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DEL I 

1 INNLEDNING 

 
Norge har underskrevet Den internasjonale landskapskonvensjonen, som trådte i kraft 1/3-2004. 
Målene med landskapskonvensjonen er å fremme vern, forvaltning og planlegging av landskap. I 
konvensjonen vektlegges bevisstgjøring om alt landskap vi omgir oss med hos publikum, næringsliv 
og offentlige myndigheter. Videre vektlegges kunnskap gjennom kartlegging. Det er et mål å styrke 
utviklingen av landskapet i riktig retning og integrere hensynet til landskapet i distrikts- og 
byplanleggingen.  
 
Fylkeskommunen er gjennom St.melding 19 (2002-2003) fra KRD, gitt rollen som regional 
utviklingsaktør. Videre har fylkeskommunen oppgaver knyttet til regional planlegging og har fra 1990 
fått delegert myndighet for kulturminnevern. Fylkeskommunen har dermed et ansvar for ivaretakelse 
av kulturlandskap og kulturmiljøer i fylket. Som en oppfølging av Fylkesdelplan for strategier og 
retningslinjer for utbyggingsmønster og arealbruk på Romerike 1999 – 2020, ble utredningen 
Grønstruktur Romerike utarbeidet. Utredningen er en oversikt over kulturlandskap på Romerike. I Follo 
fines det mye kunnskap og mange registreringer og rapporter om temaet, men en samlet oversikt har 
hittil manglet. Prosjektet Registrering og verdivurdering av kulturlandskap i Follo er derfor et ledd i 
fylkeskommunens arbeid med å få en bedre oversikt over viktige kulturlandskap og kulturmiljøer i 
fylket.   
 

1.1 Formål  
Follo har de siste tiårene gjennomgått store forandringer og arealene er stadig under press i 
forbindelse med utbygging av veier, nærings- og boligområder. Det kan være en fare for at denne 
utviklingen skjer på bekostning av viktige kulturlandskapsverdier. Det må være et mål å ta vare på 
verdifulle kulturlandskap slik at vi og kommende generasjoner kan oppleve landskapet og ha mulighet 
til å forstå fortiden i våre omgivelser.  
 
For å oppnå dette målet er det behov for bedre oversikt over kulturlandskapsverdier i regionen. Denne 
rapporten er ment som et faglig innspill i kommuneplanleggingen, og det er et mål at den blir en del av 
grunnlagsmaterialet i arealplanleggingen i Follo. Det er også et mål at rapporten kan bidra til 
synliggjøring av konfliktpotensial og dermed gi større forutsigbarhet i planprosesser. 
 
Resultatene av arbeidet skal inngå som en del av Planatlas Follo (1997), som pr i dag inneholder 
temakart for viktige arealvern- og utbyggingshensyn i regionen. Prosjektet skal også innlemmes i det 
pågående arbeidet med Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus. Videre bør 
prosjektet kunne være en del av grunnlagsmaterialet for den forestående samordna rulleringen av 
kommuneplaner i Follo.  
 
Målgruppene for registreringen er i første rekke lokale, regionale og statlige myndigheter, grunneiere 
og andre aktører innenfor kulturlandskapsarbeidet og areal og transportplanleggingen i Follo. På sikt 
bør det være et mål å få resultatene av prosjektet bredere ut, slik at de kan benyttes i rekreasjons og 
opplevelsessammenheng både for fastboende og tilreisende.  
 

1.2 Organisering av arbeidet – registrering og sammenstilling av data 
Arbeidet er gjennomført som et prosjekt med prosjektleder og prosjektgruppe fra Akershus 
fylkeskommune, Avdeling for regional utvikling. Det har vært en styringsgruppe med representanter fra 
Follorådet, Miljøverngruppa i Follo, Follo museum, Landbrukskontoret i Follo, Akershus Bondelag, 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus fylkeskommune. Videre har det vært organisert en 
ressursgruppe med representanter fra alle kommunene i Follo. Registrering og innarbeiding av 
høringsuttalelser er utført av Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold ved landskapsarkitektene 
Turid Rikheim og Hanne Karin Tollan. Registreringene ble gjennomført høsten 2004 og rapporten var 
til høring sommer/høst 2005.   
 
Det er gjennomført møter med aktuelle saksbehandlere innenfor fagfeltet kulturminner og 
kulturlandskap samt befaring i alle Follo-kommunene høsten 2004. I møte med kommunene ble 
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aktuelle planer, rapporter, registreringer og annen relevant informasjon samlet inn. Oversikt over kilder 
og litteratur finnes under hver kommune i del II i rapporten. 
 
Prosjektet er en registrering og sammenstilling av eksisterende informasjon, basert på:  

- et utvalg regionale og lokale planer, rapporter, utredninger og uttalelser 
- muntlige kilder; samtaler med ressurspersoner  
- befaringer i felt 
- høringsuttalelser 

 
Detaljeringsgraden i områdebeskrivelsene varierer noe. Dette er dels en følge av at detaljeringsgrad i 
framskaffet informasjon varierer fra kommune til kommune. I enkelte kommuner er det gjort store og 
detaljerte konsekvensutredninger, for eksempel i forbindelse med vegutbyggingsprosjekter, mens det i 
andre kommuner har vært mindre tilgjengelig informasjon å bygge på. Noen områder er også mer 
komplekse i sine strukturer enn andre. Dette gjenspeiler seg i mengden tekst i områdebeskrivelsene.  
 
Utvelgelsen av verdifulle fornminneområder er gjort av Akershus Fylkeskommune.  
 
De utvalgte områdene er grovt skravert på kartene og er ikke endelig eller eksakt avgrenset. 
Skravuren skal gi en indikasjon på hvor de kulturhistoriske verdiene er mest utpreget i landskapet.  
 

1.3 Rapportens anvendelse  
Arealplanlegging 
Rapporten skal være et verktøy for myndigheter, grunneiere og andre aktører innen 
kulturlandskapsarbeidet og arealplanarbeidet. Rapporten innebærer ikke båndlegging av arealer og at 
arealer vurderes som nasjonalt/regionalt verdifulle trenger ikke bety nei til enhver form for utbygging i 
disse områdene. Forslag om tiltak i disse områdene vil måtte vurderes i hvert enkelt tilfelle og opp mot 
andre hensyn. Kartleggingen er først og fremst ment som et faglig innspill til kommuneplanleggingen. 
Det er kommunene som er planmyndighet, og fremtidig arealbruk og utnyttelse vil måtte behandles 
gjennom ordinære planprosesser. Det er viktig at kommunene sikrer gode planprosesser ved 
utbyggingsprosjekter. 
 
De fleste områdene som er avmerket med blå skravur er allerede av Riksantikvaren eller 
fylkeskommunen vurdert å ha nasjonal og/eller regional verdi (se pkt. 3.4). Forslag om nye plan- og 
utbyggingstiltak innenfor disse områdene, som vurderes å være i strid med viktige 
kulturlandskapsverdier, vil kunne medføre at fylkeskommunen vurderer innsigelse eller klage. Et 
eksempel på slike mulige konfliktområder kan være landskapene rundt middelalderkirkestedene. 
 
Grønn skravur indikerer at området innehar viktige kulturlandskapsverdier (se pkt. 3.4). Nye planer og 
tiltak vil måtte gjennomgå vanlig planprosess, og hensynet til landskapsverdiene vil i hvert enkelt 
tilfelle måtte vurderes opp mot andre hensyn.   
 
Rød skravur viser områder med stort innslag av viktige automatisk freda kulturminner (arkeologiske 
funn) og potensial for slike. Nye planer og tiltak her kan komme i konflikt med automatisk freda 
kulturminner. Utnyttelse av disse områdene må gjøres med forsiktighet. Fornminnene er automatisk 
fredet, også de som ikke er kjente jf. kulturminneloven §§ 3 og 4. Det finnes også automatisk fredete 
kulturminner og potensial for funn av slike i områdene som ikke er skravert med rødt. Mangel på 
skravur innebærer ikke at det ikke vil kunne bli stilt krav om registrering i forbindelse med plansaker, jf. 
kulturminneloven § 9. 
 
For grunneiere 
Under jordbruksforhandlingene i 2003 ble det bestemt at det skal utarbeides Regionale miljøprogram 
fra 2005. Et av målene med Regionalt miljøprogram er å opprettholde et variert og åpent 
kulturlandskap med biologisk mangfold og kulturminner. Gjennom Regionalt miljøprogram gis det 
retningslinjer for bruken av SMIL-midlene (Spesielle miljøtiltak i landbruket), som forvaltes av 
kommunene. Innenfor denne ordningen gis det blant annet tilskudd til viktige kulturlandskapsområder. 
Regionalt miljøprogram omfatter også ordninger til spesielt viktige kulturlandskapsområder og til 
skjøtsel av automatisk freda kulturminner.  
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Riksantikvaren og fylkeskommunen bevilger årlig tilskudd til kulturminnevern. At kulturminner befinner 
seg innenfor viktige kulturmiljøer og kulturlandskap, vil kunne ha betydning for innvilgelse av tilskudd 
gjennom disse midlene.   
Follo-kommunene har vedtatt lokale miljøstrategier som legges til grunn ved bruk av offentlige 
tilskuddsmidler. Opprettholdelse av et vakkert kulturlandskap og skoglandskap beskrives som en av 
målsetningene. Antallet aktive landbruksforetak i Follo reduseres raskt. Denne utviklingen skjer 
hovedsakelig ved at jordbruksarealer blir leid bort. Det store antall landbrukseiendommer som ikke er i 
aktiv drift representerer en viktig kulturhistorie og er en viktig del av landskapet.  
 
Fastboende og besøkende 
Follo med kulturlandskap i kystområder, landbruksmiljø og store utmarksområder har et særpreg som 
er viktig for fastboende så vel som tilreisende som søker opplevelser og rekreasjon. Bevaring av 
kulturlandskapets særpreget gir lokal identitet og grunnlag for markedsføring av regionen i 
reiselivssammenheng. Reiselivssatsingen for perioden 2003-2006 har lagt vekt på 
hovedstadsområdets ”grønne belte” med natur og kulturbaserte goder. Et konkret tiltak er utviklingen 
og markedsføringen av attraktive sykkelruter gjennom regionen i samarbeid med lokale og regionale 
aktører. 
 

1.4 Oppbygging av rapporten 
Sluttrapporten har to hoveddeler, markert med romertall I og II. Del I inneholder en kort oppsummering 
av kulturlandskapene med verdivurdering, nummerert fortløpende uavhengig av kommunegrenser. Del 
I redegjør også for formål, organisering av arbeidet og avgrensning for arbeidet. Del II inneholder en 
mer fyldig beskrivelse av de utvalgte områdene ordnet kommunevis. Områdenummereringen 
samsvarer med områdenummereringen på det vedlagte kartet Kulturlandskap i Follo. 
 
Kart 
Sluttrapporten inneholder tre kart. På kartet Kulturlandskap i Follo, er de utvalgte områdene skravert:  
 

– Blå farge indikerer områder med regional og/eller nasjonal verdi. 
 

– Grønn farge indikerer ”andre verdifulle kulturlandskapsområder” (lokal verdi). 
 

– Rød skravur indikerer kulturlandskap med viktige, sammenhengende arkeologiske funn eller 
stort potensial for arkeologiske funn. Disse områdene er beskrevet i del II av rapporten. 

 
 
Videre inneholder rapporten kartbladene Verdifulle fornminneområder i Follo og Gamle ferdselsårer i 
Follo. 
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2 OPPSUMMERING – JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP OG UTVALGTE 
KULTURMILJØ I FOLLO - verdivurderinger 

 

Områdenr. Områdenavn: Verdivurdering: Kommune(r): 

      1  Nesoddtangen-Flaskebekk se s.  
nasjonal og/eller 
regional verdi 

Nesodden 

Flaskebekk dokumenterer fenomenet fritidsbebyggelse fra første del av 1900-tallet i et veldefinert miljø 
med høy autentisitet. Store deler av bebyggelsen med godt bevart arkitektur og med strukturer fra 
stranda oppover i dalsida godt bevart. Fine eksempler på helhetlige landstedsmiljø, Flaskebekk har  
Follos mest verdifulle, best bevarte strandpromenade med brygge- og badehusmiljø.  
 
Nesoddtangen har fra gammel tid vært et viktig samferdselsknutepunkt grunnet sin beliggenhet ved 
fjorden, i kort avstand fra Kristiania. I dag er de eldre strukturene på grunn av nyere bebyggelse ikke 
så lett å lese i landskapet. 

 

2 
Ildjernet – Kavringen – Sjøstrand 
Se s.  

nasjonal og/eller 
regional verdi 

Nesodden 

Kulturmiljø som dokumenterer kystkulturhistorie; sommerhusbebyggelse og industri. Av øyenes 
mangslungne historie er det først og fremt fritidsbebyggelsen som kan oppleves i dag, med 
kulturmiljøer med stor grad av opprinnelighet. 

 

3 Steilene – Alværn Se s.  
nasjonal og/eller 
regional verdi 

Nesodden 

Steilene er av Akershus fylkeskommune vurdert å ha nasjonal verdi. Øygruppa formidler en viktig del 
av Nesodden og Follos industrihistorie. Øygruppa har stått sentralt i moderne oljehistorie i Norge fra 
1890 da det ble reist en stor petroleumcisterne på Landsteilene. Den inneholdt 1/6 av Norges 
årsforbruk av parafin. I de følgende åra ble det i alt reist 23 oljetanker for import og videresalg av olje 
på øyene. I tillegg til oljetankene ble det oppført en rekke bygninger, bl.a. en tønnefabrikk. I dag er 
oljetankene revet, men det gjenstår ett fundament på Storsteilene.  
 
Verdien defineres i første rekke ut fra øygruppas betydning som lokaliseringssted for tidlig oljeindustri, 
i tillegg til at bygningene og øygruppa utgjør et unikt lite kulturmiljø av høy antikvarisk verdi.  
 
Fyrsteilene er et referanseområde for Follo-kystens fyrhistorie; fyrstasjonen danner et kulturmiljø med 
stor grad av autentisitet (fyret på Fyrsteilene er dessuten det eldste lang Follo-kysten).  

 

4 Skoklefall – Oksval – Hellvik Se s.  
annet verdifullt 
kulturlandskap 

Nesodden  

Kystkulturhistorie identifiseres langs strandlinja; bl.a. i ulike kystkulturminner og variert 
sommerhusbebyggelse med til dels høy autentisitet som dokumenterer sommerhusfenomenet. 
Landstedbebyggelsen langs sjøen med den påfølgende hyttebebyggelsen er typisk for Nesodden. 
Meget godt bevarte miljøer. I Ursvik er det opprinnelige planmønsteret for sommerhusbebyggelsen 
godt bevart og lesbart i landskapet. 
 
Ferievillaen på Hellviktangen (med tilhørende hageanlegg) blir regnet som ”kremen” av sommerhus. 
Villaen er kuriøs som det antatt mest herskapelige sommerhuset fra dette fenomenet som vi kan se i 
Follo i dag. Fellesbadehuset i Ursvikbukta har stor symbolverdi i tillegg til at den er Follo-kystens 
lengste badehus. Fellesbadehuset er et viktig symbol på felleskapsånden som preget den nye 
generasjon av sommerbeboere på 1900-tallet. En del trehusbebyggelse med høy autentisitet, bl.a. 
ved Hellvik. 
 
Det er imidlertid til dels vanskelig å lese de historiske linjene i landskapet i Skoklefallområdet, selv om 
vi finner mange historiske spor i restområdene. Et usedvanlig funn av organisk materiale fra steinalder 
er gjort ved Skoklefall. Forbindelsen mellom Skoklefall og ned til kystlinja er imidlertid viktig. Denne 
understrekes av Skoklefallbekken. 
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       5 
Berger – Røer – Løes – Torget  
Se s.  

nasjonal og/eller 
regional verdi 

Nesodden 

Nesoddens største, sammenhengende jordbrukslandskap, et landskap med historiske linjer langt 
tilbake med mange elementer og miljøer som beskriver tidsdybde og kulturhistorie. Enhetlig 
kulturlandskap med godt bevarte tunstrukturer; herav er tunet på Røer verdt å merke seg, Rike og 
varierte kulturmarkstyper bidrar til at området er pekt ut som et av de mest verdifulle i Follo. Torget er 
et gammelt handelssentrum med rester av eldre bebyggelse og villabebyggelse fra 1900-tallet, dog 
spredt innimellom nyere bebyggelse. 
 
Sterke historiske forbindelseslinjer til Område nr.7 Nesodden kirke med omgivelser og Område 
nr.6 Berger brygge-Sørby, se disse. 

 

6 Berger brygge  – Sørby Se s.  
annet verdifullt 
kulturlandskap 

Nesodden  

Viktige forbindelseslinjer fra gårdene oppe på platået og ned til fjorden. Kystkulturmiljøer stedvis med 
stor grad av autentisitet; brygger, sommerboliger etc.. 

 

       7 
Nesodden kirke med omgivelser Se 

s.  

nasjonal og/eller 
regional verdi 

Nesodden 

Middelalderkirkested og viktig kommunikasjonsknutepunkt med kirkebygg i romansk stil, trolig fra ca. 
år 1200. Kirkestedet med kirke og prestegård er kjernen i området. Nyere bebyggelse og vegsystemer 
helt inntil kirkestedet virker imidlertid forstyrrende for opplevelsen av stedet og trekker helheten ned.   
 
Historiske forbindelseslinjer (bl.a godt bevart gammelt vegfar) fra middelalderkirkestedet og ned til 
Kirkevika, som en gang var det viktigste forbindelsespunktet for båttrafikk på vestsida av 
Bunnefjorden. Rikt også på andre kystkulturminner. 

 
 

8 
Gårder og plasser i skogen: To, 
Johnsrud og Baltsrud Se s.  

annet verdifullt 
kulturlandskap 

Nesodden 

Kulturlandskapene i skogen med småskala kulturlandskap står i sterk kontrast til de store gårdene på 
Nesodden. Landskap med mange bygnings og kulturmarkselementer som holdes i hevd ved fortsatt 
drift. Gamle vegfar mellom plassene. 
 
Husmannsplassene dokumenterer en viktig del av 1800-tallets historie; med befolkningsovertall og 
trange tider for småkårsfolk. 

 

9 Ommen Se s.  
annet verdifullt 
kulturlandskap 

Nesodden 

Eksempel på godt bevart fiskerbosted med høy autentisitet som formidler en viktig del av Nesoddens 
kysthistorie. Representativt som et kulturmiljø av høy autentisitet og representativitet for tidsperioden 
fram til 1900-tallet; det er ikke bygget et eneste nytt hus i Ommen de siste hundre åra.  
 
Kulturmarkstyper med høy kulturhistorisk og biologisk verdi, er i ferd med å gro igjen. 
Referanseområde som strandsitterplass/fiskerbosted med tilhørende kulturmarkstyper. 

 

10 Fjellstrand – Dalbo 
nasjonal og/eller 
regional verdi 

Nesodden 

Kystmiljøer med bebyggelse i hovedsak fra 1900-tallet og elementer fra istrafikken. 
 
Fjellstrand representerer det best bevarte dampskipsbryggemiljøet i Folloregionen, en god illustrasjon 
på fjordbåttrafikkens betydning for bebyggelsesutviklingen langs fjorden, kystkultur og beskrivende 
sommerhusbebyggelse. Strukturene er godt lesbare i landskapet.  

 

11 Svestad – Spro Se s.  
nasjonal og/eller 
regional verdi 

Nesodden  

Kystkultur- og industrimiljøer med til dels høy autentisitet. Follos høyeste konsentrasjon av isdammer 
innenfor et begrenset område. Referanseområde for isdriftvirksomhet som representerer et viktig 
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kapittel i Follos kystkulturhistorie. Nordre Spro med industriminner og landskap med høy autentisitet 
dokumenterer omfattende gruveindustrivirksomhet.  
 
Kulturminneverdien i dette området bør vurderes i et nasjonalt perspektiv (ref. rapporten ”Registrering og 

verdisetting av automatisk freda kulturminner og andre kulturminner i kystsonen i Nesodden kommune”, del 1 og 
2, NINA/NIKU 1997/98). 

 

12 Søndre Langåra Se s. 27 
nasjonal og/eller 
regional verdi 

Frogn 

Helhetlig og godt bevart kystkulturmiljø med høy autentisitet som kan oppleves i sin opprinnelige 
sammenheng. Godt bevart, intakt kulturmiljø, med tårnbygning, vokterbolig og naust. Viktig 
referanseområde på kystkulturmiljø. Kulturmiljøet er sjeldent i sitt slag fordi det kun unntaksvis ble 
bygget bolig og naust for fast bemanning på tåkeklokker. De få gjenværende tåkeklokkene er 
dessuten sjeldne og må betraktes som klenodier. Søndre Langåra tåkeklokke er freda etter 
kulturminnelovens §§ 15 og 19.  

 

13 
Gjøfjell – Fundingsrudvegen 
(Burmavegen)  
Se s.  

annet verdifullt 
kulturlandskap 

Nesodden / Frogn 

Helhetlig, tydelig og sammenhengende jordbrukslandskap med stor tidsdybde og god lesbarhet der 
gamle vegfar understreker helheten. Området inneholder eldre bygnings- og landskapsstrukturer med 
et spekter av kulturminner fra ulike tidsepoker og stedvis høy autentisitet. Tre ”generasjoner” 
ferdselsveger går gjennom området, stedvis med stor grad av opprinnelighet. Over åsen mellom 
Svestad gård og Gjølfjell ligger vegen som hulveg i terrenget.  
 
Vestre del av området er et småskalalandskap mens Hasle gård i øst utgjør et jordbrukslandskap med 
større dimensjoner både når det gjelder bygninger og landskap. Gårdsbebyggelse fra 16- og 1700-
tallet på Nordre og Søndre Krange er referanse for eldre gårdsbebyggelse. Gårds- og 
landstedbebyggelse bl.a. langs Rodevegen fra 1877 med begrensa innslag av nyere bebyggelse. 
Vegene er viktige forbindelseslinjer ned til Blylaget (Område nr.14 Bomannsvik-Blylaget). 

 

14 
Bomannsvik - Blylaget   
Se s.  

annet verdifullt 
kulturlandskap 

Nesodden / Frogn 

Blylaget har kulturhistorisk betydning som Nesoddens fjordsentrum i indre Bunnefjord og har en stor 
grad av autentisitet. Et frodig og landlig preg og rester av kystkultur er bevart; feriehusbebyggelse, 
feriehjem og kunstnerkoloni. Området inneholder også en rekke spor av en variert nærings- og 
industrivirksomhet fra slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet – fra oppdemmingene i elva 
Hasla til isdammene og ishustomtene ved sjøen. Spesielt viktig er sporene etter isdrift. Isanlegget på 
Haslumtangen har stor pedagogisk verdi som et typisk isanlegg. Kulturhistoriske forbindelseslinjer til 
jordbrukslandskapet i Område nr.13 Gjøfjell-Fundingsrudvegen (Burmavegen). 

 

15 Garder – Glenne Se s.  
annet verdifullt 
kulturlandskap 

Frogn 

Området utgjør en helhetlig og godt bevart jordbruksgrend i Skaubygda med stor tidsdybde og 
kontinuitet. Gårdsbruk med17- og 1800-tallets tunstruktur tydelig. Særlig framheves tunet på Nordre 
Garder med høy autentisitet og tunet på Nedre Glenne med flere bygninger av høy alder. Godt bevart 
jordbrukslandskap med få fremmedelementer, referanseområder for jordbrukselementer i et 
småskalalandskap. Meget viktig referanseområde med hensyn til kystbundet steinalderbosetning. 
Boplassen på Glenne er uten sammenligning den største av boplassene i Frogn som tilhører 
Nøstvedtkulturen. 

 

16 Brevik Se s.  
annet verdifullt 
kulturlandskap 

Frogn 

Brevik var opprinnelig husmannsplass under gården Fuglesang. Stedet representerer et typisk 
bryggesamfunn ved Bunnefjorden med blanding av fastboende og fritidsbebyggelse fra før siste krig. 
Stedet har imidlertid noe uensartet preg og autentisiteten er stedvis svekket. Området har sterke 
forbindelseslinjer til Område nr. 17 Dal. 
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17 Dal Se s.  
annet verdifullt 
kulturlandskap 

Frogn 

Jordbruks- og kystkulturlandskap med tydelige historiske forbindelseslinjer fra jordbrukslandskapet til 
fjorden (jfr. Område nr.16 Brevik). Søndre Dal er et godt eksempel på jordbruksbosetting i 
Skaubygda med lange tradisjoner. Gården er en komponent i et jordbrukslandskap som er 
karakteristisk for Skaubygda og har tradisjoner for å ha det eldste våningshuset i Frogn. Dette gir høy 
kunnskapsverdi, selv om autentisiteten er svekket pga. modernisert fasade. 
 
Dalshagan er et referanseområde for husmannsplasser; både en eldre og en yngre plass er bevart, 
med til dels intakt tunstruktur. Særlig har stua på Kastet stor grad av autentisitet. 
 

18 
Brannmennenes feriehjem, Digerud  Se 

s.  
nasjonal og/eller 
regional verdi 

Frogn 

Feriehjembebyggelsen (våningshus, uthus, båthus og ni hytter) med omkringliggende område er freda 
iht. kulturminnelovens §§15 og 19. Digerud feriehjem er et representativt eksempel på feriehjem 
tilknyttet foreninger og organisasjoner. Stedet er fortsatt i bruk som feriested for ansatte i Oslo 
Brannvesen og er et verdifullt bygningsanlegg i kulturhistorisk og arkitektonisk sammenheng. 
Bygningsmiljø med stor grad av autentisitet der hyttenes utforming, proporsjoner og detaljering bidrar 
til anleggets arkitektoniske verdi. Den kulturhistoriske verdien er også begrunnet i anleggets 
sosialhistoriske interesse som følge av tilknytningen til rekreasjon og fagbevegelsen. 
 
På Digerudgrunnen er det imidlertid lite igjen av den opprinnelige fyrstasjonen. 

 

19 Digerud- gårdene Se s.  
annet verdifullt 
kulturlandskap 

Frogn 

Helhetlig, sammenhengende jordbrukslandskap med historisk dybde uten forstyrrende elementer. 
Særprega og godt bevart tunbebyggelse der to tun ligger tett sammen. Særlig skal enkelte av 
bygningene på Søndre Digerud skal være svært gamle. Lett lesbart kulturlandskap der kulturminnene 
kan oppleves i sin opprinnelige sammenheng i landskapet. Forholdet mellom inn- og utmark og en 
gårdsbebyggelse preget av solid velstand illustrerer utmarkas betydning for gårdene. 

 

20 Holmen Se s.  
annet verdifullt 
kulturlandskap 

Frogn 

Området fremstår som et representativt kystmiljø med tydelige kulturhistoriske verdier. Verdien knytter 
seg først og fremst til et tidlig eksempel på tett fritidsbebyggelse langs kysten. Strandsitterbebyggelse 
og eldre fritidsbebyggelse med høy autentisitet, eksempler på feriehjembebyggelse. 

 

21 Håøya nordre Se s.  
nasjonal og/eller 
regional verdi 

Frogn 

Område med variasjon i ulike typer kulturminner fra flere tidsepoker; husmannsplasser, handelssted 
og et unikt eldre industriområde med stor grad av autentisitet. Tun med høy verneverdi. Det gamle 
fabrikkanlegget framstår som et unikt industrielt kulturminne fra en tid da man i Follo var på leting etter 
nye næringsveger. Området har høy opplevelsesverdi og stor pedagogisk verdi.  

 

22 
Kaholmene – Bergholmen – Håøya 
søndre (Oscarsborg) Se s.  

nasjonal og/eller 
regional verdi 

Frogn / 
Vestby 

Oscarsborg er et kulturmiljø av nasjonal betydning og stor symbolverdi. Det er spesielt interessant at  
flere typer befestningsanlegg er bevart innenfor et lite geografisk område med Oscarsborg festning,  
Husvik, Kopås, Seiersten, Veisving, Kringerud og Heer, samt Stjernåsen i Vestby. Ortografstasjonen  
på Stjernåsen er vurdert for å være et sjeldent objekt som er bevaringsverdig både på grunn av den militærhistoriske 
verdien og på grunn av bygningshistorisk verdi.  
 
Anleggene tilknyttet Oscarsborg tillegges høy verneverdi som forsvarshistorisk minnesmerke. 
I Landsverneplan for forsvaret (2000) er utvalgte bygninger og anlegg tilknyttet festningsanlegget 
foreslått fredet. Festningen var i lang tid Norges viktigste kystartillerianlegg, og har stor symbolverdi i 
kraft av sin innsats under angrepet på Norge 9.april 1940. Oscarsborg bærer preg av flere perioder 
med modernisering og utbygging. Bygningene og fortifikasjonsanleggene representerer derfor flere 
stadier i kystartilleriets utvikling. Av særlig interesse er Hovedfortet med utenverker. Festningsmiljøet 
med bygninger, fortifikasjoner, murkonstruksjoner og terrengelementer som veier og kaianlegg har 
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betydelig militærhistorisk og arkitektonisk verdi. Minnelunden på anlegget har også stor symbolverdi. 

 

23 Drøbak Se s.  
Nasjonal og/eller 
regional verdi 

Frogn 

Drøbak er et kysthistorisk tyngdepunkt det knyttes verneinteresser til i regional og nasjonal 
sammenheng. Drøbak karakteriseres i dag særlig ved store samlinger av verdifull trehusbebyggelse 
fra 1700- og 1800-tallet. Oslo/Drøbak var en viktig utførselshavn for trelast ved begynnelsen av det 17. 
århundret. Byen fikk selvstendige kjøpstadsrettigheter i 1842 og var populært tilholdssted for 
kunstnermiljøet og sommerturister fra slutten av 1800-tallet.  
 
Store deler av de sentrale sentrumsområdene er regulert til bevaring etter plan- og bygningslovens § 
25.6. Flere bygninger er også fredet. Fine eksempler på fritidsbebyggelse og boligbebyggelse med 
godt ivaretatt funksjonalistisk arkitektur. Drøbak kirke er av nasjonal betydning. Elle tåkeklokke er 
fredet etter kulturminnelovens §§ 15 og 19. 

 

24 Dammen – Oppegårdsmåsan Se s.  
annet verdifullt 
kulturlandskap 

Frogn 

Godt lesbart kulturlandskap med et eldre preg relativt godt bevart og stor historisk og pedagogisk verdi 
som et utmarksområde som ble kultivert som følge av befolkningstilvekst på (16), 17- og 1800-tallet. 
Dammen-grenda er et småskala jordbrukslandskap med flere komplette gårdstun og godt bevarte 
kulturlandskap. I myrområdene finner vi sjeldne og autentiske kulturminner fra 
torvutvinningsvirksomhet i tidligere tid. 
 
Småbruksgrenda utgjør et markant miljø med stort mangfold av kulturminner og stor grad av 
autentisitet. Her er rike forekomster av eldre dyrkingsspor; kulturlandskap og variert bebyggelse med 
mange småhus for ulike funksjoner har i stor grad beholdt sitt opprinnelige preg. Godt bevart 
bebyggelse - noen bygninger med opphav så langt tilbake som 1700-tallet – dokumenterer en 
funksjonell enhet. Det er funnet mange dyrkingsspor datert eldre enn 1850. Områdets kulturhistorie 
vises blant annet i et ganske intakt småbruksmiljø med felles utgangspunkt i plasser tatt opp på 1700-
tallet. Kulturmiljøet synliggjør kontrasten mellom kulturlandskapene i ”Feitbygda” og i Skaubygda i 
Frogn. 

 

25 Frogn kirke – Froengodset  Se s.  
nasjonal og/eller 
regional verdi 

Frogn / Ås 

Dette er et godt lesbart, sentralt historisk kulturlandskap av nasjonal verdi som står i særstilling i Follo-
målestokk. Områdets verdier særmerkes av stor grad av sammenheng, høy stedskontinuitet og stor 
kontinuitet i tidsdybde. Området inneholder et stort mangfold av ulike typer eldre og nyere 
kulturmiljøer. Det er en direkte sammenheng mellom gårdene og gravplassene i området. 
 
Frogn-morenen med automatisk freda kulturminner, gamle alléer og gårdstun på rad i et åpent 
kulturlandskap utgjør kjernen i Frogn kulturmiljø. Godt vedlikeholdt, lite endret jordbrukslandskap som 
fremstår som et sammenhengende historisk landskap. Nasjonal verneverdi på grunn av den store 
variasjonsbredden i natur- og kulturminner. Her finnes rike forekomster av godt synlige kulturminner 
fra steinalderen og fram til i dag. Bemerkelsesverdig er det store antallet skålgroper i området, samt 
helleristningene på Skjellerud. De fleste skålgropene ligger på knauser og åkerholmer.  
 
Hovedbygningen på Froengodset (fra 1767) og portstuene er fredet etter kulturminnelovens §15. 
Kulturlandskapet rundt Froen er foreslått freda. 
  
Kulturminnene understreker den nære sammenhengen mellom naturgrunnlaget og bruken av dette 
gjennom tidene. Froengodsets del av Bunnefjordområdet gir et sammensatt bilde med 
husmannsplasser og underbruk, jordbrukslandskap og strandlinje, gammel bebyggelse og spor etter 
kystnæring. Landskapets sosiale bosettingsmønster er fortsatt lesbart, slik husmannsplasser og 
plasstufter fortsatt ligger. 
 
Årungsvassdraget er, særlig sett i sammenheng med Froengodset, av betydelig historisk interesse 
som i vårt arbeid vurderes å ha regional verdi. Virksomheten langs Årungsvassdraget definerer 
området innerst i Bunnefjorden. Elva har gjennom mange hundre år gitt kraft til ulike former for 
industri, i alle fall siden 1500-tallet, muligens eldre. Deler av området er lite påvirket av seinere 
inngrep, og området er representativt for morenelandskapet i Follo og fjordlandskapet rundt 
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Bunnefjorden. Stort spekter av kulturminner fra ulike tidsepoker gir området historisk dybde, der de 
ulike elementene forteller om tidligere tiders historie og landskapsutnyttelse. Rester av gamle 
kulturmarkstyper med mange arter knyttet til naturlig eng- og beitemark.  
 
Chaussèen: (se beskrivelse under Område nr.32 Gjersjøen med omgivelser): spor etter små 
strandsitterstuer og husmannsplasser fra før chausséen ble bygget, selv om det meste av 
bebyggelsen langs traséen har chausséen som forutsetning. 
 
Bygdeborga på Tjuvåsen er med på Oldsaksamlingens liste over høyt prioriterte automatisk freda 
kulturminner og omtales som ”det best bevarte forsvarsverk fra jernalderen i nærheten i Oslo”. 
Bygdeborga er et særpreget kulturminne som forutsetter fast bosetning i siste del av eldre jernalder. 
 
Utbyggingen av E6 ved Årungen har imidlertid medført store endringer i landskapet. Krysset mellom 
E6 og Rv23 Oslofjordforbindelsen, representerer et dominerende inngrep i det trange daldraget. Rv23 
kutter de markante historiske hovedlinjene i kulturlandskapet og ligger som en barriere mellom 
Kulturlandskapet ved Froen/Stubberud og landskapet ved Bunnefjorden. 

 

26 
Bunnefjorden - Nesset – Kjærnes  

   Se s.  

nasjonal og/eller 
regional verdi Ås / Frogn 

Landskap med historisk dybde som dokumenterer aktivitet og bosetning fra lang tid tilbake. 
Gjennomgripende ferdselsstruktur kjennetegner området. Bygningsmiljøet på Nesset sammen med de 
gamle vegfarene og de mange steinalderboplassene er samlet en viktig dokumentasjon på områdets 
betydning som senter og knutepunkt med tradisjoner langt tilbake i tid. Selv om bygningsmiljøet på 
Nesset er noe redusert, har bygningene kulturhistoriske verdier og er viktig for opplevelsen av 
området. Mangfoldet og tidsdybden i registrerte kulturminner og den naturgitte sammenhengen de 
opptrer i gir en god dokumentasjon på stedshistorien.  
 
De gamle vegene Fålevegen (nordover mot Oppegård) og Askehaugbakken (østover mot Nordby) 
dokumenterer den gamle ferdselsstrukturen i regionen og sammenhenger i landskapet som en gang 
var sentrale.  
 
Tømrernes feriehjem med sin tilknytning til arbeiderbevegelsen, og hytteområdet på Kjærnes er 
representative for datidens hyttebygging og dokumenterer således en viktig del av ferie- og 
fritidskulturens utvikling fra mellomkrigstida og fram til 1960-tallet. 

 

27 
Bålerud – Sjødal  
Se s.  

nasjonal og/eller 
regional verdi 

Oppegård 

Sett i sammenheng med tilsvarende sommerhusbebyggelse på begge sider av Bunnefjorden 
dokumenterer Bålerud kulturhistorien knyttet til framveksten av ferie- og fritidskulturen slik den utviklet 
seg på slutten av 1800-tallet og framover. Området viser både framveksten av ferie- og fritidskulturen i 
flere faser og den eldre kyst- og jordbrukskulturen langs fjorden. 
 
Sjødal/Sjødalstrand med bygninger fra 1600-1800-tallet og andre sentrale kulturminner har stor 
kulturhistorisk verdi fordi området med tidlig gruvedrift var et tyngdepunkt hvor også hovedferdselsveg 
passerte gården. Den ubrutte sammenhengen mellom strandsone og innmark - mellom Sjødalstrand 
og Sjødal gruver - gir kulturmiljøene stor grad av autentisitet. Dette kulturmiljøet som dokumentasjon 
på gruvedrift er sjelden i Follo-regionen.  

 

28 
Oppegård kirke med omgivelser  
Se s.  

nasjonal og/eller 
regional verdi 

Oppegård 

Landskapet rundt Oppegård kirke har autentiske og synlige kulturminner og kulturmiljøer med stor 
tidsdybde og stedskontinuitet, hvor kulturmiljøene i stor grad kan oppleves i sin opprinnelige 
sammenheng. Det småskala jordbrukslandskapet med de store gårdsanleggene, husmannsplassene,  
gamle og nye dyrkingsspor er representativt for Oppegårdslandbruket og dokumenterer kommunens  
jordbrukshistorie. De gamle ferdselsvegene, stedvis med karakteristiske steingjerder, viser de tidligere 
viktige sammenhenger i kulturlandskapet og dokumenterer ferdselsstrukturen i regionen fra 
middelalderen og tidligere. 
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29 Svartskog – Torbjørnrud Se s.  
annet verdifullt 
kulturlandskap 

Oppegård 

Kulturlandskap som dokumenterer sammenhengen mellom landskap, bosettingsstruktur og 
kulturhistorie i denne delen av Oppegård. Gårdstunet med bygninger har betydning for dokumentasjon 
av kommunens jordbrukshistorie. Sammen med Hvitebjørn og Bjørnsrud (se Område nr.30  
Gjersjøelvdalen-Hvitebjørn) er Torbjørnsrud en del av den gamle bosetningsstrukturen i området.  

 

     30 Gjersjøelvdalen – Hvitebjørn  
nasjonal og/eller 
regional verdi 

Oppegård 

Gjersjøelvdalen og Ljansbruket med de mange industriminner og mangfold av kulturminner fra ulike 
tidsepoker gir området stor kulturhistorisk betydning både lokalt og nasjonalt. Lokalt står området i en 
særstilling med sin lange kulturelle kontinuitet som kommunens viktigste arbeidsplass og næringsvei i 
flere hundre år, med den betydning det har hatt for utvikling, bosetting og økonomi. Nasjonalt er 
Ljansbruket en viktig del av norsk trelast- og sagbrukshistorie. Den klare sammenhengen mellom 
gården, sagbruksdriften og samferdselsstrukturen/oldtidsvegen, sammen med rike fornminnefunn gir 
området stor kulturhistorisk tidsdybde og betydning. 
 
Gården Bjørnsrud har beholdt mye av sitt preg som husmannsplass og har derfor stor bevaringsverdi 
som dokumentasjon på bosettingsstruktur og –utvikling.  

 

     31 Ingierstrand Se s.  
nasjonal og/eller 
regional verdi 

Oppegård 

Ingierstrand Bad regnes å tilhøre et av hovedverkene i norsk funksjonalisme og har nasjonal 
bevaringsverdi. Ingierstrand bad er foreslått fredet etter kulturminneloven og et område rundt er 
foreslått regulert til bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6 (2005). Kulturminnet har bevart stor 
grad av autentisitet og fremstår i sitt opprinnelige miljø og sammenheng.  

 

32 Gjersjøen med omgivelser Se s.  
nasjonal og/eller 
regional verdi 

Oppegård 

Gjersjøen med de omkringliggende åsene, jordbrukslandskapet med store gårdsanlegg og 
husmannsplasser, elveutløp, strandsoner og slorer er et godt lesbart kulturlandskapsområde med stor 
tidsdybde, stor variasjon av kulturminner og stor grad av autentisitet. Gjersjøens landskapsrom utgjør 
et markert øst-vest skille i kommunen. Landskapsrommet har kulturhistoriske og landskapsmessige 
kvaliteter, og sammenhengen med Gjersjøelvdalen dokumenter forutsetningen for den omfattende og 
kulturhistorisk viktige sagbruksdrifta. 
 
Oldtidsveger (Rytterkleiva/Kirkevegen) og delstrekning av Ljabruchausseen (gamle Mosseveg) 
dokumenterer hver sin epoke i samferdselshistorien. Chausseen har stor grad av autentisitet og er 
representativ for den nye vegbyggeteknikk (horisontalplanveg) på midten av 1800-tallet. Chausseens 
verneverdi knytter seg spesielt til vegens linjeføring, men også til kulturminner og -miljøer langs vegen. 
Gamle Mosseveg er med i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte vegminner (nr.258). 

 

33 
Oppegårdsmarka- Grønliåsen – 
Greverud Se s.  

annet verdifullt 
kulturlandskap 

Oppegård / Ski 

Jord- og skogbrukslandskapet med gårdsanlegg nær tettstedsbebyggelsen er representativt for 
jordbruks- og kulturhistorien i Oppegård. Oldtidsvegen over Grønliåsen er en av Norges best bevarte 
oldtidsveger som har beholdt mye av sitt opprinnelige preg. Vegfaret har nasjonal verdi som 
dokumentasjon på de tidligste vegfar i landet. 

 

34 Nøstvetmarka Se s.  
annet verdifullt 
kulturlandskap 

Ås / Ski 

Det småskala jordbrukslandskapet med gårdsanlegg og husmannsplasser er representativt for 
jordbrukshistorien i grunnfjellsområdene nord i Follo. Sammenhengen mellom Nøstvet gård og de 
nasjonalt verdifulle Nøstvet-funnene har betydning for stedshistorien og gir Nøstvet-navnet stor 
symbolverdi. 
 
Store deler av traséen for den Fredrikshaldske kongevegen gjennom Nøstvetmarka har høy grad av 
autentisitet fordi den er intakt og framstår i sin opprinnelige sammenheng og miljø. Dette er et av få 
områder i Akershus hvor Den Fredrikshaldske Kongeveg er rimelig urørt over en lengre strekning.  
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Ved Dalsbekken krysses kongevegen av ny vegparsell som går i en høy viadukt ved Gamle 
Dalsbekken bru. Stedet har stor historisk dybde; her står gamle og nye veganlegg i en tydelig kontrast 
til hverandre, som spennende symboler og vitnesbyrd om to ulike tidsperioder. Vegparsellen Ringnes-
Steinfeldt er et av 14 utvalgte objekter i forbindelse med Nasjonal verneplan, Statens vegvesen, 
delplan II.  

 

35 Nordby kirke med omgivelser Se s.  
nasjonal og/eller 
regional verdi 

Ås / Frogn 

Middelalderkirkested i et storskala og helhetlig kulturlandskap på morenerygg med vegmøte. 
Områdets samferdselshistorie med vegfar fra flere tidsepoker sammen med de øvrige kulturminner 
som i stor grad kan oppleves i sin opprinnelige sammenheng, setter området i en særstilling i 
regionen.    
 
Kulturlandskapsområdet på Nordby har stor grad av autentisitet, stedskontinuitet og variasjon i 
kulturminner og automatisk freda kulturminner som samlet dokumenterer tidsdybden i stedets rike 
kulturhistorie. Vegfar fra flere tidsepoker dokumenterer den gamle ferdselsstrukturen i regionen og 
viser de en gang sentrale sammenhenger i landskapet. Den Fredrikhaldske kongvegen mellom Ås 
kirke og Nordby har i stor grad beholdt sin opprinnelige linjeføring og fremstår i hovedsak i sitt 
opprinnelige miljø, selv om toppdekket i dag er asfaltert. Vegen er representativ som eksempel på de 
eldste kjørevegenes linjeføring.  
 
Kongvegen binder området sammen med de to andre kulturlandskapsområdene Område nr.36  
Årungen-Syverud-Bølstadbekken og Område nr.38 Ås kirke med omgivelser og forsterker 
helheten i dette landskapet. Strekningen fra Nygårdskrysset til UMB er foreslått vernet i Nasjonal 
verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner, Statens vegvesen, 2002. 

 

36 
Årungen – Syverud - Bølstadbekken 

s.  
annet verdifullt 
kulturlandskap 

Ås / Frogn 

Kulturlandskap med nær tilknytning til to middelalderkirkesteder. Årungen med varierende 
strandsonekarakter, det omkringliggende jordbrukslandskapet med markerte gårdsanlegg, 
kulturmiljøet knyttet til Syverudbekken er et helhetlig kulturlandskapsområde som dokumenterer lokal 
jordbruks- og industrihistorie.  
 
Den Fredrikhaldske kongvegen mellom Ås kirke og Nordby har i stor grad beholdt sin opprinnelige 
linjeføring og autentisitet, og fremstår i hovedsak i sitt opprinnelige miljø. Vegen er et godt eksempel 
på de eldste kjørevegenes linjeføring. Ved Bølstadbekken ligger kongevegen i et kort strekk utenfor 
dagens vegtrasè og fremstår her med høy grad av autentisitet. Kongvegen binder 
kulturlandskapsområdet sammen med Område nr.35 Nordby kirke med omgivelser og Område 
nr.38 Ås kirke med omgivelser. Strekningen fra Nygårdskrysset til UMB er foreslått vernet i Nasjonal 
verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner, Statens vegvesen, 2002. 

 

37 Holstad – Gryteland Se s.  
annet verdifullt 
kulturlandskap 

Ås / Ski 

Sammenhengende og storskala åkerlandskapet med gårdsanlegg, spor av tidlig bosetting, 
ferdselsveger og tidligere stasjonsted ved jernbanen. Området gir et helhetlig kulturlandskap med 
tidsdybde og er representativt for den lokale jordbruks- samferdsels- og kulturhistorien i kommunen.  

 

38 
Ås kirke med omgivelser  
Se s.  

nasjonal og/eller 
regional verdi 

Ås 

Ås kirke som middelalderkirkested og hovedkirke etter reformasjonen har stor kulturhistorisk tyngde og 
betydning i regionen. Markerte automatisk freda kulturminner, viktige ferdselslinjer som møtes og 
kirkens strategiske plassering på høyderyggen, understreker områdets betydning som tyngdepunkt 
opp gjennom historien. Kulturlandskapsområdet har utprega landskapsmessige kvaliteter, og 
inneholder kulturminner som gir området tidsdybde og representativitet som middelalderkirkested. 
Middelalderkirkestedet fremstår i hovedsak i en autentisk kontekst. Nyere bebyggelse knyttet til UMB 
(Universitet for miljø- og biovitenskap, tidligere NLH), er lagt helt inntil kirkestedet fra sør og virker 
forstyrrende for opplevelsen av kulturmiljøet. 
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Den Fredrikhaldske kongveg mellom Ås kirke og Nordby har i stor grad beholdt sin opprinnelige 
linjeføring og autentisitet, og fremstår i hovedsak i sitt opprinnelige miljø. Kongvegen binder 
kulturlandskapsområdene Nordby, Årungen-Syverud og Ås kirke sammen, og forsterker helheten i 
dette landskapet. Strekningen fra Nygårdskrysset til UMB er foreslått vernet i Nasjonal verneplan for 
veger, bruer og vegrelaterte kulturminner, Statens vegvesen, 2002. Vegen er et godt eksempel på de 
eldste kjørevegenes linjeføring. 

 
 

39 
 Universitet for miljø- og 
biovitenskap (tidligere NLH) 
Se s.  

nasjonal og/eller 
regional verdi 

Ås 

Kjerneområdet, parkanlegget, arboretet og boligstrøket Kaja (professorboliger ved høyskolen) har 
nasjonal kulturhistorisk verdi. Boligområdet Kaja med hageanlegg er regulert til bevaring jf. plan- og 
bygningslovens § 25.6. UMB (tidligere NLH) har vært (og er) Norges eneste landbruksuniversitet. 
Kulturmiljø med høy symbolverdi og stor grad av autentisitet. Parkanlegget er et av de største og mest 
gjennomførte nyklassisistiske anlegg i Norge.  
 
Strekningen av Den Fredrikshaldske kongeveg fra Nygårdskrysset til UMB er foreslått vernet i 
Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner, Statens vegvesen, 2002. Vegen er 
et godt eksempel på de eldste kjørevegenes linjeføring.  

 

40 Dyster Se s.  
annet verdifullt 
kulturlandskap. 

Ås 

Dyster med gårdsbebyggelse og husmannsplasser gir en representativ dokumentasjon på 
jordbrukshistorien lokalt, og understreker den nære tilknytningen Ås sentrum har hatt og har til 
landbruket. Som den arealmessige forutsetning for utvikling av Ås sentrum har kulturlandskapet på 
Dyster verdi som dokumentasjon av stedshistorien.  

 

41 Kroer kirke med omgivelser 
nasjonal og/eller 
regional verdi 

Ås 

Kulturlandskap med stor tidsdybde. Kroer har vært kirkested siden middelalderen. Kroer er et helhetlig 
og i stor grad autentisk kulturlandskapsmiljø som har stor betydning for kunnskap om regionens 
jordbruks- og kulturhistorie. Gravrøyser, husmannsplasser i skogkanten, industritufter i Kroerfossen og 
store gårdsanlegg viser natur- og kulturgitte sammenhenger i landskapet og dokumenterer samtidig 
utvikling og tidsbybde. De gamle bygdevegene som krysser området er en regionalt verdifull del av 
den gamle ferdselsstrukturen som bandt Follo-bygdene sammen. 

 

42 Hogstvet – Tveter -Rød Se s.  
annet verdifullt 
kulturlandskap 

Ås / Vestby 

Jordbrukslandskap med stor tidsdybde; gårdsanlegg, kulturmark, husmannsplasser og bygdeborg 
dokumenterer lokal jordbruks- og kulturhistorie. Jordbrukslandskapet med Vardåsen splittes av 
jernbanetraséen gjennom området. 

 

43 Børsum Se s.  
annet verdifullt 
kulturlandskap 

Ås 

Helhetlig, storskala og åpent jordbrukslandskap representativt for Follo. Særpreget organisering av tun 
langs veien. Gammelt vegfar, åkerlandskap med markerte vegetasjonselementer og åkerholmer gir 
området høy lokal kulturlandskapsverdi. Området bidrar til dokumentasjon av lokal jordbruks- og 
stedshistorie. 

 

44 Bakker – Fjøser Se s.  
annet verdifullt 
kulturlandskap 

Frogn / Ås 

Helhetlig, sammenhengende jordbrukslandskap med stor tidsdybde og kontinuitet. Den gamle 
ferdselsvegen er et samlende historisk linjedrag i landskapet. Stor grad av autentisitet, i første rekke 
når det gjelder godt bevarte gårds- og tunstrukturer og vegfar (for eksempel den gamle bygdevegen 
som har verneverdi ved Berg). Det har ikke vært gårddelinger her siden omkring 1600, og i østre del 
av gårdslandskapet har bruksstrukturen ligget fast siden middelalderen. Jordbrukslandskapet har flere 
trekk av eldre kulturlandskap med automatisk freda kulturminner og er lite preget av forstyrrende 
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elementer.  

 

45 
Ås-Frogn - morenen med 
Korsegården    .  

nasjonal og/eller 
regional verdi 

Ås / Frogn 

Kulturlandskapet mellom Korsegården og Frogn ligger på en for Follo karakteristisk endemorene. Det 
gamle vegfaret langs ra-ryggen er en viktig historisk linje som understreker landskapets helhet. 
Kulturlandskapet knyttet til raet har stor steds- og tidsdybde grunnet et stort mangfold av eldre og 
nyere kulturminner. Områdets særpreges av den markerte landskapsformen, de tidlige bosettingene 
og de mange kulturminnene langs det gamle vegfaret til Drøbak. Korsegården har stor kulturhistorisk 
verdi som et av de mest sentrale kryssingspunkt mellom vegfar langt tilbake i tid og som et 
tyngdepunkt i regionen i mange hundre år.  
 
Kulturlandskapsområdet dokumenterer bosettings- samferdsels- og jordbrukshistorie med stor 
tidsdybde og er av nasjonal interesse. De historiske sammenhengene i landskapet med ulike 
kulturminner fra forskjellige tidsepoker gir helhet og kontinuitet som kan leses i landskapet. Sterke, 
godt synlige historiske forbindelseslinjer til Område nr.46 Odalen-Skiphelle.     

 
 

46 Odalen-Skiphelle    . Se side 
annet verdifullt 
kulturlandskap 

Ås / Frogn 

Odalen er en godt synlig historisk forbindelseslinje mellom jordbrukslandskapet på Raet (jfr. Område 
nr.45 Ås-Frogn-morenen med Korsegården) og fjorden. Område har fortsatt lesbar tidsdybde og et 
stort antall og vidt spekter av nyere og eldre kulturminner, selv om mange har forsvunnet p.g.a. 
nedbygging og planering.  
 
Daldraget er et referanseområde for automatisk freda kulturminner. Av disse kan muligens det 
omfattende og tydelige hulvegsystemet være av høyest betydning. Bygdeborga på Skanseåsen er 
spesiell som en av Follos to minste, samtidig som den har referanseverdi fordi den er en av 
bygdeborgene i Follo som tydeligst viser hvordan en bygdeborg fungerte under Folkevandringstida. 
Hustufter og dyrkningsspor representerer befolkningsøkningen i 1800-årene, feriehjem- og 
strandsitterbebyggelse og hoppbakken representerer det 20. århundres idretts- og friluftsliv.  

 
 

47 Solbergbygda – Galbygrenda Se s.  
annet verdifullt 
kulturlandskap 

Frogn / Vestby 

Området er et referanseområde for jordbrukselementer i et storskalalandskap. Sammenhengende og 
helhetlig jordbrukslandskap med høy lesbarhet, historisk dybde og kontinuitet. Området inneholder 
usedvanlig tette konsentrasjoner av automatisk freda kulturminner og kjerneområder for noe av den 
tidligste bosetningen i Folloregionen.  
 
Gamle veger som følger de opprinnelige traséene gjennom gårdstuna og ned til fjorden er viktige 
historiske linjedrag. Området har høy grad av autentisitet og få forstyrrende elementer; det gamle 
jordbrukslandskapet er meget godt bevart med steingjerder, alléer og gammel beitemark som holdes i 
hevd. Kulturminner fra nyere tid definerer imidlertid området; godt bevarte tun med 17/1800-tallets 
tunstrukturer bevart. 
 
Klare forbindelseslinjer ned til fjorden, der man finner kystkulturmiljø og minner fra isdrift. Minnene fra 
isdriften definerer strandområdet og bidrar til høy pedagogisk og historisk verdi. Ankringsplass og 
fortøyningsbolt ligger uberørt uten vesentlige endringer. Langs strandlinja finnes fine eksempler på 
fritidsbebyggelse med stor grad av opprinnelighet.    

 

48 Hvitsten Se s.  
nasjonal og/eller 
regional verdi 

Vestby 

Hvitsten har som tettested og kystkulturmiljø stor verneverdi både regionalt og nasjonalt. Det  
opprinnelige næringsgrunnlaget med sjøen som transport- og ferdselsvei er selve utgangspunktet for  
utviklingen av stedet. Fordi stedet ikke har vært utbygget siden begynnelsen av 1900-tallet, er den  
arkitektoniske lesbarheten i landskapet unikt ivaretatt. Stedet framstår i dag som et karakteristisk og  
sjeldent godt bevart eksempel på et eldre tettstedsmiljø ved Oslofjorden. En sentral del av Hvitsten er  
foreslått regulert til bevaring jf Plan- og bygningslova § 25.6 (2005). 
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49 Emmerstad - Krokstrand Se s.  
annet verdifullt 
kulturlandskap 

Vestby 

Kystkultur- og jordbruklandskap med historisk dybde og et vidt spekter av kulturminner. Her finner vi 
siste rest av småskala kystkulturlandskap i regionen med strandsitterbebyggelse og sterke 
forbindelseslinjer til gårdene oppe på platået. Igjenplantinger med granarter uten kulturhistorisk 
tilhørighet i kulturlandskapet trekker imidlertid helheten ned. 

 

50 
Vestby kirke med omgivelser  
Se s.  

nasjonal og/eller 
regional verdi 

Vestby 

Kulturmiljø av nasjonal verdi. Landskap med betydelig tids- og stedskontinuitet og historisk dybde.  
Stedets kulturhistoriske verdi kjennetegnes spesielt av forholdet mellom de forhistoriske gravhaugene  
og middelalderkirkestedet (kirka er av nyere opprinnelse). Det store antall automatisk freda  
kulturminner gir kulturlandskapet en lesbar historisk tidsdybde. Variasjonene i gravminnenes form og  
størrelse synliggjør forskjeller i gravskikk og kronologi. Her ligger Jernalderens kulturmiljø i et  
pedagogisk sett vel avgrenset landskapsrom. På prestegården er tre bygninger freda iht. §15 i  
Kulturminnelova.  
 
Flere generasjoner veger krysser området; Den Fredrikshaldske Kongeveg krysser området i et  
nord-sør-gående linjedrag øst for kirka, men nyere veg er for en stor del lagt oppå det gamle vegfaret.  
De nye, til dels dominerende veganleggene i det åpne landskapet oppleves som et inngrep i  
landskapets helhet og virker forstyrrende for opplevelsen av kulturmiljøet.   

 

51 Garder kirke med omgivelser Se s. 
nasjonal og/eller 
regional verdi 

Vestby 

Garder utgjør et kulturmiljø av nasjonal kulturhistorisk verdi, først og fremst på grunn av høy tids- og  
stedskontinuitet. Spesielt verdt å merke seg er forholdet mellom førkristelige gravminner og  
middelalderkirkas beliggenhet. Dette kulturlandskapet har vært sett på som spesielt både i forhistorien  
og i nyere tid. 
  
Området utgjør et helhetlig og innholdsrikt jordbrukslandskap som oppleves som et monument over  
bondens arbeid. Det åpne landskapet forteller om et nært samspill mellom gårdsbebyggelse og 
landskap. Garder oppleves som et relativt uforstyrret, agrart kulturmiljø, med stor autentisitet, god  
lesbarhet og stor tidsdybde. Landskapet har stor betydning for kunnskap om regionens jordbruks- og  
kulturhistorie. Verdt å merke seg er også det godt bevarte gamle vegnettet og det store antallet eldre  
landskapselementer for øvrig og sammenhengen mellom disse. 

 

52 Erikstadbygda Se s.  
nasjonal og/eller 
regional verdi 

Vestby 

Jordbrukslandskap med stor tidsdybde der den gamle ferdselsvegen og Stamnesbekken som sentrale  
linjedrag i landskapet. Her finnes et vidt spekter eldre og nyere kulturminner, i all hovedsak tilknyttet  
jordbruk og bosetting. Det rike kulturmiljøet rundt Stamnesbekken har etter all sannsynlighet blitt  
utnytta til jordbruk, jakt og fiske helt siden den gang havnivået stod høyere enn i dag. Kulturlandskapet  
her har alltid ligget kystnært. Landskapets lesbarhet er imidlertid noe svekket pga gjengroing og  
tildekking. Dessuten er gamle Stamnes gård nedbrent/revet og restene fjernet. 
 
Erikstadbygda er et referanseområde også fordi jordbrukslandskapet har beholdt mange av de  
kvaliteter som er gått tapt i jordbruksområder over store deler av Follo. Jordbruksskapet er helhetlig og 
sammenhengende og har stor grad av opprinnelighet og stedskontinuitet.  
 
Høyspenttraséen som krysser området er imidlertid et innslag som bryter med helhet og kontinuitet. 
 
Nær sammenheng med Område nr.53 Kjøvangen-Sonsåsen. 

 
 

53 Kjøvangen - Sonsåsen     Se side  lokal verdi Vestby 

Landskapet formidler en variert og interessant kysthistorie som strekker seg over en svært lang  
tidsperiode. Et rikt spekter av kulturminner vitner om at området har vært sentralt fra lang tid tilbake. 
Fra nyere tid kan nevnes rester av strandsitterbebyggelse, trelasthavn, isdrift og vannbasert  
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industri.  
 
Forbindelseslinjer til Område nr.52 Erikstadbygda. 

 

54 Hølen Se s.  
nasjonal og/eller 
regional verdi 

Vestby 

Hølen som ett av ladestedene som hadde tilknytning til Oslofjorden via Son, representerer et  
kulturmiljø med stor tidsdybde og godt bevart bebyggelse som det knyttes verneinteresser til, både i  
regional og nasjonal sammenheng. I internasjonal sammenheng er de nordiske trebyene sjeldne og  
interessante bydannelser.  
 
Hølen har en spennende og kuriøs historie og hadde status som skatteparadis: Dette forklarer de  
mange herskapshusene fra begynnelsen av 1900-tallet i tettstedet. Hølen var kalt ”Norges minste by”  
og rommer fortsatt et særpreget, pittoresk bygningsmiljø med eldre hus fra forskjellige tidsepoker.  
Tettstedets identitet som handels- og administrasjonssentrum i kommunen, er fortsatt et levende og  
tydelig. Tettstedet har århundrelang historie knyttet til samferdsel, rettsvesen, trelast og trelasteksport  
samt industri. 
 
Ved Hølen formidles veghistorikken på en tydelig måte. Det nye bruanleggene for E-6 og jernbanen  
ruver i landskapet, og er sammen med den gamle jernbanebrua (Hølenviadukten) over Hølen; et  
landemerke. Vegen og bruene søkes i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte  
kulturminner bevart med linjeføring, bredde, hovedkonstruksjoner og detaljer. Strekningen fra  
Sonsvegen til Gjølstad er med i verneplanen.  
 
En sentral del av Hølen er regulert til bevaring i henhold til § 25.6 i Plan- og bygningslova.  
 
Bygdevegen fra Hølen langs Såna til Son er datert 1650-1800. Bygdevegen mellom Hølen og Såner  
kirke er et strekk av middelalder/oldtidsvegen som har flere forgreininger.  

 

55 Såner kirke med omgivelser Se s.  
nasjonal og/eller 
regional verdi 

Vestby 

Såner utgjør et godt lesbart kulturlandskap med tidsdybde og kontinuitet. På høydedragene i  
landskapet ligger et stort antall steinalderboplasser fra den gang havet stod 25-30meter høyere enn i  
dag. 
  
Middelalderkirkestedet med omgivelser danner et helhetlig kulturlandskapsmiljø med stor grad av  
opprinnelighet. Strukturene i landskapet formidler utvikling og tidsdybde. Selve kirkebygget er  
imidlertid av nyere dato.  
 
Den Fredrikshaldske Kongeveg fra Oslo-Halden krysser området i oldtidsvegen. Rafsal steinhvelvbru  
er meget godt bevart og gjør fortsatt tjeneste. Bygdevegen fra Hølen langs Såna til Son er datert  
1650-1800. Bygdevegen mellom Hølen og Såner kirke er et strekk av middelalder/oldtidsvegen som  
har flere forgreininger.  

 

56 Son Se s.  
Nasjonal og/eller 
regional verdi 

Vestby 

Son er som ladested av nasjonal verdi. Ladestedet vokste fram fra 1500 og 1600-tallet særlig på 
grunn av hollendernes skipsfart og med grunnlag i tømmereksport. Son ble en av de viktigste 
utskipingssteder for trelast. Store deler av Son sentrum er regulert til spesialområde med formål 
bevaring etter plan- og bygningsloven §25.6. Flere bygninger er fredet i Son sentrum. Son har fra 
slutten av 1800-tallet og på 1900-tallet vært populært sommersted. 

 

57 Ødemørk     Se side  lokal verdi Vestby 

Eiendommen tjener i dag som tur- og friluftsområde for hele kommunen og som dokumentasjonssenter 
for tidligere skogsdrift. I sin storhetstid bestod eiendommen også av 90 daa innmark. Gårdstunet…… 
bygninger?. Rester av beitemark, annen kulturmark?  Er Ødemørkstua hovedbygningen på tunet? 
Tekst mangler!! (konf. Birger Hekkelstrand) 

 

58 Ski kirke med omgivelser  Se s.  nasjonal og/eller Ski 
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regional verdi 

Middelalderkirkested på morenen med tradisjon også for et andre kirkested (Kapell Sander). Området 
har stor tidsdybde og en mengde eldre og nyere kulturminner som strekker seg over et stort spekter.  
Skimorenen har vært attraktiv for bebyggelse de siste 9000 år. I randsonene finnes tufter etter 
nedlagte husmannsplasser, dyrkingsspor og kullproduksjon fra nyere tid. Fine eksempler på godt 
bevarte gamle vegfar; ridesti og to traséer av østre del av den Fredrikshaldske kongeveg, stedvis med 
høy grad av opprinnelighet.  
 
Stunner (nord for området) har stor symbolsk verdi; her er det funnet levninger etter den tidligste 
bosetningen i Norge. 

 

59 
Jordbrukslandskapet mellom 
middelalderkirkestedene i Ski  Se s.  

nasjonal og/eller 
regional verdi 

Ski 

Sammenhengende, helhetlig jordbrukslandskap med store landskapsmessige og kulturhistoriske 
verdier. Det store, vide jordbrukslandskapet har store enheter, store jorder og store hoved- og 
driftsbygninger og gårdstun som ligger godt synlige i terrenget. Fine eksempler på flere, til dels godt 
bevarte gamle vegfar; to trasér av den Fredrikshaldske kongeveg krysser området. 
 
I Follo-sammenheng er jordbrukslandskap med så stor åpenhet og skala sjeldent, mens denne type 
landskap er mer vanlig i andre regioner i Østlands-området, for eksempel på Romerike og i Østfold. 
Landskapets verdi er særlig knyttet til dets sentrale beliggenhet mellom de to middelalderkirkestedene 
ved Ski kirke og Kråkstad kirke; se egen omtale. I randsonene finnes tufter etter nedlagte 
husmannsplasser, dyrkingsspor og kullproduksjon fra nyere tid.  

 

60 
Kråkstad kirke med omgivelser 
Se s.  

nasjonal og/eller 
regional verdi 

Ski 

Landskap med stor tidsdybde og stedskontinuitet. Middelalderkirkested i jordbrukslandskap med 
kirkebygget fra 1100-tallet intakt I randsonene finnes tufter etter nedlagte husmannsplasser og eldre 
dyrkingsspor. Fine eksempler på godt bevarte gamle vegfar; to traséer av Den Fredrikshaldske 
kongeveg krysser området, ved Kråkstad kirke med stor grad av opprinnelighet.  

 

61 Glenne Se s. 
annet verdifullt 
kulturlandskap 

Ski 

Jordbrukslandskap med stor tidsdybde. Landskapet har dessuten stor verdi i kraft av sin nærhet til 
middelalderkirkested. Vurderes i sammenheng med Område nr.60 Kråkstad kirke med omgivelser, 
se her.   

 

62 Rausjøgrenda Se s. 
nasjonal og/eller 
regional verdi 

Enebakk 

Plankevegen, bygningene og restene av demninger som står igjen etter den omfattende virksomheten 
i Rausjø dokumenterer en eiendommelig og viktig del av Follos skogsindustrihistorie. Området er 
sjeldent og av stor pedagogisk verdi fordi det var et eget, veldefinert samfunn, og fordi det er fritt for 
inngrep. Begynnende gjengroing vanskeliggjør imidlertid landskapets lesbarhet, men de siste åras 
gjeninnføring av beitedyr i Rausjø har bidratt til å synliggjøre kulturlandskapet igjen.  
 
Rausjøgrenda er et helhetlig og veldefinert kulturmiljø. 

 

63 Kulturlandskapet rundt Våg Se s.  
nasjonal og/eller 
regional verdi 

Enebakk 

Landskapet rundt Våg har historiske linjer langt tilbake i tid og er viktig for forståelsen av historien i 
den sør-vestre del av Enebakkbygda. Gårds-, industri, samferdsels- og automatisk freda kulturminner 
gir landskapet kulturhistorisk dybde. Storgårdene Vik og Vestby er godt bevart og utgjør sammen med 
Mari kirke de viktigste historiske tyngdepunktene i området. Tangenelva og gamle vegfar er viktige 
historiske linjer i landskapet. 
 
Mari kirke er av nasjonal verdi (jfr. Riksantikvarens liste over freda, verneverdige og listeførte kirker). 
Golfarealene tett inntil kirkegården virker imidlertid forstyrrende for opplevelsen av kulturmiljøet ved 
Mari kirke og bryter med den helhetlige kulturhistoriske sammenhengen i landskapet.   
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64 Mjærskog – Nes Se s.  
annet verdifullt 
kulturlandskap 

Enebakk 

Helhetlig jordbrukslandskap med stort mangfold av kulturminner innenfor et lite område. Området har 
historisk dybde, høy lesbarhet og stor grad av historisk kontinuitet. De to gårdene har godt bevarte 
tunstrukturer med mange eldre, godt ivaretatte bygninger. Gamle ferdelsårer er viktige historiske linjer  
i landskapet. Bortsett fra kraftlinja er området uten nyere inngrep. 

 

65 Bjerke Bruk – Kjølstad Se s.  
annet verdifullt 
kulturlandskap 

Enebakk 

Område av lokalhistorisk betydning med kontinuitet og linjer langt tilbake i tid. Industrivirksomheten på 
Bjerke bruk var omfattende, men kun få rester av industriminner disse vanskeliggjør lesbarheten når 
det gjelder disse. Storgårdsbebyggelse med høy autentisitet. Gården Kjølstad har lokalhistorisk verdi 
også fordi maleren Erling Enger hadde sin bakgrunn herfra.  

 

66 Omberg – Oppsal Se s.  
annet verdifullt 
kulturlandskap 

Enebakk 

Sjeldent fint kulturlandskapsområde med store kulturbetinga biologiske verdier først og fremst på 
grunn av viktige kulturmarkstyper, noen av dem sjeldne i Follo-sammenheng. Kontinuitet sikres ved at 
kulturmarka blir holdt i hevd ved beiting. Det gamle vegfaret mellom Ytterbygda og Kirkebygda 
passerer området, stedvis med autentisk vegtrasé. Plassen Nyland har stort bevaringspotensiale. 

 

67 Kirkebygda Se s.  
nasjonal og/eller 
regional verdi 

Enebakk 

Middelalderkirkested med influensområde som omfatter Enebakkdalen og ravine/elvelandskapene 
rundt Igna og Preståa mot Øyeren er et sammenhengende, helhetlig landskap med god lesbarhet og 
stor tidsdybde. Landskapet formidler både bygnings-, jordbruks- samferdsels- og industrihistorie.  
 
Enebakk kirke betegnes som det fineste middelalderbyggverk i Akershus. Middelalderkirkestedet og  
husmannsplassen Engerholm er to tyngdepunkter og motpoler som står i sterk kontrast til hverandre.  
Den store kontrasten mellom kulturminnene synliggjør den store spennvidden i kulturmiljøet.  
Husmannsplassen Engerholm er den eneste freda husmannsplassen i Akershus (det finnes to andre i  
Norge) som ligger på sin opprinnelige plass og i sitt opprinnelige landskap.  
 
Innenfor området finner vi en rekke viktige ferdselsårer viktige fra gammel tid; oldtidsveg som passerte 
kirkestedet, på tvers av Enebakkdalen. Bryggestedene Skøien og Torshov var utgangspunkt for en 
viktig forbindelseslinje over Preståa; med forbindelse fra bryggestedene til oldtidsvegen. Store deler av 
disse vegsystemene kan oppleves i dag, og steinbrygga på Torshov er fortsatt intakt.  
 
Av raviner med stor verdi på grunn av viktige kulturmarkstyper utpeker Saltvedtravinene seg som de 
mest omfattende, men ravinene sør for Skøien er også gitt betydelig kulturhistorisk verdi med 
pedagogisk interesse.  
 
Området har høy lesbarhet og et stort mangfold av kulturminner av ulik art og ulike tidsepoker som står 
i sterk kontrast til hverandre. Den store spennvidden mellom enkeltobjektene og –miljøer gir området  
høy pedagogisk verdi. Kulturmiljøet er et middelalderkirkested med et av de fineste  
middelalderkirkebygg i vårt fylke. Områdets store kulturhistoriske verdi kjennetegnes først og fremst av 
det særdeles rike spekteret av kulturminner fra eldre og nyere tid. Det faktum at man i tillegg har  
tradisjoner for et andre kirkested ved Preståa understreker områdets kulturhistoriske betydning.  
 
Områdets nærhet og eksponering mot Øyeren understreker betydning utover Follos grenser. De  
mange kulturminnene i området synliggjør høy sted- og tidsmessig kontinuitet. Nyere bebyggelse 
inntil middelalderkirkestedet trekker imidlertid ned helhetsinntrykket. Den nye bebyggelsen står i sterk   
kontrast til kulturmiljøene og virker forstyrrende for opplevelsen av kulturmiljøet.  

 

68 Ekebergdalen 
nasjonal og/eller 
regional verdi 

Enebakk 

Storgårdslandskap med spesiell industrihistorie. Landskapet formidler landbrukshistorie, men det er 
den betydningsfulle industrihistorien som gir landskapet høy verdi. Områdets rike industrihistorie  
knytter seg til Børterelva og Igna, men fornminnene i området vitner om områdets rike historie også 
mye lengre tilbake i tid. Elva er en viktig kulturhistorisk linje i landskapet og elvelandskapet er en viktig 



 20 

historieforteller om den mangesidige virksomheten som ble drevet her. Det er imidlertid kun ruiner 
igjen av industriminnene, noe som vanskeliggjør lesbarheten i landskapet. Det er flere arbeiderboliger 
innenfor området; to av dem med høy grad av autentisitet.   
 
Gården Ekeberg har en sentral betydning; her bodde fabrikkeier Holm Jølsen. Gården har mange 
elementer godt bevart, så som bygninger, hageanlegg med bruer og gårdsallè.  
 
Brorparten av jordbruksarealene i området er planert, men gårdstuna har godt bevarte tunstrukturer, 
god lesbarhet og historisk dybde. Husmannsbebyggelse med stor grad av autentisitet på Børter. 
 
Nyere bebyggelse langs Ekebergvegen og nord for området trekker ned landskapets helhet.    

 

69 Dalefjerdingen Se s.  
annet verdifullt 
kulturlandskap 

Enebakk 

Godt ivaretatt småskala jordbrukslandskap. Den gamle ferdselsvegen er et historisk forankringspunkt 
og et viktig historisk linjedrag i landskapet. Det gamle bygdesenteret på Burstad er et tyngdepunkt i 
området med bygningsmiljø med flere bygninger med stor grad av autentisitet.   

 

70 Ravinelandskapet ved Tysdal  
annet verdifullt 
kulturlandskap 

Enebakk 

Intakt ravinelandskap med kulturhistoriske verdier først og fremst på grunn av høy autentisitet hva 
gjelder topografi og kulturpåvirka vegetasjonsbilde. Sjeldent godt bevarte kulturmarkstyper der 
autentisiteten sikres ved fortsatt beiting.   

 

71 Ravinelandskap langs Øyeren 
annet verdifullt 
kulturlandskap 

Enebakk 

Kulturpåvirka ravinelandskap med kulturhistoriske verdier først og fremst på grunn av kulturmarkstyper 
og stedvis også topografi med høy autentisitet. I tillegg finnes en god del tunbebyggelse med godt 
ivaretatte tunstrukturer og noe rester etter industrivirksomhet. Fordi mye av ravinene er planert, gått ut 
av tradisjonell bruk eller blitt tilplanta, er autentisiteten lavere og lesbarheten mindre i dette området 
enn i det utvalgte ravineområdet ved Tysdal.  
 
Sammenhengende ravinelandskap av så stort arealmessig omfang er særmerkt i Follo-sammenheng, 
men er mer representativt for Romerikslandskapet.  

 

72 Orderud – Veng gårdene 
annet verdifullt 
kulturlandskap 

Enebakk 

Sammenhengende jordbrukslandskap med lokal verdi, ikke minst grunnet umiddelbar nærhet til 
middelalderkirkestedet i Kirkebygda. Gårdsveger, jordbruksmark og gårdstun med godt bevarte 
tunstrukturer med flere verdifulle enkeltbygninger. 

 

73 Flateby/Stranda og Flatebygodset  Se s.  
annet verdifullt 
kulturlandskap 

Enebakk 

Områdets kulturverdier har to adskilte hovedtemaer: Flatebydalen med rester av vannbasert 
industrivirksomhet og Flatebygodsets særmerkte historie.    
 
I Flatebydalen ses i dag kun rester av dalens rike industrihistorie. Store deler av kulturmiljøene er i dag 
borte og dette minsker lesbarheten i dette landskapsområdet.  
 
Flatebygodset kulturverdi er i stor grad knyttet til godsets famøse historie. Alle fysiske spor er utslettet 
fra stedet (en sidefløy av jaktslottet står i dag i Kirkebygda). Historien om Flatebygodset har fortsatt en 
viktig plass i bygdefolkets bevissthet, men kjennskapen til godsets spesielle historie må naturlig nok 
forventes å avta med tiden.  

 



 21 

 

3 AVGRENSING OG INNHOLD 

 

Basert på eksisterende og nye registreringer er kulturlandskapet analysert og vurdert med det mål å 
finne en naturlig geografisk avgrensning og gjøre en gradert verdivurdering av 
kulturlandskapsområder.  
 

Prosjektets rammer gjorde det nødvendig å avgrense registreringen og verdivurderingen både 
tematisk og omfangsmessig. I prosjektet er det jordbrukets kulturlandskap som er i fokus. 
Kulturminneperspektivet er vektlagt, det vil si kulturlandskap og kulturmiljøer som illustrerer 
samspillet mellom naturgrunnlag og menneskers virksomhet. Kulturminner blir beskrevet som en del 
av kulturlandskapet, men rapporten gir ikke utfyllende detaljinformasjon om det enkelte kulturminnet. 
 

Rapporten er heller ikke et uttømmende oppslagsverk, men konklusjonene i rapporten er basert på 
den informasjon og kunnskap som ble skaffet til veie med de rammer som var lagt for prosjektet. 
Verdivurderingen er i hovedsak basert på et utvalg av eksisterende registreringsdata. Det er derfor 
viktig å påpeke at det kan være flere områder som skulle vært med i oversikten, men som ikke er med 
fordi mengden av registreringsdata og sammenstilling av disse varierer fra kommune til kommune.      
 

Det understrekes også at landskapet til enhver tid er i endring; nye områder/verdier vil over tid bli 
registrert og bakgrunnen for vurdering av disse vil endres. Dette prosjektets registreringer og 
konklusjoner kan derfor ikke være endelige.  
 
Der ikke annet er oppgitt er fotografier tatt av Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold v/Turid 
Rikheim og Hanne Karin Tollan. 
 
 

3.1 Definisjoner 
 
Kulturlandskap 
Kulturlandskap forteller om samspillet mellom naturgrunnlag og menneskers aktivitet og bruk og 
avspeiler derfor områdets naturvilkår, samfunnsforhold og historie. Begrepet kulturlandskap er i 
rapporten benyttet for alle landskapsområder med spor av menneskelig påvirkning, uavhengig av 
arealstørrelse.  
 

Jordbrukets kulturlandskap 
Begrepet omfatter jordbrukslandskapet, dvs. arealer sterkt preget av jordbruksdrift og 
jordbruksbosetting. Dette er arealer som er tydelig påvirket av ressursutnytting til matproduksjon og 
omfatter dyrking, slått, beiting og annen mat- og fôrsanking, men ikke mer ekstensivt utmarksbeite 
eller skogbruk. Gårdsbebyggelsen er ofte helt sentrale elementer i jordbrukslandskapet. 
 

Kulturmiljø  
Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller 
sammenheng (§2 i kulturminneloven). Begrepet kulturmiljø er i rapporten benyttet om mindre, 
avgrensede områder/miljø hvor flere kulturminner sammen forteller stedets kulturhistorie. Ofte er 
begrepet brukt om bygningsmiljøer, f. eks kirkesteder eller ladesteder.  
 

Kulturminne  
Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til (§2 i kulturminneloven). 
 

Automatisk freda kulturminner 
Fornminne er kulturminner fra førreformatorisk tid (1537). 
 

3.2 Juridiske virkemidler for vern 
Kulturminner fra før 1537 og stående byggverk fra før 1650 er automatisk freda i henhold til 
Kulturminneloven § 4. Kulturminner og kulturmiljøer av nasjonal verdi kan fredes etter vedtak etter 
kulturminnelovens §§ 15, 19 og 20.  
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Plan- og bygningsloven gir hjemmel for ulike typer vern. I kommuneplanens arealdel kan områder 
reguleres til bevaring. Områder og bygningsmiljøer kan reguleres til bevaring med hjemmel i Plan- og 
bygningslovens § 25.6. Plan- og bygningsloven gir også hjemmel for å kreve konsekvensutredning 
ved ulike typer tiltak der man anser at konsekvensene for miljø og samfunn vil kunne være betydelige. 
Med den nye forskriften for konsekvensutredninger som nå er trådt i kraft, kan denne hjemmelen 
komme til å bli sentral for eksempel i utbyggingsområder i kommuneplanen og landskap.   
 
  

3.3 Kriterier for verdivurdering  
I et kulturlandskap / miljø vil verdivurderingen avhenge mye av i hvilken grad landskapet er kilde til 
kunnskap om og opplevelse av samspillet mellom natur og menneskelig virksomhet, altså hvor god 
historieforteller kulturlandskapet er. Dette vil blant annet avhenge av følgende kriterier: 
 

Tidsdybde:  Kulturminner fra flere tidsepoker representert. Alder/datering, synlighet og 
variasjon er tilleggskriterier. 

Mangfold:  Variasjon i kulturminner som samlet dokumenterer stedshistorien fordi  
   kulturminnene stammer fra ulike tidsepoker. Kulturhistorisk mangfold kan også  

være et resultat av at områder inneholder mange forskjellige typer 
kulturminner. 

Helhet: I hvilken grad de forskjellige landskapskomponenter og 

arealbruk/kulturminner danner harmonisk og helhetlig sammenheng. 

Gamle vegfar og jernbanetraséer binder ofte kulturlandskapsområdene 
sammen og forsterker helheten i landskapet, store, sammenhengende 
kulturlandskap med ens karakter og mange elementer som danner systemer 
gir helhet. 

Autentisitet: Kulturminners og kulturmiljøers opprinnelighet og ekthet. I hvilken grad 
kulturminnet/kulturmiljøet virkelig er det de gir seg ut for å være. I hvor stor 
grad selve kulturminnet er intakt, og i hvor stor grad miljøet det har sin 
sammenheng i er uendret og uten inngrep.  

Representativitet: Kulturminnet / kulturmiljøet er typisk for den tiden det oppsto i, sin geografiske 
plassering, regionens naturgitte forutsetninger, m.m.  

Sammenheng: Flere elementer som utgjør en sammenheng, i tid og rom, funksjonelt og 
sosialt gir mer kunnskap enn ett enkelt kulturminne. I hvilken grad 
kulturminnene har opprettholdt sin natur- eller kulturgitte forutsetning for 
lokalisering, i hvor stor grad enkeltobjekter kan oppleves i sin opprinnelige 
sammenheng. 

Sjeldenhet  Hvor sjeldent et kulturminne/kulturmiljø er.  
Spesielle hendelser/  
historiske personer: Steder som forbindes med spesielle hendelser eller historiske personer har  
   gjerne en spesiell plass i folks bevissthet. Ofte er denne bevisstheten spesielt  

sterk i forhold til lokalhistoriske hendelser eller personer.  
Kontinuitet  Kontinuitet i tidsdybden i et kulturlandskap forsterker gjerne landskapets  

lesbarhet. Kontinuitet brukes som tilleggskriterium. Kulturområder med flere 
elementer som samlet viser kulturhistorisk utvikling er et uttrykk for  
kontinuitet. Stedskontinuitet er steder som blir brukt eller bebodd gjennom  
ulike perioder eller kulturer. I Follo er for eksempel middelalderkirkestedene så  
sentralt beliggende i landskapet at en slik bruk nesten er uunngåelig. Kulturell  
kontinuitet betegner steder som benyttes kontinuerlig av en og samme kultur  
eller teknologiske kompleks. 

 

 

Tilskrevet verdi, som for eksempel høy opplevelsesverdi, dvs. med kvaliteter som symbol, levende 
tradisjon, pedagogisk eller nasjonale monumenter kan også inngå som kriterium. Vitenskapelige 
og/eller forskingshistoriske kvaliteter kan også øke verdien i et område.  
 
Områder som er omgjort fra landbruk til golf har vært et diskusjonstema i arbeidet med denne 
rapporten. På hvilken måte påvirker en slik omdisponering den kulturhistoriske verdien i et landskap? 
Dette er et tema som engasjerer mange. Mange vil hevde at omlegging av jordbruksarealer til golf 
også representerer en kontinuitet i et landskap, ikke minst fordi jordbruket er i stadig endring og må 
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tilpasse seg nye markeder og krav. Kulturhistorisk sett vil imidlertid en slik omdisponering på mange 
måter representere et brudd i de tradisjonelle arealbruksmåtene i jordbrukslandskapet, selv om 
topografien ikke er nevneverdig endret. Kanskje like viktig er de følelsesmessige aspektene rundt 
dette, for eksempel når golfanlegg legges tett inntil kirker. At mennesker dyrker sine ”verdslige” 
friluftsinteresser tett innpå et så sakralt sted som en kirkegård er, vil erfaringsmessig virke støtende og 
forstyrrende på mange. 
 

3.4 Verdivurdering av områder 
 
Kulturlandskapet er verdivurdert og kartfestet i to områdekategorier:  
 

• Kulturlandskap med nasjonal og/eller regional verdi 

• Annet verdifullt kulturlandskap (lokal verdi) 

 
Registrerte fornminneområder med stor verdi, og områder med stort potensial for nye arkeologiske 
funn er samlet i en egen områdekategori: 
 

• Verdifulle fornminneområder 
 

Kulturlandskap med nasjonal og/eller regional verdi 

Dette er områdene som vurderes til å ha høyest kulturlandskapsverdi, dvs. at mange av de gitte 
verdikriteriene kan knyttes til området, eller der noen av kriteriene utmerker seg særskilt ved å være  
sterkt representert og derved gi stor verdi. Et område kan inneha nasjonal verdi ved å være fredet 
gjennom kulturminnelovens §§ 19 og 21. Også områder regulert til bevaring gjennom plan- og 
bygningslovens § 25.6, kan inneha nasjonal og/eller regional verdi. Området kan være vurdert å 
inneha nasjonal verdi gjennom uttalelse fra Riksantikvaren eller fylkeskommunen (primært som 
høringsuttalelser til plansaker i kommunene).  
 
Hvorvidt et landskap har regional/nasjonal verdi avhenger av i hvilken rekkevidde kulturmiljøer og 
kulturlandskap har betydning utover lokal verdi. Landskapet kan ha betydning på grunn av en  
historisk hendelse eller et fenomen med betydning for hele regionen eller nasjonen. Forsvarsminner 
langs kysten er eksempler på historisk viktige områder som forteller nasjonens historie. Kulturlandskap 
som dokumenterer regionens naturgeografiske særpreg som Ås-Ski morenen, er eksempel på 
regionalt viktige områder. Nordby-området i Ås kommune og middelalderkirkestedene og områdene 
rundt disse, er eksempler på kulturlandskap hvor svært mange verdikriterier er representert og hvor 
flere av kriteriene utmerker seg særskilt (tidsdybde, mangfold, autentisitet og representativitet). Disse 
kulturlandskapenes innhold og særpreg gir samlet en svært verdifull dokumentasjon på regionens (og 
nasjonens) historie og utvikling.   
 
Det er ikke skilt mellom regional / nasjonal verdi i dette prosjektet fordi det ikke har ligget innenfor 
prosjektets rammer. Dersom noen av områdene allerede er definert som nasjonalt viktige, nevnes 
dette imidlertid i teksten. Å skille mellom nasjonal og regional verdi bør gjøres ved konkrete plan- og 
byggesaker i de aktuelle områdene i framtiden, og eventuelt som en oppfølging i arbeidet med 
fylkesdelplan for kulturminner.  

Annet verdifullt kulturlandskap 

Dette er områder som er vurdert å ha kulturlandskapsverdi, dvs. at et eller flere av de gitte 
verdikriteriene kan knyttes til området, men hvor ingen av verdikriteriene utmerker seg eller er spesielt 
sterkt representert. Området er i hovedsak vurdert å inneha lokal verdi. Landskapene er vurdert å ha 
en egenverdi som medfører at det utmerker seg i forhold til det øvrige kulturlandskapet, men er ikke er 
vurdert å ha spesiell verdi i regional eller nasjonal sammenheng. Dette vil ofte være kulturmiljøer som 
formidler lokal kulturhistorie, jordbrukslandskap med godt bevart/karakteristisk bygningsmiljø og 
bosettingsmønster (fravær av bakkeplanering, spredt boligbygging, m.m.), gamle ferdselsårer og 
utbyggingsmønster/kulturmiljø utviklet i tilknytning til disse.   

Verdifulle fornminneområder 

De områdene som er vurdert som verdifulle fornminneområder er områder med stort innslag av 
automatisk fredete kulturminner og samlinger av disse, samt områder hvor potensialet for funn av slike 
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er svært høyt. Det dreier seg om funn fra hele forhistorien, fra de første menneskene kom til Akershus 
for ca. 10 000 år siden og fram til slutten av middelalderen (1537). I og med at de fleste kjente 
fornminnene har vært kjent i Follo før det ble satt i gang organiserte registreringer, ligger de fleste i 
jordbrukslandskapet. Dette medfører at det er de synlig fornminne, så som gravfelt, hulveier og 
bygdeborger som i hovedsak er kjente. Automatisk freda kulturminner er automatisk fredet, også de 
som ikke er kjente jf. kulturminnelovens §§ 3 og 4. Dette medfører at alle automatisk freda 
kulturminner er av nasjonal verdi.  
 

 

3.5 Prosjektets temaer  

Jordbrukets kulturlandskap 

Hovedfokus i dette registreringsarbeidet er satt på jordbrukets kulturlandskap der de kulturhistoriske 
sporene i landskapet er lett lesbare. Dette gjelder både det åpne og vide landskapet og det mer 
varierte og småskala jordbrukslandskapet. Bygningsmiljø og dokumentasjon på bosettingshistorien 
(hovedbruk, småbruk, husmannsplasser, de tidligste boplassene) og andre jordbruksrelaterte spor i 
landskapet (beitehager, rydningsrøyser, steingjerder, åkerholmer, mv) er viktige for verdivurdering og 
utvelgelse av verdifulle kulturlandskapsområder.  
 
Jordbrukslandskapet går gradvis over i andre typer kulturlandskap, eller elementer fra andre typer 
kulturlandskap kan ligge som lommer inne i jordbrukslandskapet; 
 

Kirkesteder i jordbrukslandskapet 

Kirkestedene har stor betydning for forståelsen av kulturlandskapet og stedshistorien. Kirkestedene er 
viktige sentra i bygdene hvor det er knyttet mye tradisjon og kulturhistorie til, og hvor ferdsel og 
bosetting ofte har sin forklaring.  
 
Etter kulturminnelovens § 4 er kirker oppført før 1650 og middelalderske kirkegårder (inntil 1537), 
automatsk fredet og har derfor sammen med landskapsrommet rundt, nasjonal verneverdi.  
 

Middelalderkirkesteder med kirke bevart fra middelalderen, eller med nyere kirke oppført på samme 
sted, er avmerket på kartet. I forbindelse med middelalderkirkestedene er det svært viktig å ivareta 
omgivelsene rundt slik at de bevares i sin landskapsmessige sammenheng. 

Landskap med automatisk freda kulturminner 

Opplysninger om alle kjente automatisk freda kulturminner er tilgjengelig i Riksantikvarens 
kulturminnedatabase ”Askeladden”. I tillegg finnes det opplysninger om løsfunn i Universitetets 
tilvekstkatalog. Få av disse løsfunnene er registrert i Askeladden. I forbindelse med dette prosjektet er 
det ikke gjennomført noen registrering av automatisk freda kulturminner. Vurdering av de verdifulle 
fornminneområdene er gjort på bakgrunn av kart og datamateriale som foreligger samt godt kjennskap 
til regionens topografi, nærhet til allerede kjente funn og potensialet for funn. 

Kystkulturlandskap 

Virkeområdet for RPR, Planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen (Rundskriv T-4/93), er 
lagt inn som en egen linje på kartet. Innenfor virkeområdet er det utarbeidet retningslinjer hvor 
naturverdier, kulturminneverdier og rekreasjonsverdier skal forvaltes som en ressurs av nasjonal 
betydning. I retningslinjenes punkt 3.2.2 heter det: Det må legges vekt på å bevare karakteristiske 
kulturlandskap, kulturminner, kulturmiljøer og enkeltstående eksempler på den særegne kystkulturen i 
området.   
 
Follo med kyst mot både Bunnefjorden (Oppegård, Ås og Nesodden) og mot Oslofjorden (Nesodden 
Frogn og Vestby) har en svært rik kystkultur med mange spor i landskapet og stående kulturminner fra 
forskjellige tidsepoker. Detaljregistrering og verdivurdering av kystens kulturlandskap innenfor 
virkningsområdet til RPR for Oslofjorden er et svært omfattende arbeid som ikke ligger innenfor dette 
prosjektets rammer. Follo-kystens mange enkeltobjekter og kulturmiljø (brygger, fyr, bygninger, m.m.) 
knyttet til menneskelig aktivitet, inngår derfor ikke i prosjektet. Det er behov for en egen registrering og 
verdivurdering av kulturminner og kulturmiljøer i kystlandskapet. 
 



 25 

Et utvalg kjente og allerede registrerte og områdeavgrensede kulturmiljøer og kulturlandskap langs 
kysten inngår i rapporten for å få med helhet og sammenheng, og derved forståelsen av kystens 
betydning i Follos kulturlandskap. De fire ladestedene Hvitsten, Drøbak, Hølen og Son er kulturmiljøer 
som forutsettes å ha nasjonal verdi og er beskrevet i rapporten.    
 
Langs Follokysten finnes flere undersjøiske kulturminner. Denne rapporten tar ikke for seg disse.  

Samferdsel 

Follo preges av nyere og eldre kommunikasjonsårer på kryss og tvers, både på land og i sjø. 
Hovedårsaker til dette er nærheten til kysten, Follos sentrale beliggenhet i innreisen til landet, og 
grensa til Oslo i nord. Vannvegene utgjorde en stor del av transportnettet både sommerstid (med båt) 
og vinterstid over isen og må betraktes som en viktig del av kulturlandskapet. Vintervegystemet over 
Bunnefjorden og over til Hallangen/Husvik i middelalder var en viktig forbindelseslinje. Ferdselen på 
isen på 1800-tallet var omfangsrik; daglig passerte mellom 50 og 100 sledelass Bjørvika. Vinterveiene 
”tok land” ved andre vannvegsystemer (jfr. Gjersjøen-Årungen) og fortsatte på disse.   
 
På 1790-tallet var den Fredrikhaldske kongeveien ferdig anlagt, og deler av den er fortsatt i bruk 
gjennom dagens veinett. Østfoldbanen eller Smålensbanen, som var i drift fra 1879, la mye av 
grunnlaget for dagens bosettings og næringsstruktur. Registrering av samferdselshistorien, dvs. veier 
og jernbane er i hovedsak basert på Kulturminneatlas Follo: Ferdsel og Vegfar skrevet av  Trond 
Taugbøl og utgitt av Follo museum, Akershus fylkeskommune og Follorådet.  

Miljø/landskap med håndverk, industri eller utvinning av naturressurser 

Industriminner med omgivelser er registrert og de natur- eller kulturgitte forutsetningene for 
kulturminnets plassering er vektlagt. Avgrensning av områdene er gjort ut fra den hensikt å synliggjøre 
den sammenheng industriminnene har i kulturlandskapet. 

Kulturmiljøer / kulturlandskap fra nyere tid i skog 

Kjente og allerede registrerte kulturminner i skog inngår i prosjektet, men det er ikke foretatt 
feltbefaring eller annen nyregistrering i de større skogsområdene. Potensialet for funn av 
skogbruksminner er stort, men registreringer ville kreve et omfattende feltarbeid.   
 
For en eventuell oppfølging av dette temaet vises til prosjektet Miljøregistrering i skog – kulturminner 
(MiS – kulturminner) som tar for seg kulturminneregistrering i forbindelse med skogbruksplanlegging. 
Prosjektet utføres av Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) på oppdrag fra 
Landbruksdepartementet.  
 
Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus (2005-2012) tar også for seg miljøverdier i 
skog, og har blant annet som mål å sikre skogarealenes kulturhistoriske verdier. Det foreslås som 
tiltak at kommunene bør vurdere å gjennomføre kulturminneregistreringer i forbindelse med 
skogbruksplanlegging (MiS-kulturminner). 

 
 

3.6 Andre temaer i Follo-landskapet 

Tettsteder 

Prosjektarbeidet omfatter ikke en detaljregistrering av kulturminner i tettstedene, men de fleste 
tettstedene og de mest kjente/utprega kulturminnene omtales og vurderes i en kulturlandskapsmessig 
sammenheng. (Mindre tettsteder med høy kulturhistorisk verdi og som ”underordner” seg landskapet 
ligger gjerne som en del av kulturlandskapsområdene.) Stasjonsbyene som vokste fram langs 
Østfoldbanens østre og vestre linje fra slutten av 1800-tallet inneholder enkelte kulturmiljøer av høy 
verdi. Stasjonsområdene med småhus- og villabebyggelse er imidlertid et tema det bør fokuseres 
nærmere på.   

Fritidsbebyggelse / feriehjem 

Follo har mange områder med variert, særpreget og tidstypisk fritidsbebyggelse fra flere tidsepoker.  
Fritidsbebyggelsen gir verdifull dokumentasjon på den samtiden de ble oppført i. Vi finner den som 
enkeltobjekter og kulturmiljøer både i kystområdene langs Oslofjorden og Bunnefjorden og langs 
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innsjøene i innlandskommunene. Spesielt særpreget fritidsbebyggelse langs kysten inngår i prosjektet, 
men det er ikke foretatt en nyregistrering av øvrig fritidsbebyggelse, verken langs kysten eller ved 
innsjøene i markaområdene. Grunnlagsmaterialet på dette temaet er i dag mangelfullt.  
 

3.7 Generelle høringsuttalelser 
Uttalelser som berører ”lokale forhold” er oppført under hver enkelt kommune i del II, Kap.4.  
 
Følgende høringsuttalelser berører i hovedsak generelle trekk ved rapporten:  
Høringsuttalelse, Riksantikvaren, 18.10.2005 
Høringsuttalelse, Statens Vegvesen, Region øst, 11.10.2005 
Høringsuttalelse, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Landbruksavdelingen, 14.10.2005 
Høringsuttalelse, Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus avdeling, 4.nov.2005 
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, Avdeling for Byutvikling, 26.jan.2006 
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DEL II 
 

4 KOMMUNEVIS SAMMENSTILLING AV VERDIFULLE 
KULTURLANDSKAPSOMRÅDER  

 
I dette kapitlet beskrives kulturlandskapsområdene innenfor hver enkelt kommune, sortert etter 
stigende områdenummerering.  
 
Noen av kulturlandskapsområdene krysser kommunegrensene og derfor kan noen arealer være 
omtalt under andre kommuner. Områdebeskrivelsen er plassert inn under den kommunen som 
innehar størstedelen av områdets areal. Der områdene er omtalt under andre kommuner er det 
henvist i tekst. 
 
Fargebruken i kulturlandskapskartet indikerer områdets vurderte verdi: 
 

- Blå farge indikerer områder med regional og/eller nasjonal verdi 
- Grønn farge indikerer ”andre verdifulle kulturlandskapsområder” (lokal verdi) 
- Rød farge indikerer kulturlandskap med viktige, sammenhengende arkeologiske funn eller 

stort potensial for funn 

 
 

4.1 Nesodden kommune 
 
Kulturlandskapet er preget av det for Oslo-området karakteristiske nord-sør orienterte sprekksoner i 
berggrunnen, tynt jorddekke, marine avleiringer, mye berg i dagen og kystklima. Nesodden har et 
karakteristisk landskap som skiller seg fra Akershus for øvrig. Fra fjorden stiger halvøya bratt opp på 
begge sider med skogbevokste fjellskrenter. Oppe på halvøya ligger gårdene og plassene, ofte skilt 
fra hverandre med skogkledte åser. Her finner vi også Europas nordligste viltvoksende eikeskog.  
 
Funn viser at det har vært mennesker på Nesodden allerede i steinalderen. I kystsonen finnes viktige 
kulturmiljøer med tilknytning til fiske, handel, sjøfart og industri med bl.a. isdrift, lagring, distribusjon og 
bunkring av olje, og villa- og fritidsbebyggelsen på vestsiden og på Bunnefjordsiden. De særprega 
isdammene er også viktige elementer fra Nesoddens nære fortid.  
 
Nesodden har med sin tilknytning til Oslo via fjorden stått i en særstilling historisk sett. 
 

Kilder 

Skilt- og skjøtselsplan for Akershus, AFK 
Uttalelse AFK, rullering av kommuneplanen, datert 12.03.99 
Uttalelse AFK, verneverdivurdering – søknad til norsk kulturminnefond 
Statusrapport for området Løes/Sandvold, Nesodden kommune, 2003 
Kommuneplanens arealdel, kommunedelplan for kystsonen, 1999-2011 
Registrering og verdisetting av automatisk freda kulturminner og andre kulturminner i kystsonen i 
Nesodden kommune, del 1 og 2, NINA/NIKU, 1997/98 
Stedsnavn i skogen på Nesodden, Stein Turtumøygard, 1996 
Kyststien på Nesodden; bok, Stein Turtumøygard, 2004 
Områdeplan Løesfeltet og Sandvold Fase II, Nesodden Kommune 
Sjøstua på Nesoddtangen, hefte, Follo museum 
Glimt fra Steilenes og strandsitterplassen Ommens historie, hefte, Follo museum 
Steilene, 5 øyer i Oslofjorden, undervisningshefte, Nesodden kommune, kulturavdelingen 
Sårbarhetsanalyse av Nordre Spro, hovedoppgave NLH, Annie Mette Riis, 2003 
Biologisk mangfold i Follo, rapport II, Follorådet 1996 
Nesoddens historie, Nesodden historielag 1995 
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Høringsuttalelse, Nesodden kommune, Plan- og bygningsavdelingen, 19.08.2005 
 

Kulturlandskap med nasjonal/regional verdi 

Område nr.1 Nesoddtangen-Flaskebekk        

Flaskebekk tilhørte Skoklefald gård og ble skilt ut som egen gård i 1851. Søndre del av Flaskebekk-
området var isutskipingssted på slutten av 1800-tallet men vi har ikke funnet spor etter dette i dag. 
Salget av villatomter startet i 1880-årene, men utparselleringen skjøt først fart etter at Søndre 
Flaskebekk i 1899 og Nordre Flaskebekk i 1902 ble solgt til selskaper som hadde til formål å bygge 
sommerhus. Flaskebekk har den største konsentrasjonen av fritidshus fra 1900-1924 på Nesodden. 
Området langs Nordveien peker seg ut som et sjeldent, komplett landstedsmiljø. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
’ 

Det sosiale skillet fra byen med østkant og vestkant, synes overført til Nesoddens 
sommerhusbebyggelse. De største og fineste sommerhusene finner vi på Flaskebekk og i en tynn 
stripe langs sjøen både på øst- og vestsida av Nesodden, mens det ellers er mindre og enklere 
sommerhus. Langs strandpromenaden på Flaskebekk ligger en av de lengste rekkene med badehus 
som er bevart på Nesodden. Flere av badehusene har høy autentisitet. Flere nye badehus ble oppført 
etter springfloen i 1987. På Flaskebekk finnes eldre hageanlegg, gamle trerekker og varmekjær 
hagevegetasjon, som magnolia. 
 
Nesoddtangen var viktig ankringssted for seilskuter, på denne måten slapp de unna havneavgiftene i 
Kristiania. Varer og folk ble herfra rodd over til Kristiania; her var overnattings- og serveringssteder. 
Klokketårn og fyrlykt fra 1883 på Signalen er viktige kulturminner på Nesoddtangen. Det mest intakte 
kulturlandskapet på Nesoddtangen finner vi i området rundt Klokketårnet og Signalen, området rudt 
restene av Nesoddtangen gård og bebyggelsen på Tangenlaget.  
 
Nesoddtangen gård ble skilt ut fra Skoklefald tidlig på 1800-tallet (se Område 4). Hovedhus fra 1820-
tallet, den eldste delen av huset er fra 1700-tallet. En del av gården ble utparsellert til landsteder fra 
slutten av 1800-tallet. Fra 1946 ble Nesoddtangens skog solgt og Tangenområdet bygget ut. 
 
 
 

Flaskebekk Strandpromenaden med badehusmiljø. 
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Område nr.2 Ildjernet – Kavringen – Sjøstrand       

En stor mengde eldre bygninger og andre kulturminner er registrert innenfor området.  
 
Ildjernet-Suteren: Bygningen ”Gamlegården”, som ligger på samme sted som hovedbølet på østsida 
av Ildjernet kan være den eldste registrerte bygningen i området (datert til 1700-tallet?). Feriehuset 
”Sommerlyst” ved siden av er av nyere dato (trolig 1800-tallet). Langt de fleste bygningene på Ildjernet 
og Suteren er imidlertid sommerboliger fra slutten av 1800-tallet og fra perioden 1900-1949.Tomtene 
på Ildjernet ble utparsellert i 1920-åra og de fleste bygningene er fra 1920-tallet. Sjeldent fint, viktig 
kulturmiljø. Fra Ildjernet ble det drevet handel i seilskutetida, og det var gjestgiveri og fiskeri. I 
dampskipsperioden var det restaurant og sjøbad på øya. 
 
Kavringen tilhørte Skoklefald gård. Fint kulturmiljø bestående av eldre bebyggelse med høy 
autentisitet. 1800-talls bebyggelse og rutebåtbrygger på Kavringstrand. Sommerhusbebyggelse fra 
slutten av 1800-tallet og første del av 1900-tallet. Eksempel på det siste er det særegne sommerhuset 
”Miramare”. 
 
I 1906 etablerte Norsk-Amerikansk Petroleumskompani, som etter hvert ble tatt over av A/S 
Østlandske petroleumscompagni, et mindre tankanlegg på Kavringen. Det er lite igjen av dette i dag. 
  

Område nr.3 Steilene – Alværn         

Øygruppa hadde fra gammelt av stor økonomisk betydning på grunn av de gode fisket i sjøen, samt 
sted for sanking av egg og jakt på fugl. Øyene er i gamle skrifter beskrevet som tilliggende herligheter 
under gården To. Tradisjon for rettersted på en av øyene. 
 
Steilene består av tidligere fem, nå fire øyer rett utenfor Alværn brygge (sjøen er fylt opp, slik at to av 
øyene henger sammen). På Fyrsteilene ligger det eldste fyret langs Follo-kysten (1837). Steilene fyr 
ble automatisert i 1992, men fyrstasjonens bygningsmiljø har stor verneverdi. Eldre bebyggelse på 
Persteilene/Landsteilene: tønnefabrikk, tapperi, bestyrerbolig og bolighus med uthus. Historiske 
forbindelseslinjer over til fastlandet Alværn, der den første strandsitteren bosatte seg. Her dannet det 
seg et lite samfunn med boliger, skole og posthus tilknyttet virksomheten rundt Steilene. I 1905 ble det 
bygget vannbasseng ved tjern oppe i åsen på fastlandet. Forsyningsrenner ned til fjorden sørget for 
ferskvannsforsyninger. 
 
Øygruppa Steilene formidler en viktig del av Nesodden og Follos industrihistorie. Øygruppa har stått 
sentralt i moderne oljehistorie i Norge fra 1890-tallet da det ble reist en stor petroleumcisterne på 
Landsteilene. Den inneholdt 1/6 av Norges årsforbruk av parafin. I de følgende åra ble det i alt reist 23 
oljetanker for import og videresalg av olje på øyene. I tillegg til oljetankene ble det oppført en rekke 
bygninger, bl.a. limeri og tønnefabrikk. I dag er oljetankene revet, men det gjenstår ett vernebygg på 
Storsteilene. Øygruppa vurderes å ha nasjonal verdi, spesielt ut fra sin betydning som 
lokaliseringssted for tidlig oljeindustri, samtidig som bygningene og øygruppa utgjør et unikt 
lite bygningsmiljø av høy antikvarisk verdi. 
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Område nr.5 Berger - Røer – Løes - Torget         

Jordbrukslandskap med veksling mellom åker og eng, beiter, havnehager, åpne vannspeil, åkerholmer 
og skogteiger med edle lauvtrær. Gårdstunene i området har godt bevart bygningsstruktur og mange 
inn- og uthus ivaretatt, alléer og store, gamle trær i tilknytning til gårdstuna. Herskapelig hovedbygning 
på Røer gård oppført på 1600 eller1700-tallet.  
 
Ekebo/Eikheim: hagemark med verdifull eikeskog. Røerskogen er en av Europas nordligste 
eikeskoger og blir godt skjøttet. Røertjernet er et viktig kulturlandskapselement med rik vegetasjon. 
Området rundt gårdene Røer og Løes er på grunn av sitt rike og varierte kulturlandskap også ut fra 
biologisk mangfold pekt ut som et av de mest verdifulle i Follo. 
 

           

 
Løesgrenda hadde tidlig bosetning. Løes- og Holtgårdene har historie tilbake til førreformatorisk tid. 
Villabebyggelse fra slutten av 1800 og begynnelsen av 1900-tallet ved Torget, flere kunstnerboliger, 
eksempler på intakte sveitservillaer, husmannsplass. Torget er gammelt handelssentrum. Her er også 
Nesoddens eldste hus registrert (bolighus med uthus bygget på 1600-tallet eller eldre, beliggende øst 
for riksvegen). 
 
Gården Solberg er fra vikingetida. 
 
 

Område nr.7 Nesodden kirke med omgivelser       

Nesodden kirke; middelaldersk kirke i romansk stil danner sammen 
med prestegården det største tyngdepunktet i området. Kirken er 
trolig fra ca. år 1200. Kirken er automatisk fredet etter §4 i 
kulturminneloven. Videre er et område rundt kirken, med 
prestegården, fredet etter §21 i Kulturminnelova.  
Historiske forbindelseslinjer fra Torvet, kirka og gårdene oppe på 
platået og ned til kystlinja. 
 
Gammelt vegfar mellom kirka og Gamle Presteskjær er sporbart i 
terrenget. På de nyere vegene er både stabbesteiner og vegdekke 
fra tidlig på 1900-tallet godt bevart. Langs strandkanten er det rester 
av prestegårdens badehus og andre kulturminner med miljøverdi. 
Kirkevika er en av de første faste boplassene ved kysten på 
Nesodden. Her lå en gård allerede før Svartedauden, med stor 
aktivitet; bl.a. saltutvinning og mølledrift allerede fra 1450-åra. Her 
er mange brygger. Kirkevika var havn for markedsplassen Torvet og 

Nesodden kirke 

Steilene. Foto: Egil Houg (Follo-kartet) 
 

Hovedbygningen på Røer 
Fra Berg mot Røer. 
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var et viktig knutepunkt for handel og transport. Herfra gikk båttrafikken over til Bekkensten. Oppegård 
var tidligere en del av Nesodden sogn.  
 
 

I Kirkevika står fortsatt bygningen som ble brukt som 
gjestgiveri. Rester av flere husmannsplasser, for 
eksempel husmannsstua (Olastua, datert 1600-tallet) og 
et lite fjøs etter husmannsplassen Kirkevika. Stua blir i 
dag brukt som feriehjem. Anlegget Torvet med uthus er 
også datert til 1600-talet. Her var det dessuten 
tømmeropplag for videre transport over sjøen. 
Forbindelseslinjer også innover i skogen; godt bevart 
reguleringsdemning ved Ravnsborgtjernet, som var et av 
flere tjern som ble demmet opp i forbindelse med 
mølledrift i Kirkevika. 
 

 
 
 
 
Varer ble fraktet fra gårdene og skipet ut fra bryggene. Fjordvangen brygge lå under Flateby og Berger 
brygge tilhørte Berger gård, som er den eldste på nordre Nesodden og som huset Nesoddens første 
poståpneri. Tømmer ble transportert over fjorden til Ljansbruket. Eksempler på svenske ”ferdighus” av 
laftet tømmer. 
 
Rudstrand er et karakteristisk feriested på Nesodden med bebyggelse fra 1860-1913. Det er ingen ny 
bebyggelse på eiendommen etter 1913. Husmannsplassen Skjærløkka med bygninger, skilt ut i 1868, 
var en av de første eiendommene på Nesodden som først ble kjøpt til sommerbruk. 
 
I området finnes forskjellig typer kystkultur, som villabebyggelse, sommerhytter, feriehjem, brygger og 
badehus. Her har det foregått saltkoking (saltboden i Fjordveien), og det finnes rester etter isdrift. 
 
 

Område nr.10 Fjellstrand - Dalbo         

Ved Fjellstrand finner vi de best bevarte dampskipsbryggemiljøet i Folloregionen, en god illustrasjon 
på fjordbåttrafikkens betydning for bebyggelsesutviklingen langs fjorden. Fin eldre bebyggelse, 
badehus ved Fjellstrand brygge. Bratt terreng med bebyggelse oppover i fjellsida. Gode eksempler på 
store, herskapelige sommerhus og de mindre, tettliggende, sommerboligene på små tomter. Flere 
velholdte landsteder fra tidlig 1900-tall. Flere elementer fra istrafikken, miljøet rundt moloen og eldre 
bebyggelse ved Fjellstrand brygge.  
 
Bebyggelsen innenfor området er for en stor del kommet til i perioden 1900-1924 og er godt bevart 
(ref. NIKU-rapport). Også ved Dalbo brygge er en rekke elementer fra istrafikken bevart, bl.a. 
trossefester og konturene av ishustomta. 
 
 

Område nr.11 Svestad – Spro         

 
Eldre bygningsmiljø ved Svestad brygge, bl.a. med 
butikk, molo og bebyggelse fra tidlig 1900-tall, samt 
flere meget godt bevarte sommerhus. Ved 
Granerudstøa var det fra 1911 tankanalegg for olje 
og bensin, etablert av Indian Refining Co. Senere 
tok Norske Shell over virksomheten. I dag står blant 
annet fundamenter etter oljetankene igjen.  
 
 
 
 
 

 Kirkevika 
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Høy forekomst av isdammer innen et lite område. Rester etter isanlegg på Svestad der flere sentrale 
elementer er bevart.  
 
Nordre Spro: Mange spor etter gruve- og steinbruddsdrift fra slutten av 1800-tallet; brygge, gruver, 
restavfall fra steinuttak, steinsettinger, anleggsveier, fortøyningsbolter og bygninger. Steinbruddsdrift 
om sommeren var et viktig sesongarbeid og kunne kombineres med isdrift vinterstid. Her var stor 
aktivitet (området ble på folkemunne kalt ”London”), med både feltspatgruve, sementvarefabrikk og 
skomakerverksted. Gruvevirksomheten ble drevet fram til 1.verdenskrig. Sementfabrikken (bygget i 
1918) framstilte som eneste anlegg i landet råstoff til syrefast sement. 
 
Godt bevart sommerhusmiljø ved tidligere damskipsanløp ved Søndre Spro. 
 
Omfattende forekomster av kulturminner tilknyttet isdrift (alle isdammene på nordre Spro er kunstig 
bygget); vannrenner i terrenget, driftsveier, tufter etter ishus etc. Badehus. 
 

Annet verdifullt kulturlandskap 

Område nr.4 Skoklefall – Oksval - Hellvik          

Området ved tidligere Hatt gård og strandområdet med Oksval brygge er et gammelt kulturmiljø. En 
vesentlig del av bebyggelsen her er ferieboliger fra siste halvdel av 1800-tallet. Oksval brygge og 
badehusrekke vest for brygga er viktige elementer i dette området.  
 
Hellviktangen var opprinnelig en av gårdene ved Bunnefjorden som senere ble kjøpt inn og brukt som 
landsted, utskilt som eget gårdsbruk i 1827. Lyststed fra slutten av 1700-tallet for sosieteten i 
Christiania. Det gamle gårdshuset ble ombygget til et jugendhus. Godt ivaretatt 
bygningsmasse, dampskipsbrygge og stort parkanlegg. Stedet var i mange år Bakersvennenes 
feriehjem. Mot sjøsiden ligger de fine, gamle eiendommene med gedigne hus; flere av dem fra 
begynnelsen av 1900-tallet. Steinsettinger oppover i lia kan være rester etter drifteveg bygget av 
munker fra Hovedøya. 
 
Hellvik brygge var det naturlige endepunkt for gammel veg (1650-1800) fra tunet på Berger gård. Det 
er tre dampskipsbrygger på Hellvik. Vegen fra Berger har i dag status som fylkesveg. 
Husmannsplasser under Berger. Tidligere båtbyggerivirksomhet; bolter i fjellet er rester etter 
båtbyggeriets forankring. Flere fine, gamle landeiendommer anlagt på slutten av 1800-tallet, bakeri og 
landhandlerier vitner om et yrende ferieliv som utviklet seg gjennom mellomkrigstida. Eldre 
bebyggelse med høy autentisitet nord for brygga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skoklefaldstrand: husmannsplasser under Skoklefald 
gård og Nesoddtangen gård. På Skoklefaldstrand 

Svestad brygge med tankanlegg oppe i lia. 

Hellviktangen sett fra nordøst Sommerhuset på Hellviktangen 
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ligger et gårdsanlegg fra 1800-tallet (kilde: NINA/NIKU). Området langs sjøen er ellers preget av 
bebyggelse fra siste del av forrige århundre og de første tiår av 1900-tallet. Fellesbadehus (Helvikskog 
Vels badehus) ute i Ursvikbukta ble ferdig 1931.  
Ursvik var et typisk sommerhusområde som i 1940 bare hadde 2 fastboende. Det har kun i liten grad 
skjedd fortetning i området. Derfor er det opprinnelige planmønsteret med veger, tomtestørrelser og 
bebyggelse slik det ble planlagt og bygget fra 1880-åra og fram til 1940 godt bevart. 
 
  
 
 

 
 
 

På Skoklefald er det registrert en rekke kulturminner: fire rydningsrøyser og et steingjerde og en rekke 
røysformasjoner og steinrekker. Det er ikke foretatt datering av disse.  
 
Skoklefaldtjernet; mulig tidlig bosetning. Skoklefaldbekken er forbindelseslinje ned til sjøen. 
Lav autentisitet på bygningene på Skoklefaldgårdene. 
 
 

Område nr.6 Berger brygge -Sørby 

Kystkulturmiljøer, brygger. Nære forbindelseslinjer til gårdene oppe på platået. 
 
 

Område nr.8 Gårder og plasser i skogen: To, Johnsrud og Baltsrud    

De tre valgte kulturlandskapene har kontinuitet og er i drift i dag. Det går stier mellom stedene og fra 
Johnsrud til Røer gård. 
 

På To gård er det grunnlendt mark, beiter i bruk og  
eldre bebyggelse. Det gamle tunet er kun delvis intakt. 
Eldre bolighus muligens flyttet hit fra Fundingsrud i 2004. 
På Tomåsan ble det drevet omfattende torvuttak i første 
halvdel av 1900-tallet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 
Johnsrud var opprinnelig husmannsplass under 
vestre Flateby. Plassen ligger i et avgrenset 
landskapsrom med Jonsrudlia i nord. Spor etter 
gammel dyrking, frukthage, beiter i bruk. Tun med 
eldre uthus for flere funksjoner. Husmannsplassen 
ble småbruk i 1886 og er fortsatt i drift i dag. Den 
østre delen av jordet ved bruket heter Ravnsborg, og 
var husmannsplass under Nedre Røer. Spor etter 
boplassene, beiter i bruk. 
 
 
 

 
 

 

Fellesbadehuset ved Ursvik brygge. 

 

To gård 

Johnsrud 
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Baltsrud 
Baltsrud var selvstendig gård i middelalderen og ødegård etter Svartedauden. Gården ble lagt under 
Røer etter den tid og er fortsatt en del av Røer. Plassen ble ryddet igjen etter 1630-årene og utskilt 
som eget bruk i 1828. Låven på tunet stod opprinnelig på Ravnsborg. 
 
 

Område nr.9 Ommen          

Nordre Ommen var opprinnelig strandsitterplass eller husmannsplass under gården Røer, antagelig 
tatt opp på slutten av 1700-tallet og siden fiskerbosted gjennom mange generasjoner helt fram til 
1935, en strevsom og farefull tilværelse i hardt slit for det daglige brød. Fisk ble fraktet over fjorden til 
hovedstaden for salg. Bolighus og uthus med høy autentisitet. Kulturlandskap med høy biologisk verdi 
som er i ferd med å gro igjen. 
 
Den eldste registrerte bygningen i området er et hus på Søndre Ommen fra perioden 1750-1774. 
Ommen er et eksempel på godt bevart fiskerbosted med høy autentisitet som formidler en viktig del av 
Nesoddens kysthistorie. Det er ikke bygget et eneste nytt hus i Ommen de siste hundre åra. 
 

Område nr.13 Gjøfjell – Fundingsrudvegen (Burmavegen)      

Den eldste ferdselsvegen gjennom området er den gamle kirkevegen mellom Gjøfjell og Nesodden 
kirke. Over åsen mellom Gjøfjell og Svestad gård ligger vegfaret som hulveg i terrenget. Nyere 
forgreininger går ned til Oslofjorden i Fagerstrand (tidl. Grisebu) og Bunnefjorden i Blylaget. På 
strekningen som i dag kalles Burmavegen (Fundingsrudvegen) ligger flere generasjoner veger ved 
siden av hverandre. Gjøfjell kapell er områdets tyngdepunkt i sørvest, sammen med Svestad gård. 
Forgreininger til Skuterud og Skauggårdene i Frogn, som har tilkomst fra Burmavegen. 
 
Gjøfjell kapell oppført i 1900, ligger i randsona mot jordbrukslandskapet på Gjøfjell. Småskala 
jordbrukslandskap på grunnlendt mark, variert. Rud/Gjøfjell-gårdene: flere fine tun med eldre 
bebyggelse, men innslag av annen bebyggelse trekker ned helheten. Fra Gjøfjell går den gamle 
kirkeveien via husmannsplassen Ravnsborg og ned til Svestad gård. Svestad og Fundingsrudgårdene 
har vært bebygd siden 1300-tallet og har gårdstun med godt bevart bygningsstruktur. 
Fundingsrudvegen har høyt preg av opprinnelighet, der den gruslagt snor seg gjennom 
jordbrukslandskapet, med gårdsbruk langs vegen. Gårder med godt bevart tunstruktur og en del eldre 
bygningsmasse. Den eldste bygningen i området er trolig driftsbygningen på Hokholt østre, som skal 
være fra 1600-tallet. Rester av en rekke husmannsplasser i utmarka rundt gårdene. 
 
Nordre og Søndre Skaug: Gården ble trolig ryddet i middelalderen. Gammel gårdsveg som tidligere 
gikk via Fundingsrud. Småskalalandskap gjør at området illuderer en eldre gårdsenhet. Skuterud: 
gammelt småbruk med landskap som holdes i hevd med variert drift med beitedyr. 
 
Nordre og Søndre Krange har 1700-tallets gårdsstruktur godt bevart, med flere eldre småhus for flere 
funksjoner. Enkelte av gårdsbygningene er datert tilbake til 1600- og 1700-tallet.  
 
Nære forbindelser til område nr.14 Bomannsvik-Blylaget. 
 

 
Område nr.14 Bomannsvik - Blylaget       

Blylagveien: rodevegen fra 1877 som går ned til Blylaget brygge er en historisk forbindelseslinje fra 
gårdene langs Burmavegen og ned til sjøen. Blylaget var den naturlige havna for jordbruksbygda ved 
Hasle og Burmavegen og var et knutepunkt for skyss av tømmer, gods og folk. Her lå på 1600-tallet 
en husmannsplass under Krange (ingen spor etter denne i dag). Rundt 1800 var det fire 
husmannsplasser og gjestgiverier her. Blylaget har særpreget bebyggelse. Her har mange av 
Nesoddens mest kjente kunstnere holdt til. I tinnsmia på Blylaget føres nå tinnhåndtverkstradisjoner 
videre i tredje generasjon. 
 
Blylaget med Haslumtangen inneholder en rekke spor av en variert nærings- og industrivirksomhet fra 
slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet – fra oppdemmingene i elva Hasla til isdammene 
og ishustomtene ved sjøen. Spesielt viktig er sporene etter isdrift. Området har stor pedagogisk verdi 
som et typisk isanlegg. Våningshuset på Haslum er verneverdig i seg selv i kraft av sin alder og 
autentisitet. Gårdsanlegget er relativt godt bevart, og her er relativt få forstyrrende elementer.  
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Blylagdammen og Krystalldammen er kunstig anlagte 
isdammer med tilhørende vannrennesystemer. Som en 
kuriositet kan nevnes at murplattingen på dagens 
tennisbane i Blylaget opprinnelig var et digert ishus. På 
begynnelsen av 1900-tallet var Blylaget Nesoddens 
fjordsentrum i indre Bunnefjord, med 
feriehusbebyggelse, feriehjem og kunstnerkoloni. Mye 
er bevart fra denne tiden, og Blylaget har fortsatt et 
frodig og landlig preg med store hager og eldre hus. 
Omfattende vegnett som ble bygget for hånd på 1900-
tallet. Spor etter tidlig industri, mølle og sag ved Hasle. 
  
 
 
 

 
 
 

Verdifulle fornminneområder i Nesodden kommune 

Det er etter forholdene registrert få automatisk fredete kulturminner i Nesodden kommune. I 
Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden er det kun 26 registrerte kulturminner. Grunnen til 
det lave antallet er nok mer en moderat utbygging de siste årene enn mangel på automatisk freda 
kulturminner. Området som er avmerket på Nesodden strekker seg fra nord for Nesodden kirke og til 
Frogn grense. I hovedsak dekker området arealet øst for RV 156. Bakgrunnen for skravuren her er det 
store potensialet for funn av steinalderlokaliteter fra Nøstvetperioden. Det finnes innenfor området 
allerede en kjent boplass fra denne perioden. På Grøstad er det tidligere registrert en boplass. I tillegg 
til den kjente boplassen er det en rekke løsfunn fra steinalderen i området. Det verdifulle 
fornminneområdet går over i Frogn der det er en rekke større funn like sør for grensen. Den store 
boplassen fra Nøstvetperioden på Glenne skiller seg ut som en sentral lokalitet i så måte. 
 
I tillegg til det omtalte området finnes det flere enkeltliggende automatisk freda kulturminner på 
Nesodden. Det finnes blant annet gravrøyser på Omsåsen, Haslumtangen og Varden. Det er også 
gjort funn av steinalder på Svestad, Sjøstrand og Skoklefall. Funnstedet ved Granholt nord for 
Skoklefall som ble gravd ut på slutten av 1990-tallet ga et sjeldent godt innblikk i Nøstvetkulturens 
bruk av organisk materiale i sitt redskapsinventar. På dette stedet ble det funnet flere fiskekroker av 
bein og store ansamlinger av skjell og snegleskall. 
 
 
 

4.2 Frogn kommune 
De første menneskene kom til Frogn for over 8 000 år siden. Kun løsfunn vitner om boplassene fra 
denne tida. Jordbrukslandskapet i Frogn har store variasjoner. Den første faste bosetningen fant sted 
på morenene. I Frogn kalles miljøet på morenene, der vi finner de tidligste og største gårdsbruka, 
Midtbygda eller Feitbygda – i talende kontrast til Skaubygda eller ”Sopelimbygda” i nord, der de minste 
bruka ligger. De historiske linjene fra jordbrukslandskapet på morenene strekker seg inn i 
Dammengrenda og ned til Bunnefjorden. Fra Ås-Frognraet er det viktige forbindelseslinjer ned til 
Oslofjorden. Kommunen har en betydelig kystkulturhistorie.  
 
Froengodset er det desidert betydeligste gårdsanlegget i Frogn. Gårdens beliggenhet ved 
middelalderkirkestedet understreker dens betydning.  
 
Dagens Frogn kommune inneholder den gamle landkommunen Frogn og den tidligere byen Drøbak. 
Førstnevnte har en historie som er typisk for utviklinga på landsbygda på Østlandet, mens Drøbaks 
historie er spesiell.  
 
Håøya har det høyeste punkt i Frogn kommune, 230 m.o.h. 
 

Blylagsdammen 
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Kolstad-Øyerud-Haver: se Område nr.45 Ås-Frogn-morenen med Korsegården  

 
Område nr.12 Søndre Langåra          

Søndre Langåra tåkeklokke og området rundt er fredet iht Kulturminnelovens §§15 og 19. Anlegget 
består av tåkeklokke, bolighus, uthus med do og naust. Godt bevart bygningsmiljø. Det var svært 
sjeldent at det ble bygget bolig og naust for fast bemanning på tåkeklokker. Hele anlegget er intakt, 
også det manuelle maskineriet fra Martin Wiig i Oslo. Tårnbygget er i sveitserstil og har i dag status 
som sjømerke (båke). Ellers på øya: Stilrent og vedlikeholdt ventehus med signalpil. 
 
 

Område nr.18 Brannmennenes feriehjem, Digerud        

Digerud feriehjem (Oslo brannfunksjonærers feriehjem), Sandviken. Bebyggelse og område fredet 
etter kulturminnelovens §§ 15 og 19. Feriehjembebyggelse med høy autentisitet. Anlegg med 9 hytter 
med uthus rundt en plass. Bygningene på plassen består av våningshus, uthus og båthus. 
Eiendommen var opprinnelig husmannsplassen Nordre Sandvika under gården Digerud. Husmannen 
ble selveier i 1830. Hyttene ble oppført i to etapper, i 1932 og 1937. En siste ble bygget i 1963. 
Hyttene er oppført av prefabrikerte materialer, såkalt ”fabrikklaft” i 1 og 11/2 etasje.  
 
Digerud feriehjem er et eksempel på feriehjem fra midten av 1900-tallet tilknyttet foreninger og 
organisasjoner.  
 
Is ble skipet ut fra Digerud brygge. Det finnes en fortøyningsbolt fra virksomheten. 
 
Digerudgrunnen fyrstasjon ble etablert i 1871, med tåkeklokke. Lite igjen av det opprinnelige. 
Tåkeklokke endret til nautofon, fra 1930; en av de første i landet. Ny bolig inne på land ble bygget i 
1949. Naust inne på land står igjen av den gamle bebyggelsen. Bolig og naust på fastlandet brukes i 
dag som feriested for Kystdirektoratet. 
 
Feriehjemmet er godt bevart. Stedet er fortsatt i bruk som feriested for ansatte i Oslo Brannvesen. 
Verdifullt bygningsanlegg både i arkitektonisk og i sosialhistorisk sammenheng. Hyttene er typiske for 
1930-åras hyttebebyggelse. Feriehjemmet er sosialhistorisk interessant som en del av fritids- og 
fagbevegelsen i mellomkrigstida.  
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Område nr.21 Håøya nordre          

Så tidlig som 1600-tallet har man funnet belegg for at det bodde leilendinger/husmenn på øya. 
Husmannsplassen ses i dag i form av våningshus og bryggerhus. Brukeren fikk skjøte i 1710. Her ble 
drevet trelastsalg, fiske og fraktvirksomhet, i en kort periode var her også en dampsag i drift. En 
sprengstoffabrikk var i drift i en kort periode på 1900-tallet, men her finnes en rekke spor etter 
virksomheten; bl.a. kruttmølle – bygninger og anlegg for tidligere sprengstoffproduksjon. Her foregikk 
dynamittproduksjon under 1. verdenskrig, fabrikkbygningen er restaurert. Veg som krysser øya. Veger, 
ruiner og andre spor etter eldre industriområde. 
 
Unikt eldre industriområde. Fabrikkanlegget framstår som et unikt industrielt kulturminne fra en tid da 
man i Follo var på leting etter nye næringsveger. Det gamle tunet har høy verneverdi.  
 
 

Område nr.22 Kaholmene – Bergholmen – Håøya søndre  (Oscarsborg)    

Området har flere befestningsanlegg bevart innenfor et lite geografisk område med Oscarsborg 
festning, Husvik, Kopås, Seiersten, Veisving, Kringerud og Heer, samt Stjernåsen i Vestby, se under 
Vestby. I Landsverneplan for forsvaret (2000) er utvalgte bygninger tilknyttet festningsanleggene 
foreslått fredet. 
 
Området ligger sentralt i skipsleia og har hatt stor strategisk betydning for forsvaret av 
Christiania/Oslo. I begynnelsen av 1640-årene ble det bygget et blokkhus her, og omkring 1814 ble 
det anlagt et batteri med seks kanoner. Det ble snart besluttet å anlegge et mer permanent 
forsvarsanlegg, og i 1845 ble Kaholmene kjøpt av staten og arbeidet med byggingen av Oscarsborg 
påbegynt. 
 
Oscarsborg festning: Anleggene tilknyttet Oscarsborg tillegges høy verneverdi som forsvarshistorisk 
minnesmerke og er et kulturmiljø av nasjonal betydning. Festningsmiljøet med bygninger, 
fortifikasjoner, murkonstruksjoner og terrengelementer som veier og kaianlegg har betydelig 
militærhistorisk og arkitektonisk verdi.   
 
Festningen var i lang tid Norges viktigste kystartillerianlegg og har stor symbolverdi i kraft av sin 
betydning ved angrepet på Norge 9.april 1940. Oscarsborg bærer preg av flere perioder med 
modernisering og utbygging. Bygningene og fortifikasjonsanleggene representerer derfor flere stadier i 
kystartilleriets utvikling. Av særlig interesse er Hovedfortet med utenverker.  
 
Oscarsborgs festning har front mot innseilingen i Oslofjorden, med flankerende batterier på begge 
landsidene. En 1500 meters sjeté (undervannsmur) blokkerer det vestre fjordløpet. Etablissementet 
utgjør de to Kaholmene, (nordre og søndre), Bergholmen, Håøya og Hallangsodden, og inneholder 
bl.a. hovedfort, fortifikasjoner, bygninger, kaier og veger. Etablissementet er utbygget og modernisert 
over en lang periode, og miljøet har derfor et sammensatt preg og representerer Oscarsborgs utvikling 
gjennom om lag 150 år. Søndre Kaholmen rommer de sentrale og eldste deler av Oscarsborg. 
 
Håøya ble befestet med et kanonbatteri og et haubitzbatteri, samt siktestasjoner og 
kommandosentral. Kanonene ble fjernet av tyskerne, men selve anleggene er i god stand. 
Minnelunden i lia nedenfor har stor symbolverdi, her ble seks motstandsmenn henrettet av tyskerne 
under krigen. Anlegget omfatter også Hallangsodden på fastlandet. Husvik ble etablert med to 
batterier; Kopås og Husvik og fremstår som en integrert del av Oscarsborg festning. Viktige deler av 
Husvik er bevart. 
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Seiersten skanse: del av flankeforsvaret til Oscarsborg festning. Området er skilt ut fra prestegården 
Seiersten i 1895, for å anlegge flankeforsvar for Oscarsborg festning. De militære anleggene strekker 
seg fra Veisvingbatteriet i sør til Heer skanse i nord. Flere skanser, festningsanlegg, veger osv. 
Områdets verneverdi begrunnes i sammenheng med Oscarsborgs anlegg for øvrig. 
 
På Stjerneåsen i Vestby ligger militær en utkikkspost (ortografstasjon bygget i 1902); befestning som 
ble bygget for å styrke Oscarsborg festningsanlegg. De tekniske installasjonene er fjernet, men 
bygningene er godt ivaretatt. Er vurdert for å være et sjeldent objekt som er bevaringsverdig både av 
militærhistoriske og av bygningshistorisk årsaker. 
 
Kaholmene/Håøya: Her finnes ballastplanter som er kommet til øyene med ballastsand på 1800-tallet.  
 
Ellers finnes i området bygningsmasse og ruiner av bygninger tilknyttet fyr og strandsittersteder, blant 
annet på Orrekloa, Kolerabukta og Søndre Håøya. 
 
 

Område nr.23 Drøbak 

Fordi Oslofjorden ofte frøs til om vinteren fungerte Drøbak som vinteruthavn for Oslo inntil 
dampskiptrafikken fikk omfang. Oslo/Drøbak var en viktig utførselshavn for trelast i begynnelsen av 
det 17. århundret og vokste fra å være et lite strandsted under Holter gård i Frogn, til et viktig ladested 
med betydelig vekst fra midten av 1700-tallet. Byen fikk selvstendige kjøpstadsrettigheter i 1842, da 
Osloborgernes handelsprivilegier ble opphevet. Iseksport ble senere en viktig handelsvirksomhet i 
byen.  
 
Drøbak karakteriseres i dag særlig ved store samlinger av verdifull trehusbebyggelse fra 1700- og 
1800-tallet. Gamle Drøbak (omfatter nederste del av sentrum) er regulert til spesialområde bevaring i 

henhold til plan- og bygningslovens §25.6. ”Hospitalet” og 
”Skrivergården Solgry” er freda etter kulturminneloven. Populært for 
kunstnermiljøet og sommerturister fra slutten av 1800-tallet. Drøbak 
kirke er en lafta korskirke fra 1776 (står oppført på Riksantikvarens 
liste over freda, verna og listeførte kirker. Fine eksempler på 
fritidsbebyggelse. Drøbak er et kysthistorisk tyngdepunkt det 
knyttes verneinteresser til i regional og nasjonal sammenheng.  
 
Elleskjær-Elleodden: Eldre trehusbebyggelse, godt bevart 
fritidsbebyggelse i funksjonalistisk stil.  
Elle tåkeklokke er fredet etter kulturminnelovens §§ 15 og 19. 
 

Oscarsborgs symbolverdi er av nasjonal 
interesse og anlegget har stor pedagogisk 
verdi 
 

Utsikt fra festningen inn Drøbaksundet. 
Håøya til venstre på bildet 
     
        venstre på bildet. 

 

Utsikt fra kanonstillingene ut Drøbaksundet. 
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Område nr.25  Frogn kirke – Froengodset        

Området omfatter kystlandskapet ved Bunnefjorden, den fruktbare jordbruksbygda på morenen og det 
mer kuperte skogterrenget nord for morenen. Froengodset og Frogn middelalderkirkested utgjør et 
tyngdepunkt. (Forbindelseslinjer i alle retninger; sørover til Ås-morenen langs fylkesvegen via Bakker 
bru og vestover til Dammenområdet, østover og nordover.) Kulturminnebildet har stor tidsdybde og 
inneholder et vidt spekter av ulike kulturminner og kulturlandskapstyper som dokumenterer bruken av 
området og endringer i landskapet over et langt tidsrom. Her finnes rike forekomster av kulturminner 
fra steinalderen og fram til i dag. Kulturminnene understreker den nære sammenhengen mellom 
naturgrunnlaget og bruken av dette gjennom tidene. Froensvegen, Kirkevegen og Stubberudvegen 
følger de gamle vegfarene og vegløpene er derfor viktige historiefortellende elementer. Deler av 
vegstrekningene har grusdekke og er rammet inn av steingjerder. Stubberud gård og Økern gård er 
berikende faktorer til landskapet omkring Froen gård.  
 
Frogn-morenen, med automatisk freda kulturminner, gamle alléer og gårdstun på rad i et åpent 
kulturlandskap er typisk for Frogn kulturmiljø. Godt vedlikeholdt, usedvanlig lite endret 
jordbrukslandskap som fremstår som et sammenhengende historisk landskap. Frogn kirke (fra 1859) 
brant ned i 1994, og ny kirke ble bygget i 1996 og innviet i 1999. Tidligere stod en eldre trekirke på 
tomta. Hovedbygningen på Froen herregård (fra 1767) og portstuene er fredet etter kulturminnelovens 
§ 15. Kulturlandskapet rundt Froen er foreslått fredet etter kulturminnelovens § 19. Froengodsets 
hageanlegg er et representativt eksempel på en østlandsk renessansepreget terrassehage.  
 
 

 

 
 
 
 

. 

Froen gård. 

 

Funkisbebyggelse i Fyrvegen på Elleodden,sikt 
mot Elleskjær med Elle tåkeklokke. 

 



 40 

 
 
 

 
Eikelunden ”Danmark”: Beitehage med store eiketrær med rik og frodig undervegetasjon er en av de 
best bevarte eikehagene i Frogn. 
 
Økern gård har spesielle landskapskvaliteter på grunn av beliggenhet, arkitektoniske verdier og 
tunvegetasjon. Til Økern er det knyttet tradisjoner om middelalderkirke. Sammen med det åpne 
kulturlandskapet over mot Stubberud, utgjør dette tyngdepunktet et vesentlig regionalt 
referanseområde av meget høy kvalitet. Verdifulle kulturmarkstyper; eikelunder, edellauvskog, 
hagemark og rester av gammel beitemark. Restene av eldre kulturmarkstyper preges imidlertid av 
gjengroing 
 
Gårdstuna langs Rv153 har tradisjonell bebyggelsesstruktur. Ved Ottarsrud er det gjort funn som 
strekker seg tilbake til Kristi fødsel. Ottarsrud er det beste eksemplet på en av gårdene nære Drøbak 
som kom i byfolks eie på 1700 og 1800-tallet. Eierforholdene har satt sitt preg på gårdsanlegget som 
har en annen karakter enn mange andre gårder i bygda. Tilflyttet 1700-tallsbygning (fra gården Heer), 
flere 1800-talls bygninger, hageanlegg og gammel allè. Nyere bebyggelse omkranser tunet. 
 
Omkring Østli finner vi den nest største ansamlingen av gravhauger i Frogn. 
 
Storgrava: landskap med stor tidsdybde som forteller om linjer langt tilbake i tid; dyrkingsspor fra 
historisk tid, gravhauger, steinlegninger, ødeåker, rydningsrøyser og steingjerder. Mellom 
Tomtergårdene ligger den gamle rodevegen som sammenhengende gårdsveg. Tomter har vært en av 
de betydeligste gårdene i denne delen av bygda, med mange husmannsplasser fra gammelt av. Tunet 
på nedre Tomter peker seg ut som enkeltmiljø med mange ulike bygninger godt bevart 
 
Småskala jordbrukslandskap ved Stubberud har stor variasjon med mange eldre 
kulturlandskapselementer, automatisk freda kulturminner, eldre hus og spor etter tidlig dyrking på 
gamle plasser og i skogbrynet. 
 
Helt siden middelalderen hadde Froen fiskerettigheter i Bunnefjorden og i Årungen. Froengodsets del 
av Bunnefjordområdet gir et sammensatt bilde med husmannsplasser og underbruk, 
jordbrukslandskap og strandlinje, gammel bebyggelse og spor etter kystnæring. Årungsvassdraget 
dokumenterer tekniske kulturminner og godsets tilknytning til eldre vannkraftbasert industri. Gården 
har fra 1600-tallet og fram til 1930-årene hatt både sag, høvleri, møller og teglverk langs elva, isdrift i 
omlandet. Flere av virksomhetene var relativt omfattende. Omkring 1910 ble det anlagt en kjerrat og 
en skinnegang. Froenmøllene hadde et stort oppland. Teglverket, som bl.a. leverte teglstein til slottet, 
ble nedlagt i 1937. Froen mølle er regulert til spesialområde bevaring i henhold til §25 i Plan- og 
bygningslova i forbindelse med reguleringsplan for ny parsell av E6 Korsegården-Vassum i 1996. 
Froen mølle er i dag i en svært dårlig forfatning. Rester av vannkanalen oppe i fjellsida, turbinanlegget 
og forbygninger langs elveløpet er godt synlige i dag. 
 

Mot Stubberud 

 
Frogn kirke og Froen gård. 

 

Frogn kirke 
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Gårdene Vassum og Fløyspjeld (med våningshus i mur, sjeldent for gårdsbebyggelse) er trolig ryddet i 
yngre jernalder. 
 
Bygdeborg på Tjuvåsen er anlagt i eldre jernalder og har hatt et omfattende oppland.  
 
Årungsvassdraget representerer et svært rikt kulturminnemiljø som belyser en viktig del av Follos 
næringshistorie. Det omfatter en rekke minner etter den industrielle virksomhet som gradvis utviklet 
seg fra 1500-tallet fram til 2.verdenskrig. Særlig sett i sammenheng med Froengodset er vassdraget 
av betydelig historisk interesse. Froens karakter av storgods, med utnyttelse av skogseiendommene, 
fisket og kraftressursene i elva, setter dette området i en særstilling som kan sammenlignes med 
Ljansbruket i Oppegård.  
 
Det store omfanget av gamle vegfar innenfor området vitner om kulturmiljøets store regionale 
betydning fra eldre tid. Froen gård ble rydda i eldre jernalder og har gitt sitt navn til bygda. Bruket 
representerer en funksjonell enhet med innmark og utmark, plasser og underbruk, industriminner og 
vegstruktur. Landskapets sosiale bosettingsmønster er fortsatt lesbart, slik husmannsplasser og 
plasstufter fortsatt ligger. 
 
Utbyggingen av E6 ved Årungen har medført store endringer i landskapet. Krysset mellom E6 og Rv23 
Oslofjordforbindelsen, representerer et dominerende inngrep i det trange daldraget. Rv23 kutter de 
markante historiske hovedlinjene i kulturlandskapet og ligger som en barriere mellom Kulturlandskapet 
ved Froen/Stubberud og landskapet ved Bunnefjorden. 
 
Bånn: området rundt indre del av Bunnefjorden er en del av et gammelt kulturlandskap. Varme, 
sørøstvendte hellinger mot Bunnefjorden fra Bøleråsen, med mange typer kulturpåvirket edellauvskog 
og rik lågurtskog. Strandengen innerst i Bunnefjorden er den eneste kulturpåvirka saltsiv-
rødsvingeleng i Follo; trolig betinga av tidligere beite. 
 
Chaussèen: (se beskrivelse under Område nr.32 Gjersjøen med omgivelser): spor etter små 
strandsitterstuer og husmannsplasser fra før chausséen ble bygget. Stuebygningen på Nordre 
Bekkevoll) er eksempel på dette. Det meste av bebyggelsen langs chausséen har imidlertid vegen 
som forutsetning. Bekkevoll: bygningsmiljø med bakgrunn i det mer varierte næringsgrunnlaget som 
vokste fram langs Bunnefjorden mot slutten av 1800-tallet. 
 

Annet verdifullt kulturlandskap 

Haslumtangen-Blylaget: se Område nr.14 Bomannsvik - Blylaget, omtale under Nesodden 
Gårdene Skaug og Skuterud: se Område nr.13. Gjøfjell – Fundingsrudvegen (Burmavegen), se 
omtale under Nesodden 
Solbergbygda, se område nr.47 Solbergbygda – Galbygrenda, omtale under Vestby. 
 
 

Område nr.15 Garder-Glenne          

Gårdene er trolig ryddet i yngre jernalder og i middelalderen. Den gamle vegen mellom Frogn kirke og 
Nesodden gikk gjennom tunet på Garder. Husmannsplasser i marginale områder. Ruiner og 
steingjerder fra nyere tid. Småskala landskap. Godt bevart tunstruktur med eldre bygninger ivaretatt. 
 
Området utgjør en helhetlig og godt bevart grend i Skaubygda hvor 1700 og 1800-tallets tunstruktur er 
tydelig. Særlig framheves tunet på nordre Garder med høy autentisitet og tunet på nedre Glenne med 
flere bygninger av høy alder. Godt bevart jordbrukslandskap med få fremmedelementer, 
referanseområder for jordbrukselementer i et småskalalandskap. Meget viktig referanseområde med 
hensyn til kystbundet steinalderbosetning. 
 
  

Område nr.16 Brevik           

Brevik var opprinnelig husmannsplass under Fuglesang, trolig opprettet ca.1870. Flere mennesker slo 
seg ned her i siste del av 1800-tallet og livnærte seg som fiskere og båtførere/fraktmenn. 
Kystbebyggelse, landhandleri, fritidsboliger og bryggesamfunn, rester etter isdrift. Brevik representerer 
et typisk bryggemiljø ved Bunnefjorden; med blanding av fastboende og fritidsbebyggelse fra før siste 
krig, om enn med et mindre helhetlig preg. 



 42 

 
 

Område nr.17 Dal           

Havsjødalen er del av et markant, trangt og langt daldrag – i eldre steinalder en trang fjord som skilte 
Frogn fra Nesoddlandet. Dal er trolig en av de eldste gårdene i Skaubygda og har fra langt tilbake 
vært delt. Navnet har den fått etter det markante daldraget i Havsjødalens ”utløp” i Bunnefjorden. 
 
Småbruket Øvre Dal var opprinnelig husmannsplassen Tusse under Søndre Dal og er omgjort til et 
mindre gårdsbruk. Godt bevart tun øverst i Havsjødalen, med markant beliggenhet i et småkollet 
jordbrukslandskap typisk for kulturlandskapet i Skaubygda. Gården har også særpreg i et variert 
bygningsmiljø der flere hus har stor egenverdi, bl.a. en eldre driftsbygning. 
 
Søndre Dal representerer en jordbruksbosetting i Skaubygda med lange tradisjoner og som en 
komponent i et jordbrukslandskap som er karakteristisk for Skaubygda. Gården har tradisjoner for å ha 
det eldste våningshuset i Frogn, noe som gir høy kunnskapsverdi, selv om autentisiteten er svekket 
pga. modernisert fasade. Elva på elvesletta ved nordre Dal ble kanalisert allerede i 1949. 
 
Dalshagan: To husmannsplasser og utmarksområder under Mellom-Dal. Godt utbygget og intakt 
system av drifts- og gårdsveger med bekkeoverganger, stabbesteiner, steingjerder og tidligere dyrka 
mark. Referanseområde for husmannsplasser; både en eldre og en yngre plass er bevart, med til dels 
intakt tunstruktur. Særlig har stua på Kastet stor grad av autentisitet. 
 
 
 
 

Område nr.19 Digerud-gårdene         

Digerud er trolig ryddet i yngre steinalder og ble delt i to bruk i 1794. Den eldste bebyggelsen på 
nordre Digerud skriver seg trolig fra denne tida, bebyggelsen på søndre Digerud er til dels eldre. 
Utmarka har vært av stor betydning, både skogen og i en periode også isdammene som ligger i 
utmarka rundt tunet. Sti ned til Sønderstøa. Det ble holdt skole i bryggerhuset, inntil skolestua ble 
oppført på Digeruds grunn i 1901. 
 
Grunnlendt jordbrukslandskap med historisk dybde uten forstyrrende elementer. Særprega og godt 
bevart tunbebyggelse der to tun ligger tett sammen. Særlig skal enkelte av bygningene på Søndre 
Digerud være svært gamle. Forholdet mellom inn- og utmark og en gårdsbebyggelse preget av solid 
velstand illustrerer utmarkas betydning for disse gårdene. 
 

Område nr.20 Holmen          

Holmen og Bollesundet er opprinnelig husmannsplasser under Ottarsrud. I første del av 1900-tallet ble 
det skilt ut en rekke parseller og halvøya er i dag tett besatt med landsteder og hytter. 
Strandsitterbebyggelse og eldre fritidsbebyggelse med høy autentisitet, feriehjem. Området fremstår 
som et kystmiljø som i mindre grad har vært utsatt for moderne endringer. Verdien knytter seg først og 
fremst som et tidlig eksempel på tett fritidsbebyggelse langs kysten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utsikt mot Holmen. 
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Område nr.24  Dammen – Oppegårdsmåsan        

Skogsgård med husmannsplasser, med gammel rodeveg som forbindelseslinje og synlige spor etter 
omfattende utmarksvirksomhet. Området ligger på den lave moreneryggen mellom Midtbygda og 
Hallangspollen og er en hel grend som har bakgrunn i husmannsplasser. Gården Holt ligger noe 
adskilt fra Dammengrenda i skog. Rodeveien (datert fra 1650-1800) mellom Økern og Holtbråtan er en 
godt bevart eldre veg, som var en del av en eldre ferdselsstruktur som bandt området sammen med 
Frogn Kirke og Hallangen. 
 
Dammengrenda har muligens bakgrunn i en eldre gård; det er gjort mange fornminnefunn i skogen 
rundt Dammen som tyder på mulig dyrking allerede i jernalder/middelalder. Området har verdi som 
jordbrukslandskap, der et eldre preg er relativt godt bevart. Området har historisk og pedagogisk verdi 
som et utmarksområde som ble kultivert som følge av befolkningstilvekst på (16), 17- og 1800-tallet. 
Samtlige tun innenfor området er husmannsplasser, hvorav de fleste til ulike tidspunkt har blitt utskilt 
som egne bruk eller opparbeidet til småbruk/mindre gårdsbruk. Søndre Dammen har verdi som et godt 
bevart tun fra ca.1900. Våningshuset her er et godt eksempel på sveitserstilens innpass på gårdene. 
 
Rydningstiden til Holt er satt til tidlig middelalder, kanskje vikingtid. Gårdstunet som helhet med allé, 
hage og store tuntrær sett i sammenheng med omkringliggende marker og Holttjernet er av historisk 
interesse, selv om bygningsmassen har lav autentisitet. 
 
I tillegg til gården Holt omfatter området sju bruk som opprinnelig var husmannsplasser under sentrale 
gårder lenger øst. Intakt småbruksmiljø med bakgrunn i gamle plasser under storgårdene på morenen. 
Tuna med innmark danner et oversiktelig jordbrukslandskap med flere komplette gårdstun. Plassen 
Holthagan i nordvest har høy autentisitet og er et godt eksempel på det gamle plass-/småbruksmiljøet 
under storgården Holt. Åpent og variert kulturlandskap rundt Holt gård, som hadde sin base i skog- og 
utmarksbasert virksomhet, bl.a. isskjæring og omfattende torvutvinning (datert til perioden 1850-1900) 
på Breimåsan. Gårdsvegen til Holt er et strekk av den tidligere rodevegen. Veien ligger i dag som sti 
gjennom tunet på Holt, via Bjerkebråtan og videre nordøstover gjennom skogen. Is ble skåret på 
Oppegårdstjernet og på Holttjernet. Det gikk kjerrekveg til Oppegårdstjernet fra Monsrud i forbindelse 
med frakting av torv og is; denne ligger som sti i dag. 
 
Flere gårder hadde rett til å skjære torv på Breimåsan og ved Oppegårdstjernet, og hver gård hadde 
sin egen torvhytte på måsan. Torven ble slept til Midtbygda over isen på Oppegårdstjernet vinterstid, 
eller ned til Monsrud sommerstid, for så å bli fraktet videre. I dag ser man mindre rester av utallige 
torvhytter, og grøftene ligger ennå som tydelige kanaler i myrlandskapet. Torv fra måsan øst for Holt 
ble trolig fraktet ut på den gamle rodeveien som gikk rett nord for uttakene. Også her finnes rester 
etter torvhytter. 
 
Småbruksgrenda utgjør et markant miljø. Rike forekomster av eldre dyrkingsspor; landskap og variert 
bebyggelse med mange småhus for ulike funksjoner, har i stor grad beholdt sitt opprinnelige preg. 
Godt bevart bebyggelse - noen bygninger med opphav så langt tilbake som 1700-tallet – 
dokumenterer en funksjonell enhet. Det er funnet mange dyrkingsspor datert 
eldre enn 1850. 
 
Miljøet representerer et ganske intakt småbruksmiljø med utgangspunkt i plasser tatt opp på 1700-
tallet. Kulturmiljøet synliggjør kontrasten mellom kulturlandskapene i ”Feitbygda” og i Skaubygda. 
 

Område nr.44 Bakker-Fjøser          
Fylkesvegen mellom Froen-området og Ås-morenen er en gammel bygdeveg med opprinnelse eldre 
enn 1650. Den gamle bygdevegen gikk på østsida av husene på Berg og benyttes fremdeles som 
gårdsveg, med opprinnelig preg delvis intakt. Tun- og bygningsmiljø med eldre strukturer og mange 
eldre bygninger, enkelte 1700-talls; ellers: rydningsrøyser, steingjerder og dyrkingsspor. 
Gårdsbrukene Berg og Ermesjø kan være fra i eldre jernalder, Kykkelsrud i middelalderen. Berg var 
sorenskrivergård i om lag 100 år fra midten av 1690-åra. 
 
Det har ikke vært gårddelinger her siden omkring 1600, og i østre del av gårdslandskapet har 
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bruksstrukturen ligget fast siden middelalderen. Jordbrukslandskapet har flere trekk av eldre 
kulturlandskap og er lite preget av forstyrrende elementer. Mange av tunene er relativt intakte. Den 
gamle bygdevegen forbi Berg har verneverdi. 
 

Område nr. 46 Odalen-Skiphelle 

 
Dalføret er en viktig historisk forbindelseslinje 
mellom jordbrukslandskapet og sjøen. Mot vest er 
arealene i dag sterkt nedbygget og mot øst finner vi 
intensivt dyrka jordbruksområder der mange 
kulturminner trolig er forsvunnet. Gamle vegfar ned 
til brygga ved Skiphelle.   
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Gården Elle: Gårdstun i randsona av Odalen med 
eldre bygningsstruktur og flere småhus for ulike 
funksjoner, bl.a. frøhus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.        
 

Innenfor Odalen-Skiphelle er det dokumentert et omfattende og tydelig hulvegsystem, en heller 
(boplass), flere husmannsplasser (en av dem skal angivelig være finneboplass ifølge muntlig 
tradisjon), dyrkningsspor og i nær tilknytning gravhauger, bygdeborg og det vi tror kan være 
fangstgroper for elg. Bygdeborga på Skanseåsen er en av Follos to minste (kilde: Follo historielag). 
Hulvegene er vanskelige å datere, men lokalisering og omfanget indikerer høy alder. Hertil 
kommer helleren, gravminnene, de nyregistrerte fangstgropene (forbehold) og bygdeborgen. Til 
sammen utgjør disse et mangfold med stor tidsdybde. Hustufter og dyrkningspor vitner om 
befolkningsøkningen i 1800-årene. To hoppbakker; Trolldalen og Holtekollen er kilde til det 20. 
århundres idretts- og friluftsliv. Bortsett fra hulvegene vil de andre typene forekomme mange steder, 
men konsentrasjonen og utviklingen i områdene rundt tilsier 
regional betydning for Odalen - Skiphelle. 
 
 

Odalen 

Fra Elle gård. 
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   .  
Ved Skiphelle ligger også Marienlyst feriehjembebyggelse. Skiphelle kurs- og konferansehotell er et 
nyere element inntil feriehjembebyggelsen. 
 

Verdifulle fornminneområder i Frogn kommune 

Frogn kommer er blant de kommunene med fleste kjente automatisk freda kulturminner i hele 
Akershus. Det er kjent ca. 300 automatisk fredete kulturminner i kommunen. I tillegg gjennomføres det 
flere registreringer der i året slik at antallet øker fra år til år. Skravuren på kartet er sammenhengene 
fra grensen til Nesodden ved Blylaget og sørover til Vestby grense. Områdene strekker seg i vest mot 
Hallangen og i sørvest mot Haver. I øst strekker området seg mot Ås grense og Årungselva. Den 
nordlige delen av arealet dekker deler av sentralområdet for steinalderbosetting i Akershus med 
Nøstvettkomplekset. Fra Nesodden grense med Glenneboplassen, Tusse, Dal ned til Vassum og 
Stubberud er det stort antall steialderlokaliteter fra siste halvdel av eldre steinalder og inn i yngre 
steinalder. Funnene ligger fra 30 til 75 meter over havet. Potensialet for ytterligere funn av samme 
karakter er svært stort. Området som dekker Stubberud, Froen, Økern, RV153, Haver og Solberg 
vestover mot E6 og sørover til Vestby grense er blant de mest automatisk freda kulturminnerike 
områdene på Østlandet. Inventaret er rikt på store gravfelt, blant annet et felt med over 
50 gravrøyser/hauger på Krogsrud/Solberg. Det er kjent storhauger, hulveier, bosettingsspor fra 
jernalder, bronsealderfunn, løsfunn fra yngre steinalder samt flere forekomster av helleristninger. For 
eksempel ligger den eneste kjente skipsristningen i Follo på Skjellerud i ved Froen kirke. Potensialet 
for ytterligere funn av automatisk fredete kulturminner i området er svært stort.  
 
 

4.3  Oppegård kommune 
 

Oppegård tilhører grunnfjellsområdet hvor Bunnefjorden er en innsunket forkastningssone med bratt 
terreng mot de flatere fjellplatåene på Nesodden og Svartskog. I grunnfjellslandskapet er topografien 
oppbrudt, småskala og grunnlendt, og i hovedsak dekket av skog. Jordbruksområdene er på de 
næringsrike løsmasseavsetningene som finnes i terrengmessige forsenkninger oppe på 
Svartskogplatået og som leirjordsletter mellom skogdekte åser på østsiden av Gjersjøen. Jordbrukets 
kulturlandskap i kommunen er småskala og oppdelt i forhold til hovedkarakteren i kommunene sør for 
grunnfjellsområdet. Gjersjøen er et sentralt landskapselement det knytter seg rik kulturhistorie til. 
 
Samferdsel og samferdselsminner preger Oppegård. De viktigste forbindelseslinjene nord-sør mellom 
Oslo og Follobygdene og videre sørover til Østfold gikk gjennom Oppegård (Fålevegen/Sjødalvegen/ 

Helleren i Odalen. Hulvegen er godt synlig i 
terrenget og kan gås fra 
Skiphelle til Røis 
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Hvitebjørnvegen). De tidlige vegfarene ble senere delvis erstattet og supplert med nye. Kulturminner 
knyttet til de gamle vegfarene, båttrafikken på Oslofjorden, den Fredrikhaldske kongeveg, 
Mossevegen og jernbanen med stasjonsstedene er derfor representative for kommunen. Det var 
etablering av jernbanen på 1870-tallet med påfølgende boligbygging og forstadsbebyggelse, som la 
grunnlaget for Oppegård som egen kommune. 
 
Sagbruksvirksomheten i Gjersjøelva startet før 1530 og etter hvert som Hvitebjørnsbruket/Ljansbruket 
vokste i løpet av de neste 400 årene, ble sagbruket Oppegårds viktigste arbeidsplass og skogen og 
trelasthandelen den viktigste næringsveien i kommunen. 
 
Andre viktige kulturmiljø og tidligere tyngdepunkt i kommunen er Oppegård kirke med kirkested fra 
middelalderen og fritidsbebyggelse langs Bunnefjorden (Bålerud, Ingierstrand  bad, ”Uranienborg”). 
Grunnfjellsplatået mellom Gjersjøen og Bunnefjorden er i sin helhet et verdifullt kulturlandskap med et 
stort antall og mangfold av kulturminner hvor den landskapsmessige sammenhengen i stor grad er 
bevart.  

Kilder 

Kommuneplan for Oppegård 2003-2015 (vedtatt 20.11.02). 
Plan for forvaltning og vern av kulturminner og kulturmiljøer i Oppegård, Del I og Del II. (vedtatt som 
temaplan av kommunestyret 21.04.99) 
Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner,  Statens Vegvesen – Region Øst. 
Kulturmiljø/kulturlandskap av nasjonal/regional verdi. Notat Akershus fylkeskommune (14.06.04). 
Fagnotat kulturvern. Innspill til kommunedelplan for Oppegård vest – Svartskog (05.06.98.) Akershus 
fylkeskommune 
Fagnotat for kulturvern. Kommuneplan for Oppegård - offentlig ettersyn (30.04.99). 
Mulige kulturmiljøfredninger. Svarbrev til  Riksantikvaren (feb. 2001). 
Fredete, vernete og listeførte kirker i Borg bispedømme. Riksantikvaren (03.04.01). 
Vegvalg. Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner (2002). Statens vegvesen. 
Kulturminneatlas Follo – ferdsel og vegfar (1995). Trond Taugbøl. 
Lokalhistoriske skrifter for Oppegård nr.2: Kulturminner i Gjersjøelva (1994). Ragnhild Krogness. 
Konsekvensutredning Golfbane – Kurud gård. Hjellnes COWI / Arkiforum. 
Reisen til Akershus – bidrag til fylkets  kulturhistorie (1999). Akershus fylkesmuseum:        
Historiske skrifter for Oppegård, hefte nr.2: Kulturminner i Gjersjøelva. 
Høringsuttalelse, Svein Harald Tjærnes, 17.10.2005 
Høringsuttalelse, sivilarkitekt Øystein Waag, 14.10.2005 
Høringsuttalelse, Oppegård historielag, 12.10.2005 
Høringsuttalelse, Gerdarudin, En forening til vern av Svartskog, 12.10.2005 
Høringsuttalelse, Bente Biltvedt, Oppegård, 10.okt.2005  

Kulturlandskap med nasjonal og /eller nasjonal verdi 

 

Område nr.27 Bålerud – Sjødal         

Brygger: 
Bekkensten brygge har fra gammelt av vært stedet for det gamle øst-vestgående vegfarets 
båtforbindelse mellom Oppegård kirke og Kirkevika nedenfor Nesodden kirke. Bygningen ved 
Bekkensten brygge skal være av kommunens eldste. I 1857 ble det etablert dampbåtforbindelsen til 
Christiania. Bekkensten brygge fikk anløp fra starten av, mens Svartskog brygge og Rødsten brygge 
(skiftet navn til Baalerud brygge i 1900), ble bygget i 1874. De tre bryggene var i bruk til 1939. 
 
Bålerud: 
Bålerud gård er omtalt i skriftlige kilder tilbake til 1276, da gården skal ha vært jarlesete. Like sør for 
gården ligger det to gravhauger fra bronse-/jernalder. Det eldste bolighuset skal være fra midten av 
1700-tallet. Birkeli og Solheim var husmannsplasser under Bålerud. På 1800-tallet ble det skilt ut 

eiendommer til sommerhusbebyggelse fra Bålerud gård. 
 
Bålerud er et av de siste forholdsvis lite endrede område 
med fritidsbebyggelse langs Oslofjorden fra perioden like 
før og like etter 1900. I 1857 ble den første 
båtforbindelsen mellom Christiania og bryggene langs 
Bunnefjorden opprettet som sommerrutetrafikk, først 
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med hjulbåt, men fra rundt 1875 med dampbåtforbindelse. Etter hvert ble det skilt ut eiendommer til 
sommerhusbebyggelse fra Bålerud gård. De store fritidseiendommene ligger i hovedsak samlet på 
begge sider av Roald Amundsens veg, Svartskogvegen og Linnekastvegen. Roald Amundsens hjem, 
Uranienborg fra 1898, er en tidstypisk representant for Christiania-borgerskapets fritidsbebyggelse fra 
slutten av ’1800-tallet. Bålerud dokumenterer framveksten av ferie og fritidskulturen slik den utviklet 
seg på slutten av 1800-tallet og fremover. 
 

.  
 

 
Bålerud er i dag et område hvor en rekke av de eldre sommerhusene er blitt helårsboliger. Områdets 
gamle struktur og sammenheng er likevel i stor grad bevart, med de store eiendommene med frodig  
vegetasjon og smale, bratte og svingete vegføringer ned til bryggene og badehusene. Husene er 
bygget i en periode hvor byggeskikken stilmessig hentet inspirasjon fra sveitserstil, jugend og 
historisme. De fleste av husene har bevart mange av sine opprinnelige stiltrekk. 
 
Det ble drevet pensjonat på Nedre Bålerud (Sigrid Undset var gjest i 1911, skrev ”Jenny” her). Den 
gamle kolonialen (1916) i Roald Amundsensvei 172 inneholdt butikk, postkontor og telefonsentral. 
Sammen med butikken skaper lagerhuset med boder et helhetlig bygningsmiljø. Baalerud  skole  - 
bygget 1863. Første faste skole i kommunen. Opphørte som skole 1951, deretter gjort om til 
Grendehuset A/L Solheim (Bekkenstenveien 13). Bygningen ved Bekkensten brygge, det gamle 
ferjestedet over til Nesodden, skal være kommunens eldste. 
 
Sjødal/Sjødalstrand 
Sjødal er av de eldste gårdene i Oppegård og ligger ved det gamle nord-sørgående hovedvegfaret 
mot Oppegård kirke. Bolighus, uthus og stabbur fra før 1800. Gravrøys fra bronse-/jernalder like øst 
for gården. Sjødalstrand hvor deler av bolighuset kan være fra 1600-tallet, var 
strandsitterplass/husmannsplass under gården Sjødal. Gammelt vegfar i forholdsvis bratt dal fra 
gården og ned til Bunnefjorden hvor Sjødalstrand ligger. Den funksjonelle sammenhengen i 
kulturlandskapet fra strandsone til innmark – fra Sjødalstrand til Sjødal - er bevart. Sjødalstrand, 
Sjødalsenga og Bergstuløkka har vært husmannsplasser under Sjødal. 
 
Gruvene ved Sjødal ligger mellom gården Sjødal og plassen Sjødalenga og er registrert første gang 
før 1749. Malmen ble fraktet ned til Sjødaltrand for utskiping. Sjødal gruve ble drevet av Moss 
jernverk. Det er tre gruver i området; to ved Sjødal, og en i Eiesdalen (mot Gjersjøen). Siste ordinære 
drift var rundt 1880. Verdifullt som lokalhistorisk dokumentasjon på gruvedrift. 
 

 
Område nr.28 Oppegård kirke med omgivelser       

Helhetlig landskap med sterke og varierte kulturminneverdier. Her møttes de sentrale vegfarene (nord-
sør og øst-vest) og de sentrale gårdene lå oppe på platået mellom Bunnefjorden og Gjersjøen. 
Oppegård kirke ble annekskirke under Nesodden etter reformasjonen (1537). Oppegård ble først eget 
prestegjeld i 1937. Nåværende kirke ble bygget i 1876. 
 
Gården Søndre Oppegård beliggende like sør for kirken, er den største gården i Oppegård. Det gamle 
nord-sørgående vegfaret går gjennom gårdstunet. Gården ble solgt til Ljansgodset i 1841 og har siden 
vært i familien Ingiers eie. Hovedbygning fra 1722, uthusbygning i laftet tømmer fra 1700-tallet. To 
stabbur, ett fra 1700-tallet og ett fra tidlig 1800-tall. Steingjerder og alleer. Rødkilen, Skjerviken, 
Aasen, Torbjørnrud, Bjørnsrud, Braate og Trolldalen var plasser under Søndre Oppegård. 
 
Oppegård kirke, gården Søndre Oppegård med jordbrukslandskapet rundt, de stedvis godt bevarte 
gamle vegfarene med de karakteristiske steingjerdene sammen med mange fornminnene, gir området 
stor kulturhistorisk verdi. 
 
Gårdene Østre og Vestre Oppegård beliggende nord for Oppegård kirke er fra middelalderen. 
Gårdene ble kjøpt av Ljansbruket i løpet av 1800-tallet. Det gamle nord-sørgående vegfaret passerer 
tunene. Bryggerhus fra før 1890 på Østre Oppegård. Bolighus fra 1800-tallet og stabbur fra 1850 på 
Vestre Oppegård. 

Uranienborg – Roald Amundsens hjem 
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Vegfar: 
Nord-sørgående vegfar fra Nesset (Fålevegen) til Hvitebjørn og videre nordover. Denne vegen var 
hovedferdselsåre. Øst-vestgående vegfar (Kirkevegen) fra Fløisbonn over Gjersjøen mellom Flåtestad 
og Sjeisen, via Rytterkleiva til Oppegård kirke – og videre vestover til Bunnefjorden (Bekkensten) og 
over til Kirkevika på Nesodden. Vegen var i bruk helt frem til omkring 1920. 
 
Steingjerder: 
Lange og velbygde steingjerder langs det gamle nord-sørgående vegfaret mellom Søndre Oppegård 
og Sjødal og i grenseområdene mellom Østre Oppegård, Grønmo og Søndre Oppegård, er 
førreformatoriske og et karakteristisk kulturminne for Oppegård. 
 

Område nr.30 Gjersjøelvdalen – Hvitebjørn         

Hvitebjørn: 
Gården Hvitebjørn har spilt en viktig rolle i sagbrukshistorien i Gjersjøelva. Slottsherre Krummerdike 
overtok Hvitebjørn i 1529 med det mål å etablere oppgangssag i Gjersjøelva. Den videre utviklingen 
av Ljansbruket og trelasthandel med utspring fra Hvitebjørn hadde stor lokal og nasjonal betydning. 
Hvitebjørnvegen over Svartskog (gammelt hovedvegfar nord-sør) passerer tunet på Hvitebjørn. Den 
klare sammenhengen mellom gården, sagbruksdriften og den gamle samferdselsstrukturen gir 
området stor kulturhistorisk betydning. 

Oppegård kirke Kulturlandskap ved Oppegård kirke. 

Lindeallè til Oppegård søndre Hovedbygningen på Søndre Oppegård. 
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Gjersjøelvdalen. 
Sagbruksvirksomheten i Gjersjøelva startet før 1530 og etter hvert som Hvitebjørnsbruket / 
Ljansbruket vokste i løpet av de neste 400 årene, ble sagbruket Oppegårds viktigste arbeidsplass og 
skogen og trelasthandelen den viktigste næringsveien i kommunen. De første eierne tilhørte landets 
adel, kirken og i perioder kongen selv. Sagene i Gjersjøelva ble gjennom ”sagbruksprivilegiene” av 
1688 en av landets 644 kvantumssager som kunne sage for salg og eksport. Hvitebjørnbruket / 
Ljansbruket hadde stor betydning i landets eksport av trelast og er en viktig del av Norges industri-
/trelasthistorie. Havna ved Bunnefjorden hadde også rett til direkte utskiping av trelast, et privilegium 
bare de fire Ladestedene i Follo (Drøbak, Hvitsten, Son og Hølen) ellers hadde. 
 
Rundt 1750 ble det anlagt kruttmølle i elva. Den sprang i lufta flere ganger, siste gang i 1870. Ved 
Gjersjøelva ligger fundamenter for sager, møller, dammer, tømmerrenner, brufundamenter, vannrør til 
kraftverket fra 1915 og rester etter hustufter og gamle veger fra Ljansbrukets lange sagbrukshistorie. 
Gamle arbeiderboliger ligger på begge sider av elvemunningen og i østskråningen langs Gamle 
Mossevei (se omtale under påfølgende område). 
 
De fleste av de beste gårdene med skog og plasser har i kortere eller lengre perioder ligget under 
Ljansbruket. Fra 1799 til avviklingen i 1950-årene var Ljansbruket i Ingier-familiens eie. 

 
 
 
 
 
 

Kulturlandskapet ved Hvitebjørn 

 

Låve og våningshus på Hvitebjørn. 
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Gjersjøbruåsen: 
Skytterstillinger av stein ved Gjersøbruåsen, rettet mot Mossevegen som heimevernet skal ha bygget 
like etter siste verdenskrig. 
 
Bjørnsrud: 
Regnes som en av Oppegårds middelaldergårder. På 1800-tallet var Bjørnsrud husmannsplass under 
gården Søndre Oppegård. Den eldste bygningen på tunet er en akershusisk stue som var svært vanlig 

Gjersø bro. 

 

Hvitebjørnvegen Gjersjøelvdalen 

Mølledammen i Gjersjøelva Ljansbruket kraftverk. 
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som bygningstype for husmannsstuer på 1700- og 1800-tallet. Gården Bjørnsrud har beholdt mye av 
sitt preg som husmannsplass og har derfor stor bevaringsverdi. 
 

Område nr.31 Ingierstrand           

 
Anlegget som er tegnet av arkitektene Eyvind Mostue og 
Ole Lind Schistad ble bygget for H&M Ingier i 1933-34.  
 
Ingierstrand bad tilhører hovedverkene i norsk 
funksjonalisme. Oslo kommune kjøpte Ingierstrand bad 
med tilhørende friareal i 1936 for å sikre byens borgere 
anledning til ”sjøbad og annet friluftsliv”. Nesoddbåten 
trafikkerte baderutene fra Oslo til Ingierstrand bad fra 
1934 til 1970. Anlegget har stor grad av opprinnelighet. 
Anlegget er foreslått fredet etter kulturminnelovens § 15 
og et område rundt er foreslått regulert til bevaring etter 
plan- og bygningslovens §25.6 (2005).  
 
 

 
I 1934 bygde Widerøes Flyveselskap A/S og Norsk Aeroklubb en flyhavn som sommerbase ved 
Ingierstrand bad. 
 
Ingierstrandvegen: 
Etter at Ingierstrandvegen ble bygget fra Ingierstrand bru til Bekkensten i 1934, ble det solgt en del 
eiendommer langs fjorden til velbemidlede oslofolk for oppføring av villaer og sommerhus. Badet og 
sommerhusbebyggelsen kan sees som en videreføring av den tidlige ferie- og fritidskulturen vi finner 
på Bålerud/Svartskog allerede på slutten av 1800-tallet. Sammenhengen mellom Ingierstrandveien og 
kulturminnene knyttet til sjøen er viktig. Vegen i seg selv er et kulturminne, som et godt bevart 
veganlegg fra tidlig 1930-tall. 
 
 

Område nr.32 Gjersjøen med omgivelser        

Gjersjøen, som en del av sprekkedalstrukturen i 
grunnfjellsområdet, er et svært verdifullt og 
identitetsskapende landskapselement i Oppegård 
kommune. Sjøen utgjør et markert øst-vest skille i 
kommunen. Vegfaret som den gamle 
hovedforbindelsen øst-vest i kommunen, passerer 
Gjersjøen med båtskyss fra Flåtestad til Sjeisen. 
Vegfaret går videre forbi gården Kurud, opp 
Rytterkleiva og videre via Oppegård kirke til 
Bekkensten brygge og båtskyss over til Kirkevika på 
Nesodden. 
Traséen til det gamle nord-sørgående vegfaret 
(Hvitebjørnsvegen) mellom Gjersjøelva og         
Sandvadbakkene, går ned mot Gjersjøen og brytes 

av E-18. 
 
 

Fløting/sagbruk: 
Gjersjøen og Gjersjøelva var en forutsetning for den svært tidlige (fra ca. 1530) og etter hvert svært 
omfattende sagbruksvirksomheten som igjen har spilt en vesentlig rolle i Oppegårds historie. Tømmer 
ble fraktet til Gjersjøen og fløtet til Nydammen, og videre sendt på tømmerrenner ned til sagene i 
Gjersjøelva. 
 
I Tussebekken som renner fra Tussetjern til Gjersjøen ligger det ruiner etter demninger, sag og møller. 
Gården Sætre hadde gårdsmølle ved utløpet, høyere opp i elva hadde gården Vevelstad i Ski 
demning, mølle og sagbruk. Gårdene Nøstvet og Vester Greverud hadde eierandeler i mølla. 
 

Ingierstrand bad. 

 

Gjersjøen mot nord.                                                
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Nøstvetslorene: 
På grunnene – Nøstvetslorene i sørenden av Gjersjøen, ble det drevet engslått som var avhengig av 
vannstanden i Gjersjøen. Det ble ved dom på midten av 1800-tallet bestemt at vannstanden regulert 
ved Gjersjø dam skulle ta hensyn til engslåtten. 
 
Kurud gård: 
Gården regnes som en av kommunens middelaldergårder. Etter reformasjonen ble Kurud krongods, 
og kjøpt opp av Ljansbruket i 1700. I motsetning til de fleste gårder i Oppegård, lå ikke Kurud under 
Ljansbruket etter 1742. Gårdstunet har våningshus fra 1864 og drengestue fra 1861. I området rundt 
gården er det registrert 14 steinalderlokaliteter karakteristiske for Nøstvet-kulturen, samt et 250 meter 
langt vegfar hvor deler av strekningen er hulveg. Dette kan være en del av den gamle vegen mellom 
gårdene Kurud og Dal.  
 
På vestsida av Gjersjøen går den gamle vegforbindelsen øst-vest i kommunen (Kirkeveien) opp fra 
Sjeisen via Kurud gård og Rytterkleiva, til Oppegård kirke. Det var båtskyss mellom Flåtestad og 
Sjeisen, som var husmannsplass under Kurud. Våningshuset på Sjeisen er en akershusisk stue med 
opprinnelig preg. Sjeisenåsen – husmannsplass uten jord under Kurud, regnes for å være et 
”ropested”, dvs. at husmannen som satt her hadde som oppgave å varsle om reisende til og fra 
Flåtestad. 
 
Dal gård: 
Regnes som en av Oppegårds middelaldergårder. Hører trolig med blant de eldste gårdene i 
Oppegård og er derfor et kulturhistorisk referansepunkt. Våningshuset og deler av stabburet er fra 
rundt 1790, sidebygning fra 1920. Tyrigrava og Sandvigen er fraskilt fra Dal gård. Dalstua - 
husmannsplass under Dal gård har ombygd akershusisk stue.  
 
Gamle Mosseveg / Ljabruchausséen:  

Gamle Mosseveg går langs Gjersjøelva og 
Gjersjøens vestside og er en del av vegsystemet fra 
Oslo, rundt Ekebergåsen og innover Bunnefjorden 
mot Moss. Vegen ble bygget i perioden 1857-1860 
etter nye prinsipper både med hensyn til stigning og 
linjeføring. Vegen skulle føye seg mykt inn i 
landskapet med maksimal stigning på 1:20 – 
chaussé. Vegen er en av de første i Norge som ble 
bygd som chaussé, der argumentasjonen for denne 
nye byggeteknikken var at det var mer 
samfunnsøkonomisk å kjøre færre og tyngre lass. 
Strekningen langs Gjersjøen stod ferdig i 1859. (På 
strekningen fra Oslo til Gjersjøen bensinstasjon skal 
det ligge brustein under asfalten.) 6 km følger i 

hovedsak den eldre vegtraseen fra 1859. En ca 60 
meter lang parsell er bevart av den opprinnelige 
vegen, der det også står stabbesteiner i vegens 
ytterkant. Flere steder er vegen bygget opp med 
tørrmurer, og ved utbedringen på 1930-tallet ble 

det satt opp ”Saksegårdsrekkverk” som fortsatt kan ses på flere partier.  Vegens verneverdi må sees i 
sammenheng med Ljabruchausséen i Oslo. Gjersjøen bensinstasjon (bygget i 1933), 
bevertningsstedene Villa Sandvigen (1859) og Tyrigrava skjenkested og skysstasjon (opprinnelig fra 
1854, nybygd i 1932 etter brann). 
 

Annet verdifullt kulturlandskap 

Område nr.29 Svartskog – Torbjørnrud        

Kupert og småskala landskap med grunnlendt mark, mindre jordbruksområder omkranset av  
skog/vegetasjonsdekt areal. På 1800-tallet var Torbjørnrud plass under Søndre Oppegård. Bolighuset 
trolig fra 1800-tallet og har opprinnelig vært en akershusisk stue. Gårdstunet med bygninger har 
betydning for dokumentasjon av kommunens jordbrukshistorie. Sammen med 
Hvitebjørn og Bjørnsrud er Torbjørnsrud en del av den gamle bosetningsstrukturen i området. 
 

Gjersjøen bensinstasjon ved Gamle 
Mosseveg. Ved bensinstasjonen står 
”Hjulet”, et kjennemerke for mange reisende.                                                        
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Område nr.33 Oppegårdsmarka – Grønliåsen – Greverud       

Sammenhengende skogs-/utmarksområde med innslag av jordbrukslandskap i den østlige delen av 
Oppegård, strekker seg over grensen til Ski kommune. Avgrenses i dag av E-6 i vest. 
 
Vegfar: 
Nord-sørgående gammelt vegfar som en av hovedforbindelsene mellom Follo og Østfold og Oslo. 6 
km av vegfaret fra Fløisbonn i Oppegård over Grønliåsen til Øvre Prinsdal i Oslo har fått betegnelsen 
oldtidsveg. Sør for gården Fløisbonn har trolig denne veien hatt flere traséalternativ. Strekningen fra 
Hauketo til Fløisbonn er en av Norges best bevarte oldtidsveger. ”Kongsbordet” er betegnelsen på to 
steinblokker som ligger ved vegfaret ca 500 meter nord for Fløisbonn gård. 
 
Fra 1700-tallet overtok den Fredrikshaldske kongeveg som hovedferdselsåre/riksveg. Kongevegen ble 
bygget som kjøreveg fra Oslo til Halden og videre gjennom Sverige til København, etter forordning av 
kong Christian IV. 
 
Fløisbonn gård: 
Gården omtales første gang på midten av 1600-tallet og tilhørte da kronen. Har i flere perioder tilhørt 
Ljansbruket. Toetasjers midtkammerbygning som hovedhus (1700-talls). Fløisbonn ligger like øst for 
Kongevegen og var postgård etter at Norsk postvesen ble opprettet i 1647. Gårdstunet ligger i 
utkanten av industriområdet og i kanten av Oppegårdsmarka. Fløisbonn med rester av kulturlandskap 
rundt, er en viktig dokumentasjon på kulturhistorien i dette området. 
 
Østre Greverud gård med husmannsplasser: 
Østre Greverud ligger ved Kongevegen og er av kommunens eldste gårder. Drengestue fra 1870-
årene. Østre Greverud er et av de siste helhetlige gårdsanlegg på østsiden av Gjersjøen. Gårdstunet 
med bygninger er regulert til spesialområde bevaring, området rundt gården er regulert til golfbane. 
Korsveien, Østli, Sagstuen, Dammen og Grytebråten var husmannsplasser under Østre Greverud. 

Verdifulle fornminneområder i Oppegård 

Oppegård kommune har siden fylkeskommunen fikk overført det delegerte ansvaret for automatisk 
fredete kulturminner (1990), ikke hatt like stor aktivitet som flere av de andre Follokommunene. Dette 
grunner i en moderat utbyggingsaktivitet. På bakgrunn av dette er det registrert kun ca. 70 automatisk 
fredete kulturminner. Det har vært to store prosjekter i kommunen. En registrering i forbindelse med 
Svartskog og en golfbaneregistrering på Kurud. Disse registreringene har påvist en rekke 
steinalderlokaliteter fra siste del av eldre steinalder. I tillegg er det kjent flere eldre ferdselsårer i 
kommunen. Flere av disse er automatisk fredet. Området rundt Oppgård kirke er rikt på minner fra 
eldre jernalder og opp til og med middelalderen. De verdifulle fornminneområdene i Oppegård dekker 
et belte fra Oslofjorden og sørover langs vestsiden av Gjersjøen ned til Ås grense, samt et området 
rundt Oppegård kirke. Innenfor dette området er det en rekke steinalderlokaliteter fra eldre steinalder 
spesielt i Hvitebjørnområdet og på Kurud. Det finnes flere ferdselsårer fra jern- og middelalder, den 
største er vegfaret mellom Kurud og Dal som har flere hulveibiter som ennå er bevart. Det er også 
kjent gravminner og agrare spor fra jernalderen og flere kjente løsfunn fra det meste av forhistorien. 
 
 

4.4 Ås kommune 
 
Topografien i kommunen karakteriseres av et slakt bølgende jordbrukslandskap i veksling med lave 
skogkledde åsrygger. De to raene/israndavsetningene (Ski-trinnet og Ås-trinnet) er markerte 
terrengformer. Kommunen domineres av åpent jordbrukslandskap i veksling med lave skogkledte 
koller. Årungen, Gjersjøen, Pollevannet og Østensjøvannet er de eneste større vannene i kommunen. 
 
Ås ligger i en region med høyest oppdyrkingsgrad i landet og hører til landets beste jordbruksbygder, 
med en rik jordbrukshistorie. Kommunen har flere områder med representativt og helhetlig jordbruks-
/kulturlandskap med stor grad av autentisitet og tidsdybde, og med stor betydning som dokumentasjon 
på kommunens lange jordbrukshistorie. Viktige kulturmiljø og tidligere tyngdepunkt i kommunen er 
kirkestedene fra middelalderen (Ås, Nordby og Kroer), Bunnefjorden med Nesset, Korsegården fram til 
jernbanen ble ferdig utbygd i 1878, deretter Holstad stasjon og Ås sentrum. Kommunens 
industriminner er i hovedsak knyttet til Syverudbekken.   
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Kommuneplan for Ås 2002-2012 (vedtatt 11.12.02). 
Plan for kulturminner (Plan og Utredning 1999). 
Turkart over Ås kommune (Kartfirma Kristen Treekrem 1993).  
Vegvalg. Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner (2002), Statens vegvesen. 
Innspill til Nasjonal verneplan – Akershus, Espen Finstad/98 
Objektbeskrivelse vedr. Nasjonal verneplan,delplan II, Statens vegvesen, Akershus vegkontor 
Konsekvensutredning Rv 156 Vinterbro-Tusse. Delrapport kulturminner og Kulturmiljø, ( februar 2002), 
Statens Vegvesen. 
Kulturmiljø/kulturlandskap av nasjonal/regional verdi. Notat v/ Akershus Fylkeskommune (14.06.04). 
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Fredete, vernete og listeførte kirker i Borg bispedømme (03.04.01), Riksantikvaren 
Landskapskartlegging i Ås (Lill-Anita Horn, 1994), Norsk Institutt for Jord- og  Skogkartlegging 
Kulturminneatlas Follo – ferdsel og vegfar (1995), Trond Taugbøl  
Reisen til Akershus – bidrag til fylkets kulturhistorie (1999), Akershus fylkesmuseum. 
Kulturlandskap i Nordby – Ås kommune (1993) Landskapsarkitekt MNLA Toralf Lønrusten A/S 
Registrering: naturvern – kulturvern – friluftsliv (1974), Norges Landbrukshøgskole, Institutt for 
jordskifte og eiendomsutforming 
Ås gårdshistorie, Ås kommune, 1971 
Høringsuttalelse, Ås kommune, Oppvekst- og kulturetaten, 04.11.2005 
Høringsuttalelse, Ås Landbrukslag, 15.09.2005 

Kulturlandskap med regional og/eller nasjonal verdi 

Område nr.35 Nordby kirke med omgivelser 

Kirkested fra middelalderen i et storskala, helhetlig og innholdsrikt 
kulturlandskap på moreneryggen. Nordby er karakterisert av et 
mangfold av kulturminner, representert ved de store og 
sammenhengende jordbruksområdene med tydelige spor fra tidlig 
bosetting, markerte gårdsanlegg med husmannsplasser, gamle 
ferdselsveger med alléer og steingjerder, og med kirkestedet som 
tyngdepunktet i området. Samferdselshistorien med vegfar fra flere 
tidsepoker, sammen med de øvrige kulturminnene i området, kan i 
stor grad oppleves i sin opprinnelige sammenheng.  
 
Nordby kirke: 
Kirkested fra middelalderen hvor sentrale vegfar møtes, nåværende 
kirke er en laftet langkirke fra 1827. Nordby var annekskirke under 
Ås kirke etter reformasjonen.  
 
 
 

 
 
 

 
Vegfar: 
Nord-sørgående vegfar (eldre enn 1650) – 
oppgradert til Fredrikshaldske kongeveg (kjøreveg) i 
siste halvdel av 1700-tallet. Strekningen mellom 
Christiania og Skysjordet i Ås ble bygget etter 
Kaptein Døderleins vegplan fra 1762. Vegen har i 
stor grad beholdt linjeføringen fra 1760-årene selv 
om vegen i senere tider har vært utbedret og 
vedlikeholdt. Vegen var i bruk som hovedveg frem til 
ny Mosseveg ble åpnet i 1870. 5,3 km fra NLH til 
Nygårdskrysset, er foreslått vernet i Statens 
vegevesens Nasjonale verneplan (2002). 
 

Nordby kirke. 
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Øst-vestgående vegfar (eldre enn 1650) fra Ski via Nordby kirke til Nesset (Askehaugbakken). 
Øst-vestgående vegfar (eldre enn 1650) hovedforbindelse mot Drøbak (Sundbyvegen). Var eneste 
kjøreveg mellom Kongevegen og Drøbak før 1880, da ny veg ble bygget fra Korsegården.  
 
Riis gård/Skysjordet: 
Skysstasjon langs Kongevegen (1710-1840). Hovedbygning fra 1870-tallet. Flott askeallé og 
steinmurer. Risplassene  – to husmannstuer under Riis gård fra rundt 1850. 
 
Vardåsen: 
Gammelt vardested nord for Nordby kirke, 170 m.o.h. Ved Vardåsen, ca 135 m.o.h, er det funnet 
flintavslag som stammer fra Fosnakulturen. Hellerisninger fra bronsealderen. Stort gravfelt med fire 
gravrøyser og tre gravhauger fra jernalderen.  
 
Forsvarsminner: 
Telthus for lagring av militært beredskapsutstyr bygget for Nordre Folloske Infanterikompani i 1770 
ved Ris gård. Høydedraget sørover til Skysjordet var stor ekserserplass fra 1760-1866.  
Vassum – skanse med løpegrav og brystvern av oppmurt stein. Skuddsektor mot Årungen og 
Mossevegen. Trolig fra unionsoppløsningen i 1905. 
 
Husmannsplasser: 
Skaug – husmannsplass fra 1720 (stua nedrast). Steingarder og rydningsrøyser. 
Danmark – tufter og rydningsspor etter husmannsplass 1847-79. 
 

Område nr.38 Ås kirke med omgivelser 

Ås kirke ligger på en morenerygg og er et markant landemerke i kulturlandskapet rundt Universitetet 
for miljø- og biovitenskap UMB (tidligere NLH). Kirkestedet fra middelalderen var et viktig og sentralt 
sted i Follo-bygdene i gammel tid. Her møtes veier fra nord, øst, vest og sør. Flere markerte 
gårdsanlegg, beitehager og synlige automatisk freda kulturminner. 
 
Ås kirke: 
Kirkested fra middelalderen hvor sentrale vegfar møtes, nåværende kirke er en langkirke i tegl/mur fra 
1867. Rester av middelalderkirken fra 1179 er synlig på kirkegården like nord for dagens kirke. Ås 
kirke ble etter reformasjonen den største hovedkirken i regionen, med Frogn, Kroer, Nordby og 
Drøbak som annekskirker.  

 

Riisallèen. 
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Vegfar: 
Nord-sørgående vegfar (eldre enn 1650, trolig oldtidsveg) – oppgradert til Fredrikshaldske kongeveg 
(kjøreveg) i siste halvdel av 1700-tallet. Strekningen mellom Christiania og Skysjordet i Ås ble bygget 
etter Kaptein Døderleins vegplan fra 1762. Vegen har i stor grad beholdt linjeføringen fra 1760-årene 
selv om vegen i senere tider har vært utbedret og vedlikeholdt. Vegen var i bruk som hovedveg frem til 
ny Mosseveg ble åpnet i 1870. 5,3 km (fra UMB (tidligere NLH) til Nygårdskrysset) av Kongevegen, er 
foreslått vernet i Statens vegevesens Nasjonale verneplan (2002). Fra Ås kirke gikk vegen vestover til 
Korsegården. Øst-vestgående vegfar (eldre enn 1650), tidligere kirkeveg mellom Kråkstad og Ås. 
 
Nordbyenga: 
Beita ravinedal nord for kirka med markerte gravhauger og eiketrær. Navnet kommer av at det var her 
husmennene fra Nordby slo gresset for presten. Kroerenga lå nede ved Tårnbygningen på NLH. 
Askehagan – gravfelt med 7-8 gravhauger i beitelandskapet, godt synlige på moreneryggen.  
 
Ås varde: 
En skogkledd ås (israndavsetning) med godt synlige gravhauger.  
Plassen Frydenhaug lå på åsryggen (bygningene revet i 1896, eksisterende hus er bygget senere).  
”Lusitania” – verksted- og lagerbygning som også ble brukt som bolig for sesongarbeidere ved NLH.  
”Komandanten” – funksjonærbolig trolig fra 1860-1870-årene der det skal være brukt deler av den 
nedbrente prestegården (1867) eller den revne sorenskrivergården Vollebekk (1861). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Område nr.39 Universitet for miljø- og biovitenskap (tidligere NLH) 

 
Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB), 
tidligere Norges Landbrukshøgskole (NLH): 
Landbrukshøgskolen, opprettet i 1859, er lokalisert 
på tidligere Ås Prestegård. Opprettelsen av 
Landbrukshøgskolen ble vedtatt av Stortinget i 
1854. Siden ble også gården Vollebekk kjøpt til 
dette formålet. Arkitekt Ole Sverre står bak 
utformingen av 21 bevarte bygninger på NLH. NLH-
parken (600 da) etter planer av Olav L. Moen, er et 
av de største og mest gjennomførte 
nyklassisistiske anlegg i Norge (1923-24). 
Høgskoleanlegget med parken og skolens 
kjerneområde har nasjonal kulturhistorisk verdi.  

 
 
 

Landskapet ved Ås kirke sett fra gårdsvegen til Norderås gård og alleèen opp til Ås kirke.  

 

Østby gård 

Universitet for miljø- og biovitenskap. 
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Boligområdet Kaja – villabebyggelse i blant annet klassisistisk stil (fra 1920-tallet) for professorer ved 
høyskolen, tegnet av arkitekt Ole Sverre. Hageanlegg tegnet av Olav L. Moen. Kaja-området er 
regulert til bevaring jf. plan- og bygningslovens §25.6. 
 
Nordskogen: 
Arboretet ble anlagt mellom 1910 og 1920. Det er på 450 dekar og består for det meste av 
utenlandske trær, ca 50 forskjellige arter som i hovedsak er bartrær. I utkanten av Nordskogen ligger 
Halahytta – tuft etter husmannsplass 1820.   
 
Den Fredrikshaldske Kongeveg 
5,3 km av kav Kongevegen fra NLH til Nygårdskrysset er foreslått vernet i Statens vegevesens 
Nasjonale verneplan (2002). 
 
 

Område nr.41 Kroer kirke med omgivelser 

Kroer er ei jordbruksbygd med kirkested fra 
middelalderen, sentralt beliggende der flere gamle 
veger møtes. Variasjon mellom åpent kulturlandskap 
med større gårder rundt kirkestedet og mindre 
plasser og bruk i skogkanten og som lommer i 
skogen. Leirjordsbygd der ravinelandskapet fortsatt 
kan oppleves. Kroervegen er en gammel bygdeveg 
som bukter seg gjennom landskapet.  
 
Kroer kirke: 
Kirkested fra middelalder hvor gamle vegfar møtes. 
Nåværende kirke er en laftet langkirke fra 1925. 
Kroer var annekskirke under Ås kirke etter 
reformasjonen. 

 
 

 
Kjona på Kroer søndre fra tidlig 1700-tallet er den eneste komplette kjona i Follo som fortsatt står i sitt 
opprinnelige miljø. (Ei kjone står også på Follo museum). Husmannsplassen Steinbråtan under Kroer 
Nordre (midten på 1800-tallet). Sagtufter i Kroerfossen. Mellom Kroer kirke og Kråkstad går en 
oldtidsvei. Nordhytta – tidl. husmannsplass, revet 1966-67. Sør for kirken, flere hundre meter inn i 
skogen, er en stor flat forhøyning, delvis kantsatt med steiner. I følge et sagn skal Kroers første kirke 
ha stått her 
 
 
Vegfar: 
Øst-vestgående vegfar (eldre enn 1650) fra Holt/Kråkstad til Vestby kirke. 
Nord-sørgående vegfar (eldre enn 1650) Kroervegen fra Gulli/Toverud via Kroer kirke og nordover til 
Ås kirke. Parsellen fra Kroer skole og sørover nedlagt og erstattet av nåværende vei i 1913 
 
 

Område nr.45 Ås-Frognmorenen med Korsegården  

Kulturlandskapet mellom Korsegården og Odalen ligger 
på en for Follo karakteristisk endemorene. Raet har 
god og lettdrevet jord og her var de tidligste 
jordbruksbosetninger. Drøbakveien følger et gammelt 
vegfar over moreneryggen fram til Vestre Holstad. 
Gravhauger mellom gårdene Haug og Holstad, mest 
markert ved Haug, hvor gravhaugen har en bautastein 
på toppen. Rishaugen ved Holstadkulen er den største 
hvor det også er knyttet et sagn til (sagnet om Herløg). 
Markert gårdsbebyggelse og gravhauger langs det 
gamle vegfaret på toppen av morenen gir et særpreget 
kulturlandskapsmiljø. 
 

Utsikt mot Kroer kirke 
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Korsegården  
Fornminnefunn ved Korsegården indikerer at det lå en landsby på moreneryggen i eldre jernalder 
(fram til ca år 600 e.Kr.). Korsegården har gjennom tidene vært et av de mest sentrale kryssingspunkt 
mellom nord-sør og øst-vest, og var et sentrum i Ås fram til jernbanen kom i 1879. Her sto den første 
krambua i Ås fra 1650 (”Sutlerhuset”). På 1700- og 1800-tallet var det skysstasjon og gjestgiveri i 
”Korsegårdsbygningen” som lå i veiskillet mellom Drøbakveien og den Fredrikhaldske kongevei. 
Brønnerud skole (eller Aas skole 1849-1886), rommet også herredstyret, fattigkommisjonen og Aas 
sparebank (1857). Etter at Smaalensbanen ble åpnet (1879), ble Ås stasjon kommunens nye 
knutepunkt for handel og transport.  
 
Vegfar: 
Nord-sørgående vegfar (eldre enn 1650) fra Vestby kirke nordover til Frogn kirke, via Nesset ved 
Bunnefjorden og Fålevegen/Sjødalvegen videre til Oppegård kirke. Fra Korsegården til Vestby kirke 
ble den gamle bygdevegen erstattet av den Fredrikshaldske kongeveg på 1700-tallet og senere av 
Mossevegen og ny E6. Få spor etter det gamle vegfaret er synlige i området i dag.  
 
Øst-vestgående vegfar (eldre enn 1650) fra Ås kirke til Drøbak over moreneryggen. Vegforbindelsen 
fra Korsegården til Drøbak ble oppgradert til kjøreveg og fikk status som Kongeveg i 1798. Dagens 
veg følger den gamle traséen. Kongevegen erstattet den gamle bygdevegen fra Ås kirke til 
Korsegården på 1700-tallet.  
 
Kolstad – Øyerud - Haver 
Den vestligste delen av ra-ryggen defineres i likhet med ra-landskapet for øvrig som et 
jordbrukslandskap med funn og kulturmiljøer som forteller om kontinuerlig menneskelig aktivitet 
gjennom flere tusen år. Spor av menneskelig aktivitet fra steinalder, bronsealder, jernalder og historisk 
tid. Bygdeborgen på Skanseåsen er en av Follos to minste. Et av kjerneområdene for tidlig bosetning i 
Frogn med historiske forbindelseslinjer til kysten.  
 
Oldtidsveg fra moreneryggen over i Ås, via Haver og ned til Drøbak. Den gamle vegen fra Drøbak til 
Vestby (datert eldre enn 1600) går også gjennom området, bl.a. gjennom tunet på søndre Øyerud. 
 
De tre navnegårdene i området ble ryddet i hver sin periode, to i forhistorisk tid, én i historisk tid. 
Gårdstuna er vesentlige elementer i et verdifullt og sterkt eksponert kulturlandskap. Tunet på søndre 
Haver framheves som spesielt verdifullt i kraft av sitt intakte preg og flere verdifulle enkeltbygninger. 
Våningshuset på Øyerud (trolig tidlig 1700-tall) har også betydelig verneverdi. 
 
For øvrig: steingjerder, driftsveger/gårdsveger, gammel kulturmark.  

Annet verdifullt kulturlandskap 

Område nr.26 Bunnefjorden – Kjærnes - Nesset  

Nesset: 
Nesset var tidligere et viktig knutepunkt både for ferdselen på sjøen og på land. Fra 1650 er Nesset 
nevnt som havn og ladested. I siste halvdel av 1600-tallet hører man for første gang om gjestgiveriet 
på Nesset. Da dampskipstrafikken kom i gang på 1850-tallet ble Nesset fast anløpsted, og Nesset 
gjestgiveri ble registrert som handelssted og skysstasjon. Kjærnes og Nesset er Ås kommunes eneste 
tilknytning til sjøen. Håndtering av tømmer fra Folloskogene var i seg selv en betydelig næringsveg i 
området. Flere veger ned til Bunnefjorden har bakgrunn i tømmertransport. Noe av tømmeret gikk til 
sagene i området, men mye ble fløtet videre. Det var lagringssted for tømmer bl.a. ved Nesset og 
Bekkevoll. Tømmeret ble også fløtet på Pollevannet gjennom ”renna” og ut i Bunnefjorden. Da 
trelasthandelen avtok var det iseksporten som skapte aktivitet langs Follokysten. Virksomheten 
foregikk fra midten av 1800 tallet og litt ut på 1900-tallet. Fram til ca. 1955 var det en skifabrikk på 
Nesset, hvor skiene som Stein Eriksen vant OL- gull med i 1952, ble laget.   
 
I løpet av siste halvdel av 1900-tallet opphørte dampskiptrafikken, og gjestgiveri, handelssted og 
skifabrikk ble nedlagt. Flere av bygningene tilknyttet aktiviteten på Nesset er revet i forbindelse med 
vegutvidelser. 
 

Ved Røis på vestre del av Ås-Frogn-raet. 
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Vegfar: 
Ved Nesset møttes to naturlige ferdselsveger (fra før 1650): Fålevegen nordover mot Oppegård kirke, 
og Askehaugbakken østfra Den Fredrikshaldske kongevegen og Nordby kirke.  
 
Askehaugstranda/Markusløkka:  
Var opprinnelig strandsitterplass (1600-tallet) under gården Askehaug, hvor det var lagringsplass for 
tømmer. Da landhevingen etter hvert ødela Askehaugstranda slik at den ikke egnet seg som 
opplagsted for tømmer, ble stranda ved Nesset det nye opplagstedet. Askehaugstranda skiftet navn til 
Markusløkka på 1700-tallet og ble nå en vanlig husmannsplass. Det står to bygninger igjen på 
husmannsplassen, disse ligger tett inntil Rv 156. 
 
Fritidsbebyggelse:  
Området rundt og sør for Kjærnes brygge preges i dag av fritidsbebyggelse hovedsakelig fra 1920-
1930-tallet og framover mot 1960-tallet. Fritidsbebyggelsen består av små hytter, med en forholdsvis 
enhetlig utforming typisk for mellomkrigstida og framover. Området består også av eldre 
gårdsbebyggelse i et småskal jordbrukslandskap hvor det også er registrert automatisk freda 
kulturminner i form av  dyrkingsspor og gravrøyser (Speilodden). Nebba – dampskipsbrygge 1900-
1924. Kjærnes – dampskipsbrygge 1875-1899. 
 
Tømrernes feriehjem (1930-1950), omfatter 120 hytter utparsellert fra gården Bekk. I 1931 kjøpte 
Andelslaget Tømrernes feriefond gården med den hensikt å gi medlemmene et rimelig 
ferieoppholdssted. Flere av hyttene har sitt opprinnelige preg intakt.  
 

      
        
 
 

 
 

 

Kjærnes brygge med fritidsbebyggelse Nebba brygge. 

 

Breivoll badeplass 
 

Breivoll gård. 
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Husmannsplasser 
Åsen – kjellertuft etter gammel husmannsplass. Kilde og rik vegetasjon. 
Lia – husmannsplass fra 1830-1890 åra. Stuetomt og imponerende ruiner av steinmurt fjøs og kjeller. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Område nr.34 Nøstvetmarka 

Sammenhengende utmarksområde med jordbrukslandskap rundt gården Nøstvet og rundt 
husmannsplassene Drogga og Stuene. Kulturlandskapsområdet strekker seg over til Ski kommune.  
 
Den Fredrikshaldske kongevegen passerer gjennom Nøstvetmarka, og er over lange strekninger intakt 
hva gjelder linjeføring og vegbredde. Strekningen mellom Christiania og Skysjordet i Ås ble bygget 
etter Kaptein Døderleins vegplan fra 1762. Stedegen masse ble i hovedsak brukt ved utbygging av 
Kongevegen, og flere steder er det fremdeles synlige groper etter grus-/masseuttak. Haugbru på 
grensen til Oppegård kommune er et gammel brusted for Kongevegen. Dalsbrua over Dalselva var 
brusted for Kongevegen. Kopi av den gamle steinhvelsbrua ble gjennoppført i 1991 for turvegen som 
følger Kongevegtraseen. Brua, elva og løvskogen rundt danner her et vakkert kulturlandskap. 
Ved Dalsbekken krysses kongevegen av ny vegparsell som går i en høy viadukt ved Gamle 
Dalsbekken bru. Her står gamle og nye veganlegg i en tydelig kontrast til hverandre, som spennende 
symboler og vitnesbyrd om to ulike tidsperioder. Vegparsellen med Tømmeråstunellen, 
Ringnesdiagonalen, parsell Ringnes-Steinfeldt er et av 14 utvalgte objekter i forbindelse med Nasjonal 
verneplan, Statens vegvesen, delplan II. 
 
Drogga- husmannsplass fra før 1740, revet etter 1945.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Område nr.36 Årungen – Syverud - Bølstadbekken 

Årungen: 
Langstrakt og forholdsvis smal innsjø i et nord-sørgående daldrag som følger sprekkesystemet i 
grunnfjellsområdet. Kontrastrik og variert strandlinje med dyrka mark, beitelandskap, skog og bratte 
knauser ned til vannet. Sammen med moreneryggene er Årungen et viktig identitetsskapende 
landskapselement for Ås. Syverudområdet med industriminner langs Syverudbekken dokumenterer et 
av kommunens få industrimiljø fra før 1900, og har derfor stor lokalhistorisk verdi. Rundt søndre del av 
Årungen er det sammenhengende beitemark i bruk. Kinnåsen (Kølaåsen) - hule innunder steinblokker, 
nedrast ca. 1915. Jordbrukslandskapet ved Berg gård, ligger som et markert gårdstun på østsiden. 
Berghytta – tufter fra 1830-60. 

 
Syverud: 
Rester av hageanlegg og beitelandskap/innmark etter 
Syverud Prestegård (1862-1955).  Daldraget hvor 
Syverudbekken renner er ravinert – nedre del av 
bekken er sterkt meandrerende gjennom tett og 
frodig vegetasjon. Rester etter industriaktivitet ved 

Mot Stuene. 
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Syverudfossen; mølle sag og damanlegg. Området rundt Syverudbekken er regulert til spesialområde 
bevaring – naturvern. Lenger oppe i bekkeløpet lå Dyltrud teglverk som leverte tegl til Ås kirke. 
Teglverket var i drift frem til 1860. 
 
 
 

 
 

Vegfar: 
Nord-sørgående vegfar (eldre enn 1650) –  
oppgradert til Fredrikshaldske kongeveg (kjøreveg) i siste halvdel av 1700-tallet. Strekningen mellom 
Christiania og Skysjordet i Ås ble bygget etter Kaptein Døderleins vegplan fra 1762. Vegen har i stor 
grad beholdt linjeføringen fra 1760-årene selv om vegen i senere tider har vært utbedret og 
vedlikeholdt. Vegen var i bruk som hovedveg frem til ny Mosseveg ble åpnet i 1870. 5,3 km fra NLH til 
Nygårdskrysset er foreslått vernet i Statens vegevesens Nasjonale verneplan (2002). Ved 
Bølstadbekken er det rester etter gamle landkar for bru fra Kongevegens tidligere bru over 
Syverudbekken – Bølstadbrua. Et kort strekk av Kongevegen ved Bølstad ligger utenfor dagens 
vegtrasè og er et av de få stedene der den Fredrikshaldske Kongeveg ikke er asfaltert.    
 
Vegen langs østsida av Årungen er en gammel bygdeveg (fra før 1650).  
 
Langs vestsida av Årungen går delstrekning av Gamle Mosseveg, bygget etter nye prinsipper både 
med hensyn til stigning og linjeføring – chaussé, horisontalplanveg. Veganlegget stod ferdig i 1870.  
 
 

Område nr.37 Holstad - Gryteland 

Stort sammenhengende jordbrukslandskap i to parallelt nord-sørgående slake ”daldrag” som åpner 
seg mot hverandre ved Holstad. Østensjøvannet ligger som et viktig landskapselement i området. 
Mektige og sammenhengende hav- og fjordavsetninger har gitt gode dyrkingsbetingelser gjennom 
historien. Området har mange spor etter tidlig bosetting, hovedsakelig i form av røyser og rundhauger 
(Aschjem-Skuterud). Deler av det store kulturlandskapsområdet har et helhetlig preg med store og 
markerte gårdsanlegg (Aschjem, Østensjø, Hauger, Skuterud, Gryteland, Torderud og Rustad gårder). 
Prestegårdsskogen; steinsetting med 9 store steiner i ring.  
 
Fint, småskala jordbrukslandskap langs RV 152 i Ski. 
 
Holstad: 
Knutepunkt mellom tidligere viktige ferdselsveger og med Holstad som stasjonssted ved jernbanen. 
Holstad gård ligger som et markert gårdsanlegg på et høydedrag nord for stasjonen. Holstad stasjon 
ble oppført i 1913 i tilknytning til det tidligere teglverket (lå hvor Felleskjøpet ligger i dag), og rundt 
stasjonen utviklet det seg et møtepunkt med blant annet landhandel (1914) og stasjonsmesterbolig. 
Skolebygningen (1869) lå på andre siden av hovedvegen, denne ble flyttet til Follo museum i 1983. 
Etter at jernbanen ble lagt om i nytt dobbeltspor lenger vest, ligger nå Holstad stasjon som et 
kulturmiljø uten tilknytning til jernbanen.  
 
Østensjøvannet er naturvernområde. 
 
Kirkeveg mellom Ås kirke og Kråkstad kirke krysser området. Enkelte strekk av kirkevegen er intakt. 
 
Kråkstadchausséen: 
Vegstrekning fra den gamle Mossevegen ved Vinterbro til Kråkstad. Bygget etter nye prinsipper både 
med hensyn til stigning og linjeføring – chaussé, horisontalplanveg. Dette var en ny veg som gikk i 
terreng der det ikke hadde gått veg før. Veganlegget stod ferdig i 1862.  
 
 
 

Område nr.40 Dyster 

Kulturlandskap som strekker seg inn i tettbebyggelsen og Ås sentrum. Dyster gård. Markert 
gårdsbebyggelse med hovedbygning fra slutten av 1600-tallet. Automatisk freda kulturminner 
registrert. Ås stasjon (1879), som starten på utviklingen av Ås tettsted, ble utskilt fra Dyster. Også 

Syverud prestegård ved Årungen. 
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øvrige deler av eldre bebyggelsen i Ås sentrum er fradelt fra Dyster – Aasheim landhandel og 
skysstasjon (ca 1880). Dysterbråten - husmannsstuer fra 1850-70. Jettegryte i svaberg (50 cm dyp, 30 
cm vid).  
 
Dyster med gårdsbebyggelse og husmannsplasser (Dysterbråten og Blåfjellet) gir en representativ 
dokumentasjon på jordbrukshistorien lokalt, og understreker den nære tilknytningen Ås sentrum har 
hatt og har til landbruket. Som den arealmessige forutsetning for utvikling av Ås sentrum har 
kulturlandskapet på Dyster verdi som dokumentasjon av stedshistorien.  
 
 

Område nr.42 Hogstvet – Tveter - Rød 

Kulturlandskapet i området er et halvåpent, småskala åkerlandskap avgrenset av skogdekte 
høyderygger. I området rundt Vardåsen ligger flere husmannsplasser. Kulturlandskapet fra Hogstvet til 
Tveter er del av et nord-sørgående daldrag. Veg og jernbane ligger i bunnen av daldraget. Godt 
bevarte raviner nord for Hogstvet nordre. Variert jordbrukslandskap med åkerholmer og 
lauvskogvegetasjon i randsoner mot skogen og i enkelte eiendomsdeler. Hogstvetgårdene ligger i et 
landskap med helhetlig jordbrukspreg. Kølabonn – husmannsplass 1810-1955. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vårdåsen/husmannsplasser: 
Vårdåsen er en markert skogdekket høyde (135 m.o.h.). På høyden er det rester etter bygdeborg med 
murer helt rundt høyden, bratte stup mot øst og inngang og tydelige murrester i nordenden. 
Lillerødsletta – tuft etter husmannsplass 1815-1900 
Enderød – ødegård fra middelalderen, gjenopprettet som husmannsplass ca 1740 
Grønnli – tuft etter husmannsplass 1815-35. Etter sagnet hadde ”de underjordiske” huleinngang til 
Vardeåsen ovenfor Grønnli. 
Nordre Tømmerkastet – tuft etter husmannsplass 1856-1901 
Søndre Tømmerkastet – tuft etter husmannsplass 1760-1901. Her ble tømmeret kastet ned på myra 
(tidligere vann) og kjørt videre på isen. 
 
 

Område nr.43 Børsum 

Storskala jordbrukslandskap med bølgende lettdrevne jorder på marine avsetninger. Oppstikkende 
blotninger og åkerholmer med noe skrinnere jordsmonn. Helhetlig kulturmiljø og jordbrukspreg rundt 
gårdsanleggene på Børsum, særpreget tundannelse på begge sider av vegen. Vegfaret er en gammel 
bygdeveg fra før 1650. Vegetasjon (hovedsakelig osp) i eiendomsdelet mellom Linnestad og Børsum, 

er et markert innslag i kulturlandskapet. 
 
 
 
 
 
 

Hogstvet med sikt sørover. Fra Hogstvet mot nord. 
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Verdifulle fornminneområder 

Ås kommune er en av kommunene i Norge der det er funnet flest automatisk freda kulturminner; ca 
420 lokaliteter er registrert. Kommunen har funn fra den eldste steinalderen fram til middelalderen. Alle 
periodene er rikt representert, med Nøstvetboplassen som en internasjonalt kjent lokalitet. Boplassen 
har gitt navnet til en egen tidsperiode i steinalderen. Områdene som er markert som verdifulle 
fornminneområder strekker seg fra Nebba i nordvest, sør- og østover rundt Nøstvetboplassen og 
periodens kjerneområde på Sjøskogen. Videre sørover til Nordby kirke og over hele Nordbyplatået. 
Herfra og østover mot Ski grense i øst er og ansett som svært verdifulle fornminneområder med sitt 
store innslag av jernalderfunn. Det samme gjelder begge sider av RV 152 fra Korsegårdskrysset og 
vestover, samt området fra Holstad og sørover til landskapet rundt Kroer. I skilt- og skjøteselsplanen 
for automatisk freda kulturminner i Akershus fylkeskommune er Aschjem-Skuterud, Nordby og Nøstvet 
vurdert som de tre mest verdifulle områdene med henholdsvis et stort antall gravminner på Aschjem-
Skuterud, steinalderlokaliteten på Nøstvet og det svært rike kulturminneområdet på Nordby. 
 

4.5 Vestby kommune 
 
Fram til slutten av middelalderen var dagens Vestby et rent bondesamfunn med spredte gårder. Først 
på 1500-tallet vokste tettstedene med handel, sagbruk og møller. Vestby kommune er en 
landbrukskommune med stor variasjon mellom bygdelagene. 
 
Det tre gamle ladestedene ved Oslofjorden; Hvitsten, Hølen og Son er unike i Akershus. De utviklet 
seg til viktige ladesteder da trelasteksporten skjøt fart på 1600-tallet. Ladestedene har sterke 
verneinteresser både i regional og nasjonal sammenheng. I internasjonal sammenheng er de nordiske 
trebyene sjeldne og interessante bydannelser.  
 

Kilder 
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Høringsuttalelse, Naturvernforbundet i Vestby, 16.okt.2005 

Børsum (foto: Svein Skøien). 
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Høringsuttalelse, Vestby kommune, kultur, 18.10.2005 
Høringsuttalelse, Norsk Sjøfartsmuseum, 13.09.2005 

Kulturlandskap med regional og/eller nasjonal verdi 

Område nr.48 Hvitsten  

Tettstedet har stor kystkulturhistorisk betydning og er et av ladestedene i Follo som vokste fram på 
1600- og 1700-tallet med handelshus og næring knyttet til tømmer, iseksport og skipsfart. Hvitsten 
hadde dampskipsanløp fra midten av 1800-tallet, og var besøkt av sommerturister fra slutten av 1800-
tallet.  
 
Bebyggelse fra 1800-tallet etter blant annet skipsredere som hadde vinteropplag her og etter mannskap 
og offiserer. Uregelmessig trehusbebyggelse og små, trange gater. Hyttebebyggelse i åsen. 
Kunstnerboliger, bl.a. Kittelsenhuset, bebodd av Theodor Kittelsen på slutten av 1800-tallet. Edvard 
Munchs bolig på Nedre Ramme ved sjøen like nord for sentrum, har også viktig symbolverdi. Viktige 
bygninger: Hvitsten skole og kapell bygget tidlig på 1900-tallet av skipsrederfamilien Olsen. 
 
Hvitsten som ladested var et av de første tettstedene langs kysten i Follo. Hvitsten har som kulturmiljø 
høy verneverdi både regionalt og nasjonalt. Det opprinnelige næringsgrunnlaget med sjøen som 
transport- og ferdselsvei er selve utgangspunktet for utviklingen av stedet. Fordi den sentrale delen ikke 
har vært utbygget siden begynnelsen av 1900-tallet, er den arkitektoniske og kulturhistoriske 
lesbarheten i landskapet unikt ivaretatt. Hvitsten framstår i dag som et karakteristisk og sjeldent godt 
bevart eksempel på et eldre trehusmiljø ved Oslofjorden. Hvitsten er foreslått regulert til bevaring jf. 
plan- og bygningslovens § 25.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Område nr.50  Vestby kirke med omgivelser 

Kulturlandskap som kjennetegnes av et spennende forhold mellom de mange forhistoriske 
gravhaugene og middelalderkirkestedet. Kirka har eksponert, markant beliggenhet i et stort, åpent 
landskapsrom. Stedet er et kommunikasjonsknutepunkt fra gammel tid med kirkestedet som geistlig 
tyngdepunkt i Vestby tilbake til middelalder. Middelalderkirka stod like vest for dagens kirke og ble revet 
da dagens kirke ble bygget i 1886. Den Fredrikshaldske kongeveg krysser jordbrukslandskapet ved 
stasjonsbyen. Flere generasjoner veger krysser området. Ny, firefelts motorveg E6 med toplankryss 
representerer et stort inngrep i landskapet. Stasjonsbyen Vestby vokste fram som handels- og 
administrasjonssted etter at Smålensbanen ble bygget i 1879. Det er noe eldre bebyggelse ved 
stasjonsområdet. Nyere boligbebyggelse nord og vest for sentrum.  
 
Prestegården (Vestby gård) ligger vakkert til nord for kirken. Gården er av de eldste i bygda og har gitt 
bygda navn. Prestegården har tre freda bygninger iht. kulturminnelovens §15; hovedbygning fra 1832, 
stabbur og forpakterbolig. Særlig omtales hovedbygningen som spesielt verneverdig. Gården kan ha 

Hvitsten.                                                        Ved stranda. 
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hett By opprinnelig og senere delt i de fire gårdene Sundby, Vestby, Nordby og Østby, tre av dem har 
store gravhauger fra jernalderen. På Randem gård, like øst for kirka ligger et gravfelt med 28 
gravhauger markant i terrenget. Fra de enkelte gravhaugene har det vært utsikt til de nærliggende. 
Våningshuset på Randem er bygget som en nyere kopi av hovedbygningen på Vestby prestegård. 
 

  Gårder med rester av 1700-tallets tunstruktur intakt og en god del kulturmark holdt i hevd ved beite. På Sundby var det gjestgiveri fra 1700-tallet til 1870.   
  

 

Område nr.51 Garder kirke med omgivelser 

Kulturlandskapet ved Garder har vært sett på som spesielt både i forhistorien og i nyere tid. Her er gjort 
funn av et gravfelt og en bauta. Forholdet mellom de førkristelige gravminnene og middelalderkirkens 
beliggenhet er spesielt verdt å merke seg. 
 

Middelalderkirkested beliggenhet på et høydedrag, et 
kommunikasjonsknutepunkt fra gammel tid. Dagens 
kirke ble innviet i 1881. Kulturlandskapet i Garder er 
et helhetlig og innholdsrikt jordbrukslandskap; er 
variert og småkupert og består av jorder, 
gårdsbebyggelse og skog. Gårdsbebyggelsen ligger i 
hovedsak på åsrygger. Husene er vanligvis samlet 
rundt et åpent, rektangulært firkanttun, slik 
tradisjonen har vært i Akershus siden 1700-tallet. Det 
er mange godt bevarte gårdstun med eldre 
bebyggelse. I utkantene av kjerneområdet i bygda 
finnes enkelte mindre plasser og bruk. Gårdstuna 
knyttes sammen av slyngte veier, som har sin 
opprinnelse i oldtid eller middelalder. Dagens 

jordbrukslandskap er omkranset av skog hvor gran er 
det framherskende treslaget. I området er det også 
flere veger som har gått ut av bruk.  

 
Til tross for at jordvegen er tilrettelagt for moderne maskindrift finnes fortsatt mange av de naturgitte 
forutsetningene for kulturlandskapets kvaliteter med bekkedrag og åkerholmer som artikulerte 
elementer i landskapet.  
 
Garder oppleves som et relativt godt bevart, agrart kulturmiljø, god lesbarhet og stor tidsdybde. 
Kulturmiljøet er vurdert å ha nasjonal verdi. 
 
 

Område nr.52  Erikstadbygda  

Sammenhengende, variert jordbrukslandskap med Stamnesbekken og bygdevegen som sentrale 
elementer. Bygdevegen gjennom bygda er et strekk av den vestligste av de to vegtraséene datert eldre 

Vestby kirke med prestegården (foto: Svein 
Skøien)                                            

Vestby kirke sett fra veganlegget. 

Garder kirke sett fra sør. 
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enn 1650 som gikk mellom Vestby og Såner middelalderkirkesteder. Lengst nord i området er det 
gamle vegfaret stedvis godt bevart. Ravinelandskap, relativt lite berørt av bakkeplanering og 
bekkelukking. Sørligste del av området flater ut og munner ut i Sonskilen.  
 
Det finnes en stor mengde eldre og nyere kulturminner i området med dyrkings- og bosettingsspor. Det 
rike miljøet rundt Stamnesbekken ble antagelig utnyttet til jordbruk, jakt og fiske. Fornminnene her har 
således alltid ligget i et kystnært miljø, men fordi de er tildekket, til dels gjengrodd, forringes 
landskapets lesbarhet. Rester av eldre kulturmarkstyper i randsoner og skog, noe av dem blir fortsatt 
holdt i hevd som hestebeiter; havnehager, eikelunder, artsrike kanter, spredte, grove edelløvtrær, 
hagemark og hagemarkskog med steingjerder og rydningsrøyser. 1700-tallets gårdsstrukturer er godt 
ivaretatt med eldre bebyggelse på mange av gårdene. Gamle Stamnes gård er nedbrent/revet og 
grunnmurer er fjernet. Mølle og sag har ligget langs Stamnesbekken. 
 
Askeallé på Kinne og lindeallé på Stavnessletta med store, gamle trær har stor symbolverdi i 
jordbrukslandskapet. Nyere bolig- og hyttebebyggelse er lagt utenfor jordbruksarealene, slik at disse 
har beholdt sin arrondering. Et relativt stort antall bevarte gårdsdammer underbygger landskapets 
mangfold.   
 
Erikstadbygda har beholdt mange av de kvaliteter som er gått tapt i jordbruksområder over store deler 
av fylket. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Område nr.54  Hølen  

Hølen er et kulturmiljø med godt bevart trehusbebyggelse og er regulert til bevaring jf. plan- og 
bygningslovens § 25.6. Hølen har en spennende og kuriøs historie. Tettstedet var et handels- og 
administrasjonssentrum og er fortsatt et levende tettsted med århundrelang historie knyttet til 
samferdsel, rettsvesen, trelast, eksport av trelast og industri. Tettstedet rommer et særpreget, pittoresk 
bygningsmiljø med eldre hus fra ulike epoker og er kjent som kunstnerbosted. Hølen har et enhetlig 
preg med stor ansamling av herskapshus fra begynnelsen av 1900-tallet, mye på grunn av Hølens 
status som skatteparadis på den tida. Hølen var egen kommune fram til 1943. Elva ga drivkraft til flere 
møller og sager alt på 15- og 1600-tallet. Rester etter sagbruk finnes langs elva.  
 

Utsikt fra Stavnesvegen mot Son. 
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Veghistorikken formidles tydelig i området. Ny E6 er en firefelts motorveg som passerer over Hølen og 
Hølenselva på to fritt fram-bygg bruer. Jernbanen ligger parallelt med vegen, og den nye jernbanebrua 
over Hølen er utformet svært lik de to vegbruene. På en strekning her ligger tre generasjoner veger 
parallelt. Det nye veganlegget skaper oppmerksomhet sammen med den gamle jernbanebrua 
(Hølensviadukten) over Hølen, som er et landemerke. Den 3 kilometer lange vegstrekningen fra 
Sonsvegen til Gjølstad er med i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner.  
 
 

Område nr.55  Såner kirke med omgivelser 

Det ligger flere steinalderboplasser i dette kulturlandskapet. I yngre steinalder var havnivået 25-30 
meter høyere enn dagens havnivå. Sjøen stod da over store deler av dagens kulturlandskap, og de 
eldste boplassene er lokalisert på høyder i landskapet.  
 

Såner er et middelalderkirkested der kirka har eksponert 
beliggenhet. Fra gammelt av var stedet et 
kommunikasjonsknutepunkt med oldtidsveger som 
stråler ut fra vegmøtet ved kirkestedet. Den 
Fredrikshaldske kongeveg fra Oslo-Halden krysser 
området i oldtidsvegen. Bygdevegen fra Hølen langs 
Såna til Son er datert 1650-1800. Bygdevegen mellom 
Hølen og Såner kirke er et strekk av 
middelalder/oldtidsvegen som har flere forgreninger. 
 
Kirka som står her i dag ble innviet i 2001 og er den 
fjerde kjente kirka på stedet, bygget etter at den gamle 
brant i 1995. På Sånersletta er det to 

steinhvelvingsbruer, av dem er Rafsal bru den best 
bevarte. Rafsal bru er en intakt steinhvelvingsbru fra 
1844-45 og en av de best bevarte av de gamle 

steinhvelvbruene på den Fredrikshaldske kongeveg mellom Oslo og Moss 

Partier fra Hølen 

Såner kirke (foto: Svein Skøien). 
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Videre fra området er det åpent kulturlandskap ned til Sonsvegen stasjon. Sørover fra Gate er det spor 
etter oldtidsvegen, den gamle ridevegen mellom Oslo og Østfold. 
 
(Den 3 kilometer lange vegstrekningen fra Sonsvegen til Gjølstad er med i Nasjonal verneplan for 
veger, bruer og vegrelaterte kulturminner.) 
 
 

Område nr.56  Son 

Son var ladested og er et tettested med ”selvgrodd”, uregelmessig bebyggelse tilbake til 1600- og 
1700-tallet. Sons framvekst skyldes særlig Hollendernes handel med trelast som startet fra 1500 og 
1600-tallet. Fra ladestedet var det forbindelse til Hølen på elva Såna, og tømmer og plank ble fraktet på 
lektere fra Hølen og ned til Son. Son var ladested under Christiania, og var allerede i 1604 eget tollsted. 
Her har vært forskjellig typer næringsvirksomhet opp igjennom tidene. Foruten trelasthandel har det 
vært båtbyggervirksomhet, rederi- og handelsvirksomhet, tobakkspinneri, brennevinsbrenneri og 
pensjonat.  
 
Son har tre fredete bygninger fra 1700-tallet ved Son torv; Thornegården, Stoltenberggården og 
Spinnerigården (sterkt skadet i brann i 1976, men gjenoppbygd). På 1800-tallet var det betydelig 
skipsbygging i Son. Son kystkultursenter har eldre bygninger tilknyttet kystkultur, bl.a. ”Gælja”, ei av få 
garntørker som er igjen i regionen.  
 
Fra slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet ble Son stadig mer populært som sommersted og 
kunstnerby. Son var egen kommune fram til 1964. Det mest sentrale området i Son er regulert til bevaring  
etter plan- og bygningslovens § 25.6.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Annet verdifullt kulturlandskap 

 
Tveter: se Område nr.42 Hogstvet-Tveter, Ås 
 
 

Område nr.47 Solbergbygda – Galbygrenda        
Solberg – Krogsrud - Ekeberg er et av kjerneområdene for den tidligste bosetningen i regionen med 
gårder ryddet i eldre og yngre jernalderen og i middelalderen. Området preges av vide jorder som for 
det meste rammes inn av skog. Solbergbygda (og hele Frogn kommune) tilhørte fram til 1823 Ås 
hovedsogn. Meget godt bevart jordbrukslandskap, referanseområde for jordbrukselementer i et 
storskalalandskap. 
 
Kulturminner fra nyere tid definerer imidlertid området; godt bevarte tun med 1700 og 1800-tallets 
tunstruktur bevart bidrar til helhet og kontinuitet. Bare ett tun er vesentlig forringet. Særlig framheves 

Trehusbebyggelse i Son. Foto: Svein  
Grønvold (foto hentet fra Follo-kartet) 
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tunet på Øvre Krogsrud som et nærmest komplett 1800-talls gårdstun, relativt lite preget av nyere 
elementer. Tunet på Nedre Krogsrud framheves også. Veien følger den gamle traséen gjennom 
gårdstuna. Det gamle jordbrukslandskapet er meget godt bevart, med steingjerder, alléer, 
steinstrenger og gammel beitemark som holdes i hevd. Rester av demning i Solbergelva, som tidligere 
demmet opp en ca.1 km lang dam (som kaltes Vabrutjernet). Området har høy verneverdi som 
referanseområde for jordbrukselementer i et storskala landskap. 
 
Galbygrenda: sammenhengende jordbrukslandskap med historiske linjer langt bak i tid, beitemark 
holdt i hevd. Gårdstun med eldre tunstruktur. Oldtidsveg fra raet med forgreininger mot Knalstad og 
gårdene Hvidsten og Smedsrud. Hvidsten gård: beitemark holdt i hevd. Smedsrud: Gårdstun med 
1700-talls hovedbygning, kulturlandskap holdt i hevd. 
 
Kjeppestadbukta: kystkulturminner; øvre og nedre Kjeppestaddam er isdammer. Her finnes  
ankringsplass, fortøyningsbolt. Kjeppestad tilhører gården Ekeberg. I 1884 ble det anlagt tre isdammer 
i området; av dem er to bevart med tydelige damkonstruksjoner. Minner fra iseksport ved 
Kjeppestadbukta vitner om historiske forbindelser mellom gårdene oppe på slettene og ned til 
strandlinja. Minnene fra isdrifta definerer området og bidrar til høy pedagogisk og historisk verdi. 
Ankringsplass og fortøyningsbolt ligger uberørt uten vesentlige endringer.  

 
   . 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Område nr.49  Emmerstad - Krokstrand 

Emmerstad ble (av Nilssøn) i 1597 betegnet som en utmerket havn og her var viktig trelasthavn 
på1700-tallet, men havna og tømmervelta er i dag borte. Emmerstad er etter sigende modell for 
Hestviken i Sigrid Undsets roman ”Olav Audunsøn i Hestviken”. Emmerstad er en av flere plasser 
under Hauger gård. Området omfattes blant annet av tre Brånanplasser og Mølen som fortsatt er i drift 
som gårdsbruk. Her finner vi siste rest av småskala kystkulturlandskap i regionen, flere 

Galbygrenda Fra Galbygrenda mot raet i nord 

Utsikt fra Linnestad gård mot sørøst. 
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strandsittersteder/fiskerbruk. På 1500-tallet var det flere sager i bekken ned til Emmerstadbukta; ruiner 
av disse kan ses i dag. Et middelaldervrak er også funnet i Emmerstadbukta. 
 
Torp-gårdene: jordbrukslandskap med eldre gårdsbebyggelse, bl.a. 1700-talls midtkammerbygning fint 
ivaretatt. Forbindelseslinjer fra Torp-gårdene til fjorden: tidligere kjerreveg, (ligger nå som sti) gjennom 
skogen fra Vestre Torp til Kroken. I Hauertjern foregikk isutvinning, og man hadde transportrenner ned 
til stranda (denne er borte i dag). 
 
Kroken: strandsittersteder; Ingierløkka og Bølnes med eldre bebyggelse, flere av plassene var 
bevertningssteder da transporten gikk på fjorden. I dag er Kroken populær badeplass. 
 
Bronsealdergravrøys på Kikkeråsen vitner om tidlig menneskelig aktivitet i området.  
 
(På Stjerneåsen ligger militær utkikkspost (ortografstasjon bygget i 1902); se omtale under Område 
nr.22 Kaholmene-Bergholmen-Håøya søndre (Oscarsborg), Frogn) 
 

Område nr.53 Kjøvangen-Sonsåsen 

Område rikt på eldre og nyere kulturminner. Kystlandskapet her har vært sentralt fra langt tilbake i tid. 
Gravrøyser nord for Kjøvangbukta og på Sonsåsen (Vardåsen).  
 
Husmannsplasser/strandsittersteder med eldre bebyggelse; Kjøvangen var trelasthavn på 1700-tallet, 
og er først nevnt i 1664 som et område med strandsittere. Stamnestjern ble demmet opp til istjern i 
slutten av forrige århundre. Isrenna gikk ned til sjøen i Kjøvangen, som var utskipingssted. Kjøvangen 
hadde rutebåtbrygge/dampskipsbrygge. Området preges i dag av fritidsbebyggelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.                                                
 

 
 

Område nr.57  Ødemørk 

Utmarksplassen Ødemørk ligger på grensa mot Mossemarka. Eiendommen er på ca.3 000daa og eies 
av Vestby kommune. Eiendommen tjener i dag som tur- og friluftsområde for hele kommunen og som 
dokumentasjonssenter for tidligere skogsdrift. I sin storhetstid bestod eiendommen også av 90 daa 
innmark. Gårdstunet……bygninger?. Rester av beitemark, annen kulturmark?  Er Ødemørkstua 
hovedbygningen på tunet? Tekst mangler (konf. Birger Hekkelstrand) 
 

Verdifulle fornminneområder i Vestby 

I Vestby er det kjent ca.315 lokaliteter med faste synlige automatisk fredete kulturminner og funnsteder 
for oldsaker. De fleste fornminnene er gravminner fra bronse- og jernalder og steinalderlokaliteter, men 
det finnes også levninger etter jernalderens bosetning, bygdeborg etc. og tre kirkesteder fra 
middelalderen. I skilt- og skjøtselsplanen for automatisk freda kulturminner i Akershus er 
bronsealderrøysene i Sonskilen, kulturmiljøet med de rike gravfeltene i Garder og gravfeltene sør for 
Vestby sentrum på Østby og Norby, vurdert som de mest verdifulle enkeltområdene. I tillegg finnes 
blant annet rike fornminneområder med gravhauger rundt Vestby kirke og på Randem er et stort antall 
steinalderlokaliteter ut mot hele kysten. Området som er skravert på kartet til Follo kulturlandskap er en 
viderføring fra området ved Nordby i Ås og Haver-Solbergområdet i Frogn, samt området fra 

Kjøvangbukta 
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Korsegårdskrysset og sørover til Vestby kirke og rundt Vestby sentrum. Også områdene rundt Hvitsten, 
Son, Garder og Såner har rikt innslag av og stort potensiale for funn av ytterligere automatisk fredete 
kulturminner. 
 

 

4.6 Ski kommune 
 
Ski grenser til Oslo, Ås, Oppegård og Enebakk. Kommunen er omkring 156km2. Landskapet er 
variert, med dyrka mark i de sørligste deler av kommunen og skogkledde åser med flere vann og 
innsjøer i den nordligste delen. Vann og innsjøer ligger spredt over hele bygda.  
 
Moreneryggene i Ski og Kråkstad er en del av Ås/Ski-morenen. Gjennom Ski sentrum er morenen 
mektig, noe skjæringen ved jernbanesporene nord for Ski stasjon tydelig dokumenterer. I Kråkstad er 
morenen tydeligst fra Kråkstad Kirke over dalen på motsatt side av E18. Tradisjonell jordbruksbebyggelse 
konsentrert til de beste dyrkingsområdene, med husmannsplasser i mer marginale områder, ofte i 
utmarka.   
 
Den Fredrikshaldske kongeveg 
I Ski har vi 3 traseer av Den Fredrikshaldske kongeveg. Kongevegen deler seg ved Nøstvedt. Den 
vestre delen fortsetter mot Nordby kirke og sneier innom Ski. Den Østre delen av kongevegen 
fortsetter mot øst (gjennom Langhus) forbi Ski kirke.  
 
Ved Ski kirke deler kongeveien seg igjen, i en østre og vestre trasè. Den østre traseen er eldst og ble 
anlagt i tiden mellom 1634-1700. Denne traseen ble brukt av Karl den XII i 1716. Denne følger raet et 
stykke øst for Ski kirke over Skiseng mot Oppsand, og forsetter sørover gjennom kulturlandskapet mot 
Kråkstad.  Mye av veistrekningen er i dag kjørevei. Mellom Oppsand og Tomtervegen vises 
kongeveien som sti.. Det meste er godt synlig.  
 
Opprinnelsen til Vestre trase er mer uklar. Den er omtalt i ulike sammenhenger. I 1799 er den vist på 
kartet som Kongeveg. Men har blitt omtalt som bygdevei i 1780-årene. Denne kongevegen fortsetter 
mot Kråkstad, går forbi Kråkstad middelalderkirke og videre over Frestadskogen med mange 
gravminner. 
 
Rideveg 
Sannsynlig har ridevegene mellom middelalderkirkestedene gått delvis på samme trase som 
kongevegene. På Mork, rett vest for Ski kirke ble det nylig avdekket en steinlagt ridesti datert 1010 – 
1060 e.Kr. (C14).  
 

Kilder 

KU – høyhastighetsbane Oslo-Ski, 01.11.95 
Innspill til rullering av kommuneplan for Ski, AFK, 27.10.98 
Forslag til kommunedelplan for kulturminner, Ski kommune, 15.06.04 
Kommunedelplan kulturminner – Kulturminnekatalog, Ski kommune januar 2000 
Notat Elin Buene, Ski kommune, kulturavdelingen 
KU for Gjedsjø golfbane 
Skilt- og skjøtselsplan for Akershus, AFK  
Steinalderboplassen på Stunner, notat, Lil Gustafson, 1996 
Kommuneplan for Ski, arealdelen, vedtatt 16.06.2004 
Innspill til kommuneplan for Ski 2004-2014, AFK  
Uttalelse til kommunedelplan for Langen, AFK 
Biologisk mangfold i Ski kommune, NIJOS-rapport 06/2000 
Turkart over Ski kommune, Østmarka og Sørmarka 
Artikkel i Østlandets Blad om Rullestad gård, 02.11.04. 
Ski og Kråkstad historie, Ski kommune, 1990 
Høringsuttalelse, Svein Harald Tjærnes, 17.10.2005 
Høringsuttalelse, Ski kommune, kultur- og opplæringsetaten, 05.10.2005 
Innspill til tekst vedr. veger, Ski kommune, kulturavdelingen, 30.03.2006  
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Kulturlandskap med regional og/eller nasjonal verdi 

Område nr.58 Ski kirke med omgivelser  

Landskap med stor tidsdybde, med Skimorenen som 
det sentrale topografiske og kulturhistoriske 
tyngdepunkt og Ski stasjonsby som 
bebyggelsesmessig tyngdepunkt. Skimorenen har 
vært attraktiv for bebyggelse de siste 9000 år. Fra 
morenen skråner landskapet og vider seg ut sørover 
og nordover. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sander-gården er trolig den eldste permanente bosetting i Ski; denne omfattet trolig hele morenebeltet 
i Sør-Ski. Flere gamle vegfar i området. Både vegfaret mellom Rullestadtjern og Midtsjøvannet 
(Eikjolvegen) og flere parallelle vegfar sørover i landskapsområdet, med mange forgreininger, er datert 
eldre enn 1650. Østre gren av Den Fredrikhaldske kongeveg følger trolig oldtidens hovedveg gjennom 
området og er på enkelte strekninger bevart med gammel vegstandard. Høy verneverdi.  
 
Den Fredrikshaldske kongeveg 
Den Østre delen av kongevegen går forbi Ski kirke, der den deler seg i en østre og vestre trasè.  
Den østre traseen er eldst og ble anlagt i tiden mellom 1634-1700. Denne traseen ble brukt av Karl 
den XII i 1716. Denne følger raet et stykke øst for Ski kirke over Skiseng mot Oppsand, og forsetter 
sørover gjennom kulturlandskapet mot Kråkstad.  Mye av veistrekningen er i dag kjørevei. Mellom 
Oppsand og Tomtervegen vises kongeveien som sti.. Det meste er godt synlig.  
 
Opprinnelsen til Vestre trase er mer uklar. Den er omtalt i ulike sammenhenger. I 1799 er den vist på 
kartet som Kongeveg. Men har blitt omtalt som bygdevei i 1780-årene. Denne kongevegen fortsetter 
mot Kråkstad, går forbi Kråkstad middelalderkirke og videre over Frestadskogen med mange 
gravminner. 
 
Rideveg: På Mork, rett vest for Ski kirke ble det nylig avdekket en steinlagt ridesti datert 1010 – 1060 
e.Kr. (C14).  
 
Gårdsbebyggelse med markante bygninger og 1700-tallets tunstrukturer delvis bevart. I nordre del av 
området må spesielt gården Kapell-Sander nevnes, med sin sentrale plassering både 
beliggenhetsmessig og historisk. Gården har flere bygninger med opprinnelse fra 17- og 1800-tallet og 
bevart tunstruktur. Et kapell her er omtalt i 1594. (Det råder en del usikkerhet om dette er stedet hvor 
kapellet har stått). Nyere bebyggelse ligger tett inntil tunet.  
 

Rullestad gård, en av de største gårdene i Ski, har 
også meget sentral beliggenhet i forhold til raet med 
kirka og tunstruktur godt ivaretatt, monumental allé i 
en akse sør for tunet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utsikt mot Nærevann. 

 

Utsikt fra raet mot Rullestad gård. 
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Område nr.59 Jordbrukslandskapet mellom middelalderkirkestedene i Ski  

Sammenhengende, åpent jordbrukslandskap med stor skala. Gårdenes tunstrukturer er godt bevart. I 
randsonene finnes tufter etter nedlagte husmannsplasser, dyrkingsspor og kullproduksjon fra nyere 
tid. Det store, vide jordbrukslandskapet har store enheter, store jorder og store hoved- og 
driftsbygninger og gårdstun som ligger godt synlige i terrenget.  
 
Den Fredrikshaldske kongeveg (se for øvrig omtale under Område nr.. Ski kirke med omgivelser) 
To forgreininger av kongevegen krysser området. Den Østre delen av kongevegen går forbi Ski kirke, 
der den deler seg i en østre og vestre trasè. Den østre traseen er eldst og ble anlagt i tiden mellom 
1634-1700. Mye av veistrekningen er i dag kjørevei. Mellom Oppsand og Tomtervegen vises 
kongeveien som sti.. Det meste er godt synlig. Vestre trase av Kongevegen fortsetter mot Kråkstad. 

 

 
 
 

Område nr.60 Kråkstad kirke med omgivelser  

Middelalderkirkested og kommunikasjonsmessig 
knutepunkt. Kirkestedet ligger sentralt i et 
kulturlandskap av nasjonal verdi. Bygdevegen i 
nærheten har datering eldre enn 1650 og har beholdt 
mye av sitt opprinnelige preg. 
 
Husmannsplasser i randsona i åsene mot øst.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Den Fredrikshaldske kongeveg (se for øvrig omtale under Område nr.58 Ski kirke med omgivelser): 
Både østre og vestre trasé av Kongevegen går gjennom området. Vestre trasé går forbi Kråkstad 
middelalderkirke og videre over Frestadskogen, der det er mange gravminner. 
 
 
 

Jordbrukslandskapet mellom Ski og Kråkstad 
er et storskalalandskap. 

Ved Oppsand 

 

Kråkstad kirke og prestegården. Stien er 
rester etter den gamle oldtidsvegen. 
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Stasjonsbyen Kråkstad med mange av de grunnleggende elementene i stasjonsbyen bevart. Deler av 
stasjonsområdet er regulert til bevaring iht. plan- og bygningslovens § 25.6. Kråkstad kirke er fra 1100-
tallet. Kråkstad prestegårds hovedbygning og stabbur er fredet iht. Kulturminnelovens §15. Videre er 
et område som omfatter resten av prestegården og et område med gravhauger vest for kirka er 
regulert til bevaring jf. plan- og bygningslovens § 25.6.         
 

       

 

Annet verdifullt kulturlandskap 

 
Den Fredrikhaldske kongeveg, bro over Dalsbekken, se under Område nr.34 Nøstvedtmarka, Ås. 
Jordbrukslandskap sør-øst for Østensjøvannet, se Område nr.37 Holstad – Gryteland,  Ås. 

 

 
Område nr.61 Glenne  

Glenne defineres som den sørvestligste del av Kråkstadgrenda. Glennegårdene og Vål gård ligger i et 
åpent jordbrukslandskap, med Glennetjern som samlende element. Småskalalandskap med store, 
vide sletter innimellom mer grunnlendte partier. Kulturbeiter i drift. Nære historiske forbindelser til 
Område nr.60 Kråkstad kirke med omgivelser. 
 
 

Jordbrukslandskap ved Kråkstad 

Kråkstad stasjon Kråkstad kornmagasin 
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Verdifulle fornminneområder i Ski kommune 

I Ski kommune er det kjent ca. 200 automatisk fredete kulturminner. Fra en av de eldste kjent 
boplassene i landet på Stunner som er ca 11 000 år gammel, til middelalderfunn bla. på Finstad. Ski 
utmerker seg med den karakteristiske Skimorenen som strekker seg øst, vest og nord for Ski sentrum. 
På denne moreneryggen ligger det flere store jernaldergravfelt i tillegg til flere enkeltliggende 
storhauger, i tillegg til middelalderkirken. De verdifulle fornminneområdene i Ski er en fortsettelse av 
jernalderlandskapet ved Nordy kirke i Ås. Videre er det et godt bevart jernalderlandskap nord og 
nordøst for Ski sentrum og sør-sørøst for sentrum. Herfra strekker det seg et området sørover til 
Kråkstad og nedover til Ås grense rett nord for Kroer kirke. I Skilt- og skjøtselsplaner for automatisk 
freda kulturminner i Akershus er Kråkstad med middelalderkirke og jernaldergravfelt og Sander-
Rullestad med flere gravfelt og Stunnerfunnet, omtalt som de viktigste. Ski kommune skiller seg ut i 
forhold til resten av Follo ved at det er kjent flere forekomster av skålgropsteiner,- felt og 
enkeltliggende skålgroper.  
 

 

4.7 Enebakk kommune 
 
Enebakk består for en stor del av skogkledde åser med et belte med dyrka mark langs strandlinja mot 
Øyeren. Det er flere elver og vassdrag i kommunen. 
 
Området mot Øyeren og ravinelandskapet i Dalefjerdingen er dannet av vannets erosjon etter siste 
istid. De største, sammenhengende jordbruksarealene ligger på marin leire: langs Øyeren i 
Dalefjerdingen, Hammeren, Kirkebygda og på Flateby. I Ytre Enebakk er det noe mer morenejord og 
mer grunnfjell i dagen. Ravinene mot Øyeren er tradisjonelt vesentlig brukt som beiteområder. I dag er 
store deler av ravinene planert og blir benytta til planteproduksjon, men en del rester av uplanerte 
arealer finnes. Av overordna interesse er ravinesystemene i Kirkebygda og ut Preståa samt i et lite 
område ved Tysdal i Dalefjerdingen.  

Kilder 

Muntlige kilder: 
Johan Ellingsen, Anne Marit Ness, Åsmund Jahr 
 

Skriftlige kilder: 
Fredningsliste Akershus Fylkeskommune: freda bygg 
Kommuneplanens arealdel (vedtatt okt.-03) 
Kommunedelplan for landbruk, 02.11 98 
Skilt- og skjøtselsplanen, Akershus Fylkekommune 
Høringsuttalelser  AFK, søknad om dispensasjon fra kommuneplanen, varsel om igangsatt 
reguleringsarbeid for et område nord for RV 155 på vestsiden av Våg. 
Uttalelse AFK, Vassdragsplan for Lyseren – offentlig ettersyn. 
Biologisk mangfold i Follo, rapport II, Follorådet 1996. 

Utsikt fra Vål gård mot Glenne. 
   
 Glennetjern. 

 

Mot Glennetjern 
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Collettene og Flateby-godset, skriv, Barthold A. Butenschøn. 
Fagnotat fra AFK/kulturvern i forb. med rullering av kommuneplanen. 
Ign, lokalhistorisk skrift fra Enebakk nr.2 – 2000, Fra Rausjø, Enebakk Historielag 
Østmarka, bok, forf. Sigurd Senje, revidert av Finn Erhard Johannessen, 2003 
Turkart for Enebakk, 1995 
Riksantikvarens oversikt over fredete, vernete og listeførte kirker (2001). 
Enebakk bygdebok, Enebakk kommune 
Høringsuttalelse, Enebakk kommune, 20.10.2005 
Høringsuttalelse, Enebakk historielag, 06.03.2006 

 

Kulturlandskap med regional og/eller nasjonal verdi 

Område nr.62 Rausjøgrenda 

Rausjøgrenda har vært bebodd i alle fall fra 1664. I følge skriftlige kilder ble det saget tømmer på en 
bekkevannsag i 1659 (dette kan være Fjell-saga). I 1663 ble skogen solgt og bøndene mistet 
allmenningsrettene, men fikk beholde beiterett.  
 
(Rausjø-skogen var en gang krongods og bygdeallmenning for gårder i Enebakk. Området som 
omfattes av Rausjø-skogen er betydelig større enn det vi regner som Rausjøgrenda. Flere gårder fra 
Hammeren og Dalefjerdingen hadde setre i Rausjø-skogen.) 
  
Etter at eiendommen kom på private hender, startet utviklingen av et skogsindustrisamfunn basert på 
sager og tømmerdrift. Stedet er kjent bebodd fra ca.1664. Det ble etter hvert ryddet en mengde 
plasser i skogene under Rausjø bruk (en del av disse ligger utenfor vår områdeavgrensning).   
 
Øversaga, Mellomsaga, Nersaga, Dammen, Bråtan, Høytomt og Bygningen utgjorde Rausjøgrenda. 
Folk på plassene arbeidet i skogen for Rausjø Bruk, drev med jord og dyr ved siden av og livnærte 
seg i tillegg av jakt, fiske, fangst og håndtverk. Bygda hadde en gang bortimot hundre fastboende og 
egen skole. Fast skole ble opprettet i 1852 i den gamle kjørestua der plankekjørerne hvilte seg. Da det 
gamle skolehuset ble for gammelt og skrøpelig, ble et nytt skolehus reist i 1913. Skolen ble nedlagt i 
1951. ”Bygningen” var bolig for sjefene som administrerte skogene. Denne brant ned i 1931.   
 
På slutten av 1700-tallet drev de store sagbrukene for fullt og eksporten av trelast var stor. Ved starten 
av 1900-tallet kom ei ny blomstringstid; med 300 mann i aktivitet og over 80 hester. Tømmeret ble 
fløtet på vannene i området, og ned Rausjøelva til sagene. Vannene innover i marka ble demmet opp 
for å lette fløtingen. Det var tømmerrenne langs Rausjøelva. Det er trolig ikke rester etter renna i dag, 
men derimot rester etter demning i Rausjøen. Tømmeret på Børtervann ble slept ved hjelp av 
dampbåt. Alle sagene ble nedlagt på 1900-tallet. I 1930 var mesteparten av skogen i Rausjømarka 
uthogd. Muligens finnes kun rester etter sagene i dag.  
 
En del av bygningene finnes igjen i Rausjøgrenda i dag. Disse dokumenterer en eiendommelig og 
viktig del av kulturhistorien. De fleste husene er restaurert etter en bestemt verneplan. I dag er 
kulturlandskapet delvis gjengrodd, med rester etter åkerlapper, slåtte- og beitemark. Beitebruk er i det 
senere gjenopptatt, bl.a. for å ivareta de kulturhistoriske verdiene i området.  
 
Plankevegen:  
Kjøring av planker til Oslo vinterstid var en viktig inntektskilde for mange bønder helt fra 1500-tallet til 
ut på 1800-tallet. En av de viktigste plankevegene fra Follo var den som gikk gjennom Østmarka fra 
Enebakk, via Rausjø til Oslo.  
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Område nr.63 Kulturlandskapet rundt Våg 

Med noen unntak framstår området rundt innsjøen Våg som et helhetlig kulturlandskap med 
frittliggende gårdstun og jorder ned mot vannet. Tangenelva er tilknytningslinje til Mjær. Mari kirke 
ligger som et landemerke i landskapsrommet mellom Våg og Mjær. Golfarealene på Vestby strekker 
seg helt inn på kirkeområdet rundt Mari kirke.  
 
Området har historiske linjer langt bak i tid. Bygdeborg er registrert på Vik (Sløssås). Bygdeborga ble 
brukt i tidsrommet 200-600 e.Kr. og indikerer at gården var bebodd på denne tida. Oldtidsveg rundet 
Våg langs nordsiden. Storgårdene Vik og Vestby og Mari kirke ved hver sin ende av innsjøen, 
representerer tyngdepunkt i området og gjør det kulturhistorisk interessant. Vik er en av de best 
bevarte storgårdene i kommunen, og gårdens historie kan følges langt tilbake i tid. Tunet på gården 
har en karakteristisk beliggenhet, noe tilbaketrukket på tangen som stikker ut i innsjøen i nord. Tunet 
på Vestby har tradisjonell firkantstruktur, stabburet på tunet skal være fra 1600-tallet.  
 
Mari kirke er ei langkirke i lafta tre. Kirka er bygget i 1761og står oppført i Riksantikvarens oversikt 
over freda, verna og listeførte kirker (2001). Eldre bebyggelse (skolebygg) nedenfor kirka, nyere 
bebyggelse mot innsjøen Mjær. 

  
Tangenelva: Trolig har det vært sagbruksvirksomhet langs Tangenelva siden 1500-tallet. Det har vært 
håntverksvirksomhet og industri langs elva helt fram til vår tid. Her finnes rester av industriminner. I 
1880 var det to kverner, ett garveri, en stampe og en sag i elva. Et eget vannhjul dro treskeverket på 
Vestby via en wireoverføring. Vestby bru: steinhvelvingsbru bygget i 1910/11 over Tangenelva på 
Vestby gård. Brua ble bygget på oppdrag av godseier Axel Gulbrandson (på Vestby) og etter 
tegninger av arkitekt Bredo Greve. Det var tidligere en trebru på stedet. 
 
 

Område nr.67 Kirkebygda 

Middelalderkirkested med ravinelandskapet i Enebakkdalen og markert elvelandskap langs Preståa og 
mot Øyeren. Helhetlig landskap med historisk dybde. En stor del av ravinene er imidlertid planert. 
Preståa er et viktig kulturhistorisk element. Flere gamle ferdselsveger krysset området, bl.a. på tvers 
av Ekebergdalen og på høydedragene ned til fergestedet på Skøien og fergestedet på Torshov. 
 
Stort, sammenhengende kulturlandskapsområde preget av jordbruksdrift og vannbasert industri. Det 
har trolig vært drevet jordbruk i området i flere tusen år. Gårder på høydene og spor etter 
husmannsplasser i randsoner og i utmarka. Enebakk middelalderkirke med omkringliggende 
bygningsmiljøer er tyngdepunktet i området. Den tidligste kirka i området lå imidlertid i følge tradisjonen 
på Krogsbøl på andre sida av Preståa (et jordstykke på Krogsbøl går under navnet (”Kirkejordet”. 

 
Omfattende ravinesystemer med gårdstun på 
høydedragene og en mengde nedlagte plasser i mer 
marginale områder i randsonen mot skogen. Igna renner 
gjennom elveravinedalen med beiter langs elva som blir  
holdt i hevd. Lite igjen av industrivirksomheten, men 
elektrisitetsverket ved Lillestrømveien står intakt, slik det 
var i 1914. Hele vassdraget har rike minner om den 
mangesidige virksomheten som ble drevet her. Saltvedt er 
et av de mest omfattende ravineområdene. Linjeføringen 
til den gamle ferdselsvegen mellom Kirkebygda og 
Hammeren krysset området og deler av det gamle 
vegfaret er godt bevart.  

Ved Rausjø (foto:Selskapet for Norges 
vel)        

Kulturmark på Rausjø som blir holdt i hevd 
(foto: Selskapet for Norges vel). 
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Rikt, sammensatt kulturmiljø med kirka, bygdetunet, prestegården og husmannsplassen. 
Prestegårdens hovedbygning fra 1819 er freda iht.§15 i Kulturminnelova. En del nyere bebyggelse 
(boligfelt, administrasjons- og servicebygg) inntil middelalderkirkestedet.    
 
Enebakk kirke, bygget ca. år 1100, viet til St. Botolv på pave Gregors dag den 12.mars, har 
monumental beliggenhet, dog tett inntil RV120. Enebakk middelalderkirke i romansk stil. Kirka er lite 
forandret opp gjennom århundrene og betegnes som et av de fineste middelalderbyggverk i Akershus. 
Kirka inneholder bl.a. kalkmalerier fra 15- og 1600-tallet på vegger i skipet og i koret og krusifiks fra 
1200-tallet. På kirkegården står et jernkors fra 1600-tallet. Gammelt veifar fra kirka ned til Igna. Den 
gamle veien til kirka går fra brostedet bratt opp til kirkegårdens sørvestre hjørne. 

 
Husmannsplassen Engerholm ligger godt eksponert i landskapet. Plassen består av stuebygning, 
låve/fjøs/grisehus, vedskjul og do, et bygningsmiljø med høy autentisitet. Plassen var bebodd inntil for 
få år siden. Bygningene og tunet er freda iht. Kulturminnelovens §§15 og 19. 
 
Der Enebakk ungdomsskole i dag ligger var det teltplass/militærdepot på 1700-tallet. 
 

 
 
Enhetlig kulturlandskap ved Torshov, men mye av jordene er planert. Opprinnelig var det flere 
husmannsplasser i området, men bare tufter igjen av dette i dag. Torshov brygge: steinbrygge nede 
ved Øyeren, trafikkert fra 1850-tallet til omkring 1930, med viktig forbindelselinje over til Skøien, der 
det også lå brygge. Brygga ved Torshov er den eneste brygga som ligger intakt siden dampbåten fra 
Lillestrøm gikk på Øyeren. Det gikk gammelt vegfar her, men mesteparten av dette er planert. 
Gårdstun med firkantstruktur, store trær i tilknytning til gårdstuna.  
 
Skøyen: Artsrik markvegetasjon med viktige kulturmarksarter, havnehager med edle lauvtrær, gamle 
kulturlandskap kultivert gjennom beiting fra lang tid tilbake. Viktig forbindelseslinje over Preståa fra 
Skøien-Torshov. Det finnes ikke rester etter brygga på Skøien i dag.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ved Igna 

Utsikt mot Kirkebygda fra øst                                    Husmannsplassen Engerholm med ny 
villabebyggelse inntil. 

 



 79 

 
 
 

 
 

 
.  

Område nr.68 Ekebergdalen 

Ekebergdalen fra Børter til Lillestrømveien. Elvelandskap rundt Børterelva og Igna med 
storgårdslandskap; blant annet gårdene Børter, Rakkestad, Støttum, Østenbøl og Ekeberg. Flere tun 
med variert bygningsmasse; med tunstruktur og bygninger godt ivaretatt  Verdt å merke seg er den 
særprega hovedbygningen på Østenbøl som utpreger seg ved sin lengde.  
 
I Ekebergdalen foregikk omfattende industrivirksomhet knyttet til elva. Børterelva fra Børtervann har 
fra eldre tid bidratt til stor aktivitet. Høyest var aktiviteten i siste halvdel av 1800- og første halvdel av 
1900-tallet. Ovenfra og ned til Ekebergbrua har det til ulike tider vært en stor mengde vanntilknytta 
kulturminner. (I følge turkartet for Enebakk hele fire sagbruk, en stampe, tre elektrisitetsverk, tre 
kverner, en cellulosefabrikk, en fyrstikkfabrikk, et teglverk og en lysoljefabrikk.)  
 
Mest kjent er fyrstikkfabrikken; Jølsens Tændstikkefabrikk, som regnes som høydepunktet i 
industrihistorien i dalen. Den første fyrstikkfabrikken ble bygget i 1866, hadde 300 ansatte og mange 
drev med eskeliming i hjemmene sine. Etter flere branner og gjenoppbygginger ble den siste nedlagt i 
1886 og flytta til Bryn i Oslo der den fortsatte drift med samme navn. En bolig ble også flytta til Bryn 
(denne brant ned). Fabrikken lå i dumpa ved dagens snuplass. Det er vanskelig å se spor etter 
fabrikken i dag (ser man etter kan man skimte takstein i elva). En del arbeiderboliger bygget i siste 
halvdel av 1800-tallet ligger i byggefeltet nedenfor Høgås. To av arbeiderboligene i vegen mot Høgås 
har høy grad av autentisitet, den ene av dem er meget godt bevart. De andre arbeiderboligene i 
området er bygget om.     
 
Børter: gårdsbruk øverst i dalen med freda hovedbygning. Flere husmannsplasser som ligger i sitt 
opprinnelige miljø ovenfor tunet. Noen av bygningene på gården er flytta til og bygget opp igjen på 
stedet. Eldre beitelandskap som holdes i hevd.  

 
Gården Ekeberg har en sentral plass i dalens historie.  
Fabrikkeier Holm Jølsen eide og bodde på Ekeberg. 
Jølsen var den største industripioneren i Enebakk og 
hadde betydelig relevans og påvirkning i og utenfor 
bygda. Jølsens fabrikk i Ekebergdalen hadde trolig 
landets første sykekasse.   
 
Gården har bygningsmasse og hageanlegg med viktige 
elementer som eldre bygninger, store enkelttrær, bruer 
og gårdsallè (lind) 
 
 
 
 
 
. 
 

 
Industrimiljøet i Ekebergdalen var åsted for Ragnhild Jølsens litterære arbeider.  
 
Nyere villabebyggelse, i hovedsak på åskammer nord for Ekebergvegen vanskeliggjør lesbarheten av 
Ekebergdalens særprega industrihistorie. Lite av industriminnene som en gang fantes i elvedalen er 
synlige i dag.  
 
Graver på Klokkeråsen.  
 
 

Mot Torshov Ravinene mot Preståa sør for Skøien. 
 

 

Lindeallè og bruer langs gårdsvegen til 
Ekeberg 
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Område nr.70 Ravinelandskapet ved Tysdal 

Intakt ravinelandskap ved Jahrstangen/Tysdal/gamle 
Dalefjerdingen skole med kulturhistoriske verdier først 
og fremst på grunn av topografi og vegetasjonsbilde.  
 
Raviner med vegetasjonsbilde prega av langvarig bruk 
til beite, dyrking og skjøtsel. Området blir holdt i hevd 
ved beiting (hest/storfè).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dette er et referanseområde for intakt ravinelandskap med høy autentisitet og av overordna interesse 
først og fremst fordi ravinene ikke er planert.   
 
Dalefjerdingen skole: skolebygg fra 1929 ligger syd-vest i området. Bygget er uendret siden den gang. 
Her ble det holdt skole fram til 1961.  
 
 

Annet verdifullt kulturlandskap 

 
Område nr.64 Mjærskaug-Nes 

Mjærskaug: spesielt, idyllisk tun med flere bygninger med kulturhistorisk verdi, deriblant særpreget 
hovedbygning i sveitserstil. Godt definert landskapsrom som defineres av åsene bak og Mjær, flate 
jorder, åkerholmer. Askeallé, store enkelttrær på tunet. Her er flere automatisk freda kulturminner. 
 
Kraftlinje krysser landskapsrommet, denne er skjemmende.  
 
(Bygdeborg i Drageåsen. Tre jettegryter i området.) 
 

 

Område nr.65 Bjerke Bruk – Kjølstad      

Tunbebyggelsen på Bjerke bruk vitner tydelig om at gården er en av de tre storgårdene i Ytre Enebakk. 
Gården har karakteristisk firkanttun. Gården er trolig ryddet i jernalderen. Den eldste delen av 
hovedbygningen er oppført i 1830-årene. Jernaldergravhauger nord for tunet.  
 
Vassdraget ved Bjerke bruk: Vannbasert industriminner langt inn i marka (utenfor vår 
områdeavgrensning finnes rester etter demninger, noen av dem ganske godt bevarte) og rester/tufter 
etter flere gamle plasser); hele vassdraget har tidligere vært demmet opp. Ved Saghytta er sag nevnt 
allerede i 1610. Det har bl.a. vært dam ved utløpet av Slorene og ved Bråten. I nedre del av elva har 
det vært tre kverner, ett sagbruk og ett elektrisitetsverk. Ett vannhjul dro treskeverket på Bjerke. Få 
rester i dag.   
 
Maleren Erling Enger hadde sin bakgrunn på Kjølstad gård. Han hadde ei hytte lengre oppe i åsen 
(utenfor området), der han ofte malte. 
 
Området er lokalhistorisk viktig. 
 

 

Område nr.66 Omberg - Opsal 

Ravinene i Tysdal-Dalefjerdingen 
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Gammel beitemark med variert vegetasjon og viktige kulturmarkstyper. Kulturlandskapsområde med 
store kulturbetinga biologiske verdier. Ferdselsvegen mellom Ytterbygda og Kirkebygda (datert eldre 
enn 1650) gikk gjennom området, men er over enkelte strekk planert og bygget om. Mellom de to 
gårdene ligger den gamle plassen Nyland (ubebodd og forfallen). Den gamle vegen går over tunet på 
plassen. I området rundt Nyland er få endringer foretatt på vegen. Bygningene på Nyland er imidlertid 
svært forfalne.  
 
Innslag av hagemark med søyleforma einer, noe som er sjeldent i Follo. Tunet på Omberg har 
eksponert beliggenhet med rekker av bjørk langs gårdsvegen og store, monumentale solitærtrær. 
Bjørkehage med noe innslag av ask og hassel på Oppsal.  
 
To tun med flere godt ivaretatte bygninger i uplanert ravinelandskap med grunnlendte partier som blir 
beitet. Trerekke av bjørk opp til gården Ormberg. Den gamle ferdselsvegen går i skogkanten. Bekken i 
dalbunnen med lauvvegetasjon forsterker helheten.  
Opsal er et fint tun i firkantstruktur; hovedbygning i sveitserstil, 1 1/2 etasje, liggende panel. 
Grunnlendte partier med beitemark med einer. Hage med stor apal, ask og eik. Bekkedrag er et viktig 
element som skaper helhet i landskapsrommet. Veldefinert landskapsrom.  
 

 

Område nr.69 Dalefjerdingen 

 
Småskala, sammenhengende jordbrukslandskap på 
begge sider av vegen gjennom Dalefjerdingen. Den 
gamle ferdselsvegen fra Rælingen til Østfold er datert 
eldre enn 1650. Vegen er en viktig historisk linje i 
landskapet, og linjeføringen er på en del strekk holdt 
intakt, som for eksempel på Ruud der den gamle 
ferdselsvegen går gjennom tunet. Gårdstunet på 
Ruud er for øvrig et godt eksempel på godt ivaretatt 
1700-tallets tunstruktur og flere eldre bygninger 
bygget for forskjellige formål. 
 
 
 

 
. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  . 
Burstad er et gammelt bygdesentrum, tidligere Enebakk Aksjemeieri og landhandleri. Den gamle 
meieribygningen er flyttet til stedet. Den var tidligere administrasjonsbygning på Ekeberg. Kulturmiljø 
med høy arkitektonisk verdi og kulturhistorisk interesse, bestående av fire bygninger i tre og teglstein i 
tunformasjon.  

Jordbrukslandskapet i Dalefjerdingen sett 
fra nord 

Tunet på Ruud Ved Fjell 
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Område nr.71 Ravinelandskap langs Øyeren 

Området dekker store deler av kommunens arealer ned mot Øyeren. Ravinesystemer med gårder på 
høydedragene og rester av industrivirksomhet ved sjøen. Karakteristisk for ravinelandskapet i dag er 
gårdsbebyggelse og åpne jorder på ravineryggene og i bakkeplanerte områder, gjengroing og stedvis 
nyplanting i ravinedalene. Ravinedalene strekker seg langt innover i landskapet, med bekkedrag som 
fortsetter oppover i åsen. 
 
På beitemarkene finnes stedvis interessante kulturpåvirka plantesamfunn som etter hvert har blitt 
meget sjeldne. Kun en liten del av arealene i ravinene brukes fortsatt som beite.  
Flere tun med godt bevart tunstruktur; Hvitsten-Sand er eksempel på dette: tun med mange eldre hus 
(bl.a. tømmerfjøs), småhus og gårdsdam. V-forma ravinesystem nederst mot Øyeren.  
 
Ravinedalene langs Øyeren har kulturhistoriske verdier fordi arealer og vegetasjon er påvirka av  
kultivering. Ravinene har opp gjennom tidene blitt dyrka, beita og skjøtta på flere måter. Skjøtsel i form 
av hogst/styving og lauvsanking preger vegetasjonsbildet, men de fleste steder har beitingen opphørt..  
 
I Byvika er det synlige rester etter teglverksdrift.  
 
Sammenhengende ravinelandskap av så stort omfang er særmerkt i Follo-sammenheng, men mer 
typisk i Romerikslandskapet.  
 

 
 
 
    
 

   
.  
 

 

Område nr.72 Orderud-Veng - gårdene 

Sammenhengende, helhetlig jordbrukslandskap i umiddelbar nærhet til middelalderkirkestedets 
influensområde. Det fantes et vegfar i området med opprinnelse eldre enn 1650, men dette kan knapt 

ses i terrenget i dag.  
 
Gårdsveger, jordbruksmark og gårdstun med godt 
bevarte tunstrukturer og tuntrær i et veldefinert 
landskapsrom med skogkledde åser som omramming. 
Flere godt bevarte enkeltbygninger på tun.  
 
 
 
 
 
 

Søndre del av området. Utsikt fra 
Hammernvegen mot Øyeren 

Nordre del av området. Utsikt fra    
Lillestrømvegen mot Øyeren. 
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Område nr.73 Flateby/Stranda og Flatebygodset 

Området omfatter Flatebyddalen ned til Øyeren og arealene langs elva opp i utmarka. 
 
Flatebydalen: fram til 1900 hadde det vært fem sager og to kverner i drift i det sterke fallet ned mot 
Øyeren. Flateby Bruk hadde stor industrivirksomhet og aktiviteten strakte seg fra brygga ved Øyeren, 
langs elva og innover i skogsallmenningen. Vannfallet drev sagene og plankene ble i en periode fløtet 
på Øyeren og transportert videre med tog fra Lillestrøm til Oslo. Rester av brygga kan i dag ses ved 
Flateby båthavn. Her kan også ses rester av vannrenne samt inntaksdam bygget i 1900. En tidligere 
arbeiderbolig står igjen (ombygd til sveitserstil). 

 
En cellulosefabrikk lå ved stranda til Øyeren. Fabrikken hadde 100 ansatte på det meste. Flateby 
cellulosefabrikk ble bygget i 1901 og stoppet for godt i 1931. Her skal være enkelte eldre bygninger 
som i sin tid var industriarbeiderboliger, imidlertid sterkt ombygget.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 
 

 
Flateby gods (1700-1810): jaktslott med hageanlegg. Vi vet ikke med sikkerhet hvor jaktslottet lå, men 
etter Barthold A. Butenschøns vurderinger var det plassert der tunet på Store Flateby ligger i dag. 
Flateby gods var blant Norges største og flotteste gods, bygget av Collett. Til slottet hørte hageanlegg 
og alléer. Her var det i velmaktsdagene stor festivitas, i sterk kontrast til armoden blant brukets 
arbeidere. Selskapelighetene er beskrevet i Constanse Rings bok ”Lekene på Ladeby” og i 
”Fladebyjournalene”.  
 
Det var knyttet sterke negative følelser til området blant bygdefolket, og dette er også trolig grunnen til 
at det er så vanskelig å se rester etter aktivitetene i dag. I åra etter 1840 ble Flateby-godset utstykket. 
Alléene og trærne i hageanlegget ble systematisk hugget og arealet lagt ut til jorder. Bygningen ble 
revet og flyttet i tre deler, derav den ene, såkalte ”kavalerfløyen” ble flyttet til Kirkebygda (se Område 
nr.67 Kirkebygda), hvor den først tjente som skolebygning, siden herredshus, offentlig kontor og 
utstillingslokale. 

 
(I følge kildematerialet bør man ikke undervurdere kulturformene som Collett- og Ankerfamiliene dyrket 
på Flateby som grunnlag for det arbeide som ble utført på Eidsvoll med utformingen av Grunnloven i 
1814.) 
 

Veng østre i forgrunnen,Veng vestre i 
bakgrunnen på bildet 
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Verdifulle fornminneområder i Enebakk kommune  

Enebakk kommune har i forhold til de andre Follokommunene forholdsvis få registrerte automatisk 
freda kulturminner, ca 75 kjente lokaliteter. De fleste (22) fornminnene er gravminner, men det finnes 
også ett kirkested fra middelalderen, flere vegfar, fire bygdeborger, fangstgroper og levninger etter 
forhistorisk dyrking. Grunnen til de få kjente fornminnene er dels et lite utbyggingspress med liten 
registreringsintensivitet og at kommunen i stor grad består av marginale skogsområder. Det området 
som er spesielt verdifullt i et fornminneperspektiv, er området vest for Enebakk kirke med gravfeltet på 
Klokkerudåsen og bygdeborgen sør for dette. Innefor dette området er det kjent middelalderkirke, 
middelalderveifar, gravfelt med seks gravhauger, en av dem en langhaug, og bygdeborg. 
 
Utenfor området som er skravert som verdifullt kulturlandskap ligger det spredte forekomster av stort 
sett alle typer automatisk freda kulturminner. Et funnområde som skiller seg ut er tre 
steinalderlokaliteter som er registrert på Durud, den høyestliggende på hele 197 meter over havet med 
funn av en øksetype som tilhører den aller eldste redskapstypen vi har. Dette funnet er høyst 
sannsynlig eldre enn Stunnerfunnet i Ski. 
 
 
 
 


