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Forord
Kommunedelplan for kulturminner og bevaring har 
som mål å synliggjøre viktige kulturminner i Nesodden 
kommune. Jo flere som kjenner til den verdien 
kulturminnene har som vår felles identitet og arv, jo 
flere vil bidra til å ta vare på dem. Kulturminnene våre 
er viktige for de mennesker som lever nå og for de som 
kommer etter oss.
  Denne kommunedelplanen for kulturminner 
og bevaring er den første som er laget i Nesodden 
kommune. Planen inneholder også en handlingsdel som 
viser hvordan kommunen skal arbeide videre med å 
kartlegge, synliggjøre og sikre kulturminnene.

  I oppfølging av planen vil kommunen samarbeide 
videre med Viken Fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo 
og Viken, lokale lag og organisasjoner. Det er lagt vekt på 
at planen skal være tilgjengelig slik at den er interessant å 
lese for alle som har tilknytning til Nesodden kommune.

Isskjæring på Nesodden i 1907.



Begrepsordliste
Kulturminner
Kulturminner er alle spor etter menneskers liv og virke i vårt fysiske 
miljø. Begrepet omfatter også steder det knytter seg historiske 
hendelser, tro eller tradisjon til. Også naturelementer med 
kulturhistorisk verdi er kulturminner, eller kan inngå som del av et 
kulturminne.

Kulturminner kan for eksempel være bygninger, hager, gravhauger, 
helleristninger, båter eller veifar. Disse kan være fra tidligere tider eller 
fra vår egen tid. Det skilles mellom løse og faste kulturminner

Løse kulturminner: Betegnelsen brukes om kulturminner som er 
flyttbare. 
Faste kulturminner: En betegnelse som brukes om jord- eller stedfaste 
kulturminner.

Automatisk fredete kulturminner
Et kulturminne som er fredet direkte etter lov, uten særskilt vedtak.
Disse kulturminnene er automatisk fredet: 

  • faste kulturminner fra før 1537                             
 • samiske faste kulturminner fra år 1917 elle 
     eldre
 • stående byggverk med erklært opprinnelse fra 
     perioden 1537 – 1649
  • faste og løse kulturminner på Svalbard fra før 
     1946. I tillegg er det bestemmelser for enkelt 
     typer kulturminner. (Se svalbardmiljøloven)  

(Skipsfunn eldre enn 100 år er vernet etter egne regler i 
kulturminneloven.) 

Nyere tids kulturminner
Kulturminne som er datert til 1537 eller senere. En annen betegnelse 
som også kan brukes, er etterreformatorisk kulturminne.  

Kulturlandskap
Et landskap som er påvirket av mennesker. Betegnelsen brukes når det 
fokuseres på den menneskelige påvirkningen av landskapet, særlig ofte 
om jordbrukslandskap.

Kulturmiljø
Kulturmiljø brukes gjerne om en gruppe med kulturminner som hører 
sammen, som utgjør en større helhet. Dette kan være et miljø av 
bevaringsverdige bygninger oppført innenfor samme tidsrom eller 
som forteller om samme type bruk over tid. Landskap kan også inngå i 
denne helheten. Det er altså et område der kulturminner inngår som 
del av en større helhet eller sammenheng. Også naturelementer med 
kulturhistorisk verdi kan inngå i et kulturmiljø. 

Kulturmiljøer kan for eksempel være et byområde, ei setergrend, et 
fiskevær eller et industriområde med fabrikker og boliger.    

Kulturhistorisk verdi
Kulturminnets verdi vurderes gjerne ut ifra kunnskapsverdier, 
opplevelsesverdier og bruks-/forsterkende verdier. Vi kan si at vi 
ser på kulturminnet som en kilde til kunnskap, opplevelse og bruk. 
Kulturminnet kan gi oss kunnskap om byggeskikk, konstruksjon, 
stilhistorie, sosialhistorie, personalhistorie, planmessig historie osv. 
Dette er kunnskap som vi kan tilegne oss i møtet med kulturminnet 
i seg selv og dets historie. Opplevelsesverdiene kan innebære 

arkitektonisk verdi, kunstnerisk verdi, identitetsskapende verdi, 
kontinuitetsskapende verdi og nysgjerrighetsskapende verdi. Dette er 
verdier som vi opplever i fysisk møte med det bestemte kulturminnet, 
når vi ser det, nærmer oss det, eller går inn i det. 

Kunnskapsverdiene og opplevelsesverdiene vurderes som de viktigste 
bevaringsverdiene. Dersom kulturminnet skårer her er det relevant 
å også vurdere kulturminnets forsterkende verdier eller bruksverdi. 
Dette er autentisitet/ekthet, pedagogisk/historiefortellende potensial, 
representativitet, sjeldenhet, god teknisk tilstand og brukbarhet. 

Lokal-, regional- og nasjonal kulturminneverdi
De tre kategoriene er ikke en gradering av verdi, men forvaltningsnivå. 
Et kulturminne med lokal verdi kan ha like høy bevaringsverdi som et 
kulturminne av nasjonal verdi. 

SEFRAK
SEFRAK er en registrering som ble gjennomført i årene 1975–95, og er 
en forkortelse for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner. 
SEFRAK er et register som inneholder alle bygninger før år 1900. I 
noen kommuner som på Nesodden, ble det i enkelte områder også 
registrert bebyggelse oppført i mellomkrigstiden.
Registreringen er kun en oversikt basert på alder og er ikke en 
vurdering av bevaringsverdi. SEFRAK fungerer som et varsel om at det 
ligger eldre bebyggelse i et område, som bør undersøkes nærmere og 
verdivurderes ved eventuelle tiltak. 
I karløsninger SEFRAK med gul trekant markerer bebyggelse som er 
oppført etter 1850. SEFRAK med rød trekant markerer bygninger 
oppført før 1850. 

Vern
Å verne noe vil si å sikre mot skade, påkjenning eller inngrep. Dersom 
et bygg eller kulturminne er vernet vil det si at det er vernet med 
hjemmel i loven, som regel plan- og bygningsloven, kulturminneloven, 
eller naturmangfoldloven. Det kan også være vernet gjennom andre 
virkemidler som verneplaner, listeføringer eller tilskuddsordninger.

Verneverdig/bevaringsverdig
Betegnelsene betyr det samme. Et verneverdig eller bevaringsverdig 
kulturminne er et kulturminne som har gjennomgått en kulturhistorisk 
vurdering og er identifisert som verneverdig.

Egenverdi og miljøverdi
Betegnelsen egenverdi er gitt til bygninger med særlig høy alder, 
sjeldenhet i type eller funksjon eller et særlig vel bevart eksteriør. 
Betegnelsen miljøverdi er gitt til bygninger som i seg selv ikke har 
utpreget egenverdi, men som enten inngår som et viktig ledd i et 
verneverdig bygningsmiljø eller som har en særlig sentral plassering i 
forhold til betydning for opplevelse av et bestemt område. 

Fredning
En fredning er den strengeste formen for vern. Dersom et bygg 
eller kulturminne er fredet må inngrep eller endringer som er mer 
omfattende enn vanlig vedlikehold godkjennes av myndighetene.
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn

1.2 Viktige aktører

  Vi har fått vår kulturarv fra generasjonene før 
oss. Nå er det vi som forvalter verdiene og skal sørge 
for at de tas vare på både for oss som lever i dag og 
de generasjoner som kommer etter oss. Kulturminner, 
kulturmiljø og kulturlandskap skaper grunnlag for 
identitet og rotfeste og gir oss forståelse for at våre 
omgivelser representerer noe verdifullt. Kulturarven 
kan ha evnen til å vekke nysgjerrighet, gi kunnskap om 
historien og gi en god ramme omkring en opplevelse.
  Nesodden har en rik kulturarv som viser at det 
har bodd mennesker her i over 9000 år. Det var i denne 
tidsperioden at de første tegnene etter mennesker har 
vist seg på Nesodden. På den tiden var større deler av 
Nesodden under vann, og man måtte ta seg til det som da 
var en øy via båt.  

  Kommunen må være en god forvalter av 
kulturminnene. Denne planen skal være et verdifullt 
hjelpemiddel i en målrettet og langsiktig utvikling, samt 
tilrettelegge for økonomisk og kulturell verdiskaping. 
Kunnskap, bruk og opplevelser av kulturminner er en 
forutsetning for å skape tilhørighet, eierskap og bedre 
livskvalitet. Derfor er det tenkt at også innbyggere 
skal bruke planen. I en tid med tettstedsutvikling 
og befolkningsvekst er det viktig med god 
kulturminneforvaltning som gir rom for bevaring og bruk  
for refleksjon og videreutvikling.

Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap er ikke 
fornybare ressurser.  De er uerstattelige dersom de går 
tapt. I nasjonale forventninger kommer det frem at 
regjeringen forventer at kommunene identifiserer viktige 
kulturminner og tar hensyn til dem i planleggingen. 
Et nasjonalt mål er blant annet å redusere tapet av 
verneverdige kulturminner. For å nå dette målet 
har Riksantikvaren satset på styrke kompetansen 
om kulturminner i kommunene og få bedre oversikt 
over verneverdige kulturminner gjennom lokale 
kulturminneplaner. Det er fra Riksantikvarens side lagt 
vekt på at slike planer kan aktualisere kulturarven i 
samfunnsutviklingen.
  Ettersom det er første gang Nesodden kommune 
utarbeider en kommunedelplan for kulturminner, har 
den faglige og økonomiske støtten fra Riksantikvaren og 
Akershus fylkeskommune vært viktig for å gjennomføre 
arbeidet.
  Gjennom kunnskap om historien er det lettere 
å velge ut kulturminner som på best mulig måte kan 
fortelle en viktig del av vår historie, kulturminner som vi 

mener det er viktig å ta vare på gjennom vern.  Aktører 
i lokalsamfunnet kan bruke kulturarven som ressurs i 
samfunnsutviklingen.

Statlige myndigheters ansvar
  Offentlige organ har forvaltningsansvar for vår 
felles kulturarv. Riksantikvaren er vedtaksmyndighet 
etter kulturminneloven og har myndighet til å avgjøre 
om et kulturminne er automatisk fredet eller å fatte 
fredningsvedtak for kulturminner som ikke er automatisk 
fredet.

Fylkeskommunens ansvar
  Fylkeskommunen er regional styresmakt og 
forvalter statlig ansvar gjennom delegerte oppgaver 
fra Riksantikvaren. I likhet med Riksantikvaren 
er også fylkeskommunen vedtaksmyndighet 
etter kulturminneloven. Fylkeskommunen har en 
rådgivende rolle som regional fagmyndighet for 
kulturminnevern. Fylket skal ivareta regionale og 
nasjonale kulturminneinteresser i plan- og byggesaker, 
og gi råd til kommunen som er vedtaksmyndighet. 
Fylkeskommunen fører tilsyn med fredede kulturminner 
og er avgjørelsesmyndighet i flere saker som angår 
kulturminner i Nesodden og kan foreta midlertidig 
fredning. I tillegg er museene og arkiv viktige 
samarbeidspartnere i arbeidet med å velge ut og formidle 
kunnskap.

Nesodden kommunes ansvar
  Kommunen er vedtaksmyndighet etter plan- og 
bygningsloven. Nesodden kommune har en nøkkelrolle 
når det gjelder sikring av kulturminner i egen kommune. 
Gjennom samfunns- og arealplanlegging er plan og 
bygningsloven det viktigste virkemiddelet. Kommunen 
som øverste myndighet på lokalt nivå har et spesielt 
ansvar for kulturminner av lokal verdi, og kan selv velge 
å sikre kulturminner som er viktige for lokalsamfunnet. 
Kommunen skal kontrollere at verneverdige og fredede 
kulturminner ikke blir revet eller forandret uten at 
fagmyndigheter har hatt mulighet til å uttale seg. 
  Kommunen har også ansvar for at kulturminnenes 
omgivelser ikke blir ødelagt, det vil si at man ikke 
bygger for nær et automatisk fredede kulturminner og 
at ny bebyggelse harmonerer med eldre verneverdige 
bygningsmiljøer. 

Eieres og frivillige organisasjoners ansvar
  Eierne er de viktigste aktørene når det gjelder 
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ivaretakelse og bruk. Dette er fordi de fleste kulturminner 
er i privat eie, og eiers vilje, kompetanse, økonomi 
og erfaring er avgjørende for at kulturminnet og 
kulturmiljøet ivaretas og brukes på en bærekraftig måte. 
Det finnes både offentlige og private støtteordninger som 
kan bidra faglig og økonomisk (se kap 2.3)
  Lokale aktører som lag, organisasjoner og 
velforeninger kan bidra til å synliggjøre og aktivere 
kulturarven som felles ressurs for alle og som grunnlag 
for verdiskaping. Flere tar også på seg skjøtsel, skilting og 
dokumentasjon av kulturminner. 

1.3 Formål med planen
Denne kulturminneplanen skal være et bidrag til å 
gjøre innbyggere og forvaltningen klar over hvilke 
kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap som 
finnes i Nesodden. Planen vil også danne et grunnlag 
for at kulturminneverdiene får en tydeligere plass i 
saksbehandling og arealforvaltning. Bevaring er ikke 
alltid forenelig med andre hensyn, derfor er planen et 
viktig bidrag til de vurderingene som må gjøres mellom 
eksempelvis fortetting og jordvern. 
  Formålet med å utarbeide planen er å få på plass 
et styringsverktøy for kulturminner og bevaring. Planen 
skal følge opp føringer fra kommuneplan ved å gi tydelige 
rammer for hvordan kulturminnene skal ivaretas, og 
som konkret grunnlag for kommunal saksbehandling. I 
tillegg vil et temakart lette arbeidet for saksbehandlere. 
Grunneiere, utbyggere og kommunens administrasjon kan 
få større forutsigbarhet i sin forvaltning og planlegging, 
samt at næringslivet kan lettere ta hensyn til kulturminner 
og utvikle gode tilbud. Nesoddens innbyggere vil også bli 
mer bevisst på kommunens egen historie og utvikling. 
Enhetene for kultur og skole kan bruke kulturminnene 

1.4 Avgrensninger i planen
Det er omfattende å registrere alle kulturminnene i 
kommunen, for så å lage en handlingsplan for disse. 
Det ble derfor avgjort tidlig i prosessen at det skal 
være et større fokus på helhetlige områder enn bare 
enkeltminner. Det betyr at kommunedelplanen for 
kulturminner vil ta for seg kulturlandskap, kulturmiljøer, 
men også viktige enkeltminner innad i disse områdene. 
Det skal ikke gjøres noen nye kulturminneregistreringer, 
da dette vil bli for omfattende på dette tidspunktet. 
Isteden har det blitt gjort en vurdering av områdene 
i kommunen basert på eksisterende kunnskap og 
registreringer fra blant annet NIKU-rapporten.
  Siden dette er en førstegenerasjonsplan er det 
viktigere å få oversikt over eksisterende data og gjøre et 
utvalg av de viktigste kulturminnene. Handlingsplanen i 
kap. 4 legger opp til videre arbeid i en fireårsperiode. 

  Nesodden kommune har blitt et svært attraktivt 
bosted for tilflyttere fra Oslo, og det er dermed et 
stort befolknings- og arealpress. Vi har derfor valgt å 
konsentrere oss om de kulturmiljøene som viser særpreg 
i en historisk kontekst og som er viktig for identiteten til 
Nesodden. De utvalgte områdene forteller en historie om 
hvordan naturressurser, kultur, næring og økonomi har 
påvirket utviklingen, bygninger og landskapet.

aktivt i opplevelser og undervisning. 
  For at vi i fellesskap skal kunne ta vare på 
kulturarven vår må vi arbeide systematisk med formidling, 
ta vare på og verne i et helhetlig og langsiktig perspektiv. 
I handlingsdelen til planen er det derfor gjort rede for 
hva Nesodden kommune vil gjøre for å legge til rette for 
at andre aktører skal kunne ivareta og formidle og hvilke 
tiltak kommunen selv vil gjøre innen bevaring, forvaltning, 
formidling og verdiskaping av kulturminner, kulturmiljøer 
og kulturlandskap. 

Den gamle funksjonær- og arbeiderboligen ved Alværnbukta. Husene bak er også gamle arbeiderboliger
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2 Forvaltning 

2.1 Planprosessen

2.2 Lovverk, overordnede 
dokumenter og retningslinjer

Kommunedelplanen for kulturminnevern og bevaring 
gjelder for 2020-2024. Tiltakene for gjennomføringen 
av planens målsettinger står i handlingsdelen. 
Handlingsdelen skal rulleres hvert år, men tiltakene i 
handlingsdelen skal være gjennomførbare innenfor 
kommuneplanperioden på fire år. Det skal gjøres en 
årlig vurdering av i hvilken grad de foreslåtte tiltakene er 
fulgt opp, og eventuelt hvilke nye tiltak det er behov for 
å gjennomføre. Kulturminneplanen behandles som en 
tematisk kommunedelplan etter plan- og bygningslovens 
bestemmelser og skal ligge til grunn for kommunens 
virksomhet og planlegging.
  Arbeidsgruppen for planen har bestått av 
representanter fra virksomheten for plan, bygg og 
geodata, samt en innleid konsulent. Konsulenten var 
innleid i perioden 2018 til 2019. Sentrale aktører som 
Nesodden historielag, Akershus fylkeskommune og 
Fortidsminneforeningen for Oslo og Akershus har vært 
viktige bidragsutøvere i arbeidet med planen. 
  Medvirkning har vært sentralt i planprosessen, 
og to medvirkningsverksteder har blitt avholdt, ett på 
Tangenten og ett på Fjellstrand grendehus. Det ble 
informert om arbeidet med planen og innspill ble gitt 
fra deltagere etter å ha jobbet med spørsmål i grupper. 
I tillegg har planen blitt annonsert på kommunens 
nettsider i tiden 05.07.2018 - 14.09.2018. 

Ifølge Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging 2019-2023 er kulturminner og kulturmiljøer 
ikke-fornybare fellesgoder som kan gi grunnlag for 
økonomisk, sosial, kulturell og miljømessig utvikling. 
Arealendringer og endret bruk er de største faktorene 
som påvirker kulturarven. Kommuner og fylkeskommuner 
har et ansvar for å sikre kulturminner og kulturmiljøer 
som en ressurs for kunnskap, opplevelse, bruk og 
gjenbruk.

Den viktigste loven for beskyttelse av kulturminner og 
kulturmiljøer er plan- og bygningsloven. I tillegg er det 
spesiallover for vern, som lov om kulturminner og lov om 
naturmangfold.

Lov av 27. juni 2008 om planlegging og 
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
  Plan- og bygningsloven er det viktigste 
verktøyet for å ta vare på mangfoldet av kulturminner 

og kulturmiljøer i Norge. Loven åpner for å regulere 
kulturminner til hensynssone bevaring av kulturmiljø. 
Kommunen er den største forvalteren av kulturhistoriske 
verdier ettersom den har rollen som planleggings- og 
reguleringsmyndighet. Plan- og bygningsloven gir 
kommunen virkemidler til å bevare kulturminner gjennom 
å utarbeide reguleringsplaner og kommunedelplaner. 
Gjennom regulering til hensynssoner for bevaring vil 
bestemmelser og retningslinjer sikre kulturminner og 
miljøer for uheldige påvirkninger og endringer.

§ 11-8 
Det kan opprettes soner i kommuneplanen med særlig 
hensyn til landskap og kulturmiljø. Til hensynssone skal 
det i nødvendig utstrekning angis hvilke bestemmelser og 
retningslinjer som gjelder eller skal gjelde i medhold av 
loven eller andre lover for å ivareta det hensynet sonen 
viser. 

§ 31-1. Ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på 
eksisterende byggverk
Ved endring av eksisterende byggverk, oppussing 
og rehabilitering skal kommunen se til at historisk, 
arkitektonisk eller annen kulturell verdi som knytter seg til 
et byggverks ytre, så vidt mulig blir bevart. § 29-2 gjelder 
tilsvarende.

§ 29-2.Visuelle kvaliteter
Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres 
slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle 
kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og 
dets bygde og naturlige omgivelser og plassering.

Lov av 9. juni 1978 om kulturminner
  Lovens formål er at kulturminner og kulturmiljøer 
med deres egenart og variasjon skal vernes både som del 
av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig 
miljø- og ressursforvaltning. Det er et nasjonalt ansvar å 
ivareta disse ressursene som vitenskapelig kildemateriale 
og som varig grunnlag for nålevende og fremtidige 
generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og 
virksomhet. Ifølge loven er alle kulturminner fra før 1537 
automatisk fredet.  Byggverk fra før 1650 kan erklæres 
fredet av Riksantikvaren.
  Ifølge lovens §14 har Staten eiendomsretten 
til mer enn hundre år gamle båter og skipsskrog og 
gjenstander som har vært ombord.  Lovens § 14a gir 
anledning til å frede båter av kulturhistorisk verdi. 
Kulturminneloven § 15 gir anledning til å frede byggverk, 
anlegg eller deler av dem som er av kulturhistorisk verdi. 
Lovens § 19 gir anledning til å frede et område rundt et 
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kulturminne for å bevare virkningen av det i landskapet. § 
20 gir anledning til å frede et større miljø.

Kulturminnelovens § 25
I følge kulturminnelovens § 25 skal alle vesentlige 
endringer av kulturminner oppført før 1850 oversendes 
regional kulturminnemyndighet.

Lov av 19. juni 2009 om forvaltning av naturens 
mangfold
  Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas 
innenfor deres naturlige utbredelsesområde. Artene 
og deres genetiske mangfold skal ivaretas på lang sikt. 
Ifølge § 34 kan Kongen i Statsråd fastsette verneområder 
ved forskrift. Følgende verneområder kan opprettes. 
Nasjonalparker, landskapsvernområder, naturreservater, 
biotopvernområder og marine verneområder.

2.3 Virkemidler
  Virkemidler som kan benyttes i arbeidet med 
kulturminner er den offentlige forvaltningen, frivillige 
aktører og private eiere. 

  Spesielt virkemidler som omhandler informasjon, 
kommunikasjon og kunnskap er viktig for å sikre 
kulturminner. Eksempler på dette er rådgivning, 
litteratur og kulturminneregistre. Det er spesielt det 
offentlige (kommunen og fylkeskommunen) som har 
mulighet til å opplyse, veilede og gi råd om kulturminner 
til både frivillige aktører og eiere av verneverdige 
eller fredete kulturminner. Ulike foreninger som 
fortidsminneforeninger og historielag er viktige aktører 
innenfor det frivillige kulturminnevernet. Lokalt i 
kommunen er foreningen Nesodden historielag og 
beboere i Nesodden de viktigste frivillige aktørene. Videre 
er lovverket kommunens viktigste verktøy for å ivareta 
kulturminner og kulturmiljøer. 

  Kulturminneverdier kan rent praktisk ivaretas 
gjennom skriftlige og mer håndfaste virkemidler. 
Eksempler på dette er antikvariske retningslinjer for 
bygningsvern og fagbøker. Verne- og forvaltningsplaner 
er bindende og retningsgivende for hvordan ansvaret for 
kulturminner og kulturmiljøer skal håndteres. 

Støtteordninger
Dagens ordninger for tilskudd til kultur er som følgende:

Norsk kulturminnefond
Kulturminnefondet gir tilskudd til både kulturminner 

og kulturmiljøer som er vernet og de som er viktige 
uten formelt vern. Fondet har ingen fast søknadsfrist og 
søknader blir behandlet fortløpende.

Akershus fylkeskommune
Fylkeskommunen gir hvert år tilskudd til verneverdige 
bygninger, anlegg og kulturmiljøer. Søknadsfrist er for 
tiden 15. desember.

Fortidsminneforeningen
Fortidsminneforeningen har støtteordninger for 
istandsetting av eldre bygninger. De prioriterer bygninger 
som står i fare for å gå tapt og prosjekter med fokus på 
kompetanseoverføring. Bygningene må være tilgjengelige 
for allmennheten.

SMIL-midler
Disse midlene kan gis til å gjennomføre miljøtiltak utover 
det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet er å 
fremme natur- og kulturverdiene i jordbrukslandskapet.  
Det er kommunen som behandler søknader ut fra 
kommunale retningslinjer. Søknadsfrist settes av 
kommunen.

UNI-stiftelsen
UNI-stiftelsen har som formål å sikre liv og verdier, 
deriblant kulturminner. Stiftelsen gir i første rekke tilskudd 
til brannsikring av verneverdige bygninger. Søknader 
behandles fortløpende.

Sparebankstiftelsen
Sparebankstiftelsen gir tilskudd til bevaring av 
kulturminner. Det er i hovedsak lag og foreninger som 
kan søke og de prioriterer prosjekter der barn og unge er 
involvert.

2.4 Vern og tidligere registreringer
  De fleste kulturminner, kulturmiljøer og 
kulturlandskap har ikke et formelt juridisk vern. Lovene 
som gir grunnlag for vern er som nevnt kulturminneloven, 
naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. 
Kommunen har myndighet til å vedta vern gjennom 
kommuneplaner og reguleringsplaner som er juridisk 
bindende etter plan- og bygningsloven.
  Det bør først utarbeides en verdianalyse når 
kommunen skal vurdere å verne utvalgte kulturminner, 
kulturmiljøer og kulturlandskap. En slik verdianalyse kan 
også identifisere balansen mellom bruk og vern og sikre at 
verdiene blir ivaretatt i videre forvaltning. Kommunen har 
et ansvar for å bruke plan- og bygningsloven for å verne 
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viktige kulturminner som i dag står uten vern. De fleste 
av disse kulturminnene har ikke noe automatisk vern slik 
som kulturminnene fra før 1537 og stående bygninger fra 
før 1650.  Man må derfor vurdere disse kulturminnene ut 
fra hvilken plass de har i Nesoddens historie og hvor bra 
de kan fortelle denne historien. Det er derfor nødvendig 
å ta et valg for å sørge for et formelt vern videre og at 
disse kulturminnene tas hensyn til ved videre planlegging, 
utbygging og i byggesaker på den enkelte eiendom.
  Kulturminnene må følges opp med et formelt 
vern gjennom kommuneplan eller reguleringsplan etter 
plan- og bygningsloven. Det enkelte kulturminne inngår 
ofte i en sammenheng som også er viktig. En vurdering av 
hele miljøer må derfor med i kulturminneplanen.

  Tilstanden til kulturminnene er varierende, hvor 
noen kulturminner er tatt godt vare på og noen trenger 
et omfattende vedlikehold. Andre kulturminner og 
kulturmiljøer har blitt vesentlig endret. Et typisk eksempel 
er eldre bygninger som har blitt vesentlig bygget om slik 
at kulturminneverdien er tapt. 
  Nesoddens historie er lang, og det er et 
potensiale for funn av arkeologiske kulturminner nesten 
overalt på Nesodden. De arkeologiske undersøkelsene 
som er gjennomført er for det meste et resultat av planer 
og tiltak. Dette må man ha i tankene når man ser på 
hvor det er påvist kulturminner.  Fravær av registrerte 
kulturminner trenger ikke bety at de ikke ligger der. De er 
ikke kjent fordi det ikke er foretatt undersøkelser tidligere. 
  Dette viser hvorfor en oversikt over hvilke 
kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap som har 
nasjonal, regional eller lokal verdi må lages på ny med 

jevne mellomrom. Det vil hele tiden komme ny kunnskap 
om kulturhistorien, og det er ikke garantert at de verdiene 
vi legger vekt på i dag vil være det samme i framtiden. Det 
bør derfor være rom for senere vurderinger av hva som er 
verneverdig.

Tidligere registreringer
  Det ble utført en registrering i hele Norge i 
perioden 1975 til 1992. Den ble kalt SEFRAK og ble 
gjennomført på Nesodden i to perioder. Første perioden 
var i 1978, andre periode var i 1988-1989. Det ble 
registrert 585 bygninger. På Nesodden ble det ikke gjort 
en videre vurdering av verneverdi, men registreringen gir 
likevel verdifull informasjon om bygninger i kommunen og 
kan danne grunnlag for vurdering av kulturminneverdi. 
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) foretok 
i 1997–98 en registrering av verdifulle kulturminner og 
kulturmiljøer langs kysten på Nesodden. Kulturminnene 
og kulturmiljøene er beskrevet, verdivurdert og tegnet inn 
på kart. Samtidig med NIKUs kulturminneregistreringer 
ble også grønn plakat utarbeidet. Grønn plakat er et 
opplegg for kartlegging av naturverdier på ubebygde 
arealer. 
  Rapporten Kulturlandskap i Follo (2008) gir 
en oversikt over viktige kulturlandskap i Nesodden 
kommune. Områdene er beskrevet i rapporten og 
nedtegnet på kart. Det skilles mellom kulturlandskap av 
nasjonal/regional verdi og lokal verdi.
I 2006 ble det gjennomført en gjennomgang av SEFRAK-
registrert bebyggelse på Flaskebekk. På oppdrag av 
kommunen utførte Arkitektskap AS i tillegg en registrering 
på Flaskebekk og Sjøstrand hvor det er foretatt en 
verdivurdering av sommerhusbebyggelsen i 2016.

Karakteristiske sommerhus på Ildjernet
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3 Prioriterte kulturmiljøer og kulturlandskap

3.1 Oversikt over utvalgt kulturarv i 
Nesodden kommune

Utvalgt kulturmiljø 
og kulturlandskap

Verdivurdering

Nesoddtangen Nesoddtangen har hus fra tidlig 1900-tall og etterkrigstiden. På 
sørsiden av Lagveien finnes det en høy konsentrasjon av sommerhus 
og landsteder fra slutten av 1800-tallet. Det er gjort få funn av 
automatisk fredet kulturminner på Nesoddtangen, men funn av 
steinaldergjenstander og en kjøkkenmødding på Granholt indikerer at 
det er potensial for flere funn. Nesoddtangen har fra gammel tid vært 
et viktig samferdselsknutepunkt grunnet sin beliggenhet ved fjorden 
og i kort avstand fra Oslo. I dag er de eldre strukturene ikke så lett å 
lese i landskapet, men langs Lagveien på østsiden kan man fortsatt se 
de gamle landstedene på rekke og rad langs kysten. 
 
Klokketårnet på Nesodden er blant de eldste klokketårnene i landet, 
og ble restaurert og gjenoppbygget i regi av Nesodden historielag i 
2018. Nesoddtangen er registrert som kulturlandskap med regional/
nasjonal verdi.

Kløverveien/Blomsterveien Området er et typisk eksempel på et boligområde med 4 til 6 
mannsboliger og rekkehus med grøntområder og hager. Boligene var 
et rimelig botilbud i etterkrigstiden. Denne representative  
boligbebyggelsen viser rådende ideer for et godt boligmiljø fra 1950- 
og 60-tallet. Kløverveien og Blomsterveien representerer en fase i 
Nesoddens utvikling hvor kommunen ble til et attraktivt boligområde 
for de som hadde sitt arbeid utenfor kommunen. 
Kløverveien/Blomsterveien er ikke registrert som et område med 
regional/nasjonal eller lokal verdi

Under følger en oversikt over den utvalgte kulturarven 
i Nesodden kommune. Dette er kulturmiljø og 
kulturlandskap som har et spesielt potensial som ressurs 
i samfunnsutviklingen. Det samme gjelder for de enkelte 
kulturminnene innad i kulturmiljøet og kulturlandskapet. 
Formidling og utvikling er ofte et aktuelt tiltak for de 
utvalgte kulturmiljøene, kulturlandskapet og de enkelte 
kulturminnene som faller innenfor områdene. Formidling 
av kunnskap kan for eksempel være rettet mot befolkning, 
eiere eller forvaltningen. 
  Noen kulturminner, eksempelvis Varden ved 
Sjøstrand, er vernet i dag. Bortsett fra Torget har ingen 
av de utvalgte kulturmiljøene noe formelt vern i dag. 
Selv om Røer/Løes er registrert som svært verdifullt 
kulturlandskap er ikke det i seg selv noe vern. For noen 
av de utvalgte områdene og kulturminnene som faller 
innenfor, kan lokalt vern gjennom plan- og bygningsloven 
være et aktuelt tiltak i framtiden. Før et slikt vern settes 
i verk, er det viktig å utføre en nærmere kartlegging som 
identifiserer hvilke verdier det er verdt å verne om. 

  Det er gitt en nærmere forklaring på hvorfor 
akkurat disse områdene er utvalgt i kolonnen 
«verdivurdering». Enkelte kulturminner er inkludert i 
verdivurderingen til det utvalgte området. Se vedlegg 
1 for en helhetlig oversikt over alle kulturminner i 
kommunen.  

  I Nesodden kommune er det ønskelig å utføre 
tiltak som legger til rette for at et mangfold av aktører 
kan bygge på kulturarven og skape opplevelser basert på 
denne. Mer om dette kommer fram i handlingsplanen i 
kapittel 4. 

  Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold har 
fremskaffet kulturlandskapsdata i Follo. Dataene er delt 
inn i to kategorier: kulturlandskap av regional og/eller 
nasjonal verdi, og annet verdifullt kulturlandskap (lokal 
verdi). Mange av de utvalgte områdene under faller 
innenfor én av de to verdiene.
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Blåbærstien Området ble bygget ut i perioden 1977-1983, og viser et godt  
eksempel på utbygging som tar hensyn til terrenget. Bygningenes  
hovedform og plassering i terrenget gir et godt og skjermet bolig-
miljø. Området representerer en fase i Nesoddens utvikling med et 
attraktivt boligområde til bygdas egne, for innflyttere og for de som 
hadde sitt arbeid utenfor kommunen.

Blåbærstien er delvis registrert som kulturlandskap med lokal verdi. 

Hellvik Området er representativt for landsteder og sommerhusbebyggelsen 
etter 1900. Her lå den første Dampskipsbrygga. Ettersom Hellvik 
var en populær destinasjon, forteller området historien om 
landhandleriene som lå langs bryggene før i tiden. 
 
Hovedstrukturen med vei og sommerhus er godt bevart. 
Sommerhusene viser den typiske  
arkitekturen fra tiden etter 1900.  
 
Hellviktangen er et eksempel på landsted fra den tidlige  
utbyggingsfasen. Det ble senere kjøpt opp og tatt i bruk som 
feriehjem. I dag fungerer det som kommunens kulturelle møtested 
med restaurant/café.  
Hellvik er registrert som kulturlandskap med lokal verdi

To Det er til nå ikke registrert noen automatisk fredede kulturminner 
innenfor dette området.  
 
På To ligger Fundingrudhuset, et svært spesielt bygg fra 1700-tallet. 
Det småskala kulturlandskapet står i kontrast til gårdene ellers på 
Nesodden, ettersom To er nært omringet av kulturpåvirket utmark 
(skog i dette tilfellet). Dette er kulturlandskap med mange bygnings- 
og kulturmarkselementer som holdes i hevd ved fortsatt drift. Det er 
både et undervisningssted og serveringssted. 
To er registrert som kulturlandskap med lokal verdi

Røer/Løes Området er rikt på kulturminner i form av gammel bebyggelse,  
steingjerder og rydningsrøyser. Godt bevart helhetlig kulturlandskap 
med store kulturhistoriske, biologiske og landskapsmessige verdier. 
Røer/Løes har et særpreget landskap som forsterker det typiske for  
regionen, samt en større sammenhengende eikeskog på ca. 300 dekar 
ved Røer gård.  
 
Røer er siste gård på Nesodden med allsidig drift basert på  
husdyrhold. I tilknytning til det nærmere 300 år gamle hovedhuset 
ligger et gammelt hageanlegg og en frukthage med gamle frukttrær.
Røer/Løes er registrert som kulturlandskap med regional/nasjonal 
verdi.
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Torget/Kirkevika Nesodden kirke er automatisk fredet, mens området rundt kirken er 
fredet etter §19 i Kulturminneloven. Området har vært et sentralt 
samlingssted gjennom århundrene. I området er det funnet spor fra 
eldre steinalder, jernalder og middelalder. Kirka, bygget i romansk stil, 
er fra ca. år 1100. Kirkestedet med kirke- og prestegård er kjernen i 
området. Nyere bebyggelse og vegsystemer helt inntil kirkestedet har 
imidlertid endret opplevelsen av kulturmiljøet noe.  
 
Her er historiske forbindelseslinjer (bl.a. godt bevart gammelt 
veifar) fra middelalderkirkestedet og ned til Kirkevika, som en gang 
var det viktigste forbindelsespunktet for båttrafikk på vestsida av 
Bunnefjorden. Området er også rikt på andre kystkulturminner. 
Det finnes rester etter teglovn og mølle. Det var også et saltkokeri i 
Kirkevika. 
 
Oslo Godtemplarungdomslags feriehjem i Kirkevika forteller historien 
om feriehjemmene som ble bygget ut etter 1900. Slike feriehjem var 
typisk i flere områder langs Oslofjorden. Torget/Kirkevika er registrert 
som kulturlandskap med regional/nasjonal verdi. 

Blylaget I store deler av området er det registrert en rekke spor etter  
bronsealder og steinalder i form av boplasser og gjenstandsfunn.
Blylaget har kulturhistorisk betydning som Nesoddens fjordsentrum i 
indre Bunnefjord og har en stor grad av  
autentisitet. Området har et frodig og landlig preg der rester av  
kystkultur er bevart, med feriehusbebyggelse, feriehjem og  
kunstnerkoloni. Området inneholder også en rekke spor av variert 
nærings- og industrivirksomhet fra slutten av 1800-tallet og  
begynnelsen av 1900-tallet, heriblant fruktdyrking. 
Blylaget er registrert som kulturlandskap med lokal verdi.

Fundingrudveien Området langs veien representerer et av de eldste gårdsmiljøene. 
Veien var en viktig forbindelse mellom øst og vest i kommunen.  
Jordbrukslandskapet er typisk for Nesodden med dyrket jord mellom 
knauser og skogholt. Bebyggelsen har tradisjonell plassering og det 
arkitektoniske uttrykket er bevart. 

Fundingrudveien er registrert som kulturlandskap med lokal verdi.
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Agnorveien Området representerer det typiske jordbrukslandskapet med relativt 
store gårder og det viser det karakteristiske landbrukslandskapet med 
dyrket jord mellom knauser og skogholt. Bebyggelsen er bevart i sin 
hovedform, samt det arkitektoniske uttrykket på våningshusene.

Agnorveien er ikke registrert som et område med regional/nasjonal 
eller lokal verdi.

 

Spro/Svestad De automatisk fredede kulturminnefunnene i området viser  
brukskontinuitet fra steinalderen i form av boplasser.  
 
Innen området finnes kystkultur- og industrimiljøer med til dels høy 
autentisitet. Her finnes Follos høyeste konsentrasjon av isdammer 
innenfor et begrenset område. Spro og Svestad representerer et viktig 
kapittel i Follos kystkulturhistorie på grunn av den  
omfattende isdriften som engang foregikk. Isdriften var en kort, men 
viktig økonomisk periode. Annen industri i området var gruvedrift og 
pukkverksomvirksomhet. Området representerer også sommerhus fra 
etter 1900.  
Spro/Svestad er registrert som kulturlandskap med regional/nasjonal 
verdi. 

Fjellstrand/Ommen Fjellstrand bestod tidlig av en arbeiderbefolkning knyttet til olje, 
steinindustri og isdrift. I tillegg representerer området flere faser i 
sommerhusutbyggingen. Det gamle veisystemet med stier og trapper 
viser tydelig forbindelsen mellom brygga og sommerhusene. Bryggen 
med kioskene i fjellet forteller om kommunikasjonen både for  
sommergjestene og varehandelen. 
I området var det flere landhandlerier.
Gravrøysa på Omsåsen har klassisk beliggenhet for åsrøyser fra  
bronsealderen. Ommen er et godt bevart fiskerbosted med høy  
autentisitet. Kulturmiljøet formidler en viktig del av Nesoddens  
kysthistorie. Området er representativt som et kulturmiljø fra  
tidsperioden fram til 1900- tallet. Det er ikke bygget et eneste nytt 
hus i Ommen de siste hundre årene. Fiskerbostedet er et  
referanseområde som strandsitterplass/fiskerbosted med tilhørende 
kulturmarkstyper av høy kulturhistorisk og biologisk verdi. 

Ommen er registrert som kulturlandskap med lokal verdi. 
Fjellstrand er registrert som kulturlandskap med nasjonal verdi.
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Steilene/Alværnbukta Det er til nå ikke registrert automatisk fredet kulturminner innenfor 
dette området. Øygruppa formidler en viktig del av Nesodden og  
Follos industrihistorie, og 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 årene ble det i alt reist 23 oljetanker for import og videresalg 
av olje på øyene. Bygningene er representative for den tidlige oljein-
dustrien og er godt bevart. På landsiden ved Alværnbukta lå  
arbeiderboliger og bruksskole. 
 
Den kulturhistoriske verdien defineres i første rekke ut fra øygruppas 
betydning som lokaliseringssted for tidlig norsk oljeindustri.  
Bygningene og øygruppa utgjør dessuten et unikt lite kulturmiljø av 
høy antikvarisk verdi. Fyrsteilene er et referanseområde for  
Follokystens fyrhistorie; fyrstasjonen er et kulturmiljø med stor grad 
av autentisitet. Fyret på Fyrsteilene er dessuten det eldste på  
Follo-kysten. Selv om området er noe endret i dag viser det fremdeles 
den gamle strukturen.  
 
Steilene/Alværnbukta er registrert som kulturlandskap med regional/
nasjonal verdi. 

Ildjernet/Sjøstrand Gjenstandsfunn fra middelalder er gjort helt nord på Ildjernet.  
Ildjernet har ikke fastboende og utgjør et isolert sommersamfunn 
uten fastlandsforbindelse. Det er først og fremst fritidsbebyggelsen 
som kan oppleves i dag, med kulturmiljøer som er godt ivaretatt. 
 
Det er registrert ett automatisk fredet kulturminne innenfor Sjøstrand 
(Varden). Det automatisk fredede kulturminnet er en gravrøys og ut-
kikkspunkt fra vikingtiden. Varden ble utbygd til en festning og   
benyttet av tyskere under 2. verdenskrig. Sjøstrand innehar en repre-
sentativ og intakt sommerhusbebyggelse fra tidlig 1900-tall. I området 
ligger også det unike feriestedet Miramare.

Ildjernet/Sjøstrand er registrert som kulturlandskap med regional/
nasjonal verdi.

Flaskebekk Området har den største samlingen av landsteder og sommerhus på 
Nesodden. Området skiller seg ut ved omfang og størrelse.  Stier og 
trapper som forbinder boligene med badehusene og bryggene viser 
den gamle veistrukturen. Både sommerhusene, veier og brygger er 
godt bevart. De store tomtene viser fortsatt de gamle havene med 
frukttrær, plener og blomster. Flaskebekk har Follos mest verdifulle 
og best  
bevarte strandpromenade med brygge- og badehusmiljø. Den  
sammenhengende badehusrekka er representativ og forteller en  
viktig historie om sommerlivet. 

Flaskebekk er registrert som kulturlandskap med regional/nasjonal 
verdi.
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3.2 Temakart over utvalgt kulturarv
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4 Handlingsplan

4.1 Forvaltning

Planens overordnede mål er å ta vare på kulturminner og 
kulturmiljøer som en positiv ressurs som gir verdiskaping, 
økt forståelse for Nesoddens historie og bidrar til større 
tilhørighet. Handlingsplanen skal avspeile dette målet 
innenfor områdene forvaltning, bevaring, formidling 
og verdiskaping. Denne handlingsdelen skal rulleres og 
behandles politisk hvert år. 

Tiltak som ikke er avhengige av direkte økonomiske 
ressurser gjennom budsjett og økonomi må prioriteres 
av administrasjonen gjennom virksomhetsmøter o.l.  
Kommunens innsats på de ulike områdene må tilpasses 
kapasitet og ressurser. 

Tiltak Ansvar År Kommentar Finansiering 
Forankre 
kommunedelplanen 
for kulturminner 
og bevaring i 
kommuneplanen

Plan 2023 Ved forankring kan 
bestemmelser og 
hensynssoner tilknyttet 
de utvalgte områdene 
fastsettes. 

Tilrettelegge og 
innarbeide nye 
saksbehandlingsrutiner 
og kurs i 
kulturminnearbeidet 
med plan og byggesak

Plan, byggesak 2021 Byggesak og plan skal 
informeres om hvor i 
kommunen særlige hensyn 
i forhold til kulturmiljø må 
tas. 

Implementere 
kulturminnesaker i 
saksforum

Plan, byggesak 2020

Vurdere vedlikehold og 
bruk av kommunens 
egne verneverdige 
bygninger

Eiendom 2021 Kommunen må få oversikt 
over tilstanden til egne 
bygg, og hvem som har 
ansvar for vedlikehold. 

Vurderes som 
tiltak i budsjett

Søkes om 
tilskuddsmidler

Lag et digitalt 
fotoregister 
av oppgradert 
bildemateriell over 
SEFRAK-reg og utvalgte 
nyere tids kulturminner 
i Nesodden til bruk for 
saksbehandlere 

Plan,  
geodata, 
Fylkeskommunen, 
Riksantikvaren

2022-24 SEFRAK-registreringen er 
utdatert. En ny registrering 
av tilstanden til SEFRAK-
byggene i kommunen må 
gjennomføres. 
 
Det må tas kontakt med 
fylkeskommunen og 
Riksantikvaren.

Vurderes som 
tiltak i budsjett

Søkes om 
tilskuddsmidler

Tiltak som skal sikre god offentlig forvaltning:
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4.2 Bevaring

Tiltak Ansvar År Kommentar Finansiering 
Registrere 
viktige 
kulturminner fra 
etterkrigstid

Plan, geodata, 
fylkeskommunen

2022-23 Det er ikke gjort 
noen registreringer 
av kulturminner fra 
etterkrigstiden. Eksempelvis 
bør rekkehusbebyggelsen 
på Tangen gå inn i en slik 
registrering. 
 
Fylkeskommunen kan bistå i 
arbeidet

Vurderes som 
tiltak i budsjett. 

Søkes om 
tilskuddsmidler

Registrere 
jordbrukets 
kulturlandskap 

Plan, geodata, 
fylkeskommunen

2022-24 Så langt er Røer/Løes det 
eneste området som er 
registrert som helhetlig 
kulturlandskap.  
 
Det må vurderes 
om Agnorveien eller 
Fundingrudveien kan 
registreres som helhetlig 
kulturlandskap.

Fylkeskommunen kan bistå i 
arbeidet

Vurderes som 
tiltak i budsjett. 

Søkes om 
tilskuddsmidler

Registrene til 
automatisk 
fredede 
kulturminner 
holdes 
oppdatert og 
kontrolleres 

Plan, geodata 2020-24 Tidkrevende arbeid som må 
gjøres jevnlig 
 
Geodata oppdaterer og 
kontrollerer DOK

Vurderes som 
tiltak i budsjett

Registrere flere 
kulturminner i 
utmark, gruver, 
veifar, isdammer 
og hyttefelt

Fylkeskommunen, 
Riksantikvaren, 
plan

2020-24 Kulturminneregistreringer 
er tidkrevende arbeid, og 
det må tas over flere år. 
 
Fylkeskommunen og 
Riksantikvaren kan bistå i 
arbeidet

Vurderes som 
tiltak i budsjett

Søkes om 
tilskuddsmidler

Få en oversikt 
over pumpehus 
i kommunen, 
og vurdere 
dem som 
kulturminner

Plan, geodata 2020-24 Ha et kart over 
pumpehusene i kommunen. 
 
Pumpehusene bør vurderes 
som mulig kulturminne i 
fremtiden.  
Nye pumpehus bør 
designes universelt for hele 
kommunen. 

Vurderes som 
tiltak i budsjett

Tiltak som skal sikre bevaring av kulturminner og miljøer:
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Få en oversikt 
over forsam-
lingshus i kom-
munen

Plan, eiendom, 
geodata, vel-
foreninger og lag i 
kommunen

Det finnes en rekke forsam-
lingshus i kommunen, men 
ingen helhetlig oversikt.  

Eksempelvis er Fjellstrand 
grendehus tidligere et fol-
kets hus 

Vurdere evt. 
fredning av 
noen utvalgte 
kulturminner 
eller kulturmil-
jøer innenfor et 
utvalgt område 
med svært høy 
verdi

Fylkeskommunen 
og plan

Det skal gjøres en nærmere 
vurdering av de utvalgte 
områdene eller enkelte kul-
turminner for å evt. gi det 
status som fredet.  
 
Klare og konkrete bestem-
melser for området må 
settes. 
 
Eksempelvis er isdammene 
og badehusrekkene langs 
kysten svært spesielle. 

Vurderes som 
tiltak i budsjett

Regulere utvalg-
te/ 
prioriterte områ-
der til hensyns-
sone bevaring 

Plan 2020 Reguleres etter PBL Vurderes som 
tiltak i budsjett

4.3 Formidling
Tiltak som skal hjelpe kommunen satse på god offentlig forvaltning:

Tiltak Ansvar År Kommentar Finansiering 
Gjør kulturminneplanen 
kjent på kommunens 
nettsider 

Plan 2020 Plan legger ut 
kulturminneplanen på 
kommunens hjemmeside

Gjør kulturminneplanen 
kjent internt 
i kommunens 
virksomheter

Plan 2020 Plan presenterer 
planen for resten av 
virksomhetene

Lage et kulturminnekart 
til bruk for alle

Plan, 
geodata

2020 Implementeres i det 
digitale kommunekartet

Lage skiltplan og 
produsere disse 
for arkeologiske 
kulturminner og 
utvalgte kulturminner

Plan, 
eiendom

2020-21 Eiendom produserer 
eventuelle skilt og setter 
opp.  

Vurderes som 
tiltak i budsjett

Lage kart med gamle 
navn på alle gårder, 
jorder, beitemark, 
skogsområder 

Plan, 
geodata

2020-21 Implementeres i 
kommunekartet
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Tiltak som skal sikre kulturminner som en ressurs for verdiskaping og bærekraftig utvikling:

4.4 Verdiskaping

Utarbeide et program 
for utsmykking av 
rundkjøringene 
og busskurene i 
kommunen med 
representative 
kulturminnesymbol

Plan, 
Statens 
vegvesen

2022/23 Samarbeidsprosjekt med 
Statens vegvesen

Vurderes som 
tiltak i budsjett

Statens vegvesen 

Tiltak Ansvar År Kommentar Finansiering 
Fremheve 
kulturminner 
som opplevelser i 
friluftslivet

Eiendom, 
velforeninger, 
grunneiere

2020 Merking av viktige 
kulturminner. Gjøres i 
samarbeid med lag og 
foreninger

Vurderes som 
tiltak i budsjett

Fremheve 
kulturminner som 
opplevelser i skolen

Den kulturelle 
skolesekken

Foreninger og lag kan 
bidra.

Ha gode 
retningslinjer 
for bevaring av 
kulturminner 
på kommunens 
nettsider

Plan, byggesak 2021 Utarbeide informasjon på 
kommunens hjemmesider 
om kulturminner.

Tilby rådgivning 
til grunneiere 
som berøres i 
kulturminneplanen

Plan 2020 Informasjon på 
kommunens hjemmesider 
og kontakt på epost/
telefon

Støtte lokale 
initiativer som 
ønsker å etablere 
nye turløyper 
eller eksisterende 
turløype i 
tilknytning til 
kulturminner

Plan, byggesak, 
geodata, 
eiendom

2020 Lage informasjonsskriv på 
kommunens hjemmesider

Vurderes som 
tiltak i budsjett

Søkes om 
tilskuddsmidler
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5 Bakgrunn for utvelgelse del I - Nesoddens historie

5.1 Kulturarv fra eldre tid (10 000  
f. Kr. - 1537)
Eldre Steinalder 10 000 f.Kr. - 4000 f. Kr.
  Toåsen og Gaupefjell stod opp fra havet som 
øyer i rundt 8000 f.Kr ettersom havnivået stod 200 meter 
høyere enn i dag. De første menneskene som kom til 
Nesodden var veidefolk som levde av jakt og fiske, og 
det finnes rester av en steinalderboplass på Toåsen som 
den gang var en strandlinje. Landet reiste seg raskt etter 
istiden, og  ved år 5000 f. Kr var havnivået bare 60 meter 
høyere enn i dag. Dette var gode forhold for fangst og 
fiske, og det er funnet flere bosettings- aktivitetsområder 
fra denne perioden. 
  Den første tiden etter siste istid var klimaet 
fortsatt kjølig. I perioden mellom 7000 og 6000-tallet f. Kr. 
ble klimaet stadig bedre og temperaturforholdene var like 
gunstige som i dag. Omkring 5500 ble klimaet fuktigere 
samtidig som de gunstige temperaturene holdt seg. Dette 
fuktige klimaet holdt seg frem til 2000 f.Kr.
  Høsten 2001 ble det funnet en 8000 
år gammel kjøkkenmødding (avfallshaug) ved 
Granholtkrysset. Kjøkkenmøddingen er en betegnelse 
på steinalderboplasser med ofte omfattende rester av 
måltidsavfall.
  På Nesodden er det gjort funn som man med 
relativt stor sikkerhet kan si hører til den yngre fase av 
Nøstvetkulturen (Eldre steinalder 6300-4600 f.Kr.). Disse 
redskapene regner en med er fra veidefolk som bare 
oppholdt seg i kortere perioder i området. 

Illustrasjon over kulturminnefunn fra yngre 
steinalder. De oransje merkene viser hvor 
det er påvist aktivitet i denne tidsperioden.

Illustrasjon over kulturminnefunn fra eldre 
steinalder. De røde merkene viser hvor det 
er påvist aktivitet i denne tidsperioden

Illustrasjon over 
kulturminnefunn fra steinalder 
uten nærmere spesifisering. 
De svarte merkene viser hvor 
det er påvist aktivitet mellom 
år 10 000 f.Kr - 1 700 f.Kr. 
Markeringene er uten nærmere 
spesifisering fordi det ikke er 
avklart hvorvidt funnene er fra 
eldre eller yngre steinalder.

Yngre steinalder 4000 f.Kr. - 1700 f. Kr.
  Skillet mellom eldre og yngre steinalder 
settes ved introduksjonen av jordbruket ca. 4000 år 
f.Kr. Overgangen kan sees i sammenheng med både 
klimatiske endringer og innvandring av grupper som 
hadde åkerbruk og feavl som viktigste levevei. Utviklingen 
av jordbruket endret forholdene for veidefolket og de 
to kulturformene levde side om side mens de påvirket 
hverandre. Jordbruket tok etterhvert mer over og ble det 
dominerende.
  Mot slutten av yngre steinalder i perioden 
1800-1500 f. Kr. ser det ut til å ha foregått en omfattende 
nyrydning. Funnmengden øker, og redskapene bærer i 
større grad preg av jordbrukskultur. Det ble utviklet nye 
arbeidsredskaper og våpen av flint og stein. Både teknisk 
og formmessig er de av samme type som var vanlig i 
steinalderkulturene i Sør-Skandinavia. På Nesodden er det 
gjort funn fra denne perioden i områder hvor forholdene 
lå godt til rette for jordbruk. 
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Illustrasjon over 
kulturminnefunn 
fra bronsealder. De 
lilla merkene viser 
hvor det er påvist 
aktivitet i denne 
tidsperioden

Illustrasjon over 
kulturminnefunn 
fra jernalder. De 
blå merkene viser 
hvor det er påvist 
aktivitet i denne 
tidsperioden

Bronsealderen 1800 f. Kr. - 500 f. Kr.
  Det første metallet man fant her i landet var 
bronse. De gjenstandene som er funnet i Norge av dette 
metallet er i hovedsak smykker. Bronse består av tinn og 
kopper som ble innført fra Mellom- og Sør-Europa.
  Arkeologisk materiale fra ca. 1500 f.Kr. vitner 
om store samfunnsmessige endringer i landet. Norge 
var en integrert del av den europeiske bronsealderen på 
lik linje med resten av Skandinavia. Det var et nettverk 
der den sosiale overklassen samhandlet og det var en 
ensartet kultur som omhandler gravskikker, offerpraksis, 
gjenstandsformer, dekor og forestillinger.
  Det økonomiske fundamentet var jordbruk med 
fiske og fangst som tilleggsnæring. Jordbrukerne kunne 
opprettholde sin virksomhet uten å måtte være bofaste, 
hvilket betyr at det ikke var noe fast organisert samfunn i 
den første jordbrukstiden.
  I tiden 600-400 f.Kr. skjedde det en endring 
i klimaet. Det ble fuktigere, somrene ble våtere og 
vintrene ble kaldere og det ble mer snø. På Nesodden 
ble store deler av fjellryggen i vest grankledd og i de små 
dalene begynte det å bre seg myrer og sumpmark. På de 
høyereliggende områdene langs Bunnefjorden vokste det 
opp edellauvskog med forekomster av alm, ask, hassel og 
lind. I områdene ved Solberg, Røer, Løes og Prestegården 
finner vi de samme tresortene utenfor de dyrkede 
områdene. Klimaendringen fikk konsekvenser for det 
primitive jordbruket ettersom buskapen måtte være inne 
store deler av vinteren. Det ble derfor nødvendig å bygge 
hus for folk og fe og det måtte sankes fòr.

Jernalderen ca. 500 f.Kr. - 1050 e.Kr. (vikingtid 800-1050 
e.Kr) 
  Overgangen mellom bronsealder og jernalder 
defineres blant annet av at bronse gradvis ble erstattet 
av jern. Nye gjenstander, stilelementer og ikke minst 
teknologisk kunnskap fra kelterne og romere ble fanget 
opp og gitt et lokalt preg. I begynnelsen ble jernet brukt 
til smykker og draktutstyr. Etterhvert begynte folk å 
utvinne jernet selv av myrmalm. Det var først på 2-300 
tallet e.Kr. at framstilling av jernet for alvor tok seg opp i 
hele syd-Norge.
  Husene på denne tiden hadde rektangulær form 
med plass til både folk og fe.
  Vikingferder og rikssamlingskampene gav 
enkeltmenneske en annen selvstendig stilling. Et 
typisk trekk i perioden var den omfattende nyrydning 
som skjedde lengst sør i bygda. Bøndenes behov 
for rettssikkerhet gjorde det nødvendig for dem at 
det ble utviklet et ting som var felles for et større 
område. Omkring år 1000 utgjorde hele området rundt 
Oslofjorden en rettslig enhet.
  Beboerne på Nesodden ble med i den sjømilitære 
forsvarsordningen som kaltes leidangen, hvor de hadde et 
organisert varslingssystem. Det ble tent bål på de høyeste 
åsene når fienden nærmet seg. På Nesoddlandets 
vestside minner navnet «Varden» om at det har stått en 
varde der.
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Middelalderen 1050-1537
  Folkemengden økte og det var stadig spørsmål 
etter ny jord. Det ble ryddet nye gårder og det ble ryddet 
mer jord på de gamle gårdene. Svartedauden herjet også 
på Nesodden og mange gårder som ble ryddet i tiden fra 
1000-1350 ble lagt øde. Det ble nedlagt omkring 27-28 
gårder, over halvparten av de gårdene som fantes i bygda 
i 1340 årene.
  Bosetningen i gammelnorsk tid omfattet omtrent 
hele det området som i dag er dyrket mark. Innmarka 
ga knapt med fôr og beite, så gårdene brukte mest 
sannsynlig skog og myr for beiting og for å få tilstrekkelig 
vinterfôr.

  Blant de gårdene som var ryddet ved utgangen 
av vikingtiden er det fire rydningsgårder. Rud ved 
Oslofjorden, Rud ved Bunnefjorden, Granerud og 
Møkkerud. Skikken med å gi gårdene «rud» navn 
(nyrydningsgård) holdt seg videre fremover, på Nesodden 
er det 5 som kan føres tilbake til gammelnorsk tid. 
Balteserrud, Naverud, Fundingrud og Munkerud og trolig 
også Jonrud. Røer gård antas å være den eldste gården. 
Røer er omtalt som odelsgods på 1300 tallet.
  I tillegg til gårdsdriften ble det også drevet 
andre næringer. Det var skogsdrift med tømmer til hus 
og planker til båtbygging. Skogen var også en ressurs 

Illustrasjon over 
kulturminnefunn 
fra middelalder. De 
grønne merkene 
viser hvor det er 
påvist aktivitet i 
denne tidsperioden

ved utvinning av myrmalm og for produksjon av tjære. 
Tidlig på 1300 tallet regner en med at skogsdriften og 
tømmerhandelen i Follotraktene var godt organisert. 
Skogen på Nesodden ble også sterkt beskattet på grunn 
av utvinning av salt fra sjø som foregikk langs strendene. 
De viktigste salteplassene lå i Kirkevika og på Grisebu.

  Sjøfangst og fiske gav også et viktig tilskudd til 
bøndenes kosthold. Det har ikke vært grunnlag for å drive 
fiske med tanke på salg. I forbindelse med fisket ble det 
gitt navn til mange grunner og skjær. 
  Kristendommen har ikke vært ukjent på 
Nesodden på 800 og 900 tallet. Den hadde da vunnet 
frem blant de germanske stammene på kontinentet og i 
England. Folk fra Nesodden som var med på vikingferder 
til disse landene må ha bidratt til å spre kunnskap om 
kristen tro og tankegang. Det ble også sendt misjonærer 
til Viken i dette tidsrommet. 

  Nesodden kirke er fra 1100-tallet, men som 
mange andre steder i landet kan den ha erstattet en eldre 
steinkirke. Den steinkirken som ble bygget i annen halvdel 
av 1100-tallet var en langkirke. Den var den minste kirken 
av denne typen i Oslofjordområdet.  Den var likevel 
imponerende sett i sammenheng med befolkningen på 
Nesodden som antagelig ikke var mer enn 200 personer.

Nesodden kirke. Foto: Øivind Møller Bakken
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5.2 Fra reformasjonen til dagens 
samfunn
På Nesodden er det mange kulturminner som forteller om 
historien fra tiden etter reformasjonen (dvs. etter 1537). 
Bygninger og anlegg, kulturmiljøer og kulturlandskap 
finnes over hele kommunen.

Jordbruk
  Nesodden rundt 1500 var en bygd i stillstand og 
merket av nedgang på grunn av svartedauden og dårlige 
vilkår for jordbruk. Antall bosetninger hadde gått tilbake. 
Omkring 1650 var situasjonen annerledes. Nedgangen 
hadde veket plassen for en fremgang. Folketallet hadde 
økt, de fleste ødegårdene var ryddet og nye hus var 
reist. Det var fortsatt jordbruket som var hjørnesteinen i 
næringslivet. Folketallet økte og stadig flere måtte livnære 
seg av jorda.
  Jordbruket ble drevet på den gamle og 
tradisjonelle måten. De viktigste redskapene var plog og 
harv. Befolkningsveksten medførte at livsmulighetene 
ble dårligere for stadig flere mennesker. I den sosiale 
lagdelingen var det gårdbrukerne som var best stilt og 
utgjorde det øverste sjiktet. De andre gruppene som 
hadde sitt arbeid i jordbruket var husmenn med og uten 
jord og tjenestefolk. Første gang man hører om husmenn 
på Nesodden var i 1611. Manntallet fra 1664-1666 var det 
9 strandsittere (bosettere på leid jord som livnærte seg 
av sjøen) og husmannsplasser (et lite gårdsbruk uten eget 
gårds- og bruksnummer som en del av en større gård) på 
Nesodden. I 1723 ble det registrert 21 plasser og i 1801 
var det 48.

  På Nesodden dyrket man ikke nok korn til eget 
bruk selv i gode tider, og de fleste var avhengig av å kjøpe. 
Kornet ble som oftest betalt med hva skogen kunne gi. 
På 1800-tallet medførte nye mekaniske jordbruksredskap 
endringer i driftsformer. Dette førte igjen til at 
befolkningen økte. Noe av økningen skyldtes innflyttere.

  
  På tidlig 1800 tall var det ca. 40 gårdbrukere 
i bygda. I 1860 var det omtrent dobbelt så mange 
gårdbrukere som ved begynnelsen av århundret. Mange 
gårder i bygda ble delt i dette tidsrommet. I begynnelsen 
var det i hovedsak de store gårdene som ble delt. Åkrene 
ble stort sett brukt til havre men på 1800 tallet kom 
poteten og det var først særlig husmennene som satte 
potet. Etter at poteten hadde slått gjennom begynte man 
også å dyrke bygg og hvete. Arbeidsinnsatsen i jordbruket 
var bygget opp omkring de enkelte gårdene.
  Flere bønder hadde behov for innleid hjelp 
til arbeidet i skogen, så dagarbeideren kunne tilby 
sin arbeidskraft til bonden når han trengte den. 
Husmannsplassene lå innover i skogen og ned mot sjøen.

  På 1900-tallet var jordbruket fremdeles i vekst. 
Flere myrer ble drenert og mange hundre mål ble 
lagt under plogen. Mange nye gårder ble etablert og 
Nesodden ble småbrukernes bygd. De fleste gårdene 
var små i forhold til gårder ellers på Østlandet, det vil 
si mindre enn 50 mål. Småbrukene hadde forskjellig 
opphav; mange var nybrottsgårder, andre oppsto ved 
deling av større gårder og noen hadde tidligere vært 
husmannsplasser. 

Husmannsplassen på Grødstadstrand i 
Kirkevika. Foto: Sverre Joramo

Flyfoto fra 1947 som viser datidens 
jordbrukslandskap på den nordlige østsiden av 
Nesodden
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  Jordbruket sto foran nye utfordringer etter 
krigens slutt og det ble etterhvert færre som arbeidet i 
jordbruket. Dermed skjedde det en radikal omlegging av 
bondens arbeidsdag. Maskinene overtok, traktoren ble 
allemannseie og tjenestefolket forsvant. I 1979 var det 
dyrkede arealet 8,4 % av det totale arealet.
  Det typiske landbrukslandskapet på Nesodden 
består av områder med dyrket mark mellom småknauser 
og skog. Gårdene består i dag av våningshus og den store 
driftsbygningen. I tillegg er det ofte et stabbur og en 
redskapsbu. Bygningene er plassert slik at de danner et 
firkanttun.

Skogbruk
  Første gang man hører om sagbruksdrift på 
Nesodden er i 1599. I 1611 ble alle sagene som var 
i drift registrert, til sammen var det trolig 12 sager.  
Sagbruksreguleringen i 1688 medførte at alle sagene 
på Nesodden stanset, men bygdefolk hogg fortsatt i 
skogen og solgte trelast. Mesteparten av trelasten gikk til 
Kristianiakjøpmenn som eksporterte på egne skip. 

  Det lå skog til de fleste gårder. Ifølge 
matrikuleringskommisjonen i 1803 var det bare Rud og 
Loftu som helt manglet skog. 1800-tallet ble innledet med 
gode tider for skogsdriften og spekulanter kastet sine 
øyne på Nesodden. Det førte til en altfor høy utnyttelse 
av skogen. I 1865 var situasjonen så ille at noen opplevde 
vedmangel. Skogbruket var en viktig tilleggsdrift for det 
minkende jordbruket og i 1960 ble det plantet 25 000 
trær.

Sjøen som næringsgrunnlag 
Fiske
  Terrenget langs Nesoddens kyst gav ikke grunnlag 
for jordbruk. Her bodde det fiskerfamilier som hadde 
fisket som den viktigste næringsveien. Det var 24 som 
drev fiske i 1865, men det ble ikke flere fiskere i løpet 
av 1800 tallet. Det viktigste fisket var makrell, og de 
beste fiskeplassene var på grunnene på vestsiden av 
Nesoddlandet. I tillegg ble det drevet isfiske om vinteren. 
De som drev med båtfiske om sommeren rodde til 
hovedstaden og solgte fangsten.
   

   
  Omkring midten av 1800 tallet begynte 
problemene med overfiske å melde seg. Statistikken viser 
at det var sterk nedgang i antall fiskere i årene fra 1948 
til 1969, fra 27 til 6 fiskere. I 1974 var det ikke registrert 
fiskere på Nesodden.

Fraktfart og sjøfart
  På 1800 tallet var sjøtransporten viktigere enn 
landtransporten. Det var livlig trafikk mellom Nesodden 
og hovedstaden. Bønder og fiskere solgte sine produkter 
og handlet med kjøpmennene i hovedstaden. Denne 
handelen skapte også et behov for profesjonelle 
transportører. Det var fergetrafikk mellom Nesodden og 
Oppegård og mellom Nesodden og Kristiania. I 1801 er 
det registrert 5 fergemenn.
  I seilskutetida var det behov for ankerplass. Første 
ankerplass fra sør var Grisebu (Fagerstrand). Deretter kom 
Langåre og Spro. Ildjernet hadde også god ankerplass. I 
1801 nevnes ingen sjøfolk på Nesodden. I 1864 nevnes 39 
matroser, en skipper og to styrmenn.

Enkle robåter ble også benyttet i stor grad.

Hokholt gård i 1954. Gården er et typisk 
eksempel på landbrukslandskapet, med 
skog og småknauser i terrenget.
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Næringsliv, handel og industri
   Nesodden hadde fire oljeimportanlegg. 
Østlandske Petroliumscompagni A/S som lå på Steilene, 
Norsk Brændselolje på Fagerstrand, Norsk Engelsk 
Mineralolje på Granerudstøa og Norsk Amerikansk 
Petroliumscompagni som lå på Kavringen. Anlegget 
på Fagerstrand var ett av Skandinavias største. 
Oljeimportanleggene var store og viktige arbeidsplasser. 
Det gav fast arbeid, god lønn og sosiale goder.
  I 1947 ble Oslos oljehavn flyttet til Sjursøya. Det 
ble også bygget oljeanlegg på Slagentangen i Vestfold. 
Det medførte at det gikk nedover med oljeanleggene på 
Nesodden. På Steilene har det ikke vært virksomhet etter 
1970. 
  Både på ved Nordre Spro og Nordstrand er det 
store sår i terrenget etter steinbrudd fra 1880 årene. Stein 
ble sprengt ut og omgjort til pukk i ulike størrelser. Det 
ligger også en feltspatgruve her som ble åpnet på slutten 
av 1800-tallet og var i aktiv drift fra 1904 til 1918. Mye 
ble solgt til Oslo Havnevesen for utfylling av kaiområder 
i Oslo, og feltspaten ble skipet til Gdansk og Stettin hvor 
det ble brukt i porselensindustrien. I dag er steinbruddet 
og feltspatgruvene populære turdestinasjoner. 

Småindustri
  I 1930 årene var det flere som startet opp en 
bedrift og det ble etablert mange arbeidsplasser. En 
viktig faktor for dette var sommergjestene som trengte 
forskjellige lokale tjenester. Fjellstrand, Fagerstrand, Fjell 
og Spro er steder som har hatt mye småindustri opp 
gjennom tidene. Alt fra produksjon av mat, drikke og 
tekstil, til karosseri, redskap og husholdningsgjenstander. 
All småindustrien forsvant mellom andre verdenskrig og 
60 tallet. 

Båtbyggeri
   Tidlig på 1800 tallet var det båtbygging i 
Kirkevika. Her ble det bygget farkoster som fiskerne 
og jekteskipperne brukte. Senere var det båtbyggere 
på Hellevik, Fjellstrand, Kavringstrand, Spro og andre 
steder. Skipsbyggerne oppholdt seg bare på Nesodden 
i den perioden det var aktuelt med skipsbygging. Etter 
andre verdenskrig og frem til 1970-tallet ble Sørensens 
båtbyggeri drevet rett sør for Bomansvik brygge. Her 
ble sjekter, prammer og andre lystbåter bygget av lokalt 
tømmer.

Tankanlegg på Granerudstøa.

Tankanlegg på Fagerstrand.

Tankanlegg på Steilene.
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Iseksport
   Fra 1820 begynte britene å kjøpe is ifra 
Norge og på 1850-tallet hadde Norge overtatt hele det 
engelske markedet. I løpet av 1880-årene var Nesodden 
ledende blant isleverandørene. I 1900 sto Nesodden for 
halvparten av leveransene fra Akershus.
  Istrafikken satte sitt tydelige preg på Nesodden. 
Det ble ryddet veier og bygget renner, ishus, kaianlegg, 
arbeiderboliger, smier, redskapsbu og staller. Selv 
terrenget ble forandret i form av at en rekke kunstige 
dammer ble anlagt. Allerede i 1855 ble det eksportert is 
fra Svestadtjernet. Det var på det meste omkring 25-30 
dammer som ble brukt til isskjæring.
  Dammene er stort sett de eneste synlige 
minner etter isdriften. Bare noen bolter i fjellet og 
rester av steinsetninger minner om alle installasjonene. 
På en annen side har noen av arbeiderboligene blitt 
bevart. Eksempelvis ligger det en arbeiderbolig ved 
Flaskebekktjernet og i Promenadebakken på Flaskebekk 
ligger et hus som kalles Hotellet. Det ble oppført 1880 
som spisested for isarbeiderne. 
  Frem til 1900 var det fremdeles gårdbrukerne 
som eide mesteparten av eiendommene. Noen av 
gårdsbrukene gikk selv inn i isdriften, mens andre valgte 
å leie bort eller selge. Det spesielle med isdriften er at 
det gav arbeid til mange i løpet av vinteren, og det lå 
store fortjenester i arbeidet. Det var imidlertid en usikker 
virksomhet. Isdriften tok slutt ved første verdenskrig, og 
tok seg ikke opp igjen etter krigen.

Handel
 Det var gjestgiverier på Blylaget og i Kirkevika, 
på Nesoddtangen, Spro og Grisebu (Fagerstrand), samt 
på Langøyene. De skulle betjene de reisende og var en 
nødvendig del av 1800-tallets kommunikasjonssystem. 
Man måtte ha kongelig bevilgning for å drive. 
  De første landhandleriene kom i tiåret 1880-
1890. De første kom på vestsiden, og mange ble startet 
av gårdbrukersønner. Løes åpnet landhandleri på 
Løes og Rudolf Hansen på Fjellstrand. I 1905 var det 9 
handelsmenn og i 1930 var det 30 landhandlerier som 
lå spredt over hele Nesodden. Landhandelen var et 
møtested og folk handlet hos den lokale kjøpmannen. 
Mange landhandlerier lå på eller like ved bryggene.   
  Den sentrale utbyggingen av boliger fikk 
betydning for utvikling av handelen. Etterhvert forsvant 
den gamle handelsmannen og sentrale butikker overtok, 
eksempelvis Tangen sentrum som startet byggingen i 
1957.

Isskjæring i 1907. I bakgrunnen ser man hester klare for 
å transportere isen. 

Arbeidere laster isblokker. I forgrunnen kan man se 
trerenna som frakter isen ned til havnen. 

”Hotellet” i Promenadebakken på Flaskebekk slik det framstår i 
dag. Huset er i dag i privat eie. Foto: privat
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Samferdsel
Det gamle veifaret 
 Det finnes et gjennomgående historisk veifar 
gjennom hele Nesodden kommune. Mesteparten av 
veifaret går på Bunnefjordsiden. Transport via båt var 
den viktigste transportmetoden før vei ble etablert på 
Nesodden. Det er grunnen til at det ikke fantes noen 
sammenhengende vei langs Oslofjordsiden av Nesodden 
før etter 2. verdenskrig. Kystlinjen og de tilhørende 
bryggene på Bunnefjordsiden har vært svært viktige for 
utvikling, handel og reisevaner for Nesoddens befolkning. 
Det historiske veifaret går fra Oksval og Flaskebekk i nord 
ned til Hellvik, videre ned til en liten, nedlagt brygge 
ved Rudstrand. Veifaret krysser deretter ved Nesodden 
kirke. Kirken var et naturlig og sentralt samlingspunkt, 
og den dannet et krysningspunkt for veier i de gamle 
samfunnene. Et av de kryssende veifarende fra Nesodden 
kirke går hele veien ned til Gjøfjell og Myklerud. Dette 
understreker at dette var viktige destinasjoner før i tiden. 
  Lengst sør på Nesoddens Bunnefjordside 
ligger Blylaget, og veifaret går naturlig nok til bryggen 
også her. Blylagveien, store deler av Fundingrudveien, 
Kløftaveien og Myklerudveien danner til sammen store 
deler av det historiske veifaret som går hele veien fra 
Blylaget til Fagerstrand i dag. Et viktig moment er at de 
historiske veifarene følger jordene og bondesamfunnet i 
kommunen. 

Veiene som forsvant og veiene som varte
  Den viktigste veien gikk på østsiden fra Frogns 
grense ved Blylaget, forbi kirken og ned til sjøen. På 
1830-tallet fikk veien status som bygdevei og ble rodelagt.  
Samtidig ble den vestre bygdeveien, veien fra Kløfta 
til Munkerud, rodelagt. Den gamle veien fra Berger til 
Flaskebekk kan man følge fra Berger til Skoklefall over 
husmannsplassen Kallestad til Flaskebekktjern og gamle 
Skoklefallsvei langs den øvre del av Flaskebekkveien. Etter 
veiloven av 1824 hadde amtmannen det øverste ansvaret 
for veiene i amtet.

  Ved begynnelsen av 1930 årene var det fremdeles 
hester som dominerte veiene. I 1932 sto veistrekningen 
Fjellstrand-Ommen ferdig. På Alværn bodde det mange 
arbeidere og det var viktig å få en vei derfra. Gamle 
Alværn vei ble bygget og man kan se rester av den 
ved vannverket. Etter krigen skulle all rutebusstrafikk 
korrespondere med båtene fra Nesoddtangen. Det gikk 
fortsatt båt til de andre tettstedene i kommunen, men på 

Nesoddtangen var det spesielt fokus på at busser skulle 
korrespondere. Det ble derfor viktig med veiutbygging. 
Første trase var fra Flaskebekk-krysset ned til Granholt der 
den skulle komme inn på veien fra Skoklefall. De første 
15 årene etter krigen var det flere veiprosjekter som ble 
gjennomført. I perioden 1960 til 1980 var det ikke så 
mange nye prosjekt, men veistandarden ble mye bedre.

Det historiske veifaret som går gjennom Nesodden.  
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Båttrafikken

  Rutebåtene var svært viktige for befolkningen 
på Nesodden. De første rutebåtene i Bunnefjorden kom 
i 1857. I 1874 startet Bundefjordens Dampskipsselskap 
og det ble fast og varig trafikk mellom Nesodden og 
hovedstaden. Det var to ruteselskap som hadde hver sin 
side av Nesoddlandet. På Bunnefjordsiden var det 19 
stoppesteder fra Oslo til Nesset.  
  Langs vestsiden var det 20 anløp som var 
svært avhengig av rutebåtene. Frem til 1941 hadde 
Nesodden to fergeselskaper. Da ble de slått sammen 
til A/S Nesodden-Bunnefjorden Dampskipsselskap. 
Nesoddbåtene hadde nedslitte ferger etter krigen. 
Kommunen var sterkt opptatt av innbyggernes 
reisemuligheter og overtok driften i 1957 da båtselskapet 
var på grensen til konkurs.
Tro

En fergebåt går forbi Flaskebekk.

Folk venter på ferga i Fagerstrand. 
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  Nesodden hadde to kirker, Nesodden kirke som lå 
på Nesoddhøgda og Gjøfjell kirke som lå på Fagerstrand. 
Nesodden kirke er en middelalderkirke, hvor det eldste 
skriftlige belegget er fra 1366. Man antar at kirken er fra 
slutten av 1100-tallet, og er dermed Nesoddens eldste 
bygg. Selve kirken er en enskipet langkirke av stein. Det 
ble oppført et gravkapell inntil kirkens nordmur i 1692, 
men dette ble revet i 1862. Våpenhuset i vest og sakristiet 
i øst er fra en restaurering i 1956. Inne i selve kirken er 
det også foretatt endringer i årenes løp. Korbuen ble 
utvidet i 1714 slik at den ble like bred som koret.
  Skoklefall kirke er oppført i 1936 etter tegninger 
av arkitekt Michaelsen. Kirken er bygget i tømmer og 
har skifertekket saltak. Det ble gjort en større oppussing 
på 60-tallet, og i den sammenheng ble det opprinnelig 
alterkorset og døpefonten fjernet. Terje Grøstad tegnet ny 
altertavle og døpefont, samt at han stod for dekorering av 
prekestolen.
  Gjøfjell kirke er tegnet av Holger Sinding Larsen. 
Det ble oppført i tømmer i 1900. Tømmerveggene var 
upanelt helt til 1950 da kirken ble panelt og hvitmalt. 
Altertavlen ble oppsatt senere og er utført av Nicolai 
Meidel. Det var også frimenigheter på Nesodden. 
Menigheten Betania ble stiftet i 1929. 

Skoklefall kirke. Foto: Øivind Møller Bakken

Gjøfjell kirke. Foto: Øivind Møller BakkenNesodden kirke er den eldste bygningen i 
kommunen. Foto: Øivind wMøller Bakken
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Kommunalforvaltning
  Kommunen hadde ikke faste ansatte før første 
verdenskrig. Det første kontoret holdt til i et lite hus 
som fortsatt ligger ved dagens bussholdeplass ved 
Fjordvangen. Etter krigen tjente en ombygd tyskerbrakke 
på Varden som kommunehus fram til Tangenten ble 
oppført.

Skole
  Frem til midten av 1800 tallet var det 
omgangsskole, det vil si at skolen ble holdt på forskjellige 
gårder i bygda. Den første faste skolen var på Jaer, som 
ble tatt i bruk som skole i 1830. I 1941 kjøpte kommunen 
huset. Den ble etterhvert for liten og det ble vedtatt å 
bygge ny skole, som ble tatt i bruk i 1886. I 1863 ble det 
fast skole på Møkkerud (senere Myklerud). Berger skole 
er en teglsteinsbygning oppført i 1911-12. 
  Etter krigen var oppussing og utvidelse tema for 
mange skoler. Myklerud var den første som ble utvidet og 
rehabilitert. I 1945 var det 7 barneskoler på Nesodden. 
Nesoddens nye realskole sto ferdig i 1953 og i 1955 ble 
det bygget en helt ny barneskole på Nesoddtangen. I 
1981 ble det tatt initiativ til å grunnlegge en Steinerskole. 
Den ble åpnet i 1983. Arkitekturen er formet ut fra Rudolf 
Steiners tanker om arkitektur og antroposofi.

Sosiale tiltak
  I 1924 ble det startet et barnehjem på tomten 
Hytten nord i Fagerstrand. Det fikk navnet Solgry og barna 
som kom dit var fra vanskeligstilte hjem i Oslo. Gulstad 

Fattiggård var for eldre og andre som hadde behov 
for omsorg. På 1930 tallet så politikerne behovet for å 
bygge et nytt gamlehjem. Det ble kjøpt inn en tomt ved 
Løeshagen og det nye gamlehjemmet sto ferdig i 1937. 
Gamlehjemmet har senere vært skole, asylmottak og nå 
et arbeidssted for aktører innen kunst- og kulturnæring. 
  I 1954 startet Rolf og Birgit Sunnaas et pleiehjem. 
Det ble i 1959 utvidet for å ta i mot pasienter med skader 
etter polio og MS. I dag er Sunnaas et sykehus som er et 
høyspesialisert rehabiliteringssenter for mennesker som 
har vært utsatt for alvorlige sykdom eller skader.

Det gamle kommunehuset på Varden. Bygget ble 
revet i 2013. Foto: Sigrid Johanne Anmarkrud

Den første skolen på Jaer.

Steinerskolen
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Karakteristisk sommerhus fra 1. utbyggings-
periode. 

Karakteristisk sommerhus fra 2. utbyggings-
periode.

Karakteristisk sommerhus fra 3. utbyggings-
periode. 

Furukollen slik den fremstår i dag, sett forfra

Ferie og fritid
Sommergjestene
  Fra 1870 årene ble det en storstilet utbygging av 
landsteder og hytter på Nesodden. Sommergjestene var 
en differensiert gruppe, og sommerhusutbyggingen kan 
deles i tre perioder.  
  Den første utbyggingsperioden var det folk 
med god økonomisk bakgrunn som bygget sine store 
sommerhus. Husene ble bygget i Sveitserstil med store 
tak, høye vinduer, doble dører mot hagen og verandaer 
med farget glass. Taksperrer og bærebjelker var synlige 
og vakkert utskåret. Detaljene ble fremhevet gjennom 
fargesettingen. Litt senere kom Dragestilen med 
dekorerte elementer fra det norrøne, ofte med takryttere 
og dragehoder. Mot slutten av 1. verdenskrig var de beste 
tomtene allerede tatt og det ble andre grupper som fikk 
anledning til å bygge sine landsteder. Husene ble oppført 
i enkel jugendstil med smale høye mansardtak og en liten 
veranda mot sjøen. I den tredje perioden fra 1920 og 30 
årene var arbeiderklassen sterkt representert med enkle 
hytter som lå lengre vekk fra sjøen.  

  I mellomkrigstiden ble det også etablert 
flere feriehjem for fagbevegelsene. I løpet av denne 
perioden ble det etablert 30 feriehjem. Som regel kjøpte 
fagbevegelsen opp et større landsted eller et gårdsbruk. 
Bakersvennene kjøpte Konsul Hennums store landsted 
Hellviktangen. På 1930 tallet ble det opprettet et 
feriehjem for slitne husmødre på Svestad; Furukollen og 
Bellevue. I 1986 ble Furukollen solgt til Norsk Folkehjelp 
og Bellevue er i dag privat eie. 

  Sesongen for sommergjestene startet for 
mange i påsken hvor man dro ut for å gjøre huset klart 
for sommeren, og i september ble husene stengt for 
vinteren. Sommergjestene bidro til at de fastboende fikk 
et bedre servicetilbud fordi det var flere sommerbutikker 
og kiosker og det var langt flere båt- og bussruter 
om sommeren. Det ble også etablert spisesteder og 
overnattingssteder.

  Elgjarnes bad på Ildjernet var et utfartssted, men 
varte bare noen år. Det ble stengt i 1903. Gjestgiveriet 
på Kavringstrand fortsatte med servering og som enkelt 
pensjonat helt opp i mellomkrigstiden. På 1920 og 
30-tallet var det mange store villaer hvor det ble drevet 
pensjonat.

Furukollen slik den fremstår i dag, sett fra siden
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Ferie og fritid for innbyggere

  Det ble dannet mange idrettsforeninger i 1920-
30 årene. De var mest rettet mot sommergjestene. 
Arbeidernes Idrettsforening ble dannet av fastboende 
på Fjellstrand. Den første ordentlige idrettsbanen ble 
anlagt på Nyborgjordet på Fjellstrand i 1932. Det var 
flere hoppbakker på Nesodden. En lå like ved Fjellstrand 
og en større bakke på Granerud. Disse bakkene het 
Hornsbakken, Bråtebakken og Kjondalsbakken. Skøyteløp 
var også en populær vinteridrett. I 1934 ble flere av 
idrettsforeningene slått sammen til én  - Nesodden 
Idrættsforening. 

  Det fantes mange private badestrender, men 
kommunen sørget også for at de fastboende fikk tilgang 
til offentlige badestrender. De kjøpte etter krigen flere 
områder som skulle sikre dette. I årene fra 1960 til 1980 
var det sterkt fokus på friområder, og Nesodden fikk 
etterhvert mange friområder ved sjøen. 
  Da det ble slutt på oljeanlegget på Steilene var 
det en stor diskusjon om hva som skulle gjøres med 
området. I 1972 ble området kjøpt som friområde med 
midler fra Miljødepartementet og Nesodden kommune. 
Innkjøp av friområder førte den gang til diskusjon om 
riving av bygningene. Etter klare uttalelser om verneverdi 
ble bygningene bevart. Hellviktangen ble også kjøpt som 

friluftsområde med midler fra Miljødepartementet og i 
1977 bestemt at bygningene skulle bevares. To gård ble 
også kjøpt opp til glede for fellesskapet. To og Steilene 
brukes aktivt av skolene på Nesodden. 

Bading i Kirkevika i 1927.

Hellviktangen er i dag et godt brukt selskapslokale



33Kommunedelplan for kulturminner og bevaring i Nesodden kommune 2020-2024 

Avbildet er en luftvernkanon som var på Varden festning 
under krigen.

Bilder viser deler av Varden festning i april-mai 1945. Offisersbrakken 
(senere Nesodden Rådhus fram til 2012) er det hvite huset midt i bildet. 
Personen i bildet er en tysk soldat.

Steinhuset midt i bildet og skytestillingen til venstre står fort-
satt i dag. Den andre brakken til høyere er revet. 

Varden festning
  På toppen av Nesoddens vestside ruver Varden 
festning med 360 graders utsikt til det meste av det indre 
Oslofjord-området. Anlegget ble antakelig påbegynt 
allerede høsten 1940 og da med norske bedrifter og lokal 
arbeidskraft. Senere kom russiske og polske krigsfanger 
som utførte mye festningsarbeid og veiarbeid i området. 
Det er anslått at ca. 100 tyske soldater var fast stasjonert 
på Varden og 40 krigsfanger innesperret i en egen leir sør-
vest for hovedleiren. 
  Varden festning var i lang tid brukt som 
rekruttskole og som øvingsleir for HV-avdelinger. Den 
perioden er avsluttet etter ulike omorganiseringer i 
Forsvaret og alle kanonene samt annet tilhørende utstyr 
ble fjernet. 

Minnesmerkekomitéen på Nesodden og Befalsforeningen 
HV02 arbeider nå med planer om å restaurere deler av 
de tyske anleggene og gjøre dem allment tilgjengelige 
for publikum. Dette vil gi yngre generasjon en sikker 
kunnskap om den lokale krigshistorien på Nesodden og 
det tyske anleggets rolle i det omfattende tyske forsvaret 
av hovedstaden under 2. verdenskrig.
  Planene er nå å starte restaureringen av deler 
av anlegget og få installert sikrete våpen og annet utstyr 
slik at besøkende kan får et tidsriktig bilde av slik som 
det var under 2. verdenskrig. Området er også et viktig 
naturområde og utgangspunkt for turstier i mange 
retninger. Et Museumsbesøk kan derfor koordineres med 
viktige fritidsaktiviteter i turterrenget omkring.

Skissen av de om lag 70 brakker, skytestillinger og veier som Varden 
festning inneholdt ved frigjøringen. 
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Boligbygging i etterkrigstiden
  Før krigen var Nesodden fortsatt en sommer- 
og feriekommune for Oslos innbyggere, men ble en 
raskt voksende kommune da boligpresset rundt Oslo 
økte kraftig etter krigen. Fra Oksval og Flaskebekk opp 
mot Tangenåsen kom det store byggefelt som i sin tid 
ble kalt for Tangenbyen. Ettersom husnøden var stor 
rett etter krigen ble Den Norske Stats Husbank startet i 
1946. Det gav støtet til sosial boligbygging på Nesodden. 
Da utbyggingen av boligområder virkelig skjøt fart i 
etterkrigstiden, var det viktig at kommunen hadde styring 
på utviklingen. Det ble dermed i 1951 utarbeidet en 
kommuneplan. Det måtte bygges nye veier, vannverk og 
boliger. I tillegg måtte friområder sikres for allmenheten. 

  Nesodden boligbyggelag ble stiftet 7. april 
1948. Sommeren 1948 fattet bygningsrådet i Nesodden 
kommune vedtak om å regulere det store Tangen-
området frem til Flaskebekk-krysset. I 1949 innvilget 
kommunen en garanti til boligbyggelaget, og kjøpte en 
stor tomt. Området som skulle bebygges lå på nordsiden 
av fylkesveien fra Oksval-krysset og opp mot Granholt 
landhandleri, som lå ved Granholt-krysset.  

   
  Arkitekt Thomas Tostrup tegnet de første 
vertikale tomannsboligene og byggingen startet i 1950. 
Det neste området som ble bygget ut var et større 
område sørvest for Tangenåsen. Blant annet Kløverveien, 
Blomsterveien og Enerveien ble utbygd. Nesten hvert 
eneste år på 1950-tallet flyttet det inn mennesker i nye 
borettslag på Tangen. Frem til 1960 ble det bygget 349 
leiligheter. Utover i 1960-årene ble det viktig med nye 
tomter og man startet A/S Nesodden tomteselskap. 
I tillegg ble Tangen senter bygget ferdig i 1960. All 
utbyggingen førte til at det ble en sammenhengende 
bebyggelse fra Nesoddtangen til Alværn og Fjordvangen. 
Den store utbyggingen medførte også et stort behov 
for flere skoler lenger sør i kommunen. Ved Alværn 

stod dermed Alværn ungdomsskole ferdig i 1973, og 
Bjørnemyr skole i 1982.

  Det finnes enkelte nabolag innenfor nordre 
Nesodden som er spesielt tidstypiske for etterkrigstiden. 
Rekkehusbebyggelsen langs Vestveien på Tangenåsen 
er bygget på 50-tallet og spesielt typisk for denne 
tidsperioden. 

Granholt landhandleri. I dag er det annen næringsvirksomhet 
i bygget

Boligbebyggelse i Kløverveien. Boligene er karakteristiske for 
hus etter andre verdenskrig. 

Boligbebyggelse i Kløverveien. Boligene er karakteristiske for 
hus etter andre verdenskrig. 

Boligbebyggelse i Blomsterveien. Boligene er karakteristiske 
for hus etter andre verdenskrig. 
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  Blåbærstien var et prøveprosjekt som først ble 
utbygd på slutten av 70-tallet og starten av 1980-tallet. 
Grunnidéen bak utbyggingen i Blåbærstien var å 
innarbeide de tradisjonelle fordelene til eneboliger i en 
tett bebyggelse. Prosjektet ble en suksess, og kan sies å 
være et av de beste prøveprosjektene som Kommunal- og 
arbeidsdepartementet finansierte. 
 Fagerstrandområdet opplevde en kraftig 
boligutbygging i etterkrigstiden. Før den tid var de fleste 
hus stort sett arbeiderboliger knyttet til oljeindustrien 
i området. Det var først etter industrien forsvant at 
Fagerstrand fikk et kraftig oppsving i antall beboere. 
Husene fra 1960 og 70-tallet er tidstypiske, med 
varierende fasong og farge. 
  I perioden 1965 til 1980 skjedde det fortsatt stor 
utbygging av boliger i hele kommunen. Like etter nyttår 
i 1960 passerte folketallet 6000 fastboende. I løpet av 
det neste tiåret var antallet steget til 9200. Det var klar 
politikk at boligbygging skulle skje i karrige strøk for å 
verne dyrket jord.

Blåbærstien

Utbyggingen i Blåbærstien tok hensyn til landskapet. Avbildet 
kan man se hvordan huset er bygget oppå en knaus.
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6 Bakgrunn for utvelgelse del II - Dagens områder

6.1 Kystområder

 Dette kapittelet tar først og fremst for seg viktige kyst- og jordbruksområder. Dette er ingen ny registrering, men 
et overblikk på området slik det framstår i dag, og litt av historien som ligger bak. Plassering, type bebyggelse og 
landskapskarakter forteller historien om et område. Ved å ta for seg alle viktige områder i kommunen blir en helhetlig 
vurdering gjort basert på historisk verdi, samt natur- og landskapsuttrykk. Denne vurderingen av områdene danner 
grunnlaget for utvelgelsen som ble gjort i kapittel 3.  
I noen av områdene som beskrives er det lagt mer vekt på stedets kulturmiljø, ettersom det ikke finnes mange 
kulturminner på alle stedene. Selv om et område ikke innehar spesielt mange kulturminner, betyr ikke det at det ikke 
finnes en kulturmiljøverdi.

Bunnefjordsiden
Nesoddtangen
             Nesoddtangen er Nesoddens nordligste punkt, 
og danner en spiss som retter seg mot Bygdøy, Snarøya 
og Lysaker. Fylkesvei 156 går fra Nesoddtangen Brygge og 
ned langs østsiden av kommunen, og danner hovedåren 
fra Nesodden til Oslo og øvrige Akershus.
  Den eldste gjenværende bebyggelsen er fra 
midten av 1800-tallet. Området har særpregede hus fra 
både tidlig 1900-tallet og etterkrigstiden, i tillegg til en 
del moderne hus fra 2000-tallet. Det vil si at det har vært 
en gradvis utvikling og fortetting av boliger. Ettersom 
området i dag er preget av nybygging og fortetting, er 
landskapspreget i stor grad borte. I tidsperioden fra 
1900-1924 da de fleste landstedene ble bygget, så har 
en betydelig andel av de SEFRAK registrerte bygningene 
gått tapt i nyere tid. Dette kommer av riving, nedbrenning 
eller at det har blitt ombygget til det ugjenkjennelige.   

Klokketårnet ved Nesoddtangen

Nesoddtangen gård. Bygget er SEFRAK-registrert. 

De gamle landstedene langs kysten i Lagveien. Litt lenger opp ved hovedveien kan man se at det dukker opp ny utbygging.

Nesoddtangen 
er markert i 
rødt

  Unntaket er i den nordre 
delen, spesielt langs Lagveien. Her 
har landstedpreget blitt ivaretatt, og 
bygningene helt nede ved vannkanten 
fremstår slik de gjorde da de ble 
bygget. Bygningene langs Lagveien 
er bedømt til å ha både egenverdi og 
miljøverdi.
  Andre viktige bygg på 
Nesoddtangen er klokketårnet, 
Nesoddtangen gård og bebyggelsen på 
Tangelaget (Nesoddtangens østre side, 
hvor blant annet Lagveien ligger).
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Oksval
  Oksval grenser til 
Nesoddtangen og er en av de mer 
bebygde områdene. Oksval var i 
en periode en utskipningshavn for 
isproduksjonen på Skoklefalltjernet, 
men spor etter den gamle isveien 
er for lengst borte. I dag er Oksval 
båthavn anlagt ved siden av den 
gamle brygga. Området er tydelig 
preget av enkeltvis fortetting.
  Bebyggelsen på Oksval 
startet som et landsted for Oslofolk i 
likhet med mange andre kystområder 

Strand og en mindre badehusrekke sør for Oksval brygge

Kysten langs Ursvik. Ursvik brygge ligger helt til høyre i bildet

Ursvik/Skoklefallstrand
             Ursvik ligger ved Ursvikbukta, 
på Bunnefjordsiden av Nesodden. 
Bebyggelsen består av både feriehus 
og helårsboliger. Det finnes småstier 
og gamle stentrapper for gående 
som leder direkte ned mot sjøen. 
Veisystemet er smalt, noe som viser 
hvordan veiene ble anlagt i en tid 
hvor bilbruk ikke var normen. Det 
arkitektoniske inntrykket er blandet 
med hus fra forskjellige tidsepoker, og 
mange av de mindre sommerhusene 
fra tidlig 1900-tall er bygget om til 
helårshus eller blitt utvidet.  
   Nord for Ursvik 
brygge ligger ‘Gælja’, et 
nettoppheng fra 1950-tallet. 
Et eldre fiskebruk rett bak 
‘Gælja’ minner om en tid 
hvor Bunnefjorden var en rik 
brislingfjord. 
              

Gælja i Ursvik. 

langs Nesodden. Store tomter med sommerhus ble anlagt 
med kort vei til sjøen. Oksval har skiftet preg fra å være 
et sommerhussted, til å være et boligområde. Dette 
gjenspeiles også i arkitekturen, hvor det er mange eldre 
bygg nede ved sjøen, og boligfelt opp mot fylkesveien. 
Nede ved bryggen fantes det fram til 1980-årene 
et landhandleri som hadde sitt kundegrunnlag i 
sommergjester.
  De faste kulturminnene i området er knyttet til 
Oksval brygge og badehusrekka på begge sider av Oksval 
brygge. Ellers finnes det svært få kulturminner i området.

Oksval er 
markert i 
rødt

Ursvik er 
markert i 
rødt

  Innerst i Åsaveien ligger Isi-banen. Helt siden 
50-tallet har denne banen vært en viktig møteplass og 
aktivitetsområde for alle aldersgrupper. Området er godt 
tilrettelagt for sport, idrett og rekreasjon. 

  Ursvik var et feriested for sommergjester. 
Gjestene ankom med en ferge som transporterte både 
varer og sommergjester. Fra Edvardsvei til nedenfor 
Gamle Ursvikvei ligger landstedene fra slutten av forrige 
og begynnelsen av dette århundre godt bevart. Over 
dette beltet ligger hyttebebyggelsen som kom til i 
perioden fra i hovedsak 1928 og frem til krigen. Veiene og 
bebyggelsen er i stor grad slik den ble planlagt og utviklet 
fra 1880-årene og frem til 1940.
  Landstedbebyggelsen langs sjøen ved Ursvik med 
den påfølgende hyttebebyggelsen er typisk for Nesodden. 
Miljøet er godt bevart, og relativt mange av byggene er 
gitt både egenverdi og miljøverdi.

Isi-banen i 2015.
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En gammel sti med tilhørende rekkverk 
på Fjordvangen

Fjordvangen
             Fjordvangen er et område 
som tidligere var et sted for 
sommergjester, men som tydelig 
bærer preg av utbygging de siste 
tiårene, og de gamle sommerhusene 
er ikke lenger lett å se. Eneboligene 
langs Fjordvangveien og sørover er 
bygd relativt tett, mens de nede ved 
kysten ligger mer spredt.
             En indikator på at 
Fjordvangen tidligere har vært 
et sted for sommerturister er 
stiene og trappene i det bratte 
terrenget. Solbergskogen har mange sommerhus, og 
det var tidligere en strandpark med flere dansegulv og 
fellesarrangementer.

Hellvik er 
markert i 
rødt

Fjordvangen 
er markert i 
rødt

Hellvik
             Helt nord i Hellvik ligger 
Hellviktangen, som nå er en av de 
viktigste kulturelle møteplassene 
på Nesodden. Hellviktangen hørte 
opprinnelig til under Skoklefall, 
men ble senere kjøpt og brukt som 
landsted. Hellviktangen var lyststed 
for sosieteten i Christiania fra slutten 
av 1700-tallet. Gården ble utskilt som 
eget bruk i 1827, men ble igjen et 
fasjonabelt landsted med Jungendhus 
rundt år 1900. Fra 1925 var det 
fram til 1950-årene Bakersvennenes 

En rekke med badehus langs 
kysten på Hellvik.

Karakteristisk sommerhus på 
Hellvik fra 1. utbyggingsperiode. 
Huset var tidligere et landhandleri 
og postmottak.

feriehjem. 

  Den registrerte bebyggelsen omkring Hellvik 
brygge er fra siste halvdel av 1800-tallet og begynnelsen 
av 1900-tallet. Langs Hellvikalleen og mot sjøsiden 
ligger det flere gamle eiendommer med eldre 
landstedsbebyggelse fra begynnelsen av 1900-tallet. 
På Skoklefallstrand langs sjøen er bebyggelsen preget 
av bebyggelse fra 1800-tallet og de første tiårene av 
1900-tallet. Veiene, badehus og bryggeanlegg er en del 
av kulturmiljøet. Av faste kulturminner er det oppdaget 
steinalderboplasser og en rydningsrøys. 

Hellvik sett fra oven. Hellviktangen er ligger 
øverst til høyre. Langs kysten ligger eldre 
eiendommer med tilhørende bryggeanlegg

En stentrapp som går ned mot sjøen 
på Fjordvangen.

Berger
  Området Berger har navn 
etter Berger gård ved fylkesvei 156. 
Nord for gården ligger både Berger 
skole og Nesodden videregående. 
Området strekker seg langs 
Nesoddmarka og ned til kysten. 
Dagens bilveier snor seg gjennom 
det bratte terrenget i et sikk-sakk 
mønster, mens stiene og trappene er 
opparbeidet i nærmest en rett linje 
mot sjøen.
  Bebyggelsen består i stor 
grad av eneboliger fra nyere tid 
eller ombygde sommerhus. Nærheten til skolen har 
vært en viktig lokaliseringsfaktor, og selve byggene er av 
svært varierende størrelse og utforming på grunn av de 
forskjellige tidsepokene som byggene er fra.  
  Av faste kulturminner finnes det flere 
rydningsrøyser fra bronse-/jernalder.

Berger er 
markert i 
rødt
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  Ved Sørby brygge står et karakteristisk ventehus. 
Ventehuset består av to rom med en stor åpen midtgang. 
Det ene rommet var for ventende passasjerer, mens det 
andre ble benyttet som varelager.

Torvvik/Kirkevika
  Torvvik er en vik nedenfor 
Torget, og er koblet til Nesodden 
via Torvvikveien som går fra 
fylkesveien. Torvvikveien går først 
gjennom et gårdstun før den 
splitter seg i to; Gamle Torvvikvei og 
Torvvikveien. Begge veiene samler 
seg igjen nede ved sjøen. Torvvik 
fremstår som et lite sted med få 
bygg sammenlignet med andre 
kystområder på Nesodden. Husene 
ligger spredt og området som helhet 
er preget av skog og natur. De få 

Kirkevika. Helt tilbake til 1577 ble det drevet saltutvinning her. Det hvite huset 
var tidligere feriehjemmet til Godtemplarungdom. Slike feriehjem var typisk for 
Oslofjorden før i tiden

Rudstrand
 Rudstrand er et langstrakt 
kystområde sør for Kirkevika. Langs 
Rudstrandveien ligger husene 
omtrent som for hundre år siden, 
og det er lite tegn til at noe har 
endret seg siden den gang. Veien 
er en blindvei som kun fører til de 
få husene som befinner seg langs 
Rudstrand. Landstedene Sole og 
Marienlund er å finne her. Husene er 
gamle herskapshus som fremstår slik 
de gjorde da de ble bygget. 
 

Rudstrand sett fra oven. Til venstre ser man bryggen. Den 
største klyngen av hus ligger der.

Rudstrand 
er markert i 
rødt

Torvvik/
Kirkevika er 
markert i 
rødt

byggene som befinner seg her ligger i hovedsak skjult 
i terrenget og vegetasjonen fra Torvvikveien. To eldre 
steinalderboplasser er oppdaget rett nord for Gamle 
Torvvikvei.
  Det var først i 1916 at utviklingen på Torvvik 
startet, og selve byggingen av sommerhus skjedde etter 
dette årstallet. Rett sør ligger Kirkevika. 

Ventehuset på Sørby brygge. 

Rudstrand fremstår som et helhetlig kulturmiljø med 
sine autentiske landsteder og smale veier. Det er ingen 
registrerte faste eller løse kulturminner i området. 
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Bomansvik
             Bomansvik befinner seg 
nord for Blylaget og sør for Torvvik. 
I Bomansvik er det flere bevis på 
tidlig menneskelig aktivitet i form av 
boplasser (steinalderboplass og et 
røysfelt fra jernalderen). 
  Veiene ned til Bomansvik er 
smale og bratte. Arkitektonisk sett er 
det en god del blanding, med ulike 
tidsepoker og stiler på hus. Det finnes 
en god del mindre sommerhus med 
klassisk utforming, men også større 
nybygg og funkis-arkitektur. 

Tidligere sommerhus som har 
forandret seg vesentlig gjennom 
ombygging.

Karakteristisk sommerhus av 
middels størrelse. Huset har ikke 
vesentlig endret sin karakter.

Lindehagen er et hage i nyformal 
stil fra tidlig 1900-tall som finnes i 
Bomansvik. Hagen har etter flere års 
forfall begynt å restaureres.

Mindre sommerhus. Huset 
er betydelig endret gjennom 
ombygging

Bomansvik 
er markert i 
rødt

Blylaget er 
markert i 
rødt

             Området ble bygd ut i forbindelse med 
sommerhus og mulighetene det gav for inntekt i 
1910-årene, i form av utparsellering av sommerhustomter 
til byfolk. Originalt var stedet preget av industri i 
forbindelse med feltspat fra steinbruddet på Bråtan og 
isproduksjon fra Krystalldammen. Bomansvik ble mer 
tilgjengelig når det først ble anlagt en egen brygge for å 
frakte sommerturistene. 
  Etter hvert som Bomansvik ble et populært 
feriested og industrien fortsatt var i god drift ble det 
nødvendig med en større brygge, og kommunen bygget 
en større steinbrygge etter noen år. Rett nord for 
bryggen finnes det fortsatt en liten rekke med badehus. 
Like sør for bryggen fantes det et båtbyggeri fram til 
1970-tallet. Her ligger den godt bevarte husmannsstua på 
Grøstadstrand. Bomansvik hadde en egen kiosk nede ved 
bryggen for de reisende.  

Blylaget
             Blylaget er det sørligste 
punktet på Bunnefjordsiden av 
Nesodden. Som så mange andre 
steder i Nesodden er også veien 
i Blylaget smal og svingete ned til 
sjøen, dog er terrenget slakere 
og ikke like kupert sammenlignet 
med områdene lenger nord. 
Det er ingen tegn til større 
boligbyggingsprosjekter, hvilket betyr 
at området med sine store hager 
og eldre hus er omringet av natur 
og skog. Blylaget var blant annet 
tidligere kjent for endel “gartnerjordbruk” som foregikk i 
de større hagene og gårdsanleggene. 
             Blylaget var selve sentrum av Bunnefjorden på 
starten av 1900-tallet, som medførte en del næring; 
båtselskaper, landhandleri og poståpneri. Området 
inneholdt mange sommerhus på denne tiden, og en rekke 
kjente kunstnere holdt til her i mellomkrigstiden. Selv om 
enkelte bygg er fra nyere tid i dag er de bygget i en stil 
som passer inn med den eldre sommerhusbebyggelsen. 
  Blylaget har trolig vært et veldig aktivt område 
siden eldre steinalder. Det er oppdaget diverse løsfunn, 
rydningsrøyser, boplasser og veier.

Blylaget er fullt av større 
eiendommer med frukttrær på 
rekke og rad.

Eiendom på Blylaget med frukthage
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Oslofjordsiden
Fagerstrand
             Fagerstrand er det sørligste 
punktet på Oslofjordsiden av 
Nesodden. Fagerstrand er det nest 
største tettstedet på Nesodden. I regi 
av Nesodden boligbyggelag ble det 
reist nybygg på 1960-tallet. Før den 
tid bestod den originale bebyggelsen 
av arbeiderboliger knyttet til 
oljeindustrien. I dag blir Fagerstrand 
stadig bygget ut. Eksempelvis er 
et stort område ferdigutbygget i 
Strandlia, og mer utbygging er under 
pågående planarbeid. Terrenget 
er relativt flatt, men skråner bratt helt ut mot sjøsiden. 
Det går tre veier ned til kysten i tillegg til hovedveien, 
og det er mer nabolagsutbygging langs veisystemet 
enn andre kystområder i kommunen.  Dette kommer 
av at Fagerstrand er et område hvor det har vært 
kontinuerlig utbygging og boligbyggingsprosjekter siden 
etterkrigstiden.

Langs Drøbakveien i Fagerstrand har det vært mye boligutbygging

Det nedlagte tankanlegget på Fagerstrand. 
Tankene står i dag tomme.

Tankanlegget med tilhørende brygge (Fagerstrand brygge). 
Bryggen blir i dag brukt av den norske yrkesdykkerskolen

Fagerstrand 
er markert i 
rødt

   Det finnes en rekke gamle eller nedlagte 
institusjoner, bedrifter og industrivirksomhet på 
Fagerstrand. Solgry barnehjem med en tilhørende skole 
ble drevet midt på 20-tallet. Skolen ble på 50-tallet 
omgjort til motorsagfabrikken JO-BU. Nesoddens eneste 
mineralvannfabrikk, som ble nedlagt i 1960, holdt til på 
Fagerstrand.  

  Norges første distribusjonsselskap for 
oljeprodukter ble etablert på Fagerstrand i 1920. 
Anlegget utviklet seg til å bli en stor og viktig arbeidsplass. 
Etter andre verdenskrig var anlegget ved Fagerstrand 
Skandinavias største lagringsplass for oljeprodukter. 
Bygg fra denne tiden eksisterer fortsatt i dag, og huser 
en rekke forskjellige bedrifter og aktiviteter, bl.a. Norsk 
yrkesdykkerskole. Det finnes fortsatt spor i landskapet 
etter det store anlegget som engang fantes. Sporene er i 
form av groper hvor en del av tankene en gang stod. Det 
finnes fortsatt tanker som står her, men det industrielle 
området er stengt for allmennheten. 
  Av faste kulturminner i området finnes det 
dyrkingsspor, husmannssplass og kirkestedet Gjøfjell. Løse 
kulturminner er også registrert, eksempelvis keramikk, 
krittpiper og en spissbundet olivenkrukke. 
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Spro er mar-
kert i rødt

Inngangsparti til gruven. Plassen er 
åpen og egner seg fint som rasteplass

Gruven går et godt stykke inn i fjellet

Fundamenter etter ishus. Ishusene stod på rekke og rad, og den lagrede 
isen ble ført ned via trerenner til båtene som stod klare.

Rester av bestyrerboligen. Bygget befinner 
seg mellom steinbruddet og gruvene

Steinbruddet sør for gruven. Det er en høydeforskjell på ca. 45 meter på det 
høyeste

Spro
  Nord for Fagerstrand ligger 
Spro. Spro er mest kjent for sin 
tidligere industri, spesifikt iseksport 
og feltspatgruven som ligger i 
området. Det finnes en rekke spor 
etter isproduksjonen, blant annet 
en rekke kunstige isdammer langs 
fylkesvei 157; Gaupemyrdammen, 
Bråtadammen, Sprodammen og 
en rekke mindre dammer. Mange 
av disse isdammene ligger rett 
ved fylkesveien og er godt synlige i 
landskapet. Navnet Ishusveien, vitner 
om at det tidligere lå ishus her.
  Feltspatgruven ligger helt nede ved kysten og 
ble åpnet på 1880-tallet, men hadde aktiv gruvedrift 
i perioden 1904 til 1918. Området rundt gruven er et 
populært friluftsområde, med spor etter steinindustri som 
severdighet, bademuligheter og tilrettelagte rasteplasser 
langs kysten. Sør for gruven ligger det to store steinbrudd 
hvor det ble drevet dagbrudd av feltspat, steinhuggeri og 
pukkverksvirksomhet.
  Av faste kulturminner er det registrert flere 
steinalderboplasser.

Gaupemyrdammen sett fra fylkesvei 157

Bråtadammen sett fra fylkesvei 157
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Svestad
             Svestad har som de fleste 
kystområder på Nesodden et 
bratt terreng ned til kysten, og 
bærer tydelig preg av å være en 
tidligere destinasjon for sommer- og 
badegjester. 
           Den eldste bebyggelsen er 
fra midten av 1700-tallet. Nede 
ved Svestad brygge fantes det 
et landhandleri fra starten av 
1900-tallet. Det finnes også rester 
etter store ishus langs kysten. 
  Svestad har også hatt en 

Nordstrand/Dalbo
Nordstrand og Dalbo er lokalisert 
nord for Svestad. Den eldste 
bebyggelsen fra Dalbo er fra starten 
av 1800-tallet. Nede ved Dalbo 
brygge er en rekke elementer fra 
istrafikken bevart i form av blant 
annet trossefester og konturer av 
ishustomter. Sør for Nordstrand 
brygge ligger det et stort steinbrudd 
som holdt driften oppe helt fram til 
1960-tallet.
  De faste kulturminnene er 
dyrkingsspor og boplass fra jernalder.

Fjellstrand/Ommen
  Fjellstrand ligger midt 
mellom Fagerstrand og Flaskebekk 
på Oslofjordsiden. Terrenget skråner 
bratt mot sjøen, og det finnes eldre 
sommerhus i området. Det har 
skjedd en stykkevis fortetting basert 
på de forskjellige arkitektoniske 
tidsepokene som finnes her. 
Fjellstrand har likevel klart å bevare 
småhusbebyggelsespreget på 
vestsiden av fylkesveien. På østsiden 
av fylkesveien er det bygget noen 
boligfelt i de senere årene. I dag er 

Oljetank brukt av Shell. Både tanken og 
grunnmuren er i god stand.

En av oljetankene brukt av Shell. Tanken er i 
god behold, men grunnmuren har rast ut. Et typisk sommerhus på Fjellstrand fra den andre utbyggingsperioden

Nordstrand/Dalbo har flere eldre 
sommerhus med tilhørende store 
hager. De store eiendommene 
er typiske for den tidligere 
sommerhusbebyggelsen

Steinbruddet sør for Nordstrand 
brygge

Svestad er 
markert i 
rødt

Nordstrand/
Dalbo er 
markert i 
rødt

Fjellstrand/
Ommen er 
markert i 
rødt

god del industri, både innen olje og iseksport. Rundt 
1900-tallet var det utskiping av is nede ved bryggen. 
I tillegg var det gamle strandstedet Granerudstøa et 
tidligere vertshus og sommersted før oljeanlegget kom i 
1911. Anleggene ble senere brukt av Shell som oljetanker, 
og tankene er fortsatt tydelige i terrenget. Én av tankene 
er spesielt godt bevart. Denne tanken har fortsatt intakt 
grunnmur av stein, i motsetning til de andre tankene hvor 
grunnmuren enten har rast eller blitt fjernet.
  det er registrert ett løsfunn fra eldre steinalder i 
form av flintavslag.
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Ellingstad 
er markert i 
rødt

de fleste sommerhus omgjort til helårsboliger. 
              Den eldste bebyggelsen nord for Fjellstrand 
brygge er fra slutten av 1700-tallet. Mye av bebyggelsen 
som vokste fram var direkte knyttet til arbeidere 
fra industrivirksomheten som trengte et sted å bo. 
Isdriften var en viktig inntektskilde for Fjellstrand og 
Nesodden som helhet. Fjellstrands kilde til isen var 
Nyborgsdammene og Persilengtjernet som ligger vest for 
fylkesvei 157. I dette samfunnet ble det etablert idrettslag 
med idrettsbane og reist et Folkets hus. Pinsekirken 
holder også til på Fjellstrand, samt Fjellstrand barneskole. 
Fjellstrand skoles eldste bygninger er fra 1925. 
  Samtidig var Fjellstrand en gang et av de 
mest populære destinasjonene for sommerturistene. 
Befolkningsøkningen på sommeren bidro til at Fjellstrand 
utviklet seg til å bli et senter i kommunen. Dette skapte 
et forretningsliv med bank, postkontor, kiosker og ulike 
forretninger. Det finnes fortsatt rester etter denne tiden 
i form av to nedlagte kiosker inne i fjellet nede ved 
brygga. Fjellstrand hadde også et eget lensmannskontor 
og Nesoddens første landhandleri ble åpnet i 1866 på 
Haugen.
  Det er registrert en rydningsrøys av ukjent dato 
og et løst kulturminne i form av en hakke fra yngre 
steinalder.

De nedlagte kioskene inne i fjellet

Fjellstrand har opplevd en stykkvis fortetting. 

  Nede ved sjøen ligger det gamle 
strandsitterstedet Ommen med tre eldre hus som nå 
tjener som utleiehytter for Den Norske Turistforening 
(DNT). De inngår som en del av Kystleden. I dag er fortsatt 
sjøveien letteste adkomst. 

Strandsitterstedet Ommen fremstår 
likt i dag som det gjorde for 100 år 
siden Ommen er i dag et viktig friområde.

Ellingstad
             Ellingstadåsen skiller seg 
ut fra de andre kystområdene 
fordi området har lite kobling 
til sjøen. Isteden er det et slags 
skogshyttepreg. Hyttene er små, og 
det er svært mye skog både rundt 
og i boligfeltet. Veien til Ellingstad er 
en smal utstikker fra fylkesvei 157. 
Veien opp er bratt, men det er flatt 
på toppen hvor alle byggene ligger. 
Ellingstad er et område som helt 
tydelig har beholdt sitt særpreg.  
  De faste kulturminnene i 
området er gjerder/innhegninger.

Byggene er små, og ligger spredt i det skogkledde landskapet. Dette gjør at 
Ellingstadåsen har et spesielt særpreg.
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Steilene/ 
Alværnbukta 
er markert i 
rødt

Steilene/Alværnbukta
  Steilene er en øygruppe 
utenfor Alværn som har en lang 
historie. Steilene består av fire 
øyer; Fyrsteila, Persteila/Landsteila, 
Storsteila og Knerten. Både Fyrsteila 
og Knerten er naturreservat, og i 
dag er det kun Persteila/Landsteila 
og Fyrsteila som har bebyggelse. 
Bebyggelsen på Persteila/
Landsteila er i stor g rad koblet til 
oljeindustrien som en gang var 
dominerende på øyene, eksempelvis 
et tapperi, en gammel oljetank 
og et tønneverksted. Øyene et helt industrisamfunn 
bevart med produksjonslokaler og direktørbolig. Skolene 
på Nesodden bruker Steilene som sted for uteskole. 
I tillegg har Nesodden Seilforening sitt foreningshus 
her. På Storsteila finnes det rester av en godt synlig, 
gammel oljetank. Bygningene på Steilene er å anse som 
bevaringsverdige. 

Bygg på Landsteila. Bygget i midten 
brukes i skoleundervisning. Bygget 
til høyre brukes av Nesoddens 
seilforening. 

Den gamle bestyrerboligen. Bygget er 
i kommunalt eie. 

Tønneverkstedet på Persteila/
Landsteila

Avbildet er Alværnbukta. De hvite husene på rekke er tidligere arbeiderboliger 
knyttet til industrien. Husene er i dag i privat eie.

Betongtanken på Storsteila. Tanken var en viktig lagerplass for olje og parafin. 
Den var tidligere eid av Østlandske Petroliumscompagni A/S. 

Fyrvokterboligen og tilhørende bygg 
på Fyrsteila

  På fastlandet ved Alværnbukta ligger det tre 
hus som tidligere bestod av fire leiligheter. Leilighetene 
var tidligere arbeiderboliger knyttet til oljeindustrien. 
Boligene er i dag private. 

Det er ikke registrert noen kulturminner på Steilene eller i 
Alværnbukta. 
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Ildjernet/Sjøstrand
  Ildjernet er en øy utenfor 
Vardåsen, sør for Sjøstrand. Øya 
har ingen fastboende, men det 
finnes opp mot 50 sommerhus. 
Den eldste bebyggelsen befinner 
seg på østsiden, og er datert til 
1700-tallet. De fleste bygg er 
likevel sommerboliger fra slutten 
av forrige århundre og fra perioden 
1900-1949. Fasader og form på 
husene er i stor grad typiske for 
sommerhus fra tidlig 1900-tall. Det 
finnes både store sommerhus som 

Ildjernet/
Sjøstrand 
er markert i 
rødt

Funkisbygg som skiller seg spesielt ut på 
grunn av sin særegne arkitektur man ikke ser 
ellers på Ildjernet

Sommerhus bygget av mid-
delklassen, karakteristisk for 
2. utbyggingsperiode

Villa Miramare – med form og utseende som et tempel. Bygget skiller seg ut 
fra den øvrige bebyggelsen på Sjøstrand. 

var typiske for rikmannsfolk, men de fleste husene er 
av mindre størrelse, som var typisk for middelklassen. 
Sommerhusene er koblet til et stisystem som består av tre 
stier som går parallelt langs øya.
  Selv om de fleste av byggene er karakteristiske 
sommerhus finnes det noen innslag hvor fasader er 
vesentlig endret, og ett hus skiller seg spesielt ut med sin 
funkisarkitektur. Samlet sett utgjør Ildjernet et sårbart og 
sjeldent kulturmiljø der tiden nærmest har stått stille.
             Ildjernet er relativt kupert, med to høydedrag i 
nord og sør. Ildjernet naturreservat befinner seg imellom 
de to høydedragene, helt ute mot bukta. Ildjernet er 
registrert som kulturlandskap med nasjonal verdi. 

Sjøstrand har en gammel sommerhusbebyggelse fra siste 
del av forrige århundre og de første delen av 1900-tallet. 
Helt sør for Sjøstrand ligger også det automatisk fredede 
kulturminnet «Varden», et gammelt utkikkspunkt og 
gravsted fra vikingtiden som senere ble benyttet av 
tyskerne under 2. verdenskrig. Det særegne sommerhuset 
«Miramare» ligger rett nord for Sjøstrand brygge. 
Samtlige bygninger har en egenverdi og miljøverdi som er 
typisk for sommerbebyggelse i dette området.

Landskap og tre forskjellige sommerhus. Helt til venstre ligger det oransje funkisbygget. Det gule huset i midten er i utgangspunktet et typisk sommerhus, men 
fasaden er vesentlig endret ved at et stort vindu har blitt satt inn der veggen skulle vært.

Husene nord for Sjøstrand brygge sett fra sjøen. Ved nedre høyre hjørne ser 
man Villa Miramare.
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Flaskebekk
             Flaskebekk ligger nord 
på Oslofjordsiden av Nesodden. 
Flaskebekk er det området på 
Nesodden hvor fritidsbebyggelse for 
sommergjester er mest utbredd og til 
dels meget godt ivaretatt. Området 
er så særegent at også i nasjonal 
sammenheng legges det merke til 
både ved beliggenhet, utbredelse 
og bebyggelse. Fritidsbebyggelsen 
begynte sent på 1880-tallet og 
fortsatte utover 1900-tallet. I den 
første tiden leide fastboende ut 
til sommergjester fram til bygging av landsteder og 
sommerhus skjøt fart tidlig på 1900-tallet. Mange hus 
ble bygget på store tomter med lysthus, tennisbaner og 
med hager ned mot sjøen. De fleste eiendommene hadde 
egne badehus som fortsatt er et særtrekk ved området.
   Det har foregått en gradvis konvertering til 
helårsboliger og nye boliger har også dukket opp. 
Derfor består bebyggelsen i dag av blandet fritids- og 
helårsboliger. Byggene ligger spredt i det kuperte 
terrenget og omkranses av trær, busker og bekker. 
Fritidsbyggene er preget av å være bygget i en tid 
hvor adkomst med bil ikke var et tema. Stisystemet 
og veiene er godt koblet til kysten. Tradisjonelt hadde 

Badehusene er et av Nesoddens største særtrekk og slike badehusrekker finnes ikke mange steder i landet

Badehusrekka langs Strandpromenaden på Flaskebekk. 

Typisk sommerhus fra 3. 
utbyggingsperiode

Typisk sommerhus fra 2. 
utbyggingsperiode

Flaskebekk 
er markert i 
rødt

fritidsbyggene en bratt sti/trapp ned mot kysten slik at 
gjester og beboere enkelt kunne ta seg ned til sjøen. 
Mange av disse trappene finnes fortsatt i dag. Nede ved 
sjøen ligger bryggene og badehusene. Badehusene langs 
Strandpromenaden på Flaskebekk er det meste kjente 
særtrekket i området.
  Ved senere tids utbygging og konvertering av 
sommerhus til helårsboliger er noe av særpreget gått 
tapt. Flaskebekk vel har tidligere gjort en stor jobb 
med registrering av hus på Flaskebekk og kan påvise 
opprinnelig utforming som kan danne grunnlag for 
ivaretagelse.
  Av kulturminner er det registrert en boplass fra 
eldre steinalder. 
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6.2 Skog- og landbruksområder
Gårdsmiljøet fra Skoklefall til Frogn

Skoklefall
             Skoklefall ligger sørøst for Flaskebekktjernet. 
Historisk sett er Skoklefall et skog- og jordbruksområde, 
og store deler av området inngår i dag i Nesoddmarka 
mens det resterende arealet i størst grad består av 
jordbruksarealer. Gårdstunene ligger spredt i det flate 
landskapet. Både Skoklefall kirke og Rudolf Steinerskolen 
ligger i dette området, rett ved Fylkesvei 156.
  Skoklefall markerer starten på det 
sammenhengende kulturlandskapet som strekker seg 
fra nordøst i kommunen og ned mot grensen til Frogn 
kommune. Dette er et sammenhengende kulturlandskap 
bestående av skog- og jordbruk, og et historisk veifar 
følger hele veien ned til kommunegrensen. 
  Skoklefall inneholder mange faste kulturminner; 
rydningsrøyser, dyrkingsspor og veier. 

Røer, Løes og Prestegården
  Det er et belte av gårder nedover fra Skoklefall 
mot Nesodden kirke og Torget: Berger, Flateby, Sandaker, 
Røer, Solberg, Sørby, Løesgårdene. Mange av gårdene er 
meget gamle og med kulturminnefunn. Det er registrert 
kokegrop, dyrkingsspor, mølleruin, samt flere gjerder og 
innhengninger. Kokegropen har blitt fjernet.

Røer
  Røer er en av de eldste gårdene og kan kalles 
Nesoddens eneste herregård. Eiendommen har vært 

i samme families eie siden 1660. Hovedbygningen har 
murfasade fra 1700-tallet. Området har kun ett gårdstun, 
som ligger plassert i en eikeskog som inneholder mange 
rødlistearter. Et av tuntrærne er en 1000 år gammel 
hul eik. Området består for det meste av jord- og 
skogbruksarealer, med lite bebyggelse ellers. Det ligger 

store jorder både nord og sør for gårdstunet, med 
fylkesvei 156 i øst. 
Løes
  Videre sør for Røer ligger Løes. Det er to 
Løesgårder. Rundt en halv kilometer øst for området 
ligger Nesodden kirke, som er den eldste kirken i 
kommunen. Gårdstunet er omringet av jorder og 
innhegninger for hest. Jordene strekker seg langt 
nordover, mot Røertjernet. Løes ligger sentralt plassert i 
henhold til kulturlandskapet i kommunen som går langs 
hele østsiden, men i motsetning til mange andre gårder 
på Nesodden ligger Løes rett til venstre for et boligfelt. En 
stripe av trær skiller gården fra boligbebyggelsen som har 
dukket opp de siste 50 årene.
  I hele Nesodden kommune er det kun området 
rundt Røer og Løes som er registrert som kulturlandskap. 
Området beskrives som vakker småskala kulturlandskap 
med veksling mellom åker, eng, beiter, havnehager, åpent 
vannspeil, åkerholmer og skogteiger med edle lauvtrær. 

Røer gård. 

Et av gårdstunene ved Skoklefall.

Det samme gårdstunet ved Skoklefall. Det hvite huset og det røde 
tømmerbygget i forgrunnen er SEFRAK-registrert.

Landskapet ved Røer/Løes. Løesgårdene ligger nederst og til venstre i bildet.
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Den større sammenhengende eikeskogen ved Røer gård 
gir et karakteristisk bidrag til landskapsbildet.

Prestegården/Torget
  Prestegården ligger rett nord for Nesodden 
kirke, øst for Løes og Røer. Gården ligger ikke langt 
unna Fylkesvei 156, med kun et mindre jorde mellom 
gårdstunet og veien. Gårdstunet har tidligere vært et 
klassisk firkanttun, men flere av byggene er nå revet. 
Prestegården har to adskilte jorder, ett vest for tunet, og 
ett i nord. Området består ellers av skogholt. Tidligere var 
det et stort skogholt nord for gården, men området er nå 
et boligfelt. 

Hele Nesodden kirke og Prestegården er områdefredet 
etter Kulturminneloven av 1978. Områdefredningen 
gjelder også gravlunden ved kirken. 

Grøstad og Krange
  Av faste kulturminner er det registrert skålgroper 
fra bronsealder og steinalderboplasser.

Grøstad 
  Et stykke sør for Prestegården ligger Grøstad-
gårdene, Krange og Hasle. Området består for det meste 
av jordbruksarealer i et åpent landskap, med noen klynger 
av trær spredt rundt. Grøstad-gårdene ligger i det samme 
beltet av det gamle jordbrukslandskapet som preger 
østsiden av Nesodden. Gården lengst nord er et typisk 
firkanttun, og det er i dette området vi finner Nesoddens 
to eneste kjente skålgroper. Gården i sør er noe mer 
utradisjonell ettersom det delvis er en oppbevaringsplass 
for containere. Disse containerne fungerer som et 
minilager til utleie. Grøstadveien går tvers over tunet 
før den stopper ved en snuplass rett ved skogholtet. 
Fylkesveien er bygget over det historiske veifaret, hvilket 
betyr at en viktig vei alltid har gått forbi Grøstad. 

Presteboligen til Nesodden kirke. Bygget er SEFRAK-registrert.

Prestegården med tilhørende gårdstun 

Gravlunden ved Nesodden Kirke

Krange
  Veifaret fortsetter sørover og inn i Krange. 
Grøstad og Krange har det samme åpne landskapet med 
enkelte klynger av trær spredt rundt. Krange skiller seg 
litt ut fra de andre gårdsmiljøene med tanke på at det er 
flere boliger i området, spesielt langs Fylkesvei 156. Det 
er dermed ikke en like tydelig tun-struktur som hos andre 
gårdsmiljøer i kommunen. Trolig ligger et av Nesoddens 
eldste hus i Krange. 

Gårdsbygget på Grøstad nord er 
SEFRAK-registrert

Avbildet er ”Gamlestua” på Krange fra 1650. Huset 
er trolig Nesoddens eldste etter Nesodden kirke.

De to gårdene på Grøstad. De 
blå containerne i sør er tydelige i 
landskapet.
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To
             Litt utenfor 
det sammenhengende 
kulturlandskapet langs 
østsiden av kommunen 
ligger To. To ligger geografisk 
sentralt i Nesodden, midt i 
Nesoddmarka. Gårdstunet 
består av totalt ti bygg, 
hvorav ett av byggene er hentet fra Vestre Fundingrud 
og gjenreist her av Nesodden historielag. Deler av huset 
er datert til 1700-tallet. Flere av byggene ellers på tunet 
er svært godt bevarte gårdsbygg. Byggene danner et 
firkanttun. 
  Det er registrert verken faste eller løse 
kulturminner på To. 

To gård, med Fundingrudhuset, stabbur med klokketårn og hovedbygg 
avbildet. Alle byggene er SEFRAK-registrert

Fundingrudhuset.

Gårdsmiljøet langs Fundingrudveien 

  Det har til nå ikke blitt registrert noen 
kulturminner langs Fundingrudveien. 

Fundingrud, Hokholt og Gulstad

Fundingrud
  Fundingrud ligger mellom fylkesvei 156 og 
Midtveien, og er et av de eldste gårdsmiljøene. Det 
er to gårdstun, ett på nordsiden av Fundingrudveien, 
og et i sør. Geografisk ligger området plassert høyt på 
Nesoddens rygg, ved grensen til Frogn. Fundingrud 
består av større skogfelt og gårder med tilhørende 
åkere. Området ligger i et svært karakteristisk 

landbrukslandskap. Langs veien følger også det historiske 
veifaret. Veifaret går fra Nesoddtangen til Blylaget, og 
Blylaget til Fagerstrand via blant annet Fundingrudveien. 
Ved Fundingrud ligger en liten husmannsgrend.
Hokholt
  Rett øst for Fundingrud, adskilt av et mindre 
skogholt, ligger Hokholt. Området er i likhet med 
Fundingrud et svært gammelt gårdsmiljø. Hokholt 
er et åpent kulturlandskap omringet av et skogbelte. 
Fundingrudveien skjærer gjennom jordbruket og deler 
åkrene i to, i motsetning til det historiske veifaret som går 
langs nordsiden av skogbeltet.

Gulstad 
  Øst igjen for skogbeltet som omringer Hokholt 
ligger Gulstad. Gårdstunet ligger plassert på en stripe av 
skog, og selve gårdstunet er relativt langstrakt i forhold 
til de typiske firkanttunene man ofte ellers finner. Åkrene 
rundt Gulstad er stykkevis inndelt og langstrakte. Både 
Fundingrudveien og Skuterudveien går gjennom området. 

Gårdsmiljøet langs Midtveien
Sørover fra Fjellkrysset ligger et sammenhengende 
jordbruksbelte langs Midtveien. Her finner man gårdene 
Fjell, to Granerudgårder, Svestad, Myklerud og Store Rud. 

Gård langs Fundingrudveien. Våningshuset er typisk plassert oppå en knaus.

Hokholt gård. Samtlige av byggene på tunet er SEFRAK-registrert
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Landskapet langs Fundingrudveien
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Gårdsmiljøet langs Agnorveien

  Kun ved Munkerud har det blitt registrert 
faste kulturminner. Registreringene er en eldre 
steinalderboplass og to større dyrkingsspor. 

Agnor, Rustad og Munkerud
Agnor
  Helt sør i kommunen langs kommunegrensen ved 
Fagerstrand, går Agnorveien som en bue fra Drøbakveien 
og opp til fylkesvei 157. I likhet med Fundingrudveien er 
gårdene langs Agnorveien blant de eldste i kommunen.  
Agnorveien er ikke asfaltert, snirkler seg gjennom jorder 
og skogholt. Gårdsmiljøet ligger tett inntil veien, og man 
kan tydelig se hvordan denne gamle veien snor seg fra 

gård til gård. Jordene er videre omringet av skog og 
mindre åser. Helt sør langs Agnorveien ligger selve Agnor. 
Dette er et område med langstrakte jordbruksarealer. Det 
ligger to større gårder og en rekke boliger i området. 

Rustad
  Nord for Agnor, rett forbi et mindre skogholt, 
ligger Rustad. Dette området er mindre preget av 
jordbruk enn Agnor, ettersom det er mange små skogholt 
og trær spredt rundt i det dyrkede landskapet. I tillegg 
finnes det en blindvei ved Rustad som kobler flere gårder 
til Agnorveien.

Munkerud
  Munkerud ligger i den nordligste delen av 
Agnorveien. Munkerud er den minst bebygde delen av 
Agnorveien i og med at det kun finnes én gård og to-tre 
boliger med tilhørende garasjer. Det ligger store jorder 
langs veien i tillegg til et mindre skogholt. Det er i dette 
området at Agnorveien kommer ut ved fylkesvei 157. 

Et gammelt stabbur med klokketårn ved Agnor gård

Landskap langs Agnorveien. Våningshuset på Agnor gård er godt ivaretatt 

Langs Agnorveien finnes det flere eldre gårdstun. Avbildet er Galby
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Vedlegg

Vedlegg 1: Kulturminner i kommunen
Navn på omtrentlig sted hvor 
kulturminnet er lokalisert

Type kulturminne id Vern Kommentarer

Oksval Skipsvrak 103676-1 Ikke 
fredet

Ingen bemerkning

Sjøstrand Boplass 137160-1 Fredet Boplass fra eldre 
steinalder. 

Flaskebekk Skipsvrak 122771 Fredet Ikke vrak, men 
gjenstander er funnet

Skoklefalltjernet Tuft 180927-2 Ikke 
fredet

Bygning i forbindelse 
med isproduksjon

Skoklefalltjernet Veg 180927 Ikke 
fredet

Vei anlagt på 
1850-tallet for 
transport av isblokker 
fra tjernene

Nesoddtangen Løsfunn 94918 Uavklart Ingen bemerkning

Nesoddtangen Boplass 137161 Fredet Eldre steinalderboplass

Nesoddtangen Boplass 137162 Fredet Yngre 
Steinalderboplass

Nesoddtangen Boplass 146077 Fredet Eldre steinalderboplass

Nesoddtangen Boplass 146076 Fredet Eldre steinalderboplass

Nesoddtangen Boplass 146079 Fredet Eldre steinalderboplass

Granholdt/ 
Nesoddtangen

Mødding 146547 Fredet Godt bevart 
kjøkkenmødding fra 
eldre steinalder. 

Varden Gravrøys 79758 Fredet Gravminne fra 
bronselader/jernalder

Varden Frittstående  
batteri

215496 Ikke 
fredet

Leiranlegg med 
luftvernbatteri anlagt 
av tyskere i 1940.

Ildtjernet Skipsvrak 123297 Uavklart Delvis nedgravd vrak.

Ildjernet Skipsvrak 123816 Fredet Båtrester og 
bryggekonstruksjon.

Hellvik Boplass 106183 Fredet Eldre 
steinalderboplass. 

Hellvik Løsfunn 155744 Fredet 
(fjernet)

Gjenstandsfunn: 
retteget øks (eldre 
steinalder)
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Hellvik Rydningsrøys 158713 Ikke 
fredet

Ingen bemerkning

Hellvik Boplass 106184 Fredet Eldre steinalderboplass

Berger Gravrøys 106188 Fredet Gravrøys fra bronse-
jernalder.

Berger Tuft 106197 Uavklart Tuft av stor og 
småstein, ukjent 
datering

Berger Røys 158715 Ikke 
fredet

Ligger i hellvikveien.

Berger Rydningsrøys 158707 Fredet Steinrøyser fra 
førreformatorisk tid

Berger Rydningsrøys 160119 Uavklart Ingen bemerkning

Berger Rydningsrøys 160120 Uavklart Ingen bemerkning

Skoklefalltjernet Veg 180927 Ikke 
fredet

Vei anlagt på 
1850-tallet for 
transport av isblokker 
fra tjernene

Skoklefall Rydningsrøys 213096 Ikke 
fredet

Ingen bemerkning

Skoklefall Røys 21316-1 Ikke 
fredet

Ingen bemerkning

Skoklefall/ 
Berger

Rydningsrøys 89410-1 Fredet Automatisk fredet

Skoklefall Røys 50926-1 Ikke 
fredet

Ingen bemerkning

Skoklefall Røys 39508-1 Ikke 
fredet

Ingen bemerkning

Skoklefall Steingard-gjerde 76282 Ikke 
fredet

Spredt samling 
av rydningsstein. 
Kontrollregistrert i 
2015. Opprinnelse 
etter 1537.

Skoklefall Røys 11441 Ikke 
fredet

Ingen bemerkning. 
Opprinnelse etter 
1537.

Skoklefall Røys 50926 Ikke 
fredet

Ingen bemerkning. 
Opprinnelse etter 
1537.

Skoklefall kirkested Kirkested 85474 Ikke 
fredet

Ingen bemerkning
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Skoklefall Rydningsrøys 114096 Ikke 
fredet

Større område. Mest 
sannsynlig fra nyere tid

Skoklefall Dyrkingsspor 114141 Fredet 
(fjernet)

Bronsealder/jernalder. 
Større område. Fjernet 
pga utbygging av 
skoklefall barnehage.

Skoklefall Rydningsrøys 133083 Ikke 
fredet

Ingen bemerkning

Skoklefall Grensestein 133082 Uavklart Innhugget steinkors fra 
uviss tid

Skoklefall Boplass 137552 Uavklart Steinfundament. 
Usikker datering

Alværn Skipsvrak 123832 Uavklart Ingen bemerkning

Alværn Tuft 174344 Ikke 
fredet

Bygningsruin

Sandaker Røys 79759 Uavklart To røyser, uvisst til 
hvilket formål

Toåsen Boplass 216781 Fredet Eldre steinalderboplass 
(tidligmesolittisk)

Flateby/ 
Fjordvangen

Løsfunn 136711-1 Uavklart Funn av flintavslag, 
matjordmasser og 
moderne spiker og 
glass. Trolig originalt 
fra yngre steinalder

Kirkevika Funnsted 123826 Fredet Gjenstand: anker

Torvvik Boplass 138354 Fredet Eldre steinalderboplass

Torvvik Boplass 138945 Fredet Eldre steinalderboplass

Sørby Kokegrop 139798 Fredet 
(fjernet)

Jernalder. Kokegropen 
er utgravd

Sørby Dyrkingsspor 139808 Ikke 
fredet

Ingen bemerkning

Torget Funnsted 170788 Uavklart Yngre steinalder. 
Gjenstandsfunn: 
tyndnakket steinøks av 
grønnstein

Torget Mølleruin 171246-1 Ikke 
fredet

Rester fra mølle fra 
1800-tallet.

Torget Steinkonstruksjon 171246-2 Ikke 
fredet

Mulige rester etter et 
kvernhus.
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Torget Gjerde/ 
innhegning

171244 Ikke 
fredet

Større område som 
består av steinstreng 
og rydningsrøys

Torget Steinkonstruksjon 171245 Ikke 
fredet

Rester etter teglverk

Sørby/Torget Dyrkingsspor 139810-1 Uavklart Ingen bemerkning

Fjellstrand Rydningsrøys 62517-1 Uavklart Ingen bemerkning 

Fjellstrand Funnsted 130239-1 Fredet Gjenstandsfunn: hakke 
fra yngre steinalder. 

Signalåsen/ 
Omsåsen

Gravrøys 21651-1 Fredet Gravminne fra 
bronsealder/jernalder. 

Ellingstad Gjerde/ 
innhegning

213779 Ikke 
fredet

200m steingjerde i 
utmark

Ellingstad Gjerde/innhegning 213781 Ikke 
fredet

60m steingjerde

Nylenda Dyrkingsspor 138300-1 Fredet Jernalder. 
Større område. 
Arkeologisk minne 
av steinrydninger og 
dyrkingslag

Nylenda Rydningsrøys 138309-1 Ikke 
fredet

Ingen bemerkning

Nylenda Brønn 138306 Ikke 
fredet

Ingen bemerkning

Nylenda Steingard-gjerde 138314 Ikke 
fredet

Grensemarkering i 
form av steingjerde

Nylenda Rydningsrøys 138320 Ikke 
fredet 

Større område.

Torget Røys 138337-1 Ikke 
fredet

Ingen bemerkning

Torget Røys 138337-1 Ikke 
fredet

Ingen bemerkning

Nesodden kirkested Kirkested 85123 Fredet Større område. 
Kirkeområde fra 
middelalderen. Svært 
viktig kulturminne.

Nesodden kirkested Prestegård 97225 Fredet Jernalder. Større 
område. Ved 
anleggelse av gang- 
sykkelvei langs rv. 156 
ble området utbygd.

Nesodden kirkested Kirkegård 85123-2 Fredet Middelalder. Ingen 
bemerkning
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Nesodden kirkested Grav 139699 Fredet Gravhaug fra bronse-/
jernalder

Bomansvik Boplass 138944 Fredet Yngre steinalderboplass

Bomansvik Dyrkingsspor 138949 Ikke 
fredet

Større område, ingen 
bemerkning

Bomansvik Røys 159735 Fredet Steinrøyser fra 
førreformatorisk tid. 

Bomansvik Boplass 159732 Fredet Eldre steinalderboplass

Bomansvik Funnsted 170356 Uavklart Eldre steinalder. 
Funnsted for et avslag 
av flint

Svestad brygge Skipsvrak 123834 Uavklart Fem vrak, trolig fra 
nyere tid (1900-tallet). 

Granerud Kjerreveg 45630-1 Uavklart 120m kjerreveg. Delvis 
tørrmurt støtte på hver 
side. Usikkert hvor 
gammel veien er.

Svestad Boplass 139256 Fredet Eldre steinalder. Ingen 
bemerkning

Svestad Veg 139692 Ikke 
fredet

Veifar til feriehjem 

Dalen Rydningsrøys 217097 Ikke 
fredet

Større område 
som består av tre 
rydningsrøyser og et 
masseuttak. 

Dalen Rydningsrøys 217089 Ikke 
fredet

Ingen bemerkning

Dalen Masseuttak/ 
rydningsrøys

217094 Ikke 
fredet

Området består av 
to masseuttak og en 
rydningsrøys. Ingen 
bemerkning

Dalen Rydningsrøys 217105 Ikke 
fredet

Området består av to 
rydningsrøyser

Dalen Veg 217108 Ikke 
fredet

Ingen bemerkning

Nordstrand Dyrkingsspor 213630 Fredet Større område som 
består av rydningsrøys 
og dyrkingsflate. Fra 
førromersk jernalder

Nordstrand/Kvistemyrdammen Boplass 139593-1 Fredet Boplass fra eldre 
steinalder. Området er 
har vært dyrket eller 
brukt som beite
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Håkholdt/ 
Midtveien

Veg 12261 Fredet Arves vei. Vei fra før 
1537. Veien sees som 
en svak fordypning i 
terrenget. middelalder

Blylaget Diverse løsfunn/ 
arkeologisk minne

20883-1 Uavklart Større område. Har 
trolig vært et veldig 
aktivt område i 
tidligere tider. Eldre 
steinalder 

Blylaget Røys 136832-1 Ikke 
fredet

Ingen bemerkning

Blylaget Boplass 136814 Fredet Yngre steinalder. 
Boplass fra før 1537. 

Blylaget Boplass 136811 Fredet Eldre steinalderboplass

Blylaget Dyrkingsspor 136812 Ikke 
fredet

Eldre steinalder. 
Boplass. Større 
område, ingen 
bemerkning

Blylaget Veg 136813 Ikke 
fredet

Etter reformatorisk 
veifar

Krange Funnsted 12262-1 Uavklart Gjenstandsfunn: 
Skafthulløks fra yngre 
steinalder 

Grøstad Bergkunst 146486 Fredet Bronsealder. Godt 
synlige skålgroper

Grøstad Boplass 139649 Fredet Eldre steinalderboplass

Grøstad Boplass 136820 Fredet Eldre steinalderboplass

Nordre Spro Tuft 79764-1 Ikke 
fredet

Tuft av stein. 

Spro Skipsvrak 122764 Uavklart Ingen bemerkning

Spro Boplass 139635 Fredet Eldre steinalderboplass

Spro Boplass 139634 Fredet Eldre steinalderboplass

Spro Boplass 139633 Fredet Eldre steinalderboplass

Spro Demningsanlegg 217313 Vernet Brukt til å produsere 
isblokker. Særdeles 
viktig kulturminne

Gjøfjell Rydningsrøys 157837 Ikke 
fredet

Ingen bemerkning 
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Gjøfjell kirkested Kirkested 84262 Ikke 
fredet

Ingen bemerkning

Kjerkegrinda/ 
Langfjell

Boplass 31967-1 Uavklart En gammel grind med 
tilhørende vei har vært 
her. Markert med en 
stein i dag.

Svestad Løsfunn 39814-1 Uavklart Eldre steinalder. 
Flintavslag funnet i 
åker.

Munkerud Boplass 111928 Fredet Eldre steinalderboplass

Munkerud Rydningsrøys 111927 Ikke 
fredet

Større område av 
dyrkingsspor. 

Munkerud Rydningsrøys 111281 Ikke 
fredet

Større område av 
dyrkingsspor

Veum Dyrkingsspor 226312 Ikke 
fredet

Større dyrkingsflate 
med tre rydningsrøyser. 

Fagerstrand Dyrkingsspor 108497-1 Ikke 
fredet

Større område. 

Fagerstrand Funnsted 123824 Fredet Løsfunn av spissbundet 
olivenkrukke

Fagerstrand Skipsvrak 123809 Fredet Funn av vrakrester

Fagerstrand Funnsted 123821 Fredet Funnet keramikk og 
krittpiper. 

Fagerstrand Funnsted 123823 Fredet Funn av krittpipe

Fagerstrand Husmannsplass 175177 Ikke 
fredet

Husmannsplass som 
var i bruk fram til 1850

Fagerstrand Boplass 176758 Fredet Yngre steinalderboplass

Fagerstrand Funnsted 176762 Ikke 
fredet

Eldre steinalder. Funn 
av flintfragment

Fagerstrand Boplass 176760-1 Fredet Eldre steinalderboplass

Gjøfjell kirkested Kirkested 84262 Ikke 
fredet

Ingen bemerkning
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Vedlegg 2: Kart over alle kulturminner i kommunen

Rød prikk = Automatisk fredet 
kulturminne

Grå prikk = Uavklart

Hvit prikk = Ikke fredet kulturminne


