessante kulturminnene sør for Drøbak
tettsted. Områdets verdi som friluftsområde og som nærområde for skolene (Dyrløkkeåsen og
Sogsti) skulle vel også tilsi at dette området bør ligge utenfor den grønne streken.
Vi har også enkelte kommentarer når det gjelder pkt. 3.8 "Levende kultur-, idretts- og
friluftsliv". Også i dette tilfellet er vi enig i de målene som er satt opp. Når det gjelder strategier
savner vi under omtale av kommunens kulturtjenesteproduksjon forpliktende formuleringer når
det gjelder lokalhistorisk arkiv. Dette er en oppgave som historielaget tidligere har engasjert seg
i og vi mener den utredningen som forelå i 2004 bør være et godt grunnlag å bygge videre på.
Kommunen gjorde en enestående innsats da den la til rette for utarbeidelsen av Frogn
bygdebokverk som gir en samlet framstilling av Frogns historie fra de eldste tider fram til år
2000. Når det gjelder den rent historiske utviklingen er den meget godt dokumentert i dette
bokverket. Det mangler imidlertid fortsatt en revisjon og jour-føring av gårdshistorien. Dette
er en oppgave hvor historielaget håper på kommunalt engasjement i planperioden.
å

Vi støtter tiltak for å sikre almenhetens adgang til kystområdene og ser fram til at
Kystkulturstien skal videreføres sydover.
Det arbeidet som historielaget har startet opp med merking av gamle stier og veifar og
registrering av kulturminner, er det vår hensikt å følge opp gjennom utforming av
informasjonsplakater 0.1. på strategiske punkter slik at denne kunnskapen kan komme
lokalbefolkningen til gode. Slik virksomhet kunne gjeme være nevnt i planen.
I den forbindelse har vi registrert et økende problem ved at stier og veier som i utgangspunktet er
beregnet for turgåere, i stadig økende grad også blir benyttet av ryttere og etter hvert også av
syklister. Vi mener at tiden er inne for å finne konstruktive løsninger på dette problemet
gjennom prosjektering og bygging av veier spesielt beregnet på disse brukergruppene. Det er
fortsatt plass for slike veier, men det er viktig at det blir tatt et kommunalt initiativ på dette
området.
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